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Porządek obrad

30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15, 16 i 17 listopada 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

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

3. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

4. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

7. Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

9. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

10. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

11. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

12. Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przy-
jętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

13. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

14. Punkt skreślony z porządku obrad.

15. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrze-
gania wolności i praw człowieka i obywatela.

16. Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.



 
Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,

po wyczerpaniu porządku obrad.

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich  – Adam Bodnar

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Wiesław Jasiński

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – podsekretarz stanu Andrzej Bittel

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Magdalena Gawin

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 
  – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ewa Lech 
  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski 
  – podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Ministerstwo Sprawiedliwości  –  podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Jarosław Pinkas

Kandydaci na członka Rady Polityki Pieniężnej  – Marek Dąbrowski 
  – Rafał Sura





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan  
i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Jerzego Wcisłę. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Jerzy Wcisła.

Informuję, że Sejm na dwudziestym dziewiątym 
posiedzeniu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie nie-
których ustaw określających warunki prowadzenia 
działalności innowacyjnej oraz do ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym.

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

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

Proponuję rozpatrzenie punktu dziewiątego oraz 
punktu trzynastego projektu porządku obrad, pomi-
mo że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad punktu dziesiątego: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych – i rozpatrzenie go 
na kolejnym posiedzeniu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
pierwszego porządku obrad.

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

Proszę bardzo, pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, w imieniu klubu Platformy 

Obywatelskiej chcę wyrazić sprzeciw wobec rozpa-
trywania tego punktu. Ten projekt ustawy idzie dalej 
aniżeli struktury, które obowiązywały w PRL. Nie 
godzi się Senatowi, aby przywracać, że tak powiem, 
PRL także w tej dziedzinie. W związku z tym kate-
gorycznie sprzeciwiamy się rozpatrywaniu ustawy, 
w myśl której prokurator ma większe kompetencje 
w stosunku do sądów, aniżeli miał w okresie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, która zakończyła się 
szczęśliwie w 1989 r. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 47 – za, 24 – przeciw, 

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

Wysoka Izba przyjęła propozycję, aby punkt: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw, był w porządku 
obrad i aby ten punkt był punktem pierwszym po-
rządku obrad.

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolej-
ności rozpatrywania punktu: ustawa o zmianie usta-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(Senator Jan Dobrzyński: To nie jest zgodne z re-
gulaminem. Dlaczego głosujemy nad czymś, co zo-
stało przyjęte? Równie dobrze możemy głosować nad 
przeniesieniem dzisiejszego posiedzenia.)

(Senator Janina Sagatowska: Marszałek prowadzi 
obrady.)

Ale ja zadecydowałem, że głosujemy, Panie 
Senatorze, i głosujemy. Głosujemy nad wnioskiem 
pana marszałka, aby przenieść to, aby ta ustawa była 
nie w punkcie pierwszym, ale w czternastym. Ja je-
stem przeciwny.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana marszałka 
Borusewicza?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 27 – za, 45 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Stwierdzam, że wniosek pana marszałka 

Borusewicza został odrzucony.
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie po-

rządku obrad? Nie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 

trzydziestego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Wysoka Izbo, dzisiaj o godzinie 13.45 zostanie 
zarządzona godzinna przerwa w obradach. Jutrzejsze 
obrady rozpoczniemy o godzinie 10.00 od rozpatrze-
nia punktu: informacja o działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrze-
gania wolności i praw człowieka i obywatela. Jutro 
o godzinie 12.00 zostanie zarządzona półgodzinna 
przerwa w obradach na otwarcie wystawy „Henryk 
Sienkiewicz – życie i twórczość”.

Wysoka Izbo, informuję, że w przypadku uchwa-
lenia przez Sejm na bieżącym posiedzeniu następu-
jących ustaw – oraz przygotowania przez właściwe 
komisje senackie sprawozdań w ich sprawie – usta-
wy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży de-
talicznej oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, porządek 
obrad zostanie uzupełniony o punkty obejmujące 
ich rozpatrzenie. Ponadto w przypadku przygoto-
wania przez właściwe komisje senackie sprawoz-
dań w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach, 
ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej ar-
tykułów rolno-spożywczych, ustawy o statusie sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego porządek obrad 
zostanie uzupełniony o punkty obejmujące ich roz-
patrzenie.

Informuję, że głosowania w sprawie punktów 
pierwszego i drugiego zostaną przeprowadzone po 
ich rozpatrzeniu. Pozostałe głosowania zostaną prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu…

wy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego po-
rządku obrad.

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

Rozumiem, że nikt nie zgłosił sprzeciwu i propo-
zycja została przyjęta.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanego porządku obrad? Nie…

(Senator Jerzy Wcisła: Marszałek Borusewicz.)
Tak? Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chcę złożyć wniosek o zmianę kolejności rozpa-

trywania punktów w taki sposób, aby ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustrojów sądów powszechnych 
była nie w punkcie pierwszym, ale w punkcie czter-
nastym.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, ale my to już przegłosowaliśmy 

i ona ma być w punkcie pierwszym, więc nie będzie-
my drugi raz głosować nad tym samym. Przepraszam 
bardzo…

(Senator Piotr Zientarski: Głosowanie za wpro-
wadzeniem było.)

(Poruszenie na sali)
(Senator Marek Borowski: Tak.)
My już to przegłosowaliśmy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale my głosowa-

liśmy nad wprowadzeniem punktu, jak rozumiem.)
(Senator Piotr Zientarski: Za wprowadzeniem 

ustawy…)
Aha, a pan marszałek…
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek w sprawie 

kolejności…)
Nie, mój wniosek był taki, żeby ten punkt wpro-

wadzić i wprowadzić go jako punkt pierwszy. I to 
przegłosowaliśmy. Jeśli pan marszałek zgłasza taki 
wniosek, który raczej nie ma sensu, to ja go przyjmę 
i będziemy nad nim głosować.

Czyli pan marszałek chce, żeby ten punkt był 
punktem czternastym, a nie pierwszym?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dobrze. Ja jestem przeciwnego zdania. Uważam, 

że to było przegłosowane, ale to nic. Bardzo proszę, 
przegłosujemy…

(Senator Jan Dobrzyński: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

Ale głosujemy w tej chwili nad wnioskiem…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale dlaczego?
(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego nie?)

(marszałek S. Karczewski)
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

(Senator Piotr Zientarski: Nie wszyscy jesteśmy 
przygotowani do tego, żeby teraz…)

No to macie złą organizację pracy w klubie. Był 
Konwent Seniorów, były ustalenia. Pan marsza-
łek Borusewicz i pan senator Augustyn obecni na 
Konwencie Seniorów powinni was o tym poinformo-
wać. A że nie poinformowali… No to trudno.

Ogłaszam 15-minutową przerwę…
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
…do godziny 11.27.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 12  

do godziny 11 minut 27)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 318, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 318 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Michała 
Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, uchwalona 4 listopada 2016 r. 
przez Sejm, wprowadza zmiany w 10 ustawach. Po 
pierwsze, w ramach nowelizacji ustroju sądów po-
wszechnych wprowadza zasadę jawności oświadczeń 
majątkowych sędziów. Jawne oświadczenia mająt-
kowe będą publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Jeżeli ujawnienie informacji zawartych 
w oświadczeniu mogłoby spowodować zagrożenie 
dla sędziego lub osób dla niego najbliższych, oświad-
czenie może zostać objęte przez podmiot uprawniony 
klauzulą tajności jako zastrzeżone. Minister sprawie-
dliwości jest uprawniony do zniesienia tak nadanej 
klauzuli. Po drugie, ustanawia odpowiedzialność 
karną sędziów za umyślne podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym – to 
jest odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego 
oświadczenia – co ma na celu wyeliminowanie do-
tychczas podnoszonych wątpliwości, czy taki czyn 
stanowi przestępstwo, czy jedynie przewinienie 
dyscyplinarne. Po trzecie, wydłużone zostają okresy 
przedawnienia karalności za popełnione przewinienia 
dyscyplinarne – z 3 do 5 lat od popełnienia czynu 

(Senator Arkadiusz Grabowski: Zgłasza się senator 
Zdrojewska.)

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ja mogłabym poprosić o ogłoszenie półgo-

dzinnej przerwy, żebym mogła pójść, wziąć ustawę 
o sądach i zapoznać się z tą ustawą oraz z popraw-
kami, które zostały wniesione przez komisje? Czy 
byłby pan łaskaw…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jest sprzeciw?
Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
Tak, Panie Marszałku. Ja zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, głosujemy nad wnioskiem pani 

senator Zdrojewskiej.
Kto jest za ogłoszeniem półgodzinnej przerwy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 26 było za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Senator Piotr 

Zientarski prosi o głos.)
Słucham?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Piotr Zientarski…)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Wniosek, Panie Marszałku. Ja proszę o ogłoszenie 
15 minut przerwy, bo rzeczywiście… Ja jestem, że 
tak powiem, prowadzącym tę ustawę w imieniu klu-
bu, ale nie mam materiałów, bo nie przypuszczałem, 
że będzie to w pierwszym punkcie. Materiały mam 
u siebie i muszę je przynieść. W związku z tym…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Ogłoszę 15-minutową przerwę.
(Senator Piotr Zientarski: Chociażby na przynie-

sienie materiałów…)
Ale, Panie Senatorze…

(marszałek S. Karczewski)
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca M. Seweryński) prowadzenia innych czynności mających na celu uzu-
pełnienie śledztwa lub dochodzenia. Ta zmiana idzie 
bardzo daleko, bo w ustawie jest propozycja, żeby ta-
kie cofnięcie sprawy mogło nastąpić także w drugiej 
instancji, a więc w postępowaniu odwoławczym. Sąd 
miałby uchylać zaskarżony wyrok i zwracać sprawę 
prokuratorowi.

W czasie posiedzenia komisji została przeprowa-
dzona dyskusja nad tą ustawą. Wysłuchaliśmy wy-
powiedzi pań i panów senatorów, jak również opinii 
przygotowanej przez Biuro Legislacyjne. Zgłoszone 
zostały także poprawki zgłoszone przez senatorów. 
W konsekwencji do zreferowanej przeze mnie przed 
chwilą ustawy…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, mam trudności z dzieleniem 

uwagi. Prosiłbym, żeby nie komentować, dopóki nie 
skończę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan:)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 
o umożliwienie panu przewodniczącemu kontynu-
owania.)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W ramach tych poprawek zaproponowano nastę-

pujące zmiany do zreferowanej przeze mnie ustawy. 
Przede wszystkim jest tu blok kilku poprawek o cha-
rakterze legislacyjnym, technicznolegislacyjnym, 
zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu, 
a przejętych przez senatorów. Dzięki nim ta ustawa 
będzie lepiej napisana pod względem techniki legi-
slacyjnej.

Jeżeli chodzi o merytoryczne zmiany, to 3 z nich 
mają znaczenie podstawowe, więc zreferuję je szcze-
gółowo. Po pierwsze, w ustawie została przewidziana 
kwota 500 zł za każdy rok opóźnienia w rozpoznawa-
niu sprawy, ale z wypowiedzi, które analizowaliśmy 
dokładnie, Trybunału w Strasburgu wynikało wy-
raźnie, że minimum to musi być 1 tysiąc zł. Dlatego, 
pomimo sprzeciwu i odrębnego stanowiska rządu, 
wprowadziliśmy poprawkę, która przewiduje, że to 
będzie nie mniej niż 1 tysiąc zł za każdy rok.

W tych najbardziej kontrowersyjnych 2 przepisach 
dotyczących wniosku prokuratora w sprawie zwrotu 
sprawy do postępowania przygotowawczego wprowa-
dzona została poprawka, że prokurator będzie mógł 
taki wniosek złożyć, ale tylko do momentu wydania 
wyroku przez sąd. A więc w konsekwencji złożono 
również poprawkę o skreśleniu przepisu, który prze-
widywał, że w postępowaniu odwoławczym, już po 
wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, taki 
wniosek mógł być złożony i sąd odwoławczy musiał-
by uchylić wyrok.

To są najważniejsze poprawki merytoryczne plus 
wcześniej wspomniane poprawki technicznolegisla-
cyjne, które komisja większością głosów przegłoso-

– a w przypadku, gdy postępowanie dyscyplinarne 
wszczęto przed upływem terminu przedawnienia, 
okres przedawnienia wyrokowania wydłuża się z 5 
do 8 lat od chwili popełnienia czynu. Po czwarte, 
w przypadku wymierzenia sędziemu innej niż upo-
mnienie lub złożenie z urzędu kary dyscyplinarnej 
ukarany sędzia nie będzie mógł przez 5 lat pełnić 
funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu ani kierow-
nika ośrodka zamiejscowego sądu. Po piąte, katalog 
kar dyscyplinarnych zostaje powiększony o nową karę 
polegającą na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego od 5% do 20% na okres od 6 miesięcy do 
2 lat. I po szóste, wprowadzone zostały zasady orze-
kania wobec sędziów kary łącznej w postępowaniu 
dyscyplinarnym.

Druga grupa zmian koncentruje się wokół za-
gadnienia przewlekłości postępowań sądowych. 
W pierwotnym założeniu to właśnie ta kwestia miała 
stanowić centrum, jądro nowelizacji. Konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeby 
wykonania pilotażowego wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z lipca 2015 r. w sprawie 
Rutkowski i inni przeciwko Polsce. Ten wyrok doty-
czy nie tylko 3 skarżących wymienionych w wyroku, 
ale także 591 innych osób, które podniosły w swoich 
skargach zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
stanowiącego wymóg rozpoznania sprawy w rozsąd-
nym terminie, oraz art. 13, co miało związek z od-
mową przyznania słusznego zadośćuczynienia. Przez 
wzgląd na tak dużą liczbę wniesionych do Trybunału 
skarg Polska została objęta tzw. wzmocnioną proce-
durą nadzoru w styczniu 2011 r. W dniu 24 wrze-
śnia 2013 r. Komitet Ministrów Rady Europy wydał 
decyzję, w której stwierdził, że mimo dokonanych 
reform w Polsce nadal istnieją problemy dotyczące 
funkcjonowania skargi na przewlekłość postępowania 
oraz związanego z nią zadośćuczynienia. Komitet 
stwierdził, że przyznawana rekompensata jest zbyt 
niska i że oceniając zasadność skargi, sądy polskie 
dokonują tzw. fragmentaryzacji postępowania, po-
nieważ oceniają trwanie tylko części postępowania 
poprzedzającego wniesienie skargi, zamiast uwzględ-
niać całą długość postępowania w sprawie od rozpo-
częcia do prawomocnego orzeczenia.

Ostatnią z istotnych zmian wprowadzanych w no-
welizacji są przepisy art. 10 ustawy, które dotyczą, 
mówiąc w skrócie, możliwości zażądania przez pro-
kuratora zwrotu akt sprawy z postępowania sądo-
wego do postępowania przygotowawczego w celu 
przeprowadzenia przez niego niezbędnych czynno-
ści procesowych, gdy zdaniem oskarżenia ujawniły 
się istotne okoliczności wskazujące na konieczność 
poszukiwania dowodów lub zachodzi potrzeba prze-
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(senator sprawozdawca M. Seweryński) To jest dosyć częsta praktyka. Możemy oczywiście 
dyskutować co do tego, czy te materie, które są z róż-
nych ustaw, pomieszczone w tej jednej są dostatecz-
nie spójne i powiązane, ale to jest kwestia oceny. Ta 
sprawa nie była przedmiotem jakiejś dyskusji w czasie 
posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze! Panie Senatorze, Panie 

Profesorze, chciałbym dopytać. Czy na podstawie 
pańskiej wiedzy prawniczej pan może mi powiedzieć, 
czy był analogiczny przepis, jeżeli chodzi o art. 10, 
umożliwiający cofnięcie przez prokuratora sprawy 
do prokuratury, na wniosek prokuratora, w okresie 
PRL? Czy był analogiczny przepis?

Senator Michał Seweryński:
Właściwie mógłbym powiedzieć, że to nie było 

przedmiotem posiedzenia, bo sprawozdanie tego nie 
dotyczy, ale akurat mogę powiedzieć, że ta sprawa zo-
stała podniesiona w argumentacji przez pana ministra 
sprawiedliwości, który wskazał na przykład Wielkiej 
Brytanii, gdzie tych ograniczeń nie ma.

Mogę chyba, nie zdradzając tajemnicy, powie-
dzieć, że poprawkę w tej części złożyłem w taki 
sposób, żeby to ograniczenie prawa prokuratora do 
zażądania zwrotu sprawy było jawne i ostatecznie 
bardzo daleko idące, no bo wydawało mi się, że, 
zgodnie z zasadami procedury karnej stosowanej 
w państwach demokratycznych, do momentu wy-
dania wyroku to strony wiele rzeczy jeszcze mogą 
zrobić, ale po wydaniu wyroku to sprawa jest już 
tylko w gestii sądu, a nie prokuratora. I dlatego nie 
wydawało mi się uzasadnione, żeby pozwalać pro-
kuratorowi na wycofanie sprawy nawet w drugiej 
instancji, kiedy wiadomo, że wyrok już jest, że jest 
zaskarżony, i zmuszać w ten sposób sąd do uchyla-
nia tego wyroku na żądanie prokuratora – mimo że 
prokurator ma normalne środki zaskarżenia do tego, 
żeby domagać się uchylania… A to byłaby taka do-
datkowa droga niweczenia orzeczenia sądu. Dlatego 
taką poprawkę złożyłem. Wydawało mi się, że takie 
rozwiązania jak w Wielkiej Brytanii, o których mówił 
pan minister – a jako znany procesualista wie, co 
mówi – są jednak wyjątkowe, w naszej procedurze 
tego wcześniej nie było. Aczkolwiek podkreślam, że 
jest to przepis epizodyczny, który dotyczy tylko spraw 
wniesionych przed sierpniem tego roku i nie będzie 
stosowany na przyszłość.

wała. Jest także wniosek mniejszości, który złożył 
pan senator Zientarski.

Tyle w ramach sprawozdania. Jestem gotowy na 
ewentualne pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów ma takie pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Rybicki. Później pan 

marszałek Borusewicz.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomniał pan, 

że konieczność wprowadzenia nowelizacji, czyli usta-
wy, o której dzisiaj rozmawiamy, wynika z wyroku 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarzucił 
on, że sprawy nie są rozpatrywane w rozsądnym 
terminie i że przewlekłość postępowań wymaga ja-
kiejś reakcji ustawowej. Ale ta nowelizacja wykracza 
poza tzw. ratio legis, czyli poza wynikającą z wyroku 
Trybunału przestrzeń, choćby w zakresie oświadczeń 
majątkowych sędziów czy też właśnie wspomnia-
nego art. 10 projektu ustawy. Chciałbym zapytać, 
czy podczas prac komisji pojawiały się wystąpienia, 
które uzasadniały rozszerzenie zakresu ustawy. To 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Chciałbym zapytać pana senatora 
o to, jak to jest regulowane w innych krajach euro-
pejskich. Czy było przedmiotem posiedzenia komi-
sji również to, jak regulowana jest w innych krajach 
Unii Europejskiej kwestia jawności oświadczeń ma-
jątkowych sędziów sądów powszechnych? Dziękuję 
bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, na drugie pytanie nie odpowiem, 

bo nie studiowałem tego zagadnienia.
A co do pierwszej sprawy, to chociażby z mojego 

sprawozdania wynika w sposób oczywisty, że usta-
wa, o której dzisiaj mówimy, tj. o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, jak zwykle zawiera przepisy 
dotyczące nie tylko tej głównej ustawy, ale i innych 
ustaw, dodatkowych, czyli właściwie mamy kilka 
spraw pomieszczonych w tej jednej ustawie. Ja mu-
szę powiedzieć, że nie zdarza się to po raz pierwszy. 
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pogląd oraz Krajowa Rada Sądownictwa przedsta-
wiała swój pogląd. Żadne organizacje gospodarcze 
nie brały udziału w posiedzeniu, nie mamy żadnej 
opinii w tej sprawie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Profesorze, ja już wspomniałem, że ratio 
legis tej ustawy to jest skrócenie przewlekłości postę-
powań karnych, cywilnych. Ale ten kontrowersyjny 
art. 10, który mówi, że sąd na wniosek prokuratora 
przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia śledztwa 
lub dochodzenia, w istocie wydłuża takie postępowa-
nie. Jest więc jakaś ewidentna sprzeczność między 
zapisem tego artykułu a ideą, która przyświecała no-
welizacji. Czy na posiedzeniu komisji pojawił się ten 
temat? Czy był on dyskutowany?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ten aspekt został podniesiony 

w dyskusji. O ile pamiętam, pan senator Zientarski 
o tym mówił i mówił o tym przedstawiciel chyba 
stowarzyszenia „Iustitia”. Niewątpliwie jest tutaj 
związek czasowy, bo jak się wycofa sprawę, to oczy-
wiście ona może trochę dłużej trwać. W opinii Biura 
Legislacyjnego cytowano nawet kilka orzeczeń Sądu 
Najwyższego, które zmierzały do tego, że cofnięcie 
sprawy przez sąd drugiej instancji, uchylenie spra-
wy, skierowanie jej do ponownego rozpoznania… 
Aczkolwiek ma ono pełne umocowanie w procedurze 
karnej, to jego konsekwencją jest przedłużenie całego 
postępowania. Oczywiście tak jest. Przypomnę, że 
i dzisiaj w kodeksie postępowania karnego jest prze-
pis, który mówi, że prokurator może zażądać zwrotu 
sprawy do uzupełnienia, aż do rozpoczęcia rozprawy 
głównej. Sam sąd może zwrócić mocą swojego po-
stanowienia akty sprawy do uzupełnienia śledztwa 
lub dochodzenia, jeżeli uzna, że brakuje mu pew-
nych dowodów, bez których nie może wyrokować. 
Wszystkie te postanowienia niewątpliwie wpływają 
na czas trwania postępowania. No, m.in. dlatego, żeby 
chociaż złagodzić konsekwencje tego artykułu, zło-
żyłem taką poprawkę, jaką przedstawiłem, dotyczącą 
tego, żeby można było dokonać zwrotu tylko do mo-
mentu wydania orzeczenia.

Są jeszcze przecież istotne konsekwencje, ale nie 
będę omawiał tutaj całej procedury karnej. W każ-
dym razie po lekturze widać, że jest to niewątpliwie 
ważny artykuł. Dlatego komisja – krótko mówiąc – 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do…
Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz. Jeszcze 

jedno pytanie, tak?

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, jeszcze jedno pytanie.
Proszę wybaczyć, że zadaję takie proste pytanie, 

ale ja też nie miałem możliwości zapoznania się… 
W tej chwili zapoznaję się z poprawkami zgłoszo-
nymi przez komisję senacką czy na posiedzeniu ko-
misji senackiej. Czy w przedłożeniu sejmowym… 
Jeżeli nie zostanie przegłosowana pana poprawka, 
czy to oznacza, że prokurator może wzruszyć wy-
rok… no, nie wzruszyć, ale czy na wniosek pro-
kuratora można wycofać sprawę do prokuratury 
także wtedy, kiedy jest wyrok prawomocny w dru-
giej instancji? Czy takie… To było w przedłożeniu 
sejmowym?

Senator Michał Seweryński:

Z mojego odczytania to nie wynika. Mówi się 
o sprawie, która jest w drugiej instancji, to znaczy, że 
nie została zakończona. No, ale został wydany wyrok 
w pierwszej instancji. A co będzie, to zobaczymy, 
jak Senat zagłosuje. Poprawka jest zgłoszona i mamy 
prawo ją poprzeć albo odrzucić.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Profesorze, czy dysponowaliście opiniami 
korporacji gospodarczych dotyczącymi tej ustawy? 
I czy przedstawiciele tych korporacji byli na posiedze-
niu komisji? Jak wiemy, największe straty są wtedy, 
kiedy przewlekłość postępowania dotyczy przedsię-
biorców. Jakie jest ich zdanie na ten temat, na temat 
wysokości tej kwoty, 1 tysiąca zł za rok przewlekłości, 
i to już po poprawkach senackich… Czy państwo 
sięgaliście po te opinie?

Senator Michał Seweryński:
Z zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji 

skorzystali tylko nieliczni przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, bo stowarzyszenie sędziów 
„Iustitia” było reprezentowane i przedstawiało swój 
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(senator M. Seweryński) przeprowadzenia innych czynności. O jakie czynności 
chodzi? Wyobrażam sobie, że po przyjęciu tego wnio-
sek prokuratora będzie taki: „Uważam, że zachodzi 
konieczność przeprowadzenia innych dodatkowych 
czynności. Proszę o zwrot sprawy”. Jak rozumiem, 
sąd będzie zobligowany do uczynienia tego. Wydaje 
mi się, że to jest niewyobrażalne, żeby tak miała wy-
glądać procedura po przyjęciu tego artykułu. Czy 
państwo nad tym debatowaliście i to rozważaliście?

Senator Michał Seweryński:
Tak, Panie Senatorze. Te sprawy omawiał szcze-

gółowo i krytycznie pan senator Zientarski. Dobrze 
pamiętam, że zauważył on, że w gruncie rzeczy cho-
dzi o czynności procesowe, które równie dobrze mogą 
być wykonane na posiedzeniu sądu. Ale sam zapewne 
zabierze głos i zreferuje swój punkt widzenia. Ja po-
wiem tylko tyle, że pan senator Zientarski domagał 
się, żeby w ogóle wykreślić wspomniany artykuł. 
No, a ja złożyłem poprawkę bardziej umiarkowaną. 
Dlatego głosowaniu zostały poddane obie te popraw-
ki: ta dotycząca usunięcia, a potem ta dotycząca po-
prawienia treści wspomnianego przepisu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, rzeczywiście 

jest tak, że poprawka pana profesora w sposób istotny 
ogranicza art. 10.

Ja chciałbym jednak zapytać o to, czy w trak-
cie posiedzenia komisji były zgłaszane przez Biuro 
Legislacyjne uwagi dotyczące tego, że mamy tutaj do 
czynienia z ingerencją w bardzo poważną, ustrojową 
materię, być może nawet konstytucyjną, w tym sensie, 
że przyznanie prokuratorowi takich uprawnień, jakie 
są przyznawane w tej ustawie, powoduje, że sędzia po 
prostu przestaje być gospodarzem postępowania. Tak 
że pytanie brzmi: czy Biuro Legislacyjne zgłaszało 
tego typu uwagi?

Senator Michał Seweryński:
Tak, Panie Senatorze, Biuro Legislacyjne poświę-

ciło tej sprawie wiele miejsca w opinii. I można po-
wiedzieć, że jest tutaj pewna odpowiedniość, jeżeli 
chodzi o wniosek, który ja zgłosiłem i – może jeszcze 
dalej idąca – o wniosek pana senatora Zientarskiego, 
który chciał całkowitego skreślenia tego przepisu. Tak 
więc m.in. to wszystko znalazło się w opinii Biura 
Legislacyjnego.

udzielając poparcia mojej poprawce, sprzeciwiła się 
jego przyjęciu w takim brzmieniu, w jakim został on 
przesłany z Sejmu do Senatu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, chciałabym poprosić 

o informację dotyczącą oświadczeń majątkowych sę-
dziów. Ta sprawa jest dyskutowana w społeczeństwie 
już od dłuższego czasu; są argumenty za i przeciw. 
Chciałabym poprosić pana profesora o przedstawienie 
argumentów za i przeciw, które padały na posiedzeniu 
komisji. Jakie są argumenty za, jeśli chodzi o jawność 
oświadczeń majątkowych, a jakie są przeciw? Czy 
są jeszcze jakieś zmiany w przypadku oświadczeń 
oprócz zmian dotyczących ich jawności? Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Tę sprawę poruszał w dyskusji krytycznie pan 

senator Zientarski, przedstawiając różne argumenty 
przeciwko ujawnianiu oświadczeń. Więc w tym sensie 
można powiedzieć, że ta kwestia została zauważona, 
dostrzeżona i omówiona na posiedzeniu komisji. Jeśli 
chodzi o konsekwencje, to – o ile dobrze pamiętam – 
będzie chyba wniosek mniejszości, prawda?

(Senator Piotr Zientarski: Ale właśnie wniosek 
mniejszości nie został…)

Pan senator na pewno będzie miał możność wy-
powiedzieć się i powtórzyć to. Ja referuję tylko to, 
co zapamiętałem, czyli to, że była wypowiedź kry-
tyczna pana senatora Zientarskiego. Komisja miała 
możliwość zapoznania się z tymi argumentami, ale 
nie wprowadziła poprawki w tym względzie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. 

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, w art. 10 ust. 1 rzeczywi-

ście jest mowa o bardzo daleko idącym uprawnieniu, 
a w ust. 2 o jeszcze dalej idącym. W każdym razie 
chciałbym zapytać, czy rozważaliście państwo to, 
w odniesieniu do art. 10 ust. 1, w jaki sposób prokura-
tor miałby udokumentować, że zachodzi konieczność 
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I drugie pytanie: Panie Profesorze, dlaczego prace 
nad ustawą, którą mamy procedować, były prowadzo-
ne w taki sposób, że opinia publiczna nie miała do niej 
dostępu? Przecież to drugi po konstytucji, mówiąc 
szczerze, najważniejszy akt prawny.

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, po pierwsze, w dywagacjach 
o tym, co było ukrytym celem ustawy, nie jestem 
mocny, ale myślę, że pana przypuszczenia idą za da-
leko. Po drugie, nie zgadzam się z tym, że opinia 
publiczna nie wiedziała, o czym jest mowa, bo sam 
czytałem co najmniej 3 krytyczne enuncjacje pra-
sowe, nawet więcej niż enuncjacje prasowe, które 
powstały i zostały opublikowane po rozpatrzeniu 
i uchwaleniu ustawy przez Sejm, po rozpatrzeniu jej 
w komisji i po jej uchwaleniu. Więc moim zdaniem 
ta sprawa nie przeszła niezauważona, była w mediach 
poruszana. Mogę nawet podać numery 2 gazet, w któ-
rych czytałem stosunkowo obszerne artykuły na ten 
temat wytrawnych sprawozdawców sądowych, któ-
rzy zwracali uwagę na te sprawy głównie w tonacji 
krytycznej.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo. Mam w rodzinie prawników, którzy podtrzymują 
moje pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Do tej pory w sprawach dotyczących ustroju są-
dów, funkcjonowania sądów zwykle mieliśmy oka-
zję zapoznawać się z opinią Sądu Najwyższego. Czy 
komisja zapoznawała się z taką opinią? Jaka to była 
opinia?

Senator Michał Seweryński:

Przedstawiciele Sądu Najwyższego nie brali 
udziału w posiedzeniu komisji. Jak powiedziałem, 
wszystkie instytucje, organizacje były zawiadomione 
o posiedzeniu. Było ono wyznaczone, o ile dobrze 
pamiętam, ponad tydzień temu, więc była okazja, 
żeby…

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że czytam dosyć 
dużo polskich gazet i widziałem tam już wcześniej 
krytyczne wypowiedzi ze strony środowiska sędziow-
skiego wtedy, kiedy sprawa była omawiana w Sejmie, 
więc kto chciał, mógł się z tym zapoznać. Wiem, 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja w konkretnej sprawie. Oczywiście, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej przynaglał nas, 
ażeby podwyższyć kwoty kar za przewlekłość postę-
powania. Ale należy się spodziewać, że tenże trybu-
nał, skoro nałożył na nas klauzulę wnikliwej analizy, 
no, będzie wnikliwie analizował omawianą tu ustawę. 
Panie Przewodniczący, czy twórcy ustawy lub sena-
torowie… lub czy z opinii wynikało, że istnieją kraje, 
w których prokurator może w takiej formule, na ta-
kich warunkach – mówię o krajach demokratycznych, 
europejskich – przerywać postępowanie i odbierać 
sprawy sądowi? Czy wymieniano takie kraje, takie 
wzorce, mówiono, gdzie coś takiego funkcjonuje?

I czy mówiono też o tym, czy my się właśnie teraz, 
w związku z taką wnikliwą analizą, nie narazimy na 
retorsje ze strony organów Unii Europejskiej?

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, takie pytanie już było, udziela-
łem odpowiedzi, ale chętnie powtórzę, że ja sam się 
tym aspektem nie interesowałem. Mówił o tym pan 
minister Warchoł, który jest dzisiaj obecny na sali 
i zapewne powie coś więcej, jako że jest badaczem, 
który zajmuje się problematyką procedury karnej. 
Wiem, że w odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji 
pytanie, podobne jak pańskie, podany został przykład 
Wielkiej Brytanii, gdzie prokurator nie ma żadnych 
ograniczeń. Ale pewno pan minister powie więcej, 
kiedy udzielimy mu głosu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Profesorze, mam 2 pyta-

nia. Pierwsze pytanie: czy propozycja projektu usta-
wy o sądach powszechnych to nie jest przypadkiem 
powód do tego, aby nastąpiło ponowne mianowa-
nie sędziów przez prezydenta i aby tym samym dać 
okazję do niepodpisania dowolnej liczby nominacji 
wskazanych przez KRS kandydatów? To jest moje 
pierwsze pytanie.
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(senator M. Seweryński) ogłoszenia z wyjątkami, tu mamy 2 wyjątki: art. 9 
oraz art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia. Vacatio legis jest 
krótkie, bo tylko 14 dni. Czy może mi pan wyja-
śnić, dlaczego akurat te artykuły mają wejść w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, myślę, że na to pytanie najpełniej 

odpowie pan minister. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, 
że znam z techniki legislacyjnej takie przypadki, że 
przepisy zawarte w jednym akcie prawnym wchodzą 
w życie w różnych okresach, w różnych datach. To jest 
dopuszczalne rozwiązanie. A o szczegóły to proszę 
zapytać pana ministra. O tej sprawie nie dyskutowa-
liśmy szczegółowo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, mnie interesuje także sprawa 

przedłużenia okresu możliwości stosowania kar 
dyscyplinarnych wobec sędziów z 3 do 5, a w nie-
których przypadkach – do 8 lat. Czym to jest spowo-
dowane? Ile jest takich precedensów, ile było takich 
precedensów, które powodują, że to przedłużenie jest 
konieczne?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, Panie Marszałku, ta sprawa nie 

była omawiana, została lekko tylko trącona w jednej 
z wypowiedzi pana senatora Zientarskiego. Ponieważ 
nie stanowiła przedmiotu zainteresowania, nie mogę 
nic powiedzieć na temat tego, czym to jest spowodo-
wane. Zapewne wynika z tego dążenie do zaostrzenia 
rygorów odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale to 
każdy widzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Przewodniczący, jeżeli w tej chwili jest 

tak, że w trakcie postępowania sądowego prokurator 
w każdej chwili może uzupełnić materiał dowodowy 
i jeżeli jest tak, że po nieprawomocnym orzeczeniu 
sądu pierwszej instancji prokurator może odwołać się 

że członkowie komisji zapoznają się także z taki-
mi nieformalnymi opiniami, bo to, co jest napisane 
w gazetach, to nie są formalne opinie. W tym przy-
padku słuchaliśmy tych, którzy byli obecni. Wiem, 
że w Senacie jest w zwyczaju takie procedowanie, 
że każdy zaproszony może zabrać głos i przedstawić 
swoją opinię.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, podwojenie tej kwoty 

związanej z przewlekłością postępowania w natu-
ralny sposób kieruje nasze myśli w stronę pytania: 
ile takich postępowań jest i jakie będą ewentualne 
skutki finansowe dla budżetu państwa?

Senator Michał Seweryński:
Myślę, że pan minister bardzo dokładnie odpo-

wie na to pytanie. Były przedstawiane takie wstępne 
szacunki, zwłaszcza wtedy, kiedy dyskutowaliśmy 
o zasadności podniesienia tej kwoty, dolnej granicy 
z 500 zł do 1 tysiąca zł, bo była obawa, że to będzie 
duży wysiłek finansowy. Zwrócę jeszcze uwagę na 
to, że jest ustalona minimalna kwota łączna, są to 
2 tysiące, i maksymalna, czyli 20 tysięcy, więc to 
jest w sumie poprawa finansowa, jeśli chodzi o te 
odszkodowania. Były nawet wyrażane pewne obawy 
co do tego, czy to nie będzie zachęta dla różnych 
pieniaczy sądowych, żeby na tej drodze uzyskiwać 
jakieś korzyści majątkowe. Myślę, że pan minister ma 
jakieś szacunki co do tego, jakie będą konsekwencje 
finansowe w tych sprawach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dzień dobry… Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dzień dobry, Panie Marszałku.
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, ponieważ nie jestem członkiem 

komisji, a ta ustawa nie była przewidziana w progra-
mie, została wprowadzona godzinę temu, przed chwi-
lą zdążyłem po prostu przeczytać tę ustawę i mam 
takie pytanie. Chodzi mi o art. 16, który stanowi, że 
ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
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(senator B. Klich) niczyć, czy też dopuszczamy pewne wyjątkowe sytu-
acje, w których pomimo tego, że sprawa jest w sądzie, 
może być zwrócona do ponownego przygotowania 
w postępowaniu przygotowawczym. Sąd może to 
zrobić sam, ma taką moc, taką władzę w pewnych 
sytuacjach. Już obecnie są w k.p.k. przepisy – pan 
minister mnie poprawi, jeżeli się mylę, ale studio-
wałem ten kawałek przepisów k.p.k. przed naszym 
posiedzeniem… Jest taka możliwość, na wniosek pro-
kuratora do momentu rozpoczęcia rozprawy głównej. 
Ten przepis idzie trochę dalej – nawet w tej zgłoszonej 
przeze mnie poprawce jest powiedziane: do wydania 
wyroku. Ale to jest wyjątek od zasady. Przepraszam, 
ale zrozumiałem pańską wypowiedź tak, jakby teraz 
wyroki nie były wydawane przez sądy. Mam nadzieję, 
że takiej chwili nie dożyjemy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Proszę o wyciszenie telefonu.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze, chciałabym o coś za-

pytać. Rozumiem, że w tej chwili, pomijając pańską 
poprawkę… Przepraszam, nie widzę pana…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
Mam obawy, że pańska poprawka, Panie 

Profesorze, nie przejdzie. A więc zakładając, że ona 
nie przejdzie, musimy zastanawiać się nad tą dziesiąt-
ką. I pytam o coś takiego… W tej chwili – nie wiem, 
czy dobrze rozumuję – prokurator może wielokrotnie 
złożyć wniosek o zwrócenie sprawy do prokuratury, 
nie jest to zabronione, nie zapisano tego, że może to 
zrobić tylko raz. Czyli sprawa znowu wchodzi do 
sądu, a potem prokurator kolejny raz może złożyć 
wniosek. Czy ja dobrze rozumuję? Zastanawiam się, 
co w takim przypadku ze stronami, które oczekują 
na wydanie sprawiedliwego wyroku. Kwestii, która 
nie przewlekałaby postępowania bardziej, nie znam. 
Jeżeli na każdym etapie prokurator może poprosić 
o zwrócenie sprawy do prokuratury… Proszę popa-
trzeć na to, Panie Profesorze, i wyjaśnić mi to z punk-
tu widzenia stron, które uczestniczą w procesie. One 
ponoszą jakieś koszty na adwokatów, a jeśli sprawa 
trwa, załóżmy… No, w tej chwili prokurator ma de 
facto nieograniczoną władzę dotyczącą niedopusz-
czenia do procesu, gdyby chciał, bo może to jakby 
wielokrotnie zwrócić do ponownego postępowania. 
Proszę mi to wyjaśnić. Nie widzę też tutaj możliwości 
złożenia zażalenia przez którąkolwiek ze stron…

od tego orzeczenia i w ramach apelacji przedstawić 
nowe dowody w drugiej instancji, to po co tak napraw-
dę wprowadza się kategoryczne zobowiązanie sądu do 
tego, żeby to sąd przekazał, w trybie kategorycznym, 
prokuratorowi materiał do ponownego uzupełnienia? 
Ja tego nie rozumiem. To znaczy, nie rozumiem, skąd 
w sytuacji, w której są możliwe ścieżki uzupełniania 
przez prokuratora zebranego materiału dowodowego 
– zarówno w postępowaniu przed pierwszą instancją, 
jak i w postępowaniu apelacyjnym – ten kategorycz-
ny ton. Skąd ta dominacja prokuratora nad sądem? 
Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Mnie się wydaje, Panie Senatorze, że to jest ła-

two zrozumieć. Po prostu takie środki, które są po-
wszechnie stosowane, ostatecznie zależą od decyzji 
sędziego. Prokurator może wnosić o uzupełnienie 
postępowania, może wnosić nowe środki dowodowe, 
ale ostatecznie dopuszczenie zależy od sądu. W tym 
przypadku chodzi o taki przepis, który dawałby 
prokuratorowi pewność, że jego wniosek zostanie 
uwzględniony. Dlatego jest powiedziane, że sąd prze-
kazuje sprawę prokuratorowi i dlatego – państwo już 
to wiedzą – zgłoszona została poprawka, która jednak 
ogranicza te zasady chociażby do momentu wydania 
wyroku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ponownie pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, za tę 

szczerą odpowiedź. Ja rozumiem – proszę z tym 
ewentualnie polemizować, jeśli jestem w błędzie – że 
oto, że tak powiem, odwracamy role, tzn. sąd, który 
jest niezawisły w swoim postępowaniu, staje się za-
leżny i przestaje być ostateczną instancją orzekania 
w wymiarze sprawiedliwości, a prokurator, który jest 
jedynie jedną ze stron występujących przed sądem, 
dominuje nad sądem. Czy ja dobrze rozumiem to, co 
pan przed chwileczką powiedział?

Senator Michał Seweryński:
Proszę wybaczyć, ale pańskie rozumowanie idzie 

za daleko, nie ma nic wspólnego z logiką, bo wyro-
ki nadal wydają sądy. Tu chodzi o to, czy w trakcie 
postępowania prowadzącego do wydania orzeczenia 
władza sądu zaczyna się od momentu wniesienia 
sprawy do sądu i nikt jej nie może naruszyć i ogra-
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(senator B. Zdrojewska) I drugie moje pytanie. Czy nie obawia się pan, 
Panie Profesorze, że będzie upolitycznione nakłada-
nie kar finansowych na sędziów, co może wpłynąć 
np. na ich obiektywność w prowadzeniu przez nich 
spraw?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę mnie nie pytać o moje 

dywagacje, o to, co ja myślę o przyszłości. Nas 
wiąże tekst. Do czego będzie użyty, jak będzie sto-
sowany, to się okaże. Każdy prawodawca zakłada, 
że stanowi prawo w dobrej wierze i że organy, do 
którego prawo jest adresowane, będą je stosować 
w dobrej wierze. Doświadczenie polityczne pań-
stwa dowodzi, że czasami te nadzieje nie są speł-
nione, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Wątek, 
który pan poruszył na początku, moim zdaniem 
jest ważny, bo poza domysłami politycznymi co do 
tego, co będzie w przyszłości… Było to poruszane 
zwłaszcza przez pana senatora Zientarskiego, ale 
inni senatorowie też się wypowiadali. My wszy-
scy mieliśmy takie wrażenie, że pod tym wzglę-
dem będziemy na równi z sędziami, bo my już od 
dawna składamy oświadczenia. I możemy mieć 
obawy podobne do tych, które pan w tej chwili 
podnosi. A więc pozostaje nam na pocieszenie to, 
że będziemy równi wobec prawa i że inni też będą 
równi wobec prawa. Tylko tyle mogę od siebie do-
dać w ramach komentarza – a nie przekraczam tu 
swojego uprawnienia, bo rzeczywiście było to żywo 
dyskutowane.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Profesorze, ja właściwie tylko tak zamar-
kowałem problem dotyczący art. 2, ale on wiąże 
się ze złożoną przeze mnie poprawką. Mianowicie: 
jaka jest logika czy jakie jest, pana zdaniem, uza-
sadnienie tego, że informacje zawarte w oświad-
czeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę 
prawnie chronioną, podlegają ochronie przewidzia-
nej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 
„zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych, chyba że osoba, która te 
informacje złożyła, wyrazi zgodę na ich ujaw-
nienie, ale z wyjątkiem prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego albo pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. Jaka racja, pana zdaniem, przemawia 
za tego rodzaju rozwiązaniem?

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
To znaczy tego, czy strony mogą teraz na taką 

sytuację poskarżyć, gdyby się to zdarzyło.

Senator Michał Seweryński:

Pani Senator, tak jak wynika z pani wypowiedzi, 
odniosłem się do tego przepisu krytycznie i dlatego 
złożyłem poprawkę. W życiu kieruję się umiarko-
wanym optymizmem i na tej podstawie przypusz-
czam, że ta poprawka zostanie przyjęta, przynajmniej 
w Senacie, a więc przepis ten zostanie moim zdaniem 
ulepszony.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja jednak chciałbym mieć jasność 
w kwestii art. 10. Tam prokurator w terminie 6 mie-
sięcy od dnia przekazania sprawy może nawet złożyć 
akt oskarżenia. Jest określony termin – 6 miesięcy. 
Ale proszę mi powiedzieć, czy jest jakieś ogranicze-
nie, jeżeli chodzi o powtórne składanie tego typu 
wniosków przez prokuratora? Czy on tylko raz może 
złożyć taki wniosek? Czy jest jakieś ograniczenie 
w tej kwestii?

Senator Michał Seweryński:
W mojej opinii takiego ograniczenia nie ma.
(Rozmowy na sali)
Proszę zgłosić poprawkę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Idę zgłosić taką 

poprawkę.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy nie obawia pan, Panie Profesorze, że oświad-

czenia majątkowe sędziów mogą być użyte przez stro-
ny zainteresowane w sprawie, która jest prowadzona, 
np. adres sędziego, dane na temat jego majątku? To 
pierwsze moje pytanie.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie widzę więcej…
(Głos z sali: Jeszcze senator Piechota.)
Pan senator Piechota.

Senator Leszek Piechota:

Ja króciutko. Panie Profesorze, wspomniał pan 
o różnicach w zakresach ujawniania informacji do-
tyczących posłów i senatorów i tych dotyczących sę-
dziów, przy czym w §6 znalazł się zapis o możliwości 
utajnienia informacji na wniosek. Ja zadałem w tym 
zakresie panu ministrowi pytanie, jakie to ujawnio-
ne informacje dotyczące oświadczenia majątkowego 
mogłyby zagrażać jego zdrowiu lub życiu, a nie za-
grażałyby senatorowi czy posłowi. Ja otrzymałem 
odpowiedź od pana ministra…

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja myślę, że to dobrze, że pan 
powtarza to pytanie, bo cały Senat dzięki temu usły-
szy, jak pan minister odpowiada. Ja mogę tylko po-
wiedzieć, że trudno zaprzeczyć takiej opinii, że to 
jednak sędziowie, a zwłaszcza sędziowie karni, mają 
na co dzień do czynienia ze światem przestępczym, 
szczególnie jeżeli ich orzeczenia w sposób bezpo-
średni ingerują w życie tych podsądnych, oskarżo-
nych. A więc w tym punkcie, jeżeli chodzi o stopień 
zagrożenia, nie możemy się porównywać z sędziami. 
I to może być jeden z powodów wyjaśniających to, 
dlaczego do jakiegoś stopnia sędziowie mogą być 
zainteresowani utajnianiem ich oświadczeń. Ale to 
ja to sobie tak tłumaczę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Profesorze, próbuję zrozumieć istotę tej 
zmiany, głównie zmiany w art. 10. Przywoływał pan 
obecnie obowiązujące przepisy mówiące, że proku-
rator w trakcie postępowania może zgłaszać wniosek 
o uzupełnienie. Ale wydaje mi się, że istota – proszę 
mnie wyprowadzić z błędu – tej zmiany polega na 
tym, że w tej sytuacji do tej pory to sąd oceniał, czy 
taki wniosek jest zasadny, czy nie, a teraz będzie 
tak, że sąd będzie musiał przekazać. I czy to nie jest 
istota sprawy? Bo próbuję dociec, jak dalece zmieni 
się sytuacja w sądzie.

Senator Michał Seweryński:

Pan senator wie, że uzasadnienie było wątłe, więc 
każdy musiał sam sobie jakoś tę sprawę tłumaczyć. 
Ja tłumaczę to w ten sposób: no, ustawa w zróż-
nicowany sposób podchodzi do tej dziedziny, na 
pewno jest, bym powiedział, bardziej względna dla 
sędziów aniżeli dla nas, bo w ich przypadku dane 
mogą być utajnione znacznie bardziej, w naszym 
przypadku chodzi tylko o adres. No i wybrano takie 
rozwiązanie prawne. Mnie się wydaje, że można 
by przedstawiać różne uzasadnienia tego… Ale na 
szczęście jest na sali pan minister, będzie można 
powtórzyć mu to pytanie, może on coś więcej powie 
w tej sprawie, ponieważ przedstawiał uzasadnienie 
ustawy. Tego wątku, jak pan wie, nie poruszaliśmy 
na posiedzeniu komisji, ale to jest wątek, który może 
budzić zainteresowanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.
(Głos z sali: Właśnie pytał…)
A, to pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja właśnie w kwestii jawności 

oświadczeń majątkowych. Proszę powiedzieć, czy 
na posiedzeniu komisji ktoś z organizacji, które były 
na nim obecne, mówił coś na ten temat. Jeżeli tak, to 
jakie było stanowisko?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pan, o ile wiem, był na posiedze-

niu komisji i pan wie, kto zabierał głos i co mówił.
(Senator Andrzej Misiołek: Tak, ja byłem, ale nie 

moi koledzy. Część moich kolegów i koleżanek z klu-
bu nie była i po prostu nie wiedzą tego.)

To pan najlepiej mógłby powiedzieć, jak to było, 
bo, jak wiem, pan nawet polemizował w tej sprawie.

(Głos z sali: Ale to sprawozdawca…)
No, proszę państwa, stanowiska były różne. 

Ale to nie był watek wybijający się w tej dyskusji. 
Ogólnie było tak, że były krytyczne wypowiedzi. 
Najwięcej wypowiedzi było ze strony pana senatora 
Zientarskiego, który wnikliwie ocenił całą ustawę, 
ale i „Iustitia”, i Krajowa Rada Sądownictwa miały 
długie wystąpienia krytyczne, które jednak potem 
zostały trochę złagodzone, gdy zobaczono, jakie po-
prawki są składane – bo one jednak mają wprowadzić 
pewne zmiany.
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re można wyczytać z ustawy, a resztę dopowie pan 
minister, bo uzasadniał projekt ustawy. Myślę, że jak 
pan powtórzy pytanie, to…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Teraz pan senator Florek.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zapytam pana mi-

nistra.)

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, w art. 109 jest zapis mówiący 

o obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego sędziego 
o 5–20% na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Rozumiem, 
że tutaj chodzi prawdopodobnie o kary dyscyplinar-
ne, czyli dołożono do tych podstawowych kar, które 
zawsze są, jak upomnienie, nagana, taką karę dys-
cyplinarną. Mam takie pytanie, bo nie za bardzo to 
wiem: kto będzie o tym decydował, dlaczego to jest 
5–20%, dlaczego to jest okres od 6 miesięcy do 2 lat, 
a nie np. od miesiąca do pół roku? Czy było też kwe-
stią dyskusji, kto te kary będzie nakładał? Bo skoro 
są widełki, jest od – do, to ktoś musi zadecydować, 
jaka ta kara będzie. Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, kto prowadzi postępowanie 

dyscyplinarne w sprawach sędziowskich, to wiado-
mo. A dlaczego przepis jest tak sformułowany, że są 
widełki? To jest nierzadkie w przepisach karnych, 
tak może być. Weźmy z tej samej ustawy przykład 
wysokości odszkodowania za przewlekłość postę-
powania: od – do, od 2 tysięcy do 20 tysięcy zł. No 
więc ta konstrukcja jest niczym nowym. To się stosuje 
powszechnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze! Panie Sprawozdawco! Panie 

Przewodniczący Komisji, Panie Profesorze! Ja nie 
byłem na posiedzeniu tych obu komisji…

(Senator Michał Seweryński: Żałuję.)
…ale bez tego wiem, jak głosowano. Nie pomylę 

się, jeśli powiem, że jednogłośnie za tą ustawą gło-
sowało PiS, a pozostali uczestnicy tego posiedzenia 
byli przeciw bądź wstrzymali się od głosu. Z pańskich 
wypowiedzi, a zwłaszcza z odpowiedzi na pytania, 
które padają na tej sali, wynika, że… W odpowiedzi 
na wiele wątpliwości odsyła pan do rządu jako autora 

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, pan, jak mi się wydaje, inter-
pretuje ustawę tak jak ja. Ja to zresztą powiedziałem 
w odpowiedzi na pytanie pana senatora Klicha.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, jeszcze tylko krótkie pytanie.
Czy państwo, patrząc na przepisy dotyczące 

oświadczeń majątkowych i zagrożeń, które jednak 
mogą wystąpić, braliście pod uwagę ten nasz, senac-
ki przykład, pana senatora Piesiewicza? Przestępcy 
w czasie rozprawy oświadczyli, że dane na temat tego, 
na kogo zapolować, czerpali z jawnych oświadczeń 
majątkowych.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ten przykład nie był przywoły-

wany.
(Senator Piotr Zientarski: Ja przywołałem, tylko 

nie podałem nazwiska.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Profesorze, w związku z tym, że ja nie je-

stem ani prawnikiem, ani członkiem komisji, wie-
dza dotycząca tego projektu ustawy jest przeze mnie 
nabywana w trakcie tej dyskusji. Chcąc więc zro-
zumieć… Bo, jak rozumiem, istotą tej ustawy były 
kwestie przewlekłości, a został wprowadzony art. 10. 
Panie Profesorze, jeżeli mógłbym prosić pana profe-
sora o odpowiedź, to mam takie pytanie: czy podczas 
posiedzenia komisji był jasno artykułowany problem, 
po co w ogóle ten art. 10 jest wprowadzany? Bo jeśli 
nie był, to lubiąc słuchać dywagacji pana profesora, 
chciałbym usłyszeć dywagacje pana profesora, po co 
w ogóle go się wprowadza.

Senator Michał Seweryński:
Odpowiedź jest, Panie Senatorze, w treści tego 

przepisu, tam jest uzasadnienie. Prokurator musi 
złożyć wniosek, który wskazuje na to, najogólniej 
mówiąc, że jest potrzeba uzupełnienia materiałów ze 
śledztwa i dochodzenia. I to jest ogólne uzasadnienie, 
które jest w samym przepisie, ja to tak odbieram. Bo 
nie jest powiedziane, że prokurator może zażądać, 
i kropka. Są wymienione okoliczności, które to mają 
uzasadniać. Więc to jest minimum uzasadnienia, któ-
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(senator J. Rulewski) Senator Michał Seweryński:

Tryb postępowania jest wyjaśniony w ustawie. 
W mojej ocenie nie ma ograniczeń co do tego utaj-
nienia. A więc jeżeli ktoś by miał powody, żeby je 
w pełni utajnić, to chyba może z takim wnioskiem 
wystąpić. Ta ustawa pod tym względem daje szerokie 
możliwości. Ja tak czytam tę ustawę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco, 

ja bym poprosił o krótką ocenę tego, czemu właściwie 
ma służyć ta ustawa. Jestem za mało w tym temacie 
przygotowany, bo za późno to wszystko otrzymuje-
my… No ale trudno, przyzwyczajony jestem. Proszę 
mi powiedzieć, czy to naprawdę zwiększa uprawnie-
nia prokuratorów w stosunku do sędziów o jakiś tam 
poziom? Padały tu głosy, że to jest bardzo podobne 
do sytuacji, którą mieliśmy w PRL, a nawet że ten 
projekt idzie dalej. Czy większa władza, a właściwie 
większa odpowiedzialność będzie spadać na proku-
ratorów, czy na sędziów, jeżeli idzie o wydanie spra-
wiedliwego wyroku?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, co komu w duszy gra, to jego 

prywatna sprawa. Może porównywać do czasów PRL, 
może porównywać do czasu monarchii egipskiej… 
Pełna dowolność. Każdy ma prawo mieć jakieś sko-
jarzenia na tle treści danej ustawy.

Całkowicie nietrafna jest pańska sugestia, jakoby 
chodziło tu o zwiększenie władzy prokuratora nad 
sędzią. To nie o to chodzi i żadna ustawa tego w pań-
stwie demokratycznym nie robi. Sąd ma władzę nad 
nami poprzez orzecznictwo, ale nie prokurator nad 
sędzią. Nie słyszałem o czymś takim w czasie studiów 
i potem, w trakcie praktyki prawniczej. Natomiast 
chodzi niewątpliwie o to, żeby wzmocnić pozycję 
prokuratora w postępowaniu karnym poprzez to, by 
umożliwić mu wycofanie sprawy wtedy, kiedy ona 
już jest w sądzie. Z tego punktu widzenia trafne by-
łoby powiedzenie, że to jest ustawa, która wzmacnia 
pozycję prokuratora w procesie sądowym. Chodziło 
też oczywiście o to, żeby to wzmocnienie nie poszło 
tak daleko, że sąd nie miałby możliwości swobod-
nego decydowania. Dlatego też zwracam uwagę, że 
chodzi o ustawę epizodyczną, dotyczącą tylko spraw 
wniesionych do końca sierpnia tego roku, i że ona 
w przyszłości nie będzie stosowana. To po pierwsze. 

rozwiązania, jako instytucji, która o tej ustawie wie 
na tyle, żeby o niej decydować. Pytanie, czy to jedno-
głośne poparcie PiS jest wyrazem poparcia dla rządu, 
czy dla tej ustawy. Czy można snuć przypuszczenia, 
że senatorowie PiS właściwie jej nie popierają, tylko 
popierają rząd? No ale to już nie jest domena Senatu… 
Senat powinien decydować o ustawach, a nie opowia-
dać się za wotum ufności albo nieufności dla rządu.

Senator Michał Seweryński:

Bardzo dziwne jest to pytanie, Panie Senatorze, 
i trudno jest mi je zrozumieć. Ja chyba nie przekro-
czyłem zasad postępowania sprawozdawcy. Jak pa-
miętam, w ciągu 5 lat mojej tu obecności niejeden 
raz sprawozdawcy odsyłali w sprawach, w których 
nie mają wiedzy, a mówiąc ściślej, w sprawach, które 
nie były przedmiotem jakiejś dogłębnej dyskusji na 
posiedzeniu komisji, do tego, kto był projektodawcą 
danej ustawy. A więc ja chyba nie zrobiłem nic ta-
kiego niestosownego.

A wszelkie pańskie dywagacje co do tego, kto 
popiera rząd, a kto rządu nie popiera, uważam za 
zbędne, bo przecież wszyscy wiedzą, kto w tej sali po-
piera rząd, a kto go nie popiera. To jest poza dyskusją.

(Senator Jan Rulewski: To było poparcie dla usta-
wy czy dla rządu?)

Mówiliśmy wyłącznie o ustawie. Nie głosowali-
śmy w sprawie wotum zaufania dla rządu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski, bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Profesorze, mam pytanie. Opozycja, 

Platforma Obywatelska podnosi argument dotyczący 
utajnienia oświadczeń majątkowych. Ten wątek jest 
chyba dość istotny w przypadku sędziów orzekają-
cych np. w sprawach karnych. Ja nie jestem człon-
kiem komisji i chciałbym się dowiedzieć – jeżeli nie 
było to przedmiotem posiedzenia komisji, to może 
pan posiada tę wiedzę – kto decyduje o utajnieniu 
takiego oświadczenia. Jaki jest możliwy zakres utaj-
nienia oświadczenia? Czy może dojść do całkowitego 
utajnienia oświadczenia? Chodzi o sytuację taką, że 
oświadczenie sędziego, który jest zobligowany do 
jego złożenia, zostanie utajnione z przyczyn obiek-
tywnych i pewnie uzasadnionych. Czy do takiej sy-
tuacji może dojść?
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(senator M. Seweryński) niu do moich oświadczeń. Co do innych osób to wiem 
to, co przeczytam w gazecie. Ale skoro już państwo 
tak cierpliwie słuchają mojego ponadgodzinnego wy-
stąpienia, to powiem jeszcze, że też nie jest mi miło, 
kiedy widzę w różnych gazetach – no, tak trzeba je 
jeszcze oficjalnie nazywać – to epatowanie prostych 
ludzi tym, ile zarabia wójt, a ile starosta, prezydent, 
senator czy ktoś inny...

(Senator Robert Dowhan: Właśnie.)
...no bo tu chodzi o to, żeby pobudzić krąże-

nie w żyłach tym ludziom, którzy zarabiają mniej. 
Przepraszam, to wykracza poza moje upoważnienie 
do wypowiadania się, ale pan senator poruszył coś, 
co mnie też niepokoi w życiu publicznym, w prak-
tyce medialnej. Z kolei co do tej propozycji pew-
nego ograniczenia jawności składanych oświadczeń 
majątkowych, to pan senator wie, żeśmy już nieraz 
o tym rozmawiali. Ja mam swoją koncepcję w tej 
sprawie, ale ona nie dotyczy tej ustawy. Nie sądzę, 
żeby miała ona szansę na powodzenie, bo zawsze ktoś 
może powiedzieć… No, niestety niektóre gazety, po-
wiedziałbym, ustawiają opinię publiczną. Ktoś może 
powiedzieć, że to byłoby zmniejszenie przejrzystości, 
zmniejszenie kontroli…

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
…naszych wyborców nad tym, co się dzieje w krę-

gach władzy. A więc to jest cena, którą trzeba zapłacić 
za to, że się działa publicznie.

(Senator Robert Dowhan: Zadałem jeszcze jedno 
pytanie, odnoszące się do tego, czy stwierdzono jakąś 
korupcję, czy wszczęto jakieś postępowania. Bo sę-
dziowie w tej chwili składają przecież oświadczenia, 
tylko że nie są…)

No tak, ale tu chodzi głównie o upublicznienie 
tego, tak żeby była kontrola, której do tej pory 
nie było. No, chyba że coś tam wyciekło z urzędu 
skarbowego, to wtedy było wiadomo, kto czym 
jeździ.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Profesorze! Panie Przewodniczący proszę 
odpowiedzieć. Próbuję wyobrazić sobie, tak jak za-
wsze robimy w Senacie, jakieś ekstremalne skutki 
przyjmowanych przepisów. Art. 10… Ponieważ 
prokurator może wnioskować o uzupełnienie wie-
lokrotnie i nie ma tutaj terminów, których musi 
dochować, to czy to nie grozi tym, że ktoś może 
zyskać status wiecznie oskarżonego, bezterminowo 
oskarżonego?

A po drugie, jak już mówiłem wielokrotnie, w po-
prawce, którą zaproponowałem, dążyłem do tego, 
żeby w kwestii władzy prokuratora, tych jego upraw-
nień, nie pójść zbyt daleko.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Panie Profesorze, z tego, co wiem, oświadczenia 
majątkowe są w tej chwili przez sędziów składane, 
tylko że nie są upubliczniane. Tak? Czy to jest praw-
da?

(Senator Michał Seweryński: Tak.)
Tak. I w związku z tym są one sprawdzane przez 

urzędy skarbowe i być może przez inne służby. Czy 
ma pan na ten temat wiedzę i czy może nam pan 
powiedzieć, czy na przestrzeni, nie wiem, roku, 2 
lat, 3 lat doszło do jakichś bardzo dużych uchy-
bień, do stwierdzenia korupcji, wszczęcia postę-
powań dyscyplinarnych, ukarania sędziego za to, 
że złożył nieprawidłowe albo niezgodne z prawdą 
oświadczenia?

I czy nie uważa pan – to jest moje drugie py-
tanie – że ta jawność oświadczeń… No, w ogóle 
oświadczenia są w tej chwili składane do urzędów 
skarbowych przez, można powiedzieć, tysiące lu-
dzi, począwszy od radnych powiatowych, radnych 
miejskich, prezydentów, burmistrzów, wojewodów et 
cetera, et cetera, a skończywszy na nas, ministrach 
i urzędnikach wszelkiego rodzaju. Czy nie jest tak, 
że przez miesiąc, dwa miesiące, a może nawet dłużej, 
urzędy skarbowe nie robią nic innego, tylko weryfi-
kują te oświadczenia? Czy wzorem innych krajów 
nie powinno się składać tych oświadczeń… No, np. 
my moglibyśmy je składać do marszałka i w razie 
jakichkolwiek podejrzeń by je weryfikowano. Czy 
to nie jest nadmierne obciążanie budżetu? A przede 
wszystkim powoduje to szastanie tymi oświadczenia-
mi w mediach. Dyskutuje się, kto ma jaki samochód, 
kto ma ile na koncie, a potem jest porównywanie tego 
z bezrobotnymi, z matkami samotnie wychowującymi 
dzieci itd. Czy nie idziemy w stronę jakiegoś absurdu?

Senator Michał Seweryński:
Pan senator daleko wybiega poza materię, w której 

mam prawo się wypowiadać, tym bardziej że urzędy 
skarbowe i ich praktyki znane mi są tylko w odniesie-
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sprawa toczy się już swoim zwykłym, normalnym, 
można powiedzieć, wartkim nurtem. I teraz jest na-
stępujące pytanie: czy sąd, orzekając odszkodowa-
nie, powinien brać pod uwagę tylko ten fragment 
postępowania, w którym doszło do przewlekłości, 
czy też powinien patrzeć holistycznie, na cały proces? 
Trybunał w Strasburgu wskazuje, że całe postępowa-
nie od początku do końca jest istotne. Nie jest istotne 
dla strony to, że przestój był na etapie rozpoczęcia 
przewodu sądowego. Strona poniosła konkretną szko-
dę, gdyż postępowanie trwało 10 lat. Nie interesuje jej, 
że przez 2 lata nie otwarto przewodu, a później już 
wszystko toczyło się sprawnie. To dla strony nie ma 
żadnego znaczenia. Z tym kończymy. To po pierwsze.

Po drugie, wprowadzamy wyraźny przepis, któ-
ry mówi, że sądy polskie, orzekając odszkodowanie 
z tego tytułu, powinny mieć na względzie orzecz-
nictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Sądy powinny się kierować dyrektywami wskaza-
nymi przez Trybunał w Strasburgu, powinny je mieć 
na względzie, a nie, jak to często bywało, orzekać 
symboliczne kwoty, które w żaden sposób nie za-
dowalają stron i w żaden sposób nie rekompensują 
szkód doznanych przez strony z powodu przewlekłego 
postępowania.

Po trzecie wreszcie, wprowadzamy sumę mini-
malną w wysokości 500 zł z możliwością jej pod-
wyższenia, jeżeli oskarżony… skarżący sam nie 
przyczynił się do przewlekłości tego postępowania. 
W sytuacji, gdy np. nie mataczył, nie torpedował 
postępowania, nie stosował obstrukcji w tym po-
stępowaniu, sąd będzie zobligowany do zasądzenia 
kwoty wyższej niż 500 zł. Czyli 2 tysiące to jest to 
minimum i 500 zł za każdy rok przewlekłości. To są 
sytuacje, w których wprowadzamy adekwatne środ-
ki, w reakcji właśnie na ten wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Mamy czas do paździer-
nika przyszłego roku, czynimy to z niemal rocznym 
wyprzedzeniem, czekając również na opinię samego 
Trybunału w Strasburgu. Niewykluczone, że drogą 
roboczą będzie można uzyskać jakąś wstępną ocenę 
czy oszacowanie tego typu zmian.

Drugi problem związany z dysfunkcjonalnością 
polskiego wymiaru sprawiedliwości dotyczy braku 
transparentności w kontekście oświadczeń majątko-
wych. Sędziowie i prokuratorzy są filarem praworząd-
nego państwa, są filarem demokracji, a jeżeli filar jest 
przeżarty przez raka korupcji, wówczas całe państwo 
się chwieje. Stąd też korupcja jako wyjątkowo niebez-
pieczny proceder wymaga reakcji już na przedpolu jej 
popełnienia, dalekim przedpolu. Tym przedpolem są 
właśnie jawne oświadczenia majątkowe. Realizujemy 
zalecenia Grupy Państw przeciwko Korupcji, 
GRECO, wreszcie staramy się sprostać niedomaga-
niom, które występowały w praktyce… Wspomnę 
tylko raport NIK z 2005 r., kiedy to kontrolerzy NIK 

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja potrafię przewidywać przy-
szłość tak jak wszyscy z nas, ale w ograniczonym 
zakresie. A co do tego, jak ustawa będzie stosowa-
na, to tego nie potrafię przewidzieć. Powtórzę tylko 
moje przekonanie. Zawsze powtarzam studentom, że 
ustawodawca stanowi prawo w dobrej wierze i liczy 
na to, że ci, którzy będą to prawo stosować, będą 
postępować w dobrej wierze, bo w przeciwnym razie 
cały sens prawodawstwa byłby zakwestionowany.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To są marzenia…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie wierzę. Nie 

ma.
Bardzo dziękujemy, Panie Profesorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Bardzo proszę, pan minister Warchoł, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa – jak już sama jej nazwa wskazuje, a na-

zwa została zmieniona w toku prac w Sejmie – doty-
czy dysfunkcjonalności polskiego wymiaru sprawie-
dliwości. Stąd nazwa: o ustroju sądów powszechnych. 
Ta dysfunkcjonalność dotyczy niejako 3 elementów.

Pierwszy to jest przewlekłość postępowań sądo-
wych i to znaczna przewlekłość. Wyrok pilotażowy 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spra-
wie Rutkowski przeciwko Polsce jest tego ewident-
nym przykładem. Zostało zakomunikowane niemal 
600 spraw, które są na wokandzie w Strasburgu, 
i które Trybunał osądzi, jeżeli nie wprowadzimy 
adekwatnych środków prawnych mających na celu 
zapewnienie osobom, które z tytułu przewlekłości 
doznały określonych szkód, racjonalnego i rzetelnego 
odszkodowania. Jak to czynimy?

Po pierwsze, zrywamy z tzw. fragmentaryzacją 
postępowania. W praktyce często zdarza się, że prze-
wlekłość dotyczy konkretnego etapu postępowania, 
np. rozpoczęcia przewodu sądowego. Do tego nie 
może dojść niekiedy nawet latami, tymczasem później 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wania tego rozwiązania są do dziś obecne. W polskich 
sądach do dziś prowadzone są postępowania z aktami 
oskarżenia, które zostały wówczas wniesione. I te 
postępowania dzisiaj są w sądach i będą trwać. I będą 
trwać aż do ich prawomocnego zakończenia. Dlatego 
potrzeba reakcji, reakcji w imię zasady trafnej reak-
cji karnej, zgodnie z którą osoba niewinna nie może 
ponieść odpowiedzialności, a osoba winna powinna 
zostać ukarana. Krótko mówiąc, ten model powoduje, 
że sprawy, które są w sądach, są dziś – rzekłbym – 
prawdziwymi tykającymi bombami, dlatego że grożą 
wyrokami daleko odbiegającymi od zasad prawdy 
materialnej i trafnej reakcji karnej. Stąd też propozy-
cja zwrotu sprawy do prokuratora. Przepis incydental-
ny dotyczy spraw, które już są w sądach. Absolutnie 
nie dotyczy przyszłych spraw. Pula tych spraw jest 
zamknięta; chodzi o akty oskarżenia wniesione już 
do sądu do sierpnia bieżącego roku. Ten przepis nie 
będzie działał w przyszłości.

Zwrot sprawy do postępowania przygotowawcze-
go. Po co? Po to, ażeby prokurator mógł należycie, 
starannie przygotować materiał dowodowy. Co naj-
ważniejsze, zwrot sprawy ma mieć miejsce tylko raz, 
nie wielokroć, nie ma mowy o żadnej powtarzalności 
czy grillowaniu oskarżonego, jak informowały me-
dia, absolutnie. Przepisy jasno stanowią, że tylko raz 
i tylko w przypadku aktów oskarżenia, które zostały 
już wniesione. Chodzi zatem o przepis epizodycz-
ny i o jednokrotny zwrot do prokuratora dotyczący 
określonej puli spraw w celu uzupełnienia materiału 
postępowania przygotowawczego, na co prokurator 
będzie miał 6 miesięcy.

Czy jest to obecne w innych krajach? Było dzi-
siaj wiele pytań o to. Tak, jest obecne. Mianowicie 
zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego 
wiąże się z pewną aksjologią postępowania karnego 
– tak bym rzekł – w której to panem skargi pozostaje 
nadal władza wykonawcza. Gdzie to jest obecne? 
Jest to obecne w systemach common law w Wielkiej 
Brytanii, w Kanadzie, w Australii. W tych systemach 
prawnych jest instytucja nolle prosequi, czyli „nie 
ścigam”. 

(Senator Piotr Zientarski: My odrzuciliśmy ten 
system.)

Dlatego wprowadzamy to wyjątkowo, tylko 
w przypadku pewnej kategorii spraw.

Jest możliwość zwrotu sprawy do prokuratora na 
jego żądanie. Bierze się to jeszcze z władzy królew-
skiej, bo król w pewnym momencie powiedział: nie 
ścigam. Sędzia ma sprawę, ale sąd mówi: nie ścigam. 
Tak że tego typu mechanizm jest znany. My go wpro-
wadzamy, jak powiadam, tylko w reakcji na tę swoistą 
mozaikę 3 modeli, która wystąpiła w jednym roku. 
Nigdy wcześniej tego nie było, owszem, ale nigdy 
wcześniej nie było takiej sytuacji, proszę państwa, 
Wysoki Senacie, w której mielibyśmy do czynienia 

stwierdzili, że jakąś dziwną amnezją wykazują się 
sędziowie i prokuratorzy w oświadczeniach mająt-
kowych, zapominając o swoich mieszkaniach, samo-
chodach, willach… I wreszcie realizujemy zasady 
transparentności, przejrzystości. Dzisiaj było pytanie, 
gdzie one występują. Otóż występują w Skandynawii. 
Skandynawia jest dla nas ewidentnym przykładem 
państwa, społeczeństwa otwartego, gdzie nie ma nic 
do ukrycia. Trzy władze, na równi odpowiedzialne 
przed społeczeństwem, przed narodem… Zgodnie 
z art. 4 władza zwierzchnia należy do narodu, 
sądy sprawują władzę w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej, zgodnie z art. 174, i społeczeństwo ma prawo 
wiedzieć, ma prawo znać stan majątkowy, stan posia-
dania osób, które w jego imieniu sprawują wymiar 
sprawiedliwości. Tak że podstawowe zasady, kanony 
konstytucyjne są w tym zakresie realizowane.

Trzeci element, którego dotyczy ta ustawa, zwią-
zany jest z reakcją na kontradyktoryjny model po-
stępowania karnego. Wiele o nim tutaj, na tej sali, 
mówiono kilka miesięcy temu. Rozmawialiśmy, 
dlaczego wracamy do modelu oficjalnego czy, jak 
niektórzy chcą, inkwizycyjnego, jako modelu kon-
tynentalnego, modelu, który jest koherentny z naszą 
kulturą prawną, z kulturą prawną europejską, polską, 
i dlaczego zrywamy z tym pomysłem, ze swoistym 
doświadczeniem, eksperymentem, którego byliśmy 
udziałowcami przez kilka miesięcy, od 1 lipca 2015 r. 
do 15 kwietnia 2016 r. I mamy sytuację, że w ciągu 
roku były 3 systemy prawne: system oficjalny, kontra-
dyktoryjny i znów oficjalny. Ta sytuacja powoduje, że 
przez pewien okres akty oskarżenia były wnoszone 
na zdecydowanie niższych ustaleniach faktycznych 
niż do tej pory. Model kontradyktoryjny umożliwia 
wnoszenie aktów oskarżenia na poziomie właściwym 
dla przedstawienia zarzutów. Jest to niesłychane, ale 
tak to wygląda. Postępowania przygotowawcze trwa-
ją tam krótko, bardzo krótko. Całość postępowania 
dowodowego przeniesiona jest właśnie na etap roz-
prawy, rozprawa kontradyktoryjna ma służyć prze-
prowadzaniu dowodów. Stąd też jeden z ojców tej 
reformy stwierdził wprost, że akty oskarżenia mogą 
być wnoszone nawet na podstawie ustaleń zwery-
fikowanych choćby metodą operacyjną. Nie mieści 
nam się to w głowie. Czyli takie niedorobione akty 
oskarżenia mogą wchodzić do sądu? Tak, tylko że 
nikt tak tego nie nazywa w modelu kontradyktoryj-
nym właśnie, tylko nazywa to propozycją pewnego 
oskarżenia. Prokurator nie zbiera dowodów w tym 
postępowaniu, powiedziałbym, anglosaskim.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie obowiązuje 
chyba.)

Dlatego właśnie, że nie obowiązuje, a obowiązy-
wało przez kilka miesięcy, konsekwencje obowiązy-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) żania, że takie przyspieszone postępowanie w par-
lamencie nad ustawą, która nowelizuje procedurę 
karną… Ważnym argumentem, nieformalnym, ale 
pojawiającym się w debacie, jest to, że w przypadku 
postępowania w sprawie oświadczeń majątkowych 
prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, określony 
jest termin kolejnej rozprawy, a podczas wcześniej-
szej rozprawy gdański sąd apelacyjny nie uwzględnił 
wniosku prokuratury, która chciała uzupełnić mate-
riały śledztwa w sprawie oświadczeń majątkowych. 
I w debacie bardzo często pojawia się argument, że 
prokuratura postanowiła robić z tego spektakl i wy-
dłużać w nieskończoność postępowanie, które prze-
cież już się zakończyło wyrokiem sądu. Czy może 
pan się odnieść do takich zarzutów i podnoszonych 
w publicystyce argumentów? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Po 3 pytania, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Zientarski, bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, na pytanie do pana przewodni-

czącego, prof. Seweryńskiego, odnośnie do możli-
wości składania przez prokuratora wniosku o zwrot, 
o to, czy jednorazowo, czy wielorazowo… Pan prze-
wodniczący wyraźnie odpowiedział, że z ustawy nie 
wynika, że tylko jednorazowo. Pan natomiast przed 
chwilą kategoryczne powiedział, że jest to możliwość 
jednorazowa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Gdzie są prze-
pisy?)

Z czego to wynika? To jest moje pierwsze pytanie. 
Kolejne będę zadawał w kolejnych turach. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I trzecie pytanie. Pan marszałek Borusewicz, pro-

szę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja teraz rezygnuję, 

dziękuję bardzo.)
Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rezygnuję z za-

dawania pytania.)
Aha, rezygnuje pan senator.
W takim razie pan senator Arkadiusz Grabowski, 

bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja ponowię pytanie, które kierowałem do pana prof. 

Seweryńskiego, dotyczące oświadczeń majątkowych 

z takim eksperymentem. Przypomnę tylko, że we 
Włoszech w 1988 r. model kontradyktoryjny wprowa-
dzono po referendum ogólnopaństwowym. A kiedy 
rozpoczęto prace? W 1961 r. Dlaczego? Uznano, że 
jest to jeszcze większa reforma niż zmiana systemu 
państwowego np. z kanclerskiego na prezydencki. Do 
tego stopnia taka zmiana dotyka tkankę społeczeń-
stwa. Tak że niemal 40-letnie obrady, referendum 
państwowe… I jaki jest dzisiaj efekt, Wysoki Senacie, 
we Włoszech? 10 milionów spraw jest przedawnio-
nych i Włochy po wielu latach wycofują się z tego 
systemu. Ale o tym była już mowa kilka miesięcy 
temu, tak że nie będę do tego wracał.

U nas trwało to na szczęście tylko kilka miesięcy. 
Musimy reagować na te sprawy, musimy reagować 
w pełni świadomie, mając na względzie odpowie-
dzialność za państwo i za prawo, odpowiedzialność 
za sprawiedliwość i za trafną reakcję. Nie możemy 
pozwalać na to, żeby osoby winne uchodziły wy-
miarowi sprawiedliwości, żeby śmiały się i drwiły 
z wymiaru sprawiedliwości tylko dlatego, że mają 
na to pieniądze, że je stać. Nie bez kozery było to 
nazywane w mediach „reformą dla bogatych”. Taką 
reakcję przewidujemy i proponujemy.

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o pytania, to jestem 

do dyspozycji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-

nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Są, Panie Ministrze.
Wypowiem tylko formułkę.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie pytam, czy ktoś chce zadać pytanie, bo już 
mam zapisanych senatorów chcących zadać pytanie.

Pierwszy zgłosił się pan senator Rybicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, już podczas wcześniejszej tury 

pytań i odpowiedzi padło bardzo wiele pytań o kon-
trowersyjny art. 10, który ma takie dość specyficz-
ne vacatio legis: jeżeli chodzi o art. 10 i art. 15, to 
wchodzą one w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. W publicystyce, w wielu artykułach 
medialnych, szczególnie na Wybrzeżu, na Pomorzu 
Gdańskim, pojawia się zarzut… pojawiają się rozwa-



23
30. posiedzenie Senatu w dniu 15 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Grabowski) wniosek o umorzenie postępowania zabezpieczają-
cego, ujawniły się istotne okoliczności, konieczność 
poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność 
przeprowadzenia innych czynności, sąd na wniosek 
prokuratora przekazuje mu sprawę w celu uzupeł-
nienia śledztwa. Czyli wyraźnie przepis jest złożony 
z 2 elementów. To jest niejako przesłanka i wnio-
sek, hipoteza i dyspozycja przepisu. Jeżeli w tych 
sprawach, które dotyczyły okresu do 5 sierpnia, 
skierowano akty oskarżenia i tylko w tych spra-
wach, w żadnych innych, to sąd przekazuje sprawę 
na wniosek prokuratora.

Jasno z tego wynika, że nie dotyczy to wielokrot-
nego cofania sprawy do prokuratora. Dlaczego? Z pro-
stej przyczyny. Nie ma tu takiej możliwości, albowiem 
każda sprawa zakończona wyrokiem ze skierowanym 
nowym aktem oskarżenia będzie już nową sprawą. 
To nie dotyczy spraw na przyszłość, to będzie już 
nowa sprawa. Dlatego mówimy o jednokrotności. 
Z tego przepisu wyraźnie wynika jednokrotność. To 
będzie nowa sprawa, a nie dotyczy to spraw nowych. 
Dotyczy to jednokrotnego, jednorazowego cofnięcia 
sprawy do prokuratora.

Jeżeli chodzi o pytanie trzecie, dotyczące oświad-
czeń majątkowych sędziów, to odpowiadam, że tak, 
dzisiaj sędziowie są zobligowani, Panie Senatorze, 
do złożenia tego typu oświadczeń, te oświadcze-
nia trafiają do administracji skarbowej, urzędów 
skarbowych, tyle że niestety nie są one w prakty-
ce w żaden sposób weryfikowane. Na to zresztą 
zwróciła uwagę grupa ekspertów z Grupy Państw 
przeciwko Korupcji GRECO, która zauważyła, że 
system weryfikacji składanych w urzędach skar-
bowych oświadczeń majątkowych jest nieefektyw-
ny. Nikt tego nie czyta. Strona nie ma możliwości, 
obywatel nie ma możliwości skutecznego złożenia 
wniosku o dostęp do tych oświadczeń, w praktyce 
spotyka się z lakoniczną odmową, stąd też trudno 
powiedzieć, aby w praktyce był realizowany przepis 
dotyczący jawności oświadczeń.

Jak to będzie wyglądało? W art. 2 wskazujemy, że 
w tej chwili te informacje będą to informacje jawne, 
które będą upubliczniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a jego egzemplarz będzie przekazywany 
do urzędu skarbowego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania sędziego. Oczywiście będzie 
rygor odpowiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia. Ale przewidujemy również spe-
cjalną klauzulę. Otóż gdyby takie okoliczności mogły 
ściągnąć na sędziego niebezpieczeństwo, wówczas 
jest możliwość oklauzulowania tego typu oświad-
czeń przez prezesów sądów. Art. 2 stanowi również 
o tym, że informacje zawarte w oświadczeniu o stanie 
majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną 
i podlegają ochronie przewidzianej dla ochrony infor-
macji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, chyba że 

sędziów. W trakcie dyskusji… z odpowiedzi pana 
senatora sprawozdawcy, pana prof. Seweryńskiego, 
zrozumiałem – przynajmniej tak to odczytałem – że 
sędziowie składają oświadczenia majątkowe, tylko 
że one są nieupubliczniane. Chciałbym, żeby pan to 
potwierdził, powiedział, czy to jest prawda. To pierw-
sza część pytania.

A druga część pytania… Ponawiam moje pyta-
nie o to, kto będzie decydował o zakresie utajnie-
nia oświadczenia, ewentualnie o utajnieniu całego 
oświadczenia składanego przez sędziego. Bo tutaj 
podnoszony był – w niektórych wypadkach pewnie 
uzasadniony – argument, że w przypadku sędziów 
orzekających w procesach karnych wspomniana 
kwestia może wiązać się z jakimiś konsekwencjami, 
daleko idącymi i poważnymi. Prosiłbym o odpowiedź 
na to pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to nie jestem 

w stanie odnieść się do tej kwestii, nie wiem, na jakim 
etapie jest proces dotyczący prezydenta Gdańska, nie 
mam wiedzy w tym zakresie. Czy można prowadzić 
ten proces w nieskończoność? Nie. Odpowiedź brzmi: 
nie. Prokurator na uzupełnienie aktu oskarżenia ma 
6 miesięcy, to po pierwsze. Po drugie, dotyczy to 
jednokrotnego zwrotu sprawy do prokuratora, o czym 
mówiłem…

(Senator Piotr Zientarski: Ale na podstawie jakich 
przepisów?)

…i to wszystko.
(Senator Mieczysław Augustyn: Gdzie to jest na-

pisane w ustawie, w jakim artykule?)
Przechodzę do następnego pytania, bo w na-

stępnym pytaniu właśnie o to chodzi. W art. 10, 
w pkcie 1, czytamy, że ust. 1 ustawy… Której? 
Ustawy z 10 czerwca bieżącego roku o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego itd. Ust. 1 
tej ustawy, która weszła w życie 5 sierpnia bieżące-
go roku, otrzymuje brzmienie: jeżeli w sprawach, 
w których przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy – o jakim dniu wejścia w życie jest tu 
mowa, o 5 sierpnia 2016 r. – skierowano do sądu 
akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku ska-
zującego, wniosek o warunkowe umorzenie lub 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) albo nic, czyli że chodzi o to, abyśmy uchwalili usta-
wę w takim kształcie, w jakim ona wyszła z Sejmu. 
I moje pytanie brzmi tak: czy pan nie widzi pewnej 
sprzeczności między zakładaną pierwotnie słuszną 
walką z przewlekłością postępowania a tym, że kiedy 
damy prokuratorowi uprawnienia do wycofywania 
sprawy, to siłą rzeczy postępowanie wejdzie w tryb 
przewlekłości? Tak naprawdę ten art. 10 jest, że tak po-
wiem, zakwestionowaniem tego, co było pierwotnym 
celem ustawy, którą procedujemy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski, bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, ja ponawiam pytanie, do którego 

niejako odesłał mnie pan przewodniczący Seweryński, 
a mianowicie: jakie jest ratio legis wyłączenia z zakre-
su tajemnicy prawnie chronionej, podlegającej ochro-
nie prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? To jest jedno 
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy oświadczeń majątko-
wych. Czy nie uważa pan, że skuteczniejsze by-
łoby powołanie, nie wiem, poza urzędem skarbo-
wym… czy wprowadzenie obowiązku zgłaszania 
przez sędziów oświadczeń np. do Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego? Nie powinno się narażać, szcze-
gólnie karników, na ujawnianie stanu ich majątku 
czy też, co się często zdarza, ich trudnej finansowej 
sytuacji np. kredytów itd. Czy taka sytuacja – właśnie 
ujawnianie kredytów – nie jest… Czy nie uważa pan, 
że to powoduje większy dyskomfort czy też stanowi 
dla innych osób pokusę, żeby próbować dotrzeć do 
sędziego? To jest taka sytuacja psychologiczna: jest 
w trudnej sytuacji, a tu z kolei są wielkie bogactwa, 
często dziedziczone po wielu pokoleniach… Czy w ta-
kiej sytuacji nie powinno się wyłączyć przynajmniej 
sędziów karnych z obowiązku upubliczniania oświad-
czeń? No i należy podnieść poziom realnej kontroli 
organów powołanych do badania tych oświadczeń.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pierwsze pytanie, dlaczego mi-

nister sprawiedliwości ma prawo ściągać klauzu-

osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną 
zgodę na ich ujawnienie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję.
Jeżeli chodzi o jawność oświadczeń, ewentualne 

ich utajnienie itd., to zdaje się, że tam jest także prze-
pis, który stanowi, że wprawdzie prezes sądu może 
utajnić, ale minister sprawiedliwości może ujawnić. 
Prawda? Właśnie. Czyli nasuwa się pytanie: na jakiej 
podstawie minister sprawiedliwości będzie ujawniał? 
Na mnie to sprawia wrażenie jakiejś sankcji, bo prezes 
uznał, że jest jakieś zagrożenie, a minister będzie 
mówił, że nie, nie na zagrożenia. Na coś trzeba się 
zdecydować. To jest pierwsza sprawa.

Po drugie: kto będzie weryfikował? Bo pan mi-
nister powiedział, że do tej pory nikt tego nie czytał. 
A teraz kto będzie czytał?

Po trzecie: jaki jest pański – tzn. pański i urzędu 
oczywiście – stosunek do poprawki zgłoszonej przez 
senatora Seweryńskiego? Zna pan tę poprawkę, mam 
nadzieję, i nie muszę jej teraz przytaczać.

I ostatnia sprawa. Powołał się pan na system com-
mon law, gdzie… Mamy ten kontradyktoryjny system 
i prokurator może wycofać… bo chciałby zgromadzić 
jakieś nowe dowody i bliżej przyjrzeć się sprawie. 
Pytanie moje jest takie: czy dzieje się to automatycz-
nie na jego życzenie, czy też sędzia musi wyrazić 
zgodę? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja rezygnuję z py-

tania, bo już wcześniej…)
Dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, rozumiem, że pierwotnym celem 

ustawy, którą procedujemy, było zapobieżenie przewle-
kłości postępowania. I to jest oczywiście cel chwalebny 
i jak najbardziej słuszny, ale na posiedzeniu komisji pan 
minister powiedział, w reakcji na zgłoszone i przyjęte 
przez nas poprawki, że pana interesuje albo wszystko, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) odwoławczych, a więc wprowadzalibyśmy tutaj pe-
wien nierówny podział. Dlaczego na sprawy w sądach 
odwoławczych mamy patrzeć inaczej niż na sprawy 
pierwszoinstancyjne? Oczywiście rozumiem przeciw-
ne argumenty, natomiast my stoimy na stanowisku, że 
powinno to dotyczyć dwóch instancji, czyli ogółem 
spraw przed uprawomocnieniem się. Mogą być rów-
nież sprawy w postępowaniu odwoławczym, zwłasz-
cza że pamiętajmy, jak to postępowanie odwoławcze 
dzisiaj wygląda; ono często jest de facto powieleniem 
postępowania dowodowego pierwszoinstacyjnego. 
O ile kiedyś mieliśmy system, w którym sądy od-
woławcze tylko uchylały i przekazywały… Kiedyś 
mieliśmy większą kasatoryjność, a dzisiaj mamy tak 
zwaną większą reformatoryjność, czyli sądy odwo-
ławcze prowadzą postępowanie dowodowe. A kiedy 
mogą uchylić? Tylko wówczas, gdy dojdzie do tak 
zwanych bezwzględnych przyczyn odwoławczych 
albo gdy postępowanie dowodowe należy przepro-
wadzić na nowo w całości. No, w całości nie mogą 
prowadzić, ale już w znacznej części mogą prowadzić 
i prowadzą. Dlatego też naszym zdaniem to powinno 
dotyczyć też spraw drugoinstancyjnych.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy w innych 
krajach, które tutaj podałem, jest sytuacja, kiedy to 
prokurator decyduje bez zgody sądu. Jak powiedzia-
łem, system nolle prosequi jest charakterystyczny dla 
systemu common law, a wiąże się to właśnie ze spe-
cyficznym pojmowaniem autora skargi. Bo kim jest 
prokurator? Jest autorem skargi. Jakby nie prokurator, 
jakby nie władza wykonawcza, to w ogóle nie byłoby 
sprawy w sądzie. Tak że to on sprawę inicjuje, on jest 
bodźcem, on jest pomysłodawcą i architektem sprawy. 
Trafia ona do sądu, owszem, ale sąd wcale nie musi 
być panem tej sprawy czy w danej chwili nie musi 
być wyłącznym jej panem, bo w pewnym momencie 
król, władca może powiedzieć: nolle prosequi – nie 
ścigam, chcę to zweryfikować i zwracam…

(Głos z sali: Bez zgody sądu…)
Bez zgody sądu, tak jest. I tu nie ma zgody sądu 

na tego typu… To słowo prokuratora jest słowem 
ostatecznym – taka jest zasada.

Ale gwoli rzetelności naukowej muszę powie-
dzieć też o tym, że są przypadki, że zgoda sądu jest, 
owszem, ale to wtedy, gdy sprawa jest w konkretnej 
sytuacji – jest przed district court, należy do spraw 
dotyczących zbrodni. Tak jest w Wielkiej Brytanii. 
A jeśli chodzi o Kanadę i Australię, to tam sam wnio-
sek prokuratora jest wystarczający.

Tak że taka inicjatywa jest ciekawa, ale powiem 
szczerze, już kończąc ten wątek, że uważam, iż trze-
ba absolutnie przemyśleć pewną aksjologię systemu. 
Prokurator to jest autor skargi, on wniósł skargę i ma 
w pewnym momencie prawo tę swoją skargę zweryfi-
kować, oczywiście z zachowaniem pełnej gwarancji 
dla obywatela. U nas te gwarancje są. W jakiej posta-

lę. Ze względu na zasadę check and balance, żeby 
nie było tak, że cała władza zostanie znów oddana 
w ręce korporacji sędziowskiej… Zgodnie z zasadą 
trzeba wszystko zmienić, żeby się nic nie zmieni-
ło. I nic się nie zmieni, dlatego że te oświadczenia 
dalej będą klauzulowane, po uważaniu… Wysoki 
Senat powie, że jestem pesymistą i że to spiskowa 
teoria dziejów. Nieprawda! Nieprawda. Przykłady 
z praktyki, z którymi mieliśmy do czynienia, poka-
zują, że jeżeli tworzymy pewne możliwości, to one 
są bardzo łatwo nadużywane, dlatego właśnie… Jest 
swoisty dualizm dwóch podmiotów, z jednej strony 
prezes sądu, a z drugiej strony minister sprawiedli-
wości. Minister sprawiedliwości w takiej sytuacji 
oczywiście będzie kierował się dobrem publicznym. 
I on ma prawo spojrzeć na kwestię ujawnienia tych 
oświadczeń inaczej niż prezes sądu. Przecież to nie 
jest kwestia orzecznictwa. Minister sprawiedliwości, 
który sprawuje władzę administracyjną nad sądami, 
nie wkracza w tym wypadku w obszar orzecznic-
twa. Konstytucja w żadnym miejscu nie zabrania 
ministrowi sprawiedliwości kierowania sądami pod 
względem administracyjnym. Nie ma tu ingerencji 
w orzecznictwo, w niezawisłość, swobodę orzekania. 
Jest to tylko weryfikacja kwestii, czy oświadczenia 
majątkowe należy utajnić czy ujawnić. I tylko tyle.

Jeżeli chodzi o pytanie następne, kto będzie to 
czytał, skoro dziś się nie czyta w urzędach skarbo-
wych… No, obywatele.

(Głos z sali: Nieprawda.)
Obywatele mają prawo wiedzieć. Zgodnie z art. 4 

konstytucji władza zwierzchnia należy do narodu. 
Zgodnie z art. 174 sądy sprawują władzę w imieniu 
obywateli. W związku z tym obywatele mają prawo 
wiedzieć. Tak samo, jak mają dostęp do oświadczeń 
majątkowych dwóch władz, pierwszej i drugiej, tak 
samo mają prawo znać oświadczenia majątkowe wła-
dzy trzeciej. Władza trzecia nie jest władzą pierwszą, 
nie jest władzą zwierzchnią, jest władzą trzecią, rów-
ną z pozostałymi władzami, ale nie jest nadrzędna 
wobec pozostałych dwóch władz. Władzę zwierzch-
nią sprawuje naród.

(Senator Barbara Zdrojewska: Suweren.)
Suweren, tak jest.
Następne pytanie dotyczyło stosunku do poprawki 

pana profesora, pana senatora Seweryńskiego. Jeżeli 
chodzi o naszą ustawę, to jest ona zaplanowana na 
cały bieg postępowania. I niezależnie od tego, czy 
to ma miejsce w pierwszej instancji, czy w drugiej 
instancji… Poprawka pana senatora zmierza do ogra-
niczania możliwości zwrotu sprawy do prokuratora 
jedynie do pierwszej instancji. Uważamy, że jest to 
niezasadne ograniczenie możliwości reakcji prokura-
tora na te sprawy, bo część spraw jest już w sądach 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Senator Piotr Zientarski: Ale pytałem, dlaczego 
jest ten wyjątek.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to, Panie 
Senatorze, ma być pytanie i odpowiedź. To nie jest 
dyskusja. Może pan senator zadać drugie pytanie. 
Bardzo proszę. To już wszystko?)

I CBA jeszcze, Panie Marszałku. Ostatnie pytanie: 
dlaczego nie CBA.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha.)
Otóż ze względu na to, co powiedziałem: kontrola 

społeczna jest najlepszą kontrolą.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy nie obawia się pan, że na-

kładanie kar finansowych na sędziów będzie upoli-
tycznione? To może wpłynąć na ich obiektywność 
w prowadzeniu spraw. Mogą być procesy polityczne. 
Wystarczy, że sędzia dostanie upomnienie i przez 
5 lat nie będzie mógł objąć funkcji prezesa sądu. 
A wiadomo, kto dzisiaj te kary nakłada.

I ostatnie pytanie. Panie Ministrze, dlaczego no-
welizacja pozbawia strony prawa wniesienia zażale-
nia? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następne pytanie zadaje pan senator Marek Pęk.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan, Panie Ministrze, już częściowo odpowiedział 

na pytanie, które chciałem zadać, ale jeszcze do niego 
wrócę. Chodzi o jawność oświadczeń majątkowych. 
Ja mam zasadniczy problem ze zrozumieniem tej od-
rębności dotyczącej władzy sądowniczej. Dlaczego 
akurat władza sądownicza ma nie być objęta zasadą 
jawności? Jak to się ma do ogólnej zasady równości 
wobec prawa, a szczególnie równości wobec prawa 
wszystkich przedstawicieli władzy publicznej? Władza 
sądownicza również jest władzą. W ramach wymiaru 
sprawiedliwości również wykonuje się władzę. Czy my 
w dalszej perspektywie nie powinniśmy zastanowić się 
nad tym – była o tym mowa na wczorajszym posie-
dzeniu komisji – żeby wprowadzić jeden, przejrzysty, 
transparentny wzorzec oświadczenia majątkowego 
dla wszystkich osób sprawujących władzę publiczną? 
Często mówi się o tym, że sędziowie podejmują indy-

ci? Jest termin 6 miesięcy, możliwość jednokrotnego 
zwrotu i ustawa jest epizodyczna. Czyli można jeden 
raz… I ustawa jest epizodyczna. Absolutnie nie wpro-
wadzamy tego typu rozwiązań na przyszłość.

A co do zwrotu sprawy z postępowania odwo-
ławczego do prokuratora, to taka sytuacja już mia-
ła miejsce. Owszem, za zgodą sądu… Tutaj zgoda 
sądu była decydująca. Ale to funkcjonowało w latach 
1969–1997 i 1997–2003. Sądy odwoławcze mogły 
sprawę z postępowania przygotowawczego zwrócić 
do prokuratora, gdy uważały, że sprawa jest niedoro-
biona, i tym samym uchylały wyrok sądu pierwszej 
instancji. Taka sytuacja już miała miejsce w 2003 r., 
ale to był sąd…

(Senator Piotr Zientarski: Ale w sądzie…)
Tak jest.
Zapobieżenie przewlekłości postępowania z jednej 

strony, a z drugiej strony powodowanie tej przewle-
kłości, czyli sprzeczność w ustawie. Jak już stwier-
dziłem, nie ma tu takiej sprzeczności, jest zachowany 
balans, jest równowaga między sprawnością i efek-
tywnością a prawdą materialną i sprawiedliwością. 
Nie można dokonywać reform w wymiarze spra-
wiedliwości tylko w imię szybkości postępowania. 
Sprawiedliwość też trzeba mieć na względzie, trafną 
reakcję karną, prawdę materialną. Te 3 zasady stoją 
u podstaw naszego przepisu, powtarzam: epizodycz-
nego.

Jeżeli chodzi o prezesa Sądu Najwyższego i NSA, 
to w art. 2 pkt 2 wskazujemy… Oni też są tym objęci, 
prezesi SN i NSA też są tym objęci. I to stosuje się 
odpowiednio. Zapis mówi, że informacje zawarte 
w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym 
przez prezesa NSA albo pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego są jawne, także co do imienia i na-
zwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji 
o miejscu położenia nieruchomości, a także infor-
macji umożliwiających identyfikację ruchomości 
sędziego; na wniosek sędziego osoba odbierająca 
oświadczenie może zdecydować o objęciu infor-
macji klauzulą „zastrzeżone”. Tak że to stosuje się 
odpowiednio.

(Senator Piotr Zientarski: Mnie chodzi o ust. 1 
w art. 2.)

Aha, informacje zawarte w oświadczeniu o stanie 
majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia… stanowią 
tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie 
przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzu-
li „zastrzeżone”, ściśle tajnych. No, do tej sytuacji 
stosuje się odpowiednio pkt 2, tutaj nie ma żadnej 
różnicy. Tak samo jest, jeżeli chodzi o prezesa NSA 
i Sądu Najwyższego, tak samo się to stosuje. Na tej 
samej zasadzie prezesi NSA i SN są chronieni tak jak 
pozostali sędziowie.
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(senator M. Pęk) finansowe były już wcześniej planowane i, co więcej, 
zostały przyjęte w projekcie przygotowanym w po-
przedniej kadencji. Projekt Platformy Obywatelskiej 
i PSL zakładał wprowadzenie kar majątkowych dla 
sędziów. Myśmy to przejęli, ale podwyższyliśmy pu-
łap z 15% do 20%. Poprzedni ustawodawca przewi-
dywał 15%, a myśmy wprowadzili 20%. Jest to dobra 
idea. Bardzo dziękuję za ten pomysł. Pan senator kiwa 
głową, pokazuje, że jest zwolennikiem tego pomysłu. 
Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Jest to ab-
solutnie konieczne.

Co więcej, Wysoki Senacie, zapewniamy tu zgod-
ność z zapisami dotyczącymi pozostałych grup zawo-
dowych. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. W ko-
deksie pracy już dzisiaj przewiduje się karę majątkową 
dla pracownika – art. 109 kodeksu pracy. W ustawie 
o służbie cywilnej mamy już dzisiaj karę finansową 
dla pracownika służby cywilnej. Nie ma tu nic innego, 
czego by nie miały pozostałe grupy zawodowe.

Jeżeli chodzi o brak zażalenia – tego dotyczyło 
drugie pytanie – to jest tak z prostej przyczyny, a mia-
nowicie to prokurator jest śledczym i to prokurator 
odpowiada za akt oskarżenia. Prokurator jest archi-
tektem, autorem skargi. On jest autorem skargi, on 
odpowiada za powodzenie tej skargi. On za skargę 
będzie rozliczony, a nie strony. On odpowiada za 
praworządność, za wymiar sprawiedliwości. A rolą 
drugiej strony, oskarżonego jest, jak to się nawet po-
wiada wprost w nauce, mnożenie takich wątpliwości, 
aby uniknąć kary. Oskarżony nie musi składać praw-
dziwych wyjaśnień, ma prawo podawać najbardziej 
fantazyjne wersje zdarzeń, wydarzeń, nie ma prawa 
dążyć do prawdy materialnej, obrońca nie jest ele-
mentem wymiaru sprawiedliwości, nie jest w żaden 
sposób uczestnikiem wymiaru sprawiedliwości…

(Senator Mieczysław Augustyn: A sąd?)
…a więc jest pomocnikiem oskarżonego. Sąd 

w tym wypadku jest związany i powinien być zwią-
zany wnioskiem prokuratora, dlatego że sąd jest od 
sądzenia, a nie od dociekania, czy akt oskarżenia 
jest trafnie skonstruowany w tym wypadku, bo za 
to odpowiada prokurator. Prokurator jest śledczym, 
prokurator odpowiada za… Zgodnie z art. 145 konsty-
tucji Rada Ministrów odpowiada za właściwą politykę 
karną. Rada Ministrów, władza wykonawcza odpo-
wiada za politykę karną. W związku z tym w tym 
wypadku w imię polityki karnej na określony czas, 
powtarzam: w sposób epizodyczny, sąd powinien być 
związany wnioskiem prokuratora. I brak zażalenia 
jest jak najbardziej konsekwentny.

Pan senator Marek Pęk zadał pytanie o jakość 
oświadczeń majątkowych, dlaczego władza są-
downicza powinna być wyjęta poza nawias, skoro 
dwie władze już składają oświadczenia majątkowe. 
Przecież chodzi o osoby znane – absolutnie tak. Ja tyl-
ko powtórzę słowa pani sędzi Piwnik, która w jednym 

widualne decyzje, a przecież to samo można powie-
dzieć np. o przedstawicielach władzy samorządowej. 
To też są osoby bardzo dobrze znane w swoim środo-
wisku. Wszyscy wiedzą, gdzie one mieszkają, wszy-
scy wiedzą, w jakich sprawach występują. Ich decyzje 
dotyczą konkretnych ludzi, więc one też mogą być 
szantażowane i mogą być wobec nich podejmowane 
różne czynności. Nie wiem, dlaczego akurat sędziowie 
są tutaj taką wyjątkową grupą. Jak odniósłby się pan do 
tego? Jakie są argumenty przedstawicieli środowiska 
sędziowskiego za tym, żeby tak strasznie bronić statusu 
tajności ich oświadczeń? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Libicki, bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Ministrze, pan tylko częściowo odpowie-

dział na moje pytanie, to znaczy opisał pan stosu-
nek resortu do poprawki pana prof. Seweryńskiego. 
A moje pytanie miało też drugą część. Czy nie uważa 
pan, że jeżeli ustawa przejdzie w takim kształcie, jaki 
sobie państwo wyobrażacie, to przewlekłość postępo-
wania może się zwiększyć? To jest pytanie pierwsze, 
takie dopowiedzenie do tego, co pan mówił.

Pytanie drugie jest następujące. W przypadku tego 
projektu mamy do czynienia z różnorakim zaostrze-
niem kar dyscyplinarnych. Nie mówię tutaj akurat 
o oświadczeniach majątkowych, bo na ten temat mogą 
być różne opinie. My składamy takie oświadczenia 
w sposób jawny, ale my nie stykamy się na stałe ze 
zorganizowanymi grupami przestępczymi – sędziowie 
często są w takiej sytuacji. Ale pytanie jest inne: jaki 
był cel zaostrzenia tych wszystkich środków dyscypli-
narnych? Co państwu przyświecało, jakie są ku temu 
przesłanki? Na razie mało słyszymy o tych przesłan-
kach i wygląda na to, że chodzi o dyscyplinowanie 
samego środowiska. Ale być może są jakieś powody, 
przyczyny, które legły u podstaw państwa działania. 
Bardzo bym prosił o ich przedstawienie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie dotyczyło nakładania kar finan-

sowych na sędziów. Ja tylko przypomnę, że takie kary 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wystosowaliśmy pismo do przewodniczącego 
Krajowej Rady Sądownictwa, w którym rzecznik 
Kochanowski wskazał, iż jego daleko idący niepo-
kój budzi sytuacja, w której potężna liczba spraw 
dyscyplinarnych wobec sędziów jest umarzana 
ze względu na takie mechanizmy prawne, które 
dają im furtkę bezkarności, umożliwiają ucieczkę 
w ową bezkarność. Na czym to polegało? Na tym, 
że władza sądownicza, że sędziowie jako jedyna 
spośród grup urzędników w naszym kraju mieli 
przepis – mają go do dziś; to chcemy zlikwidować 
– pozwalający na umorzenie postępowania co do 
kary, czyli, krótko mówiąc, wykluczający możli-
wość ukarania sędziego, jeżeli od momentu czynu 
upłynęły 3 lata. W przypadku żadnej innej grupy 
urzędników tak nie było – tylko w przypadku sę-
dziów. Powtarzam: jeśli minęły 3 lata od momentu 
popełnienia czynu, nie można orzec kary. Owszem, 
można prowadzić postępowanie, ale kary orzec nie 
można. Żadna inna grupa zawodowa tego nie miała. 
Pytanie dlaczego.

Dzisiaj wydłużamy termin przedawnienia – z 5 
do 8 lat. Jest to odpowiedź na potrzeby praktyki. 
Niemal 25% spraw… W roku ubiegłym mieliśmy 
w sądach około 50 spraw dyscyplinarnych, z czego 
niemal 25% zakończyło się uniewinnieniem albo 
umorzeniem. Przypomnę tylko, że na podstawie 
ustawy wprowadzonej w 1999 r. dotyczącej po-
stępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy 
przed 1989 r. zhańbili urząd sędziego, tylko 1 sędzia, 
Wysoka Izbo, poniósł odpowiedzialność dyscypli-
narną. Tylko 1 sędzia i to w 2007 r., tuż przed upły-
wem terminu przedawnienia. Tylko 1 sędzia został 
pociągnięty do odpowiedzialności w tym trybie – 
tak wyglądało rozliczenie wolnej Polski z poprzed-
nim systemem. Nic dodać, nic ująć. Większość tych 
spraw się przedawniła, była tak prowadzona, żeby 
się nigdy nie zakończyły. Jest to smutne, ale dzisiaj, 
25 lat po odzyskaniu niepodległości, my wprowa-
dzamy przepis, który temu zapobiegnie.

Pytanie dotyczyło innych grup zawodowych 
związanych ze stosowaniem prawa. Zdradzę tylko, 
że planujemy wprowadzenie podobnych rozwiązań, 
jeżeli chodzi o notariuszy. Jako bezpośrednio odpo-
wiedzialny w resorcie za postępowania dyscyplinarne 
notariuszy dostrzegam chroniczny problem, jaki mają 
notariusze z osądzeniem samych siebie. Chcemy temu 
przeciwdziałać i mamy już pewien projekt, żeby ter-
miny przedawnienia wydłużyć tak samo, jak w przy-
padku sędziów – z 5 do 8 lat, a nie 1 rok na 3 lata… 
Tak że idziemy w ślad za pewną ogólną myślą. Nie 
może być tak, że obwinieni, osoby, które naruszy-
ły godność urzędu sędziego, notariusza czy innego 
urzędu zaufania publicznego, mają swoistą klauzulę 
na bezkarność, mają pewne immunitety tylko dlatego, 
że stosują jakieś sztuczki prawne, że są w stanie śmiać 

z wywiadów stwierdziła wprost, że ona oświadczeń 
majątkowych się nie boi. Ją każdy zna w miejscowo-
ści, w której mieszka, wie, jakim jeździ samochodem, 
wie, w jakim mieszka domu. To jest coś elementar-
nego: przywileje, prawa, ale i odpowiedzialność, sy-
metria uprawnień i obowiązków, symetria przywile-
jów i obowiązku wobec społeczeństwa. Pani sędzia 
Piwnik bardzo trafnie odczytuje swoje obowiązki, 
bardzo trafnie odczytuje swoją rolę w społeczeństwie. 
I absolutnie trzecia władza nie może być wyjęta poza 
nawias w stosunku do dwóch pozostałych władz.

Od razu nawiązuję do drugiego pytania pana 
senatora Libickiego, kwestii tego, że są to osoby 
znane. Przecież jeżeli ktoś jeździ bardzo dobrym 
samochodem, mieszka w dobrym domu, to jest to 
znane, nie jest to nic dziwnego w danej społeczności. 
To nie jest człowiek, którego należy schować pod 
korcem, który sam jest w stanie schować się pod 
korcem, ukryć przed społeczeństwem. To jest coś 
powszechnie znanego.

Dwie pozostałe władze, ustawodawcza i wykonaw-
cza, mają wpływ na politykę państwa. Odpowiadają 
za państwo, stanowią prawo, państwo stanowicie pra-
wo. Padł zarzut, że sędziowie stykają się z przestęp-
cami, stykają ze sprawami, które mogą mieć wpływ 
na ich bezpieczeństwo. Powiem więcej: to państwo 
jesteście bardziej narażeni – a jeżeli nie bardziej, to 
na pewno porównywalnie – niż ci sędziowie. Państwo 
stanowicie o prawie, państwo stanowicie o losach tego 
systemu prawnego, o losach naszego kraju, w państwa 
rękach są losy całego państwa. W związku z tym 
jesteście państwo narażeni na różnego rodzaju nie-
bezpieczeństwa na równi z sędziami. Tutaj nie ma 
nic dziwnego. Trudno się tu przelicytowywać, kto 
bardziej jest narażony, a kto mniej. Trzy władze, kon-
stytucyjne trzy władze po równo…

I zgodzę się z panem senatorem, że jeżeli chodzi 
o przedstawicieli samorządu terytorialnego, czyli 
władzę oddzieloną od tamtych trzech władz, wła-
dzę samorządową właśnie, tę najbardziej zbliżoną do 
obywatela… Paradoksalnie w konkretnych okolicz-
nościach rzeczywiście może być ta władza również 
narażona, może nawet najbardziej, na pokusy korup-
cyjne. I warto być może rzeczywiście przemyśleć 
tego typu rozwiązanie systemowe również dla innych 
grup zawodowych, ale, jak powiedziałem wczoraj na 
posiedzeniu komisji, to już nie jest właściwość mi-
nisterstwa. A jeśli chodzi o aksjologię, to absolutnie, 
Panie Senatorze, się zgadzam.

Jeżeli chodzi o środki dyscyplinarne, o któ-
re pytał pan senator Libicki, o to, czy to nie jest 
wyraz jakiejś nagonki, uprzedzenia, to powiem 
tak. W 2008 r., kiedy byłem asystentem rzeczni-
ka praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) refleksja. Sam pan przyznał, że jeśli nawet w PRL była 
taka instytucja, jak wycofanie w drugiej instancji, to 
odbywało się to za zgodą sądu. Jeżeli prokurator chce 
przedstawić dodatkowe dowody, to w drugiej instancji 
ma możliwości przedstawienia tych dowodów, a jeżeli 
chce zrezygnować ze ścigania, to, jak pan powiedział, 
może zrezygnować ze ścigania. Chcę powiedzieć, że 
poprawka prof. Seweryńskiego była bardzo istotna 
dla tej ustawy. Dla mnie też była bardzo istotna, jeśli 
chodzi o głosowanie nad tą ustawą…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to już opi-
nia, Panie Senatorze, sorry, pytanie zadajemy.)

Ja rozumiem, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: W tym momen-

cie pan wydaje swoją opinię, a na to jest czas później, 
kiedy jest dyskusja. Teraz jest czas na pytania.)

Pytanie jest takie: czy pan minister przedstawił 
tylko, że tak powiem, opinię, czy to jest stanowczy 
sprzeciw ministerstwa wobec tej poprawki?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Teraz pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo 

proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
W ślad za oświadczeniami majątkowymi… Pan 

minister powiedział coś, co mnie szalenie zaniepoko-
iło, a mianowicie, że urzędnicy instytucji skarbowych 
nie czytają oświadczeń majątkowych. Ja zwracałam 
uwagę na to – to jest pewna podstawa naszego sys-
temu – że w tych instytucjach oświadczenia i nasze, 
i inne leżą i rzeczywiście są ujawniane. Sędziowskie 
akurat nie, ale… Kiedy słyszę z ust przedstawiciela 
rządu – pan wygłasza taką opinię po roku rządzenia 
– że urzędnicy nie czytają oświadczeń majątkowych, 
to chciałabym się dowiedzieć, na jakiej podstawie pan 
tak uważa. Dlaczego pan tak sądzi? Czy uzyskał pan 
jakąś wiedzę np. od pana premiera Morawieckiego? 
Czy pan premier Morawiecki skarżył się, że urzędnicy 
nie czytają oświadczeń? Czy może coś z tym zrobił? 
Jak to w tej chwili wygląda? Dlaczego po roku rządów 
PiS urzędnicy nadal nie czytają oświadczeń, bo jak 
rozumiem… Czy teraz już czytają? I zwracam uwagę 
na to, że te wszystkie oświadczenia sędziów można 
już było przeczytać.

I drugie pytanie dotyczące… Wszyscy wiemy, 
że najważniejsze jest porównywanie oświadczeń, 
porównywanie z poprzednimi latami itd. Ponieważ 
przez wiele lat byłam przewodniczącą rady miejskiej 
czy sejmiku, więc musiałam sprawdzać oświadczenia 
majątkowe i dosyć dobrze wiem, na czym to polega. 
Te oświadczenia najlepiej sprawdzać przez ich po-

się z wymiaru sprawiedliwości i różnymi metodami, 
nieczystymi, nieuczciwymi, zapewniać sobie bezkar-
ność. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I następne pytania.
Pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, będę kontynuował wątek jaw-

ności oświadczeń, ale nie dlatego, żebym miał jakieś 
zasadnicze uwagi co do tej jawności, ale… Chociaż 
jak się pan powołuje na kraje skandynawskie, zwłasz-
cza na Szwecję, to trzeba powiedzieć, że tam ta jaw-
ność jest w pewien specyficzny sposób ograniczona. 
A mianowicie każdy obywatel z ulicy może wejść 
i poprosić o dane dotyczące stanu majątkowego urzęd-
ników publicznych pod warunkiem, że wykaże inte-
res prawny. Czyli to nie jest tak, że to się umieszcza 
gdzieś tam na stronie internetowej i wszyscy to czyta-
ją. Jak się powołujemy na przykłady skandynawskie, 
to trzeba to robić dokładnie. Ale mnie tutaj chodzi 
o taką rzecz: jeśli sędzia może prosić o utajnienie 
swojego oświadczenia, ponieważ może to stanowić 
dla niego zagrożenie, to, jak rozumiem, on to robi 
w jakimś momencie, ale jego poprzednie oświad-
czenia były już wydrukowane i są znane. Prawda? 
Więc ponieważ trudno z góry przewidzieć, kiedy coś 
takiego nastąpi, to w gruncie rzeczy ma to charak-
ter dosyć fikcyjny. Bo jeżeli ktoś z jakichś powodów 
będzie chciał dowiedzieć się tego, co on ma, co on 
posiada, to i tak się dowie z poprzednich oświadczeń. 
Więc albo się od razu przyjmuje, że sędziowie karni 
są zagrożeni i jednak stosuje się inny wariant, albo to 
jest dosyć fikcyjne uregulowanie, powiem szczerze.

Pan minister na moje pytanie, o to, kto będzie 
czytał, odpowiedział, że obywatele. Chcę powiedzieć, 
że jeśli chodzi o nasze oświadczenia, to one są czy-
tane przez komisję etyki; to ona przede wszystkim 
to sprawdza, ma najwięcej możliwości dokonywa-
nia porównań i podejmowania działań. Tymczasem 
w przypadku sędziów, zamiast zadbać o to, żeby te 
oświadczenia były czytane przez jakieś naprawdę 
kompetentne ciało zewnętrzne, przecież niekoniecz-
nie przez samych sędziów, zostawiamy to obywate-
lom. Moim zdaniem taka sytuacja jest gorsza, niż ta, 
jaka była do tej pory. To jest jedna kwestia.

Co do pytania o poprawkę pana senatora 
Seweryńskiego, to muszę powiedzieć, że pan minister 
mnie zmartwił, bo myślałem, że nastąpiła tu jakaś 
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(senator B. Zdrojewska) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie dotyczyło tego, kto będzie to 

sprawdzał, dlaczego urzędy skarbowe tego nie czynią 
i na podstawie czego czerpię swoją wiedzę? Jak już 
wcześniej powiedziałem: na podstawie raportu Grupy 
Państw przeciwko Korupcji. Eksperci grupy GRECO 
stwierdzili, że Polska ma z tym problem. To nie było 
w tym roku, w którym rządzimy, to było wcześniej. 
Niemniej jednak urzędników skarbówki delegowanych 
do tych czynności jest niewielu. Co więcej, są sytuacje, 
które, jeżeli chodzi o porównywanie… Porównywanie 
często nie jest adekwatnym środkiem czy sposobem. 
Konieczne jest porównanie nie tego, co w tym roku było, 
z tym, co było w zeszłym roku, ale tego, co w tym roku 
jest, z tym, co rzeczywiście sędzia posiada. O to tutaj 
chodzi. Jak porównamy sobie z poprzednim rokiem, to 
coś nam wyjdzie, ale najlepszy rezultat uzyskujemy, 
porównując z rzeczywistym stanem posiadania. A kto 
ma te instrumenty? Obywatele, którzy widzą nowy sa-
mochód, którzy widzą nową willę. Tak że absolutnie…

(Rozmowy na sali)
…powtarzam po raz kolejny, kontrola społeczna 

przez obywateli, w imieniu których sędziowie spra-
wują trzecią władzę, jest najbardziej przejrzysta, ade-
kwatna i zasadna.

Co do pytania dotyczącego przypadków korupcji 
stwierdzonych na podstawie oświadczeń majątko-
wych… Korupcja jest tego typu działalnością, któ-
ra wymaga, jak powiedziałem, reakcji na dalekim 
przedpolu jej popełnienia, czyli dużo wcześniej. 
Prewencja jest najważniejsza. Prewencja i zapobie-
ganie. Stworzenie takich mechanizmów w państwie, 
które uniemożliwiałyby korupcję i zniechęcałyby do 
niej – niezależnie od tego, czy ta korupcja jest trze-
ciosektorowa, czy czwartosektorowa. Są różne formy 
i postaci korupcji. Dlatego też w tym wypadku nie 
jest zasadne, konieczne, a nawet potrzebne wskazy-
wanie konkretnej sytuacji, procentu spraw – 10%, 
2%, 3 sprawy, 10 spraw w ciągu roku, które były 
efektem weryfikacji oświadczeń majątkowych… To 
nie jest istotne. Jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to 
tylko prokuratura na podstawie swoich wewnętrznych 
informacji i może Policja wie, ma takie informacje… 
Ale absolutnie to nie jest miarodajne dla tworzącego 
prawo. Tworzymy normy abstrakcyjne i generalne, 
zapobiegając sytuacjom patologicznym i przeciwdzia-
łając pewnej sytuacji…

równywanie, a zwykły obywatel, jak te oświadczenia 
wiszą gdzieś na jakichś tam stronach, nie jest w stanie 
tego zrobić dlatego, że nie potrafi znaleźć poprzednich 
oświadczeń itd. Od tego powinny być osoby, które 
się na tym znają.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja apeluję, 
Pani Senator, o…)

Właśnie urzędy skarbowe. I chciałabym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie. 

Bardzo proszę o pytanie. Dobrze?)…
Jedno pytanie zadałam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zadawanie py-

tania może trwać minutę.)
A drugie pytanie: dlaczego nie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To pytanie. 

Tak.)
…poszliście państwo w tę stronę, tylko wybra-

liście moim zdaniem najgorszą wersję, czyli publi-
kację oświadczeń majątkowych. I nie rozumiem, na 
jakiej podstawie uważa pan, że właśnie taki sposób 
przyczyni się do tego, że będą ujawniane przypadki 
korupcji czy coś takiego. I proszę mi powiedzieć, 
ile dotychczas na podstawie oświadczeń majątko-
wych sędziów było stwierdzonych przypadków ko-
rupcji wśród sędziów i spraw, które były wszczęte 
na podstawie właśnie oświadczeń majątkowych. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, ja wracam do art. 10. Czy nie 
uważa pan, że z jednej strony przedstawił pan 
słuszną politykę drugiej instancji, która przepro-
wadza postępowania dowodowe, a nie tylko je 
uchyla, zaś z drugiej strony uważa pan, że cały 
ten artykuł – łącznie z decydowaniem przez mi-
nistra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, 
który ma możliwość bezpośredniego wpływania 
na decyzję każdego prokuratora, o uchylaniu orze-
czenia sądu… Wolą ministra sprawiedliwości. Czy 
pan uważa tego rodzaju rozwiązanie za właściwe? 
Czy nie jest to wotum nieufności dla sądów, które 
mają możliwości, tak jak pan to słusznie podkre-
ślił, również w drugiej instancji przeprowadza-
nia postępowania dowodowego? A pan zakłada, 
że takiego postępowania dowodowego nie będą 
przeprowadzać, że nie będą uwzględniać wniosków 
prokuratorskich.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) kiwawcze są rolą prokuratora, eksperyment, oględziny 
itd., itd. – to są czynności zastrzeżone dla prokuratora. 
I w związku z tym, siłą rzeczy, prokurator powinien mieć 
taką możliwość – powtarzam: na konkretną okoliczność, 
konkretnej kategorii spraw, spraw zamkniętych – jedno-
krotną możliwość, nie na przyszłość, tylko w stosunku 
do spraw, które już są w sądach. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Następna tura pytań. Zaczyna pan senator Jerzy 

Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

ja jestem całym sercem za uchwaleniem tej ustawy, 
ale w wersji z tymi poprawkami, które komisje zapro-
ponowały. Mam dwie wątpliwości i prosiłbym o ich 
rozwianie.

Pierwsza dotyczy art. 6. W proponowanej zmianie 
pierwszej dodaje się taki dziwny przepis: „Przepisy 
ustawy stosuje się zgodnie ze standardami wyni-
kającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności”. Pytanie jest następujące: 
po co jest ten przepis? To taki przepis gumowy. No, 
proszę zauważyć, że to będzie stosowane także obok, 
nazwałbym to, postępowań karnych, gdzie powinna 
być jednoznaczność przepisu, precyzja… Czy pan 
zna w ogóle z postępowań sądowych tego typu prze-
pisy? Czy kiedyś wcześniej występowały w naszym 
ustawodawstwie przepisy właśnie tego rodzaju, to 
znaczy jakieś takie intencyjne, celowościowe… Nie 
wiem, jak to inaczej określić.

Pytanie drugie dotyczy art. 7, zmiany prawa o pro-
kuraturze. Tutaj w pkcie 1 jest propozycja – na razie 
o tym nie mówiliśmy – aby możliwość przekazywania 
przez wyznaczonych prokuratorów, prokuratora kra-
jowego lub generalnego, informacji dotyczących dzia-
łalności prokuratury, ale także dotyczących konkret-
nych spraw… Taka możliwość istniała wcześniej, bo 
przy kumulatywnych przesłankach bezpieczeństwa… 
Chodziło o informacje istotne dla bezpieczeństwa pań-
stwa i jego prawidłowego funkcjonowania. W tej chwili 
tu nie ma spójnika „i”, tylko słowo „lub”. Następuje 
zatem znaczne poszerzenie zakresu przedmiotowego. 
Czy nie obawia się pan, że to spowoduje, nazwałbym 
to… no może nie dowolne, a właśnie znaczne posze-
rzenie grupy tego typu informacji, co z kolei może 
wywołać, że tak powiem, wyciekanie ich poza wymiar 
sprawiedliwości, poza prokuraturę?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wiedząc, czy 
one istnieją.)

…która może mieć miejsce, i koniec. Co by to zmie-
niło, gdyby to były 2 sytuacje? A co, gdyby to były nie 
2 sytuacje, a 4 sytuacje? Albo jedna, a nie pięć?

(Senator Mieczysław Augustyn: Albo zero.)
Czy jeżeli byłaby jedna, to byśmy tego nie zrobili, 

a jak byłoby pięć, to byśmy zrobili? Możemy się prze-
rzucać liczbami. Liczby nie mają żadnego znaczenia, 
tu chodzi o wartości. Chodzi o wartości.

W związku z tym ja odwrócę pytanie. Ile było 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat przypadków stwier-
dzonej korupcji wśród posłów, senatorów, ministrów, 
wiceministrów, przedstawicieli władzy wykonaw-
czej, na podstawie oświadczeń majątkowych? No, 
nikt takich statystyk nie prowadzi, ale to dla każdego 
jest oczywiste: oświadczenia powinny być jawne dla 
każdego obywatela w tym kraju.

I ostatnie pytanie, zadane przez pana senatora 
Zientarskiego, dotyczyło możliwości uchylania przez 
prokuratora generalnego wyroku sądu. Uchylenie 
wyroku sądu pierwszej instancji jest tylko efektem 
zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego.

(Senator Piotr Zientarski: Ale jest wyrok.)
Jest to pewna techniczna konieczność, wynik tego 

procesu, zwrotu sprawy do postępowania przygoto-
wawczego. I w tym wypadku nie ma mowy o tym, 
że to prokurator generalny swoją własną wolą, mocą 
uchyla te wyroki. Wyrok podlega uchyleniu, gdy spra-
wa wraca do postępowania przygotowawczego, bo 
staje się bezprzedmiotowy.

(Senator Piotr Zientarski: To jest jasne, zgadza się…)
Sprawa natomiast będzie przygotowana w sposób 

należyty, trafny i autor skargi, którym jest prokurator, 
podejmie decyzję co do dalszego toku tego postępo-
wania, i to wszystko. Gdyby nie było prokuratora, nie 
byłoby skargi, nie byłoby postępowania, nie byłoby 
wyroku pierwszej instancji, nie byłoby w ogóle spra-
wy. On jest architektem sprawy, on jest inicjatorem 
tego postępowania. I podkreślam to, co powiedzia-
łem, prokurator właśnie to czyni, aby w sposób na-
leżyty, rzetelny przygotować dowody.

Dlaczego nie sąd, do którego prokurator może wnosić 
o przeprowadzenie konkretnych, określonych dowodów? 
Z tego względu, że sąd nie jest od prowadzenia docho-
dzenia i śledztwa sensu stricto. Nie jest od prowadzenia 
czynności dochodzeniowo-śledczych, od badania, śledze-
nia, poszukiwania. Jest od przeprowadzenia dowodów, 
z reguły dowodów ze świadków, to są główne dowody 
w postępowaniu sądowym. Ale jeśli chodzi o wszystkie 
czynności kryminalistyczne, tak ogólnie to nazwę, to 
przecież sąd nie jest od tego. Od tego jest prokurator. 
Kryminalistyka jest rolą prokuratora. Czynności docho-
dzeniowo-śledcze i tzw. dowodowe czynności poszu-
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(marszałek S. Karczewski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie pana senatora Czerwińskiego do-

tyczyło tego, czy nie ma obawy, że w sposób nadmier-
ny będą ujawniane informacje dotyczące działalności 
prokuratury, w tym informacje dotyczące konkret-
nych spraw istotnych dla bezpieczeństwa państwa lub 
jego prawidłowego funkcjonowania. Nie ma, bowiem 
prokurator generalny czy prokuratorzy, którzy ujaw-
niają tego typu informacje… Oni odpowiadają za to 
oczywiście na podstawie tego przepisu, ale pamiętaj-
my o tym, że mamy jeszcze przepisy karnoprawne 
dotyczące ochrony tajemnicy służbowej, tajemnicy 
zawodowej, tajemnicy o charakterze klauzuli „tajne”, 
„ściśle tajne”, „zastrzeżone”, „poufne”. Jest cały sys-
tem klauzulowania, utajniania. To jest tylko pewien 
fragment. Poszerzamy to – tu pełna zgoda, Panie 
Senatorze – w imię transparentności i w imię prawa 
dostępu do pewnych informacji. Te przepisy w żaden 
sposób nie powinny być odczytywane samodzielne – 
one muszą być odczytywane w kontekście wszystkich 
innych przepisów dotyczących ujawniania tajemnicy 
służbowej, zawodowej, informacji o charakterze za-
strzeżonym czy poufnym. Tak że absolutnie nic się 
nie zmienia w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o pytanie pani senator, to tutaj mamy 
do czynienia… Dlaczego nie cała ustawa wchodzi 
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia? Z tego 
względu, że kwestia dotycząca zwrotu sprawy do 
prokuratora… Sprawy, które w tej chwili już są w są-
dach, toczą się w modelu kontradyktoryjnym, powin-
ny doczekać się, nazwijmy to, reakcji. Dlatego też nie 
czas na zwłokę.

I pytanie zadane przez pana senatora Florka: 500 zł 
czy 1 tysiąc zł? Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu nie wskazał, jaka konkretna kwota po-
winna być w tym przypadku zasądzona. Uważamy, 
że 500 zł to kwota adekwatna. Kwota 1 tysiąca zł 
została wybrana jedynie w 3 sprawach na 600 wszyst-
kich. To należy podkreślić: w 3 konkretnych sprawach 
Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, 
że jego zdaniem adekwatne byłoby odszkodowanie 
w wysokości 1 tysiąca zł za rok. Niemniej jednak 
podkreślam, że Trybunał orzekł to bez uwzględnienia 
naszych pozostałych przepisów. Jeśli chodzi o frag-
mentaryzację, to zrywamy z tym. Wprowadzamy 
takie przesłanki, że sąd będzie musiał wychodzić 
poza te 500 zł, jeżeli sam oskarżony nie przyczynił 
się do przewlekłości postępowania. W takich przy-
padkach sądy będą orzekać więcej, niemniej te 500 zł 
to konieczne minimum w sytuacji, gdy oskarżony 
sam się do tego przyczynił. A zatem będzie tu brana 
pod uwagę większa liczba spraw i przesłanek. Kwota 

Za 4 minuty będzie przerwa. Pani senator Rotnicka 
też ma pytanie, ale może… Dobrze. Pani senator 
Rotnicka i pan senator Florek zadadzą swoje pyta-
nia, a odpowiedzi będą po przerwie. W takiej sytuacji 
przerwa będzie trwała do godziny 14.45.

Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam króciutkie pytanie. Szanowny Panie 

Ministrze, mnie dziwią te różne terminy wprowa-
dzenia przepisów tejże ustawy w życie. Jej termin 
wejścia w życie jest krótki, bo wynosi 14 dni od dnia 
ogłoszenia, ale… W pkcie 1 art. 16 jest inna data, jeśli 
chodzi o art. 9 – to jest data późniejsza – a w pkcie 2 
mowa jest o art. 10 i art. 15, które mają wejść w życie 
właściwie natychmiast. W optymalnych warunkach 
będzie to 19 czy nawet 20 listopada. Czy nie było-
by sensowniej napisać, że wszystkie przepisy wejdą 
w życie po tych 14 dniach? Bo tak pojawia się domnie-
manie, że coś szczególnego jest w tych artykułach, 
skoro tak szybko mają zostać wprowadzone w życie. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałem kontynuować wątek 

z pierwszego pytania dotyczący tych oświadczeń ma-
jątkowych, bo na podstawie swojego doświadczenia, 
które mam przy sprawdzaniu… Ale zrezygnuję ze 
względu na czas. Mam jednak pytanie. W sprawozda-
niu komisji jest poprawka nr 2, zgodnie z którą w art. 6 
pkt 5 lit. a, w ust. 4 wyrazy „nie mniej niż 500 zł za 
każdy rok” zastępuje się wyrazami „nie mniej niż 
1 tysiąc zł za każdy rok”. Panie Ministrze, w przed-
łożeniu rządowym była kwota 500 zł. Chciałbym się 
dowiedzieć, z czego ona wynika.

(Senator Piotr Zientarski: Było 1 tysiąc…)
Poprawka mówi o 1 tysiącu zł, a będziemy głoso-

wać nad tą poprawką. Chciałbym, żeby pan minister 
mi wyjaśnił tę sprawę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, ma pan 2 minuty na odpowiedzi 

na wszystkie pytania.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Obecnie trwają zapytania do przedstawiciela rzą-
du, związane z omawianym punktem porządku obrad.

Proszę o zadanie pytania panią senator Zdrojewską.
Zapraszam, Panie Ministrze.
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, ja rezygnuję 

z pytania.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pani senator rezygnuje z pytania?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Czy ktoś jeszcze… Czy ktoś z państwa chce zadać 

pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pan stwierdził, że ta główna 

część ustawy, dotycząca oświadczeń majątkowych… 
nie oświadczeń majątkowych, tylko przewlekłości 
postępowania ma być wprowadzona do połowy na-
stępnego roku, bo według Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka… W związku z tym pytam, co się 
stało… Aha, a ustawa, którą w tej chwili proceduje-
my, miała być procedowana za 2 tygodnie. Proszę mi 
powiedzieć, co takiego się stało, że zwrócił się pan 
do marszałka Senatu z prośbą o to, aby ta ustawa 
była procedowana 2 tygodnie wcześniej, czyli na tym 
posiedzeniu. Co się stało?

Ja to oczywiście ustawiam w pewnym układzie 
związanym z poprzednimi pytaniami i z art. 10. Tu 
nie będzie vacatio legis, czyli natychmiast po pod-
pisaniu to wchodzi w życie. Pan tu bardzo mocno 
przyspieszył. Jakie racje były związane z tym przy-
spieszeniem?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie 

panu ministrowi? Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na 

pytanie, muszę oczywiście nawiązać do tego, o czym 
mówiłem wcześniej, mianowicie do tego, jaki jest 
cel. To się nam układa w pewną całość – cel wpro-
wadzenia art. 10, brak vacatio legis i moja prośba 
do pana marszałka o przyspieszenie prac. Te 3 ele-
menty świadczą o tym, że sprawy nie mogą czekać, 

1 tysiąca zł byłaby niepotrzebnym wychodzeniem do 
przodu, bo wprowadzilibyśmy w ten sposób rozwią-
zania, których Trybunał od nas nie wymaga.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Czerwińskiego, to dotyczyło ono przepisu art. 6 ust. 3. 
Po co jest ten przepis? Właśnie po to – przed chwi-
lą o tym mówiłem – żeby sądy, biorąc pod uwagę 
standardy zapisane w europejskiej konwencji praw 
człowieka, orzekały te odszkodowania rzetelnie 
i w sposób adekwatny. Czy polski system zawiera 
takie przepisy? Tak, zawiera, np. w kodeksie postę-
powania karnego jest przepis, który mówi o tym, że 
środki przymusu procesowego powinny być stosowa-
ne w sposób zapewniający godność człowieka. Jest to 
przepis o charakterze kierunkowym – powiedziałbym 
nawet: ideologicznym – ale potrzebny. Istnieje on 
właśnie po to, aby każdy policjant czy inny funkcjo-
nariusz publiczny brał pod uwagę godność człowieka 
w stosowaniu tego typu przepisów.

(Senator Jerzy Czerwiński: A powołanie się na 
konwencję, na prawo międzynarodowe w naszym 
ustawodawstwie karnym?)

Odpowiadam na pytanie, Panie Senatorze: powoła-
nie się na konwencję jest w pełni świadome i koniecz-
ne do wykonania wyroku pilotażowego w sprawie 
Rutkowski przeciwko Polsce, wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, w którym Trybunał za-
komunikował stronie polskiej, iż jest problem z za-
sądzaniem odszkodowań za przewlekłe procesy i że 
sądy nie biorą pod uwagę orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka działa właśnie na podstawie kon-
wencji, którą jesteśmy związani, stąd też w pełni 
świadomie odnosimy się do tej konwencji.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Są jeszcze senatorowie zapisani do zadawania py-

tań, tak że ogłaszam przerwę do godziny 14.45 dnia 
dzisiejszego.

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

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 48  
do godziny 14 minut 48)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) chyba tysiące spraw, które zostały wniesione w mode-
lu kontradyktoryjnym od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 
2016 r. Te sprawy można już chyba liczyć w tysiącach. 
Tu jest tak samo jak w przypadku pytania dotyczące-
go korupcji: ile jest spraw dotyczących korupcji, któ-
re są efektem oświadczeń majątkowych? Nie wiem. 
I nawet nie powinienem tego wiedzieć. Ja prezentuję 
ustawę, która wprowadza pewien model, rozwiązuje 
pewien problem systemowy. Mówimy o wartościach, 
nie mówimy o liczbach, cyfrach. Mówimy o warto-
ściach. Tak samo jest tutaj: spieramy się o wartości, 
spieramy się o to, czy państwo powinno tolerować 
sytuację, w której występuje zagrożenie dla spra-
wiedliwości i dla praworządności, dla podstawowych 
zasad postępowania karnego. A przypomnę, że ojco-
wie reformy wprowadzającej tzw. kontradyktoryjność 
czy, jak chcą niektórzy, model mieszany, mówili, że 
w pierwszym okresie funkcjonowania tej reformy 
będzie nawet 30% uniewinnień. Wysoka Izbo, nawet 
30% uniewinnień. Dlatego też trzeba działać. W imię 
wartości należy jak najszybciej tę ustawę uchwalić. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze, jeszcze.)
Pytałem, Panie Marszałku, czy ktoś chce zabrać 

głos.
Dobrze, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Chcę zadać pytanie. 

Jeszcze pytań nie skończyliśmy.)
Dobrze. Proszę o zadanie pytania.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, między panem a senatorem spra-
wozdawcą jest różnica zdań…

(Senator Jan Dobrzyński: To dobrze.)
…dotycząca tego, czy w związku z art. 10 jest 

możliwość powrotu sprawy do prokuratury, wielo-
krotnego powrotu sprawy do prokuratury. Pan twier-
dził, że nie ma takiej możliwości. Pan przewodniczą-
cy w sprawozdaniu stwierdził, że taka możliwość 
istnieje, w związku z tym zadaję panu to pytanie. Są 
wątpliwości, a przynajmniej ja mam taką wątpliwość, 
bo pan nie wskazał przepisu, który to jasno reguluje. 
Ten przepis, który pan przytoczył, jest przepisem, 
który można interpretować różnie. Ja go interpretuję 
tak, że jest taka możliwość. Czy w związku z tym pan 
nie uważa, że trzeba tę sprawę dookreślić w postaci 
poprawki?

(Senator Michał Seweryński: Panie Marszałku, 
ad vocem.)

a poprawka pana prof. Seweryńskiego jest tu jakby 
kontynuacją. Pojawia się dyskusja, jest między nami 
różnica zdań co do tego, czy to powinno obejmować 
sprawy pierwszoinstancyjne, czy również drugoin-
stancyjne. Każdy dzień jest bezcenny, każdy tydzień 
jest bezcenny…

(Senator Piotr Zientarski: Czyja to jest wina?)
Sprawy są w toku, są wydawane wyroki. Sprawy 

niedorobione, nieprzygotowane… Nierzetelnie i nie-
starannie przygotowane akty oskarżenia są zagroże-
niem dla sprawiedliwości i dla prawdy materialnej. 
Dlatego też istotne są te trzy kwestie: pierwsza – przy-
spieszenie prac; druga – brak vacatio legis; trzecia 
– epizodyczność przepisu.

Poprawka pana profesora świadczy tylko o tym… 
zmierza do wyjęcia stąd spraw drugoinstancyjnych. 
W związku z tym staramy się uchwycić jak najwięk-
szą liczbę spraw. Jeżeli poprawka pana profesora 
przejdzie, to zostaniemy pozbawieni możliwości doty-
czących postępowania odwoławczego. W tej sytuacji 
uchwycone sprawy pierwszoinstancyjne są istotne. 
Nie ma na co czekać. Te sprawy są dzisiaj w sądach. 
Sądy procedują, wydają wyroki. Powtarzam: nie ma 
na co czekać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Ministrze, wprowadza pan tu jakiś taki ele-

ment niepokoju i mówi, że jest do rozpatrzenia wiele 
spraw niecierpiących zwłoki. Czy może pan powie-
dzieć czego te sprawy dotyczą?

(Senator Marek Borowski: Jakieś przykłady.)
Proszę podać jakieś przykłady. Czy chodzi tu, 

powiedzmy, o zagrożenie w zakresie obronności na-
szego kraju? Nie wiem, jakie zagrożenie może spra-
wiać, że nie wytrzymamy 2 tygodni. Może pan będzie 
uprzejmy nam to powiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Musiałbym zbadać, Pani Senator, niemalże kil-

kaset spraw – o ile nie liczymy ich już w tysiącach. 
Patrzę teraz na pana sędziego i pana dyrektora. Są 
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umiera. Każda sprawa, która trafi z powrotem przez 
prokuratora do sądu, będzie nową sprawą. Skoro bę-
dzie to nowa sprawa, to nie będzie jej dotyczyła ta 
ustawa, gdyż ta ustawa dotyczy tylko aktów oskarże-
nia i spraw wniesionych do sądu do sierpnia bieżącego 
roku. Utrwalone orzecznictwo na gruncie art. 344a 
i praktyka wyraźnie wskazują, że jeżeli sprawę cofa-
my do prokuratora, życie tej sprawy się kończy. Jeśli 
prokurator ponownie przygotował sprawę, to mówi-
my już wówczas o nowej sprawie. Dlatego składanie 
takiego wniosku po wielokroć, cofanie go i ponow-
ne składanie, jest po prostu niemożliwe z przyczyn 
prawnych.

A drugie pytanie to było pytanie o to, czy to roz-
wiązanie ma dotyczyć tylko spraw karnych. Tak, tylko 
spraw karnych. Nie będzie ono dotyczyło żadnej innej 
kategorii spraw. Do tego spraw, które zostały wnie-
sione do sądów do sierpnia bieżącego roku. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski. Proszę o pytanie.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wrócę do tej ostatniej poruszonej 

sprawy, czyli tego zwrotu. Ja rozumiem, że może być 
taka sytuacja, iż ze względu na złe przygotowanie 
się prokuratora, poprzednio, w ramach tej procedury 
kontradyktoryjnej, oskarżony zostanie uniewinnio-
ny. Istnieje takie zagrożenie, mimo że wygląda na 
to, że postępowanie prokuratorskie przeprowadzono 
niedbale. I po prostu będzie to niesprawiedliwe spo-
łecznie. Prawda? Bo o to chodzi. Przecież nie chodzi 
o to, że prokurator dąży do uniewinnienia oskarżone-
go, tylko odwrotnie. I teraz mamy sytuację, w której 
oskarżony odpowiada z wolnej stopy, ale może być 
aresztowany, tymczasowo aresztowany. Prawda? 
Aresztowanie jest przedłużane, w czasie całego pro-
cesu jest on aresztowany, a prokurator dąży do jego 
skazania, mimo że nie ma dostatecznych dowodów. 
W związku z tym wycofuje sprawę i 6 miesięcy nadal 
przy tym, że tak powiem, dłubie. W tym przypadku 
mamy do czynienia raczej z nękaniem oskarżonego, 
a w przeszłości nieraz zdarzały się takie przypad-
ki. Czy pan nie widzi… Jak przeciwdziałać takiej 
obawie? Ja panu powiem, jak to powinno wyglądać. 
Jednak sąd powinien wyrazić na to zgodę. W sytuacji, 
w której prokurator ma pełnię władzy w tym zakresie, 
będziemy mieli również takie przypadki, o jakich tu 
mówiłem. To jest sprawa pierwsza.

Sprawa druga. Ponieważ pan minister powiedział, 
że wszyscy powinni być traktowani równo – mó-
wię o oświadczeniach majątkowych – chciałbym się 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Chciałbym powiedzieć, Panie Marszałku, że już 

nie ma między nami kontrowersji, bo pan minister 
przedstawił taką interpretację, która moim zdaniem 
jest możliwa na gruncie tego przepisu. I w związku 
z tym moje zastrzeżenia są bezpodstawne.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Panie Senatorze Sprawozdawco, rozu-

miem, że nie ma kontrowersji między wami, ale 
jest kontrowersja między mną a panem ministrem. 
I chciałbym uzyskać odpowiedź. (Wesołość na sali)

(Senator Jarosław Rusiecki: On nie ustanie w py-
taniach.)

I to jest jedno pytanie.
Jest jeszcze drugie. Proszę mi powiedzieć, czy tego 

typu rozwiązanie ma być stosowane tylko w proce-
durze karnej, tylko w przypadku spraw karnych. Ja 
nie mam co do tego pewności, jasności. Nie jestem 
prawnikiem i chciałbym wiedzieć, czy ta procedura 
ma być ograniczona jedynie do spraw karnych, czy 
będzie ona rozciągnięta także na inne sprawy, np. 
gospodarcze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Moim zdaniem odpowiedź na pierwsze pytanie 

już została udzielona, ale proszę, Panie Ministrze, 
o ustosunkowanie się i do pierwszego, i do drugiego 
pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Kontrowersja między mną a panem profesorem 

została już wyjaśniona, tak jak pan profesor wskazał, 
niemniej odpowiadając na pytanie pana marszałka, 
mogę powiedzieć, że wynika to w sposób jasny z tego 
przepisu i z odpowiedniego stosowania art. 344a §1 
kodeksu postępowania karnego, który mówi, że sąd 
przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia 
śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta sprawy wska-
zują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza 
na potrzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie 
niezbędnych czynności przez sąd powodowałoby 
znaczne trudności. Jeżeli sprawa trafi do prokurato-
ra, to wówczas życie tej sprawy się kończy, ta sprawa 
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(senator M. Borowski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pierwsze pytanie pana senatora 

Borowskiego, czy chodzi tutaj również o sprawy doty-
czące… Czy w odniesieniu do wiceministrów, którzy 
nie są posłami, planowana jest zmiana prawa, która 
by umożliwiała wiceministrom, którzy nie są posłami 
– proszę mnie poprawić, Panie Senatorze – nieskła-
danie oświadczeń? Czy tak, dobrze rozumiem? Nie 
jest planowana. Ale dlaczego ma być taka zmiana? 
Ja jestem przykładem takiej osoby. Nie jestem po-
słem, jestem wiceministrem, uważam, że powinienem 
składać oświadczenie majątkowe, obywatele mają 
prawo wiedzieć, co ja posiadam, czego nie posiadam, 
dlaczego to posiadam, i wcale nie mam nic do ukry-
cia, jestem elementem władzy wykonawczej. Z pełną 
świadomością, przyjmując tę funkcję, przyjąłem na 
siebie odpowiedzialność, i to wszystko, nie mogę od 
niej uciekać, twierdzić nagle, że jestem w połowie 
przedstawicielem rządu, a w połowie nie, jeżeli chodzi 
o przywileje, to tak, a jeżeli chodzi o obowiązki – nie. 
Z pełną świadomością. I absolutnie coś takiego nie 
powinno być nawet procedowane. Dlaczego wice-
ministrowie niebędący posłami mieliby być jakimiś 
świętymi krowami?

(Senator Marek Borowski: Po pierwsze, ministro-
wie, a po drugie, nie muszą, i o to chodzi.)

(Senator Waldemar Sługocki: Nie muszą, dokład-
nie.)

(Senator Marek Borowski: O to chodzi, że nie 
muszą.)

Czyli ja rozumiem, patrzę w tej chwili na kolegę 
dyrektora… Z tych głosów wynika, że osoby, które 
nie są posłami, mogą się wstrzymać… Tak? Jeżeli 
taka zmiana jest, to ja uważam, że ta zmiana nie pozo-
staje w korelacji z aksjologią, o której ja tutaj mówię. 
Skoro są elementem władzy wykonawczej, to jak naj-
bardziej też powinni, na równi z wszystkimi. I jest…

(Senator Marek Borowski: Ale mnie chodzi o to, 
czy się tym zajmiecie.)

Czy się zajmiemy?
(Senator Marek Borowski: Tak.)
Ja nie widzę problemu, żeby się tym zająć.
(Senator Marek Borowski: To poczekajmy.)
Kolejne pytanie, jeżeli pan marszałek pozwoli.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, tak, proszę, 

tylko wybiegamy poza obszar ustawy.)
Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to dotyczyło ono 

sędziów sądów wojskowych, sędziów sądów admi-
nistracyjnych i powszechnych. Sędziowie sądów po-
wszechnych są objęci ustawą, sędziowie sądów woj-
skowych również są objęci ustawą, a sędziów sądów 
administracyjnych, mimo że to nie jest nasza właści-

dowiedzieć, czy ministerstwo przewiduje również 
nowelizację ustawy, która ministrom niebędącym 
posłami i senatorami pozwala nie ujawniać oświad-
czeń, a ujawniać je tylko wtedy, kiedy chcą. To jest 
drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Czy te oświadczenia majątkowe 
mają dotyczyć również sędziów sądów wojskowych 
i administracyjnych, czy tylko sędziów sądów po-
wszechnych? Gdyby się okazało, że nie, to dlaczego. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę o py-

tanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, proszę powiedzieć, jakie były opi-
nie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa 
w odniesieniu do tej ustawy, jeśli były, i czego one 
dotyczyły. Pan przewodniczący odsyłał w tej sprawie 
do pana, więc mam nadzieję, że się dowiem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, czy pan uważa, że w tym okresie, 
kiedy obowiązywała ustawa o kontradyktoryjności, 
prokuratorzy wnosili akty oskarżenia bez dowodów? 
Pytam, bo odnoszę takie wrażenie – proszę mnie 
wyprowadzić… Odnoszę wrażenie, że mamy do 
czynienia jakby z inną prokuraturą, z zupełnie inną 
sytuacją, podczas gdy w tym okresie prokuratorem 
generalnym był pan minister sprawiedliwości, który 
obecnie w dalszym ciągu jest prokuratorem general-
nym, i w moim przekonaniu miał wystarczającą ilość 
czasu, żeby zrobić przegląd tych tzw. niedoróbek czy 
uproszczonych aktów oskarżenia i je pouzupełniać 
w normalnym trybie, w trybie procesowym, czyli 
w trybie zgłoszenia wniosków dowodowych uzupeł-
niających ze względu na nowe okoliczności, które 
powstają.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) rzecznika interesu społecznego, a podkreślane było 
to, że ma działać bardziej ofensywnie, jako oskarży-
ciel właśnie. Nawiążę do sprzeciwu Naczelnej Rady 
Adwokackiej, która wyrażała wówczas obawy wła-
śnie odnośnie do prawa do obrony. Dlaczego? Ano 
właśnie dlatego, że całą resztę dowodów, te kilkaset 
tomów, prokurator zachowywał dla siebie. Do sądu 
wypuszczał jedynie akt oskarżenia z załącznikami, 
cała reszta pozostawała u niego. I to rolą oskarżone-
go i jego obrońcy było wyciąganie z tych materia-
łów dowodów, które byłyby przydatne dla obrony 
w trakcie procesu. Dlaczego mówimy, że jest to re-
forma dla bogatych? Ano właśnie dlatego. Proszę 
mi pokazać obywatela, który pójdzie do prokuratora 
i z kilkuset tomów powyciąga takie fragmenty akt, 
które przydadzą mu się później w sądzie. Przecież 
to jest niemożliwe bez adwokata, i to bez dobrego 
adwokata, dobrze opłaconego. Te akty oskarżenia 
tak były przygotowywane. Były przygotowywane 
właśnie w taki sposób, że aby oskarżyć… Akt oskar-
żenia – powtarzam – mógł się opierać na ustaleniach 
właściwych w przypadku przedstawiania zarzutów, 
czyli nawet tej wcześniejszej fazy. 

Miało to przyspieszyć postępowanie przygoto-
wawcze. Złudna idea, obca w polskiej kulturze. Już 
nie chcę nawiązywać do historii, do tego, skąd się 
wzięły tego typu uproszczone postępowania przy-
gotowawcze, i do tego, dlaczego akurat w Anglii tak 
jest. Wzięło się to stąd, że brytyjska królowa Maria 
po prostu nie miała pieniędzy na prokuratorów i po-
wiedziała, żeby to prywatni oskarżyciele, tzw. spo-
łeczni, pełniący funkcję społeczną oskarżycieli, byli 
wynajmowani przez obywateli, którzy im płacili… 
Ofiary płaciły adwokatom za to, żeby szli do sądu 
i oskarżali. Po prostu nie było prokuratorów, nie było 
pieniędzy. Od czasów królowej Marii, od XVI w. 
tak się przyjęło – to pewien model, pewna kultura, 
pewien system – że można wnosić akt oskarżenia, 
krótko mówiąc, oparty na zapiskach, uproszczony 
właśnie. Jednak my od zawsze, od wieków, funk-
cjonujemy w systemie kontynentalnym, w którym 
władza królewska była silna, istnieli oskarżyciele 
królewscy, władza prokuratorska była w rękach kró-
la. To jest zupełnie inny model, model europejski: 
m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Polska… I je-
steśmy z tego dumni. Jesteśmy dumni z naszego 
systemu inkwizycyjnego. To wszystko.

Czy prokuratorzy wnosili niedorobione akty 
oskarżenia? Wnosili niedorobione akty oskarżenia. 
Dlaczego? Dlatego, że przepisy ich do tego zmuszały. 
Dziękuję.

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

wość – de facto sądy administracyjne nie podlegają 
ministrowi sprawiedliwości – ustawa też dotyczy. 
Właściwość ministra sprawiedliwości, naszego resor-
tu nie rozciąga się już stricte na sądy administracyjne, 
ale ich też ta ustawa dotyczy.

Co do opinii Sądu Najwyższego i KRS, to opi-
nię zgłaszał Sąd Najwyższy, częściowo negatywną, 
zaś Krajowa Rada Sądownictwa wskazywała na… 
Oczywiście powielało się to, o czym szanowne pa-
nie senator i panowie senatorowie już tutaj mówili. 
Zastrzeżenia dotyczyły zwrotu sprawy do postępo-
wania przygotowawczego. Co do oświadczeń mająt-
kowych, to były zastrzeżenia ze strony…

(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, brzę-
czy coś. Podsłuchy?)

…ze strony Krajowej Rady Sądownictwa co do 
tej procedury. Tak że były opinie częściowo pozy-
tywne, częściowo negatywne, jak zwykle w procesie 
legislacyjnym.

Pan senator Zientarski zadał pytanie, czy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

ja pytałem, czego dotyczyły. Pan minister nie odpo-
wiada.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Za chwilę panu 
udzielę głosu. Proszę, Panie Ministrze, o skończenie 
wypowiedzi.)

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czego dotyczyły? Dotyczyły za-

równo kwestii oświadczeń majątkowych, jak i zwro-
tów sprawy do prokuratora, jak i kwestii postępowań 
dyscyplinarnych, przedawnienia… Całości ustawy, 
całości ustawy. Są jawne, można się z nimi zapoznać, 
chętnie je panu senatorowi udostępnimy.

Pan senator Zientarski zwrócił się z pytaniem, czy 
w tym okresie prokuratorzy wnosili akty oskarżenia 
bez dowodów. Panie Senatorze, jak pan doskonale 
wie, w przepisach wówczas obowiązującego art. 321 
i artykułach wokół tego przepisu stwierdzano, że pro-
kurator kieruje do sądu akt oskarżenia jedynie z okre-
ślonymi załącznikami wskazującymi na kwestię od-
powiedzialności. Cała reszta… I dlaczego sprawa 
Amber Gold była niemalże dopychana kolanem, tak 
mówiąc już obrazowo, w ostatniej chwili, w przeded-
niu niemalże, w nocy przed 1 lipca? Ano właśnie 
dlatego, że cała reszta tych akt, wielotomowych, nie-
kiedy kilkusettomowych, zostawała u prokuratora, 
do sądu szedł jedynie akt oskarżenia z – o ile pamię-
tam – 7 załącznikami. W prokuraturze wypracowano 
nawet teorię 7 teczek, to powinno być w 7 teczkach 
zszytych. Wszyscy się śmiali z tego, co stworzono.

Jednocześnie państwo pracowaliście wtedy – 
przypomnę – nad nowym regulaminem prokura-
torskim, który z prokuratora czynił de facto jedy-
nie oskarżyciela. Prokurator tracił swoją funkcję 
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Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, pan odpowiada na pytania… Nie 
chcę tu tego oceniać, ale pan po prostu prowokuje na-
stępne pytania swoimi wypowiedziami. Przed chwilą 
powiedział pan coś takiego, że przepisy pozwalały na 
wnoszenie aktu oskarżenia bez dowodów winy. Ja py-
tam: jakie? Bo dla mnie jest to kuriozalna wypowiedź.

I następne pytanie. Jaką różnicę widzi pan w roli 
obrońcy, jeśli akta, np. 40 tomów, znajdują się czy to 
w sądzie, czy u prokuratora? Ja, przygotowując się 
do sprawy… Większość adwokatów robiła odpisy 
w prokuraturze podczas zapoznawania się z materia-
łami, która to czynność jest przecież przed wniesie-
niem aktu oskarżenia. Pan tutaj mówi: dla bogatych, 
dla biednych… Co to za różnica? Tutaj chodzi o to, 
żeby nie zawalać sądów makulaturą, często niepo-
trzebną, bo bywa to np. 20 tomów faktur, zupełnie 
zbędnych, a wystarczy na jednej stronie napisać, że 
to są takie, a takie faktury. I nie trzeba zawalać stołu 
sędziowskiego, bo dowody są nie na wagę. Nie na 
wagę, Panie Ministrze. Proszę w takim razie wykazać, 
jaka jest różnica między zgromadzeniem akt w pro-
kuraturze, skoro pan mówił, że tam są i że obrońca 
tam wyszukuje… Oczywiście, bo taka jest jego rola, 
konstytucyjna zresztą, którą pan podważa, mówiąc 
o tym, że adwokat nie jest współczynnikiem wymiaru 
sprawiedliwości. To jest kolejne kuriozum, o którym 
pan mówi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o utajnianie oświadczeń majątko-

wych, to prezes sądu – nie minister, nie prokurator 
generalny, ale prezes sądu – ma prawo do utajnienia 
takiego oświadczenia majątkowego ze względu na 
okoliczności, o których wcześniej już mówiłem, czyli 
zagrożenie dla danego sędziego. Jeżeli pozostaje to 
w niezgodzie z regulacjami dotyczącymi innych grup, 
które składają tego typu oświadczenia majątkowe, 
to… Dziękuję za to spostrzeżenie. Proces legislacyjny 
jest od tego, żeby tego typu różnice niwelować.

Co do pytania pani senator Zdrojewskiej – wydaje 
mi się, że odpowiedziałem już wcześniej na to pyta-
nie, czy jestem w stanie wskazać… Tego typu uwagi 
członków GRECO padały podczas spotkania. Misja 
GRECO spotkała się, Pani Senator, z urzędnikami 
urzędów skarbowych. W samym raporcie też sfor-

Senator Robert Dowhan:

Panie Ministrze, wspomniał pan o tym, że pan się 
chętnie podda weryfikacji. Mnie – jak i pewnie wielu 
ludzi – pana oświadczenie nie bardzo interesuje, tak 
jak wielu ludzie nie interesują oświadczenia, które 
my składamy. Jest ich dużo i one tak naprawdę nic 
nie wnoszą, bo chyba nie sądzi pan, że ktoś, kto ma 
niejawne dochody albo posiada coś, co – nie wiem – 
nagle mu przybyło, a nie może tego wykazać, wpisze 
to i będzie się tym chwalił. Wątpię w to bardzo. 

Ale jak pan mówił o tych oświadczeniach mająt-
kowych, to zainteresowało mnie to, dlaczego proku-
rator generalny może utajnić jakieś oświadczenie. 
Wszyscy są równi wobec prawa. Dlaczego nie może 
tego zrobić np. nasz marszałek w stosunku do nas, 
jeżeli jest jakaś przesłanka… Chociaż nie wiem, jaka 
mogłaby ona być, bo – jak myślę – byłaby ona taka 
sama w przypadku każdego z nas. Jeden ma mniej 
środków, drugi ma więcej, jednemu się poszczęściło, 
drugi może więcej pracował, ktoś jest bogatszy – nie 
wiem – pod względem umysłowym niż pod względem 
środków na koncie. Wydaje mi się, że te przesłanki 
są jednakowe. Wprowadzanie takiego mechanizmu 
jest chyba trochę nie fair w stosunku do radnych, 
burmistrzów, wójtów, prezydentów, posłów, senato-
rów i wszystkich, którzy składają te oświadczenia. 
Czy my jesteśmy tu gorsi? I jakie to przesłanki mają 
być spełnione, żeby coś takiego można było utajnić?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska. Proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:

Chciałabym jeszcze nawiązać do poprzedniego 
pytania, które zadawałam panu ministrowi, pytania 
dotyczącego tego, co pan powiedział. Chodziło o to, 
że urzędnicy w ministerstwie, w instytucjach skarbo-
wych nie czytają oświadczeń majątkowych. Pan się 
wtedy powołał na pewien raport, mówił pan o potrze-
bie wypełniania rekomendacji raportu Grupy Państw 
przeciwko Korupcji Rady Europy, GRECO. Czy 
mógłby pan przytoczyć opinię dotyczącą tego wła-
śnie, jak pracują w Polsce urzędnicy w Ministerstwie 
Finansów i w urzędach skarbowych, tego, że nie czy-
tają tych oświadczeń? Czy to tam, w tym raporcie, 
jest zawarta taka opinia? Dziękuję.

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



39
30. posiedzenie Senatu w dniu 15 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.
Ja będę drążył ten temat równego traktowania, 

Panie Ministrze. Już doszliśmy do wspólnego wnio-
sku, że są równi i równiejsi. Bo akurat sędziowie 
sądów powszechnych, a także wojskowych – bo rze-
czywiście w tej ustawie jest mowa również o wojsko-
wych – mają obowiązek składania jawnych oświad-
czeń… Nie w ogóle oświadczeń, bo taki obowiązek 
był zawsze, tylko jawnych oświadczeń. Ministrowie 
nie mają takiego obowiązku, ale tu pan się zgodził, że 
powinni mieć, i czekamy na odpowiednią regulację. 
A co do sędziów sądów administracyjnych, to, do-
prawdy, nie dostrzegłem niczego takiego w omawia-
nej tu ustawie, tymczasem pan minister był uprzejmy 
powiedzieć, że oni też są objęci tą ustawą. Oni są ob-
jęci… To jest w zupełnie innym punkcie, tam chodzi 
o posiedzenia naczelnego sądu, a nie o oświadczenia 
majątkowe. A przecież sędziowie sądów administra-
cyjnych… Jeżeli już w tych kategoriach rozpatrujemy 
sprawę, to oni dopiero, no, jakby to powiedzieć… 
No, nie chcę niczego sugerować, bo w ogóle tak nie 
uważam. Ale jeżeli już się podejmuje takie działania, 
to sądy administracyjne, które rozstrzygają sprawy 
majątkowe, rozstrzygają sprawy cywilne, różnego 
rodzaju skargi itd.… I tam się otwiera pole do prób 
wpłynięcia na ich wyroki. Tak więc proszę mi poka-
zać, jaką ustawą, jakim przepisem oni są zobowiązani 
czy, może ściślej, będą zobowiązani do składania 
jawnych oświadczeń majątkowych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki, proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, w jakich 

państwach europejskich oświadczenia majątkowe 
mają charakter jawny. Pan co prawda wspomniał 
o skandynawskich wzorcach… Cieszę się, że pan 
odwołuje się do systemów skandynawskich. Ja 
w ogóle uważam, że Ministerstwo Sprawiedliwości 
powinno przyjrzeć się, jak znakomicie funkcjonu-
ją demokratyczne państwa prawa w Skandynawii. 
I mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości 
zechce brać od nich również wzorce w zakresie 
unormowań k.p.k. czy kodeksu karnego wyko-
nawczego. To są rzeczywiście dobre wzorce. Ale 
chciałbym zapytać o to, w jakich innych państwach 
europejskich wspomniane oświadczenia są jawne 
i publikowane.

mułowano konkluzje, w sposób generalny, że trzeba 
stworzyć sprawny system prawny.

Co do pytania pana senatora Zientarskiego – ab-
solutnie nie padło z moich ust „bez dowodów winy”. 
Czegoś takiego nie mówiłem. Mówiłem tylko o różnicy 
w sposobie wnoszenia aktów oskarżenia, w poziomie 
ustaleń właściwych dla wnoszenia aktów oskarżenia 
i powtórzę to po raz kolejny. Wyraźnie było wskazy-
wane, że te akty mogą być wnoszone na podstawie 
niższych ustaleń faktycznych, niż do tej pory to miało 
miejsce, a art. 4 k.p.k., czyli odnoszący się do obiek-
tywizmu, nie wiąże prokuratora w takim stopniu, jak 
to miało miejsce wcześniej w modelu inkwizycyjnym.

Co do drugiego pytania, to myślę, że wykracza ono 
poza zakres naszej debaty. Wchodzimy tu w temat 
procesu kontradyktoryjnego, o którym mówiliśmy 
kilka miesięcy temu. Rola obrońcy… Są 2 teorie, 
czy on jest przedstawicielem oskarżonego, czy po-
mocnikiem oskarżonego, czy jest współczynnikiem 
wymiaru sprawiedliwości, czy nie jest współczyn-
nikiem wymiaru sprawiedliwości. To jest szeroka 
debata naukowa. Czy obrońca działa też w imię wy-
miaru sprawiedliwości, czy tylko w imieniu swojego 
klienta, swego mandanta… Nie chcę tutaj wchodzić 
w te wątki. Tak że, Panie Senatorze, proszę wybaczyć.

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Ja tylko uzupełniają-

co…
Oddaję panu głos.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Pan zasugerował, że regulacja, o której pan mówi, 

jest przeciwna temu, co było wcześniej, że obrońca 
dla bogatych… I podał pan przykład, że wtedy ad-
wokat musiał wyszukiwać wśród dziesiątków tomów 
w prokuraturze… Ja pytam pana: jaka jest w takim 
razie różnica, czy wspomniane akta są zgromadzone 
w prokuraturze czy w sądzie? Bo dla obrońcy nie ma 
to żadnego znaczenia.

I jeszcze raz podkreślam, że jeszcze przed wpro-
wadzeniem systemu kontradyktoryjnego większość 
obrońców przygotowywała się na podstawie akt znaj-
dujących się w prokuraturze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski, proszę o pytanie.
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gólnymi okolicznościami. I to na stronach spoczywał 
z urzędu materialny ciężar dowodów w tym zakresie. 
Na stronach – na prokuratorze, ale i na oskarżonym. 
Taka jest różnica w stosunku do dzisiejszego modelu. 
To jest bardzo istotne. Jeśli oskarżony sam czegoś nie 
przedłożył, istniał cień szansy, że sędzia z urzędu 
sam to uwzględni. Dzisiaj tak już nie ma, dzisiaj tak 
już nie jest. Dzisiaj brak dostatecznej aktywności 
sądu, czyli, jak pan senator doskonale wie, narusze-
nie art. 167 k.p.k. z powodzeniem może skutkować 
zarzutem odwoławczym, zarzutem apelacyjnym. To 
może być podnoszone – pan senator zrobił aplikację 
i praktykował przez wiele lat – w kontynentalnym, 
uczciwym modelu procesu karnego. Tak że tyle, koń-
cząc ten wątek.

Co do równości podmiotów, to tak jak powiedzia-
łem, jest tutaj odpowiednia procedura legislacyjna, 
która może te różnice niwelować.

Pytanie pana marszałka Borowskiego dotyczyło 
jawności oświadczeń majątkowych i tego, w jakich 
państwach sędziowie składają jawne oświadcze-
nia majątkowe. Jeżeli chodzi o systemy, to, tak jak 
powiedziałem, systemy są różne. System skan-
dynawski i systemy w innych krajach… Jest cała 
gama różnego rodzaju rozwiązań – od systemów 
romańskich przez systemy germańskie po właśnie 
skandynawskie. Oświadczenia co do zasady są 
jawne we wszystkich krajach. Tak? Tak że tutaj 
absolutnie nie ma jakichś szczególnych wyjątków, 
gdzie te oświadczenia byłyby tajne, niejawne czy 
gdzie wskazywano by na problemy z weryfikacją 
tych oświadczeń, tak jak nam wskazywano w tym 
raporcie GRECO.

Co do opinii… Opinie są na stronie RCL no 
i obejmują łącznie kilkaset stron. Czy ja jestem teraz 
w stanie wskazać, w którym punkcie opinia jest po-
zytywna, w którym jest negatywna? No, nie jestem 
w stanie tego wskazać, bo musiałbym znać na pa-
mięć te wszystkie opinie. Powiedziałem, co ogólnie 
w nich krytykowano. No, krytykowano to samo, co 
państwo krytykujecie – zwrot sprawy do prokuratora, 
jawność oświadczeń majątkowych, co ma stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa sędziów, przedłuże-
nie postępowań dyscyplinarnych, wydłużenie okresu 
przedawnienia z 5 do 8 lat, z 3 do 5 lat… Tak że 
pewien standard.

Co do sądów administracyjnych, Panie 
Senatorze, to w ustawie o sądach administracyj-
nych, w art. 29, jest odesłanie do naszej ustawy. 
Na skutek tego odesłania sędziowie sądów admini-
stracyjnych są objęci tym rozwiązaniem. Dziękuję 
bardzo.

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

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
I może jeszcze pan senator Dowhan, proszę o py-

tanie.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał, żeby pan doprecyzował, Panie 

Ministrze… Pan senator Augustyn zapytał pana 
o opinie. Pan powiedział, że one są w części nega-
tywne, a w części pozytywne. Ja bym chciał usłyszeć, 
w jakiej części one są negatywne i czego te opinie 
negatywne dotyczą. Bo to jest ważne. Skoro dysku-
tujemy o tej ustawie, a nie mieliśmy czasu zapoznać 
się, bo sam pan wie… Niech pan sobie sam odpowie, 
czy taki sposób procedowania jest przyjęty za nor-
mę i poprawny, żeby dzisiaj rozmawiać… Dlatego 
też proszę się nie gniewać, że jest tyle pytań. Proszę 
wymienić te negatywne opinie, które Sąd Najwyższy 
czy też inne organa… Czego to dotyczyło? Bardzo 
bym o to prosił.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, pana senatora 

Zientarskiego, to jest różnica. Obecnie wszystkie akta 
postępowania przygotowawczego są przekazywane, 
zgodnie z art. 344, do sądu. W tamtym modelu tylko 
fragment tych akt był przekazywany – reszta zosta-
wała u prokuratora. Jaka jest różnica? Różnica jest, 
przede wszystkim jeżeli chodzi o moment, w którym 
aktywność tego podejrzanego, jego obrońcy… Pan 
senator cały czas nawiązuje do obrońcy. To właśnie 
obrońca kluczową rolę powinien pełnić. W modelu 
obecnym, jeżeli oskarżony występuje bez obrońcy, 
sędzia ma obowiązek wszystkie dowody – podkre-
ślam: wszystkie – które mu przekazano, a przekazano 
mu całość materiałów postępowania przygotowaw-
czego… Jego obowiązkiem jest przeszukiwanie tego 
stosu faktur, ale i poszukiwanie ewentualnego alibi 
oskarżonego nawet wtedy, gdy ten na nie nie wska-
zał. Tego obowiązku nie było w poprzednim modelu. 
Sędzia mógł działać ex officio jedynie w szczegól-
nych, uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami 
przypadkach, w przypadkach uzasadnionych szcze-
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, opłata – nazwijmy to umownie: 
kara – za przedawnienie jest zwiększana o 100%. 
Czy ministerstwo ma orientację, jaka jest skala tych 
przedawnień, o które może tu chodzić? I jakie są skut-
ki finansowe przyjęcia takiego rozwiązania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dowhan chciałby jeszcze zadać py-

tanie?
(Senator Robert Dowhan: Tak, chciałbym, Panie 

Marszałku.)
Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Mówi się o tym, że mamy przewlekłość postępo-

wania, że jest to zjawisko negatywne itd., a z informa-
cji, którą tu mam przed sobą, wynika, że jest ponad 
200 nieobsadzonych, wolnych etatów sędziowskich 
w roku 2016, i przewidywany jest brak wzrostu za-
trudnienia sędziów na rok 2017. Proszę mi powiedzieć, 
czy to jest prawda. A jeżeli nie, to jak faktycznie w tej 
chwili wygląda sprawa wolnych etatów i jaki jest 
plan na rok 2017? Bo nawet jeżeli ta ustawa zostanie 
wprowadzona, to nie przewróci ona do góry noga-
mi sądownictwa tak, żeby sprawić, że sprawy będą 
załatwiane ekspresowo. Wręcz przeciwnie – to, że 
prokurator może w każdej chwili wkroczyć w proces 
postępowania, może tylko wydłużyć postępowania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, pytanie pana se-

natora Augustyna, które dotyczyło przedawnienia… 
Tak? Jeśli chodzi o przedawnienie – już odpowiada-
łem dzisiaj na to pytanie – to jest ono zwiększane, 
będzie też zwiększane wobec pozostałych grup za-
wodowych. W odniesieniu do notariuszy już przy-
gotowaliśmy stosowne rozwiązania. Jaka jest skala 
tego? Też już o tym wspominałem. Jest 50 postępo-
wań dyscyplinarnych, to było w roku ubiegłym, i, 
o ile mnie pamięć nie myli, 25% tych spraw kończy 
się uniewinnieniem albo umorzeniem.

Już w 2008 r. rzecznik praw obywatelskich infor-
mował przewodniczącego Dąbrowskiego, wówczas 

Senator Robert Dowhan:

To jeszcze raz, Panie Ministrze. Ja wiem, że ciężko 
jest teraz przytoczyć opinie z tych, jak to pan powie-
dział, 100 stron… Czy 100 tomów? Nie, 100 stron. 
Mnie martwi to, co pan powiedział, że… Ja mogę 
się na tym nie znać, nie skończyłem prawa i zadaję 
pytania, bo uważam, że… też w dobrym przekona-
niu… Ale, tak jak pan powiedział, opinia np. Sądu 
Najwyższego jest krytyczna, i jest ona w wielu przy-
padkach zgodna z naszą linią, z linią zadawanych 
dzisiaj pytań. A więc czy nie uważa pan, że coś jednak 
jest nie tak i że to, co chcecie państwo dzisiaj wprowa-
dzić, jest nie do końca słuszne i zasadne, skoro opinie 
ludzi, fachowców, którzy się na tym znają, pokrywają 
się z naszymi pytaniami i zastrzeżeniami?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pięknie jest się różnić, dobrze, że się różnimy, 

dobrze, że mamy różne opinie, poglądy. W tej spra-
wie my mamy inne stanowisko, Sąd Najwyższy ma 
inne stanowisko, KRS ma inne stanowisko. Żyjemy 
w społeczeństwie pluralistycznym i bardzo dobrze, 
że ta różnica poglądów jest. Monolit byłby niebez-
pieczny. Dlatego ja zawsze cieszę się z opinii krytycz-
nych. Bo trzeba się martwić wtedy, gdy wszyscy cię 
chwalą – tak to ktoś powiedział. A co do tego, że są 
opinie krytyczne… Dobrze, że są, bo one pokazują, 
że wolno wyrażać swoje opinie, że można mieć różne 
poglądy, że można się różnić. Bez tego nie byłoby 
naszej dyskusji. A każda dyskusja, każda różnica po-
glądów… Nawet między mną a panem profesorem 
taka różnica poglądów jest. I to jest piękne w naszym 
społeczeństwie.

A czy powinniśmy słuchać Sądu Najwyższego? 
Słuchamy głosu wyborców. Wyborcy wyraźnie 
oczekują, aby ta sprawa była w programie Prawa 
i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Zjednoczonej 
Prawicy, by była jawność oświadczeń majątkowych. 
Był to jeden z kluczowych punktów, była tam wpisana 
reforma polskiego sądownictwa, polskiego wymiaru 
sprawiedliwości, był powrót do poprzedniego modelu, 
była reforma postępowań dyscyplinarnych. Tak że to 
nie jest nic nowego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) liczeniu na liczbę mieszkańców daje 26 sędziów na 
100 tysięcy mieszkańców. W Wielkiej Brytanii jest 
3,5 sędziego, we Francji jest 9 czy 10 sędziów, we 
Włoszech jest 10 sędziów, w Hiszpanii jest 10 czy 
11, w Danii, Szwecji, w krajach skandynawskich jest 
6 czy 7 sędziów. Tak to wygląda.

Kolejne dane, jeżeli chodzi o zarobki polskich 
sędziów. Polski sędzia na początku kariery zarabia 
2,1 średniej krajowej, w sytuacji gdy sędzia niemiecki 
zarabia 0,9 średniej krajowej, sędzia francuski zarabia 
1,1 średniej krajowej. Narzekają na zarobki? Proszę 
bardzo.

Jeżeli chodzi o stan spoczynku, to też ciekawie to 
wygląda. Co do stanu spoczynku to od 10 lat regu-
larnie to rośnie. W tej chwili przekracza już 10 tysię-
cy zł. Sędzia w stanie spoczynku otrzymuje uposaże-
nie w wysokości ponad 10 tysięcy zł. W sytuacji gdy, 
przypomnę, większość polskich emerytów dostaje na 
rękę 1 tysiąc 550 zł.

(Senator Mieczysław Augustyn: I będzie jeszcze 
mniej.)

Te dane mówią same za siebie.
200 nowych etatów? Pytanie, co te etaty mają spra-

wić. Że polscy sędziowie będą pracowali dobrze? Na 
pewno do państwa biur senatorskich zgłaszają się oby-
watele, którzy skarżą się na polski wymiar sprawiedli-
wości. Proszę im powiedzieć – taka jest moja sugestia 
– że macie państwo na to receptę, Panie Senatorze. 
Pan senator upomina się o 200 etatów. A receptą jest? 
Zwiększenie liczby etatów. Zwiększenie liczby eta-
tów rozwiąże problem. Liczba etatów nie powinna 
być zwiększona. W tej chwili powinna mieć miejsce 
weryfikacja pracy polskich sędziów. Ta weryfika-
cja pracy polskich sędziów powinna być zestawiona 
z weryfikacją, która ma miejsce w innych systemach 
prawnych. A jak ona wygląda? W zeszłym tygodniu 
miałem przyjemność być w Niemczech. Wcześniej 
koledzy byli w Austrii i widzieli, jak się to sprawdza, 
jak wygląda system monitorowania pracy, rozliczania 
czasu pracy, ewidencja pracy sędziów, jasny, trans-
parentny system rozliczania czasu pracy sędziów. Do 
niedawna jeszcze liczba dni w postępowaniu cywil-
nym w Polsce wynosiła ponad 800 – powołuję się na 
raport „Doing Business” – a na Łotwie – niewiele 
ponad 200 dni. Mamy tu problem systemowy. 

Ktoś powie, że jest 15 milionów spraw, a ja na 
to odpowiem: z 15 milionów spraw większość to są 
sprawy, które są załatwiane w ramach tzw. elektro-
nicznego postępowania upominawczego, czyli EPU. 
Większość stanowią sprawy rejestrowe, sprawy ksiąg 
wieczystych, sprawy nakazowe, upominawcze, spra-
wy, w których nie jest wymagane rozpoczęcie, pro-
wadzenie przewodu sądowego w takim klasycznym 
znaczeniu. Jako ciekawostkę powiem, że liczba spraw 
tzw. „k” i „c”… Spraw w tych głównych kategoriach, 
gdzie wymagane jest wyznaczenie i przeprowadzenie 

przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
o tym, że ogromna liczba obywateli zgłasza się do 
biura rzecznika i informuje go, że strony dotknięte 
nieuczciwym postępowaniem sędziego, noszącym 
znamiona deliktu dyscyplinarnego, nie mogą dopomi-
nać się sprawiedliwości, gdyż sprawy są przedawnia-
ne. I tu jest rzeczywiście kwestia skali tego problemu, 
że obywatel nie ma żadnego wpływu… To poniekąd 
jest związane z tym, o czym my tu mówimy, czyli 
ze zmianą okresów przedawnienia. Obywatel nie ma 
żadnego wpływu na bieg sprawy dyscyplinarnej sę-
dziego. Nie może złożyć wniosku o pociągnięcie go 
do odpowiedzialności. Oczywiście może zawiadomić 
prezesa sądu, a prezes sądu może podjąć stosowne 
działania. Tylko proszę zwrócić uwagę, Wysoka Izbo 
– co podkreślali zresztą Court Watch i organizacje 
pozarządowe – że polscy obywatele nie mają wpływu 
na to, czy sędzia, który ich obraził, który zachował się 
nieetycznie, będzie pociągnięty do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, czy nie będzie. I stąd też jest 50 spraw 
w polskich sądach. W Wielkiej Brytanii, co ciekawe 
– kiedyś to badałem – jest ponad 4 tysiące spraw 
rocznie. O czym to świadczy? Że w Polsce sędziowie 
są takimi aniołami, a Brytyjczycy mają tak złych 
sędziów? No chyba nie. Świadczy to o czymś innym, 
Wysoki Senacie. O tym, że obywatele w Wielkiej 
Brytanii mają realne prawo inicjowania tego postępo-
wania, kierowania konkretnych wniosków w trakcie 
tego postępowania, występowania ze skargami od-
woławczymi w toku postępowania, czyli są stroną 
tego postępowania. A u nas nie są stroną. Są takim 
petentem, który może przyjść i prosić łaskawie, ale 
odbija się od ścian pałacu sprawiedliwości, który sam 
się sądzi, sam się ocenia i sam się weryfikuje. Przecież 
to jest niekonstytucyjne i niedemokratyczne…

(Senator Mieczysław Augustyn: Chore.)
…a wręcz chore, jak pan senator słusznie zauwa-

żył.
I nawiążę jeszcze raz do tego, o czym mówiłem. 

Nie ma w tym wypadku absolutnie żadnych przeciw-
skazań – wręcz przeciwnie – do tego, żeby zmienić 
model postępowania dyscyplinarnego. A to jest tylko 
tego efekt.

Co do przewlekłości… Pan senator Dowhan za-
dał pytanie dotyczące 200 nieobsadzonych etatów 
sędziowskich. Panie Senatorze, Wysoka Izbo, Polska 
plasuje się wśród krajów Rady Europy na pierwszym 
miejscu, jeżeli chodzi o wydatki na wymiar spra-
wiedliwości, odliczając małe kraje takie jak Bośnia 
i Hercegowina, Słowenia, Chorwacja. To znaczy, 
4 kraje Rady Europy. Na pierwszym miejscu. To jest 
pierwsze miejsce, a normalnie piąte. Ale oprócz tych 
małych krajów to jest pierwsze miejsce. Jeśli chodzi 
o liczbę sędziów, mamy 10 tysięcy sędziów, co w prze-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za taki długi 

wywód związany z etatami. Dziękuję za cenne in-
formacje, o których nie wiedziałem, dotyczące mi-
lionów spraw, jakie się toczą, w większości takich, 
które załatwia się, przystawiając pieczątkę. Z jednej 
strony trochę mnie martwi, że wymieniając liczby, 
porównując zarobki sędziów w państwach zachod-
nich… Pewnie można im zazdrościć, że w stanie 
spoczynku zarabiają aż 10 tysięcy zł, co pewnie jest 
kwotą wyższą od tej, jaką dzisiaj zarabia pan czy 
większość z państwa, ale nie wiem, czy tak naprawdę 
jest to powód do zazdrości, czy… Bo przede wszyst-
kim to jest zapłata za odpowiedzialną i ciężką pracę 
w wymiarze sprawiedliwości. Z drugiej strony mówi 
pan, że minister wcześniej dał duże podwyżki i to był 
taki kredyt zaufania. Jak dzisiaj, mając te dane, które 
ma pan przed sobą, i uwzględniając to, co pan już 
powiedział… To jak by pan chciał, żeby ile zarabiał 
sędzia pracujący w sądzie, a ile taki, który przejdzie 
w stan spoczynku?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, Szanowni Państwo, ale zadajemy 

pytania trwające nie dłużej niż minutę związane…
(Senator Stanisław Kogut: Z ustawą.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Proponuję je uchylić.)
…z omawiana ustawą. Jeżeli pan minister uzna za 

stosowne, to proszę się odnieść do tego pytania, ale… 
Ja proszę o pytania związane z omawianą ustawą.

Pan Profesor, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, ja jednak bym prosił, żeby pan 

marszałek uchylał takie pytania, bo to w nieskończo-
ność po prostu… To jest bez sensu.

(Senator Robert Dowhan: No ale po to można za-
dawać pytania, żeby…)

(Senator Robert Mamątow: Po co?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie, w którym 

zadajecie pytania związane z omawianą ustawą. Nie 
dryfujmy w stronę tematów zupełnie z tym niezwią-
zanych.

Pan marszałek Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Otóż, Panie Ministrze, w naszych dyskusjach 

często używamy porównań z innymi krajami. Pan 

rozprawy, jest około 1 miliona 700 rocznie, a więc 
powyżej 800 na półrocze. Tyle wyszło. Czyli z mi-
tycznych 15 milionów spraw, które wpływają, któ-
rymi sądy się jakoby zajmują, większość stanowią 
takie, gdzie, mówiąc kolokwialnie, chodzi o pieczątki 
i rejestry. Realnie mówimy o liczbie 1 miliona 600 – 1 
miliona 700 spraw z głównych kategorii.

Wśród 17 statystyk, które badaliśmy, jeśli chodzi 
o efektywność pracy sędziów, w 15 przypadkach 
wszystko spadło na łeb, na szyję w ciągu ostatnich 
kilku lat. A które sądy pracują najwolniej? Te, w któ-
rych jest najwięcej asystentów, i te, na które poszły 
największe wydatki. Raport Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości z 2013 r… Sądy, które są najbar-
dziej dotowane, gdzie jest najwięcej asystentów, są 
najwolniejsze. Te statystyki mówią same za siebie. 
Liczba asystentów zwiększyła się o 100% od 2006 r. 
i to nikt inny, tylko minister Ziobro… Był on jedy-
nym ministrem sprawiedliwości, który odchodząc, 
dał tak wysokie podwyżki sędziom, który zwiększył 
liczbę etatów, uposażenie. Kolejne lata pokazały, że 
niestety te pieniądze zostały w dużej mierze zmar-
nowane, bo zaufanie, jakim wówczas pan minister 
obdarzył sędziów, nie spotkało się z odpowiednim 
przyjęciem po drugiej stronie. To wszystko, jeśli 
chodzi o odpowiedź na pytanie o 200 nieobsadzo-
nych etatów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz, proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pan tu przeprowadził bardzo sze-

roką analizę pracy sądów, z której wynika, że sędziów 
trzeba zdyscyplinować: wyższe kary, przedłużenie 
okresu ścigania jakichś deliktów dyscyplinarnych 
itd. Ponieważ wszedł pan bardzo głęboko w pracę 
sędziów, chcę panu zadać pytanie: ile sądów pracuje 
na dwie zmiany, bo z tamtego oświadczenia sprzed 
10, 12, kilkunastu lat… Miałem wrażenie, że sądy 
pracują do godziny 14.00 na jedną zmianę, w związku 
z tym zadaję panu pytanie: czy to się zmieniło? Ile 
sądów pracuje na dwie zmiany? Bo przecież budynki 
są, aparat administracyjny jest i można byłoby zorga-
nizować tę pracę w taki sposób, żeby wykorzystywać 
te zasoby w większym stopniu, dzięki czemu sprawy 
by szły znacznie szybciej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan. Proszę o pytanie.
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(senator M. Borowski) dowodów, dowodów na cokolwiek, np. na prawdo-
mówność pana ministra dzisiaj. Przecież to jest po 
prostu pojęcie z gumy. Pytanie, czy prokurator będzie 
zobowiązany to jakoś uprawdopodobnić przed sędzią, 
czy wystarczy, że przepisze to zdanie, a wówczas sę-
dzia będzie musiał zastosować się do jego wniosku? Ja 
nie znajduję tutaj żadnych przepisów, które by zobo-
wiązywały do uprawdopodobnienia… Tak samo jest 
w przypadku stwierdzenia: „zachodzi konieczność 
przeprowadzenia innych czynności mających na celu 
wyjaśnienie okoliczności sprawy”. Czy jest wiadomo, 
o jakie to inne czynności chodzi? O jakiekolwiek? To 
jest zapis do tego stopnia nieprecyzyjny, że daje pro-
kuratorowi możliwość skorzystania właściwie z niego 
w każdych, dosłownie w każdych okolicznościach, 
zawsze, kiedy mu to przyjdzie do głowy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie 
panu ministrowi? Nie.

Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć na dotych-
czas zadane pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytanie pana marszał-

ka Borusewicza, powiem, że kraje, w których 
są… Przepraszam, pana marszałka Borowskiego. 
Przepraszam bardzo. …Kraje, w których oświadcze-
nia są publicznie dostępne, czyli zewnętrznie jawne, 
to są takie kraje, jak Czarnogóra, Estonia, Słowacja, 
Gruzja. Jeżeli chodzi o jawność…

(Senator Marek Borowski: Jeszcze Albania.)
(Senator Robert Mamątow: Niech pan nie prze-

szkadza, Panie Marszałku.)
(Senator Marek Borowski: Ja nie przeszkadzam, 

ja pomagam.)
(Senator Robert Mamątow: Przeszkadza pan.)
Tego typu oświadczenia są jawne. Zgoda, są kraje, 

w których są one niejawne.
(Senator Marek Borowski: Albo nie ma.)
Albo nie ma.
(Senator Piotr Zientarski: Ale w Europie…)
Drugie pytanie, pytanie pana senatora Augustyna 

o art. 10 pkt 1 ust. 1. Te przesłanki są skopiowane 
z art. 397 i 345 k.p.k. One już istnieją. Tyle tylko że 
dzisiaj zwraca to sąd, a w przyszłości będzie o to 
wnioskował prokurator i sąd będzie tym związany. 
Tylko tyle. Te przesłanki są dziś obecne, dziś wystę-
pują i na ich podstawie sądy zwracają dzisiaj sprawy 
do prokuratora.

również takich porównań dzisiaj używał. Ja nie je-
stem zwolennikiem tezy, że musimy wszystko robić 
tak, jak jest w jakimś kraju czy w jakichś krajach. 
Moim zdaniem możemy stosować własne rozwiąza-
nia. Niemniej jednak jeśli chodzi o podpieranie się 
przykładami innych krajów, to obowiązuje zasada 
rzetelności. Pan minister na pytanie co do jawności 
oświadczeń majątkowych był uprzejmy odpowie-
dzieć, że właściwie we wszystkich krajach oświadcze-
nia majątkowe są jawne, że różnie to jest rozwiązane, 
ale generalnie to tak jest. No więc tak nie jest, Panie 
Ministrze. Tak nie jest. Mało tego, w wielu krajach – 
ja w tej chwili nie mam badań dotyczących całości, ale 
niektóre przykłady znam – w ogóle nie ma obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych przez sędziów.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
We Francji czy w Hiszpanii tylko sędziowie, któ-

rzy sprawują najwyższe funkcje, zasiadają w tych 
różnych radach generalnych itp., mają obowiązek 
złożyć taką deklarację – w momencie, w którym 
do takiego gremium wstępują, a potem po iluś la-
tach, kiedy z niego występują. I wtedy się porównuje 
różnice majątkowe. Pozostali w ogóle nie mają tego 
obowiązku. Nie mają takiego obowiązku sędziowie 
w Belgii, w Czechach, w Finlandii, w Niemczech, we 
wspomnianych Hiszpanii i Francji. Panie Ministrze, 
wymóg minimalnej rzetelności… Jak pan nie wie, to 
niech pan powie, że pan nie wie.

(Senator Piotr Zientarski: Szanujmy słowa.)
Proszę nie udzielać tego rodzaju wyjaśnień i in-

formacji, które wprowadzają w błąd. Jeżeli mam za-
kończyć pytaniem, to zakończę…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To było pytanie 
czy oświadczenie?)

To było stwierdzenie. A pytanie jest takie, czy pan 
minister zechce zastosować się do tego w przyszłości. 
Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: To nie dotyczy ustawy.)

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, pytanie co do art. 10. Jeżeli zgod-

nie z pktem 1, ust. 1 prokurator będzie składał do sądu 
ten wniosek, który musi być uwzględniony, to czy on 
będzie zobowiązany, żeby w jakiś sposób konkretny 
udowodnić potrzebę… Bo państwo tutaj proponujecie, 
że wystarczy „konieczność poszukiwania dowodów”. 
Tak jakby kiedykolwiek była możliwość zakończe-
nia takiego procesu… Przecież można powiedzieć, 
że zawsze jest konieczność poszukiwania dalszych 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan, proszę o pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bym chciał powrócić do pytania, które już za-

dałem. Pan marszałek jest przecież wyrozumiały, 
a nasze pytania nie służą temu, aby wywołać tutaj 
jakąś burzę czy aferę. Pan minister jest dobrze przy-
gotowany, świetnie odpowiada, a jak nie umie odpo-
wiedzieć, to w inny…

(Senator Mieczysław Augustyn: To też odpowiada.)
To też odpowiada.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o pytanie 

związane z omawianym punktem.)
Ja już to pytanie zadałem. Jak pan minister jest 

zmęczony, to ja chętnie, Panie Ministrze, poproszę 
w pana imieniu o przerwę.

Panie Marszałku, to tak ad vocem wypowiedzi 
pana senatora Wiatra, który wyszedł.

Po pierwsze, ten projekt trafił do nas dzisiaj, po 
drugie, nie jesteśmy przygotowani, a po trzecie, tak 
się przyzwyczailiśmy długo siedzieć w tej sali, że aż 
tego chcemy, aż pragniemy siedzieć tu po nocach. 
Proszę nam wybaczyć, Panie Ministrze. Jeżeli może 
pan odpowiedzieć na moje pytanie, to bardzo proszę.

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

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie, taką uwagę. 

Gdy słyszę tu te pytania czy dywagacje na temat są-
dów i sędziów, to odnoszę wrażenie, że to jest chyba 
najbardziej skrzywdzona, najbardziej zapracowana 
i najbardziej biedna grupa ludzi w Polsce. Tymczasem 
z informacji od tych ludzi, których wysłuchałem, bo 
byli u mnie w biurze senatorskim ze skargą na pracę 
i zachowanie sędziów… To woła o pomstę do nieba. 
Ja to jasno, jednoznacznie mówię.

Panie Ministrze, przecież 3 władze, które są, po-
dobno są równe w majestacie prawa. To ja pytam, 
dlaczego ja, chcąc być np. posłem, senatorem, muszę 
wystartować w wyborach, muszę dać swoją twarz 
na plakat, ludzie mnie oceniają. Chcąc być wójtem, 
starostą, chcąc pracować w organie wykonawczym, ja 
muszę startować. Pytam: dlaczego sędzia sądu okrę-
gowego, rejonowego nie może być wybierany co 4 
lata? Dlaczego on nie przedstawi swojego dorobku 
i na tej podstawie nie będzie wybierany? Czy jest 
rozważana taka możliwość, taka ewentualność? Są 

(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę?)
Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę ad vocem.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, ad vocem.
Panie Ministrze, tam jest tak, że sąd ocenia, a tutaj 

jest tak, że sąd musi. To jest kolosalna różnica. Tam 
jest ktoś, kto to weryfikuje. I ja pytam: kto to ma teraz 
weryfikować? Jeżeli prokurator nie ma obowiązku 
uprawdopodobnienia, to właściwie może coś zrobić 
tylko dlatego, że takie ma widzimisię.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Jeśli chodzi o uprawdopodobnienie, to jest taka 

ogólna przesłanka, że każdy, kto występuje z wnio-
skiem o tymczasowe aresztowanie, musi uprawdo-
podobnić fakt, o którym mowa w art. 258 §1 k.p.k., 
czyli fakt…

(Senator Mieczysław Augustyn: No, nie musi.)
…ucieczki, ukrycia się, zatarcia śladów albo 

utrudniania postępowania. Klauzula dotycząca utrud-
niania postępowania również jest klauzulą generalną, 
gumową, kauczukową – różnie to różni ludzie nazy-
wają. Prokurator niejako wypełnia ją treścią i musi 
to uprawdopodobnić. On nie może, że tak powiem, 
literalnie oprzeć się na tekście ustawy. To jest ogólnie 
dyskusja o całym procesie stosowania prawa. Ale 
oczywiście jest tu różnica, o której mówił pan senator 
– sąd jest związany wnioskiem prokuratora. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja też zadawałem 
pytania.)

Przepraszam bardzo. Pan marszałek Borusewicz 
pytał, ile sądów pracuje na dwie zmiany. Panie 
Marszałku, jeżeli chodzi o tę kwestię, to są sądy, któ-
re mają dyżury. Są sądy, które pracują do godziny 
18.00 – to jest wyjątek – jeden dzień w tygodniu. To 
jest odpowiedź. Jeśli chodzi o dwie zmiany w takim 
sensie, w jakim to powszechnie rozumiemy, to takie 
coś nie funkcjonuje w polskim wymiarze sprawiedli-
wości. Po raz kolejny pochwalę się naszymi, że tak 
powiem, doświadczeniami austriacko-niemieckimi. 
Tworzymy specjalny system ewidencji czasu pracy 
sędziów – praca sędziów będzie zważona, policzona 
i zmierzona. Niebawem pokażemy państwu bardzo 
dobry system.
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(senator A. Pająk) Senator Robert Dowhan:

Nie będzie. Dobrze.
Mam pytanie, z którym zwracałem się już do pana 

senatora sprawozdawcy, prof. Michała Seweryńskiego, 
na temat oświadczeń majątkowych, które do tej pory 
są składane i weryfikowane przez urzędy skarbowe, 
a nie są weryfikowane przez opinię publiczną, jak to 
się modnie mówi. Pytałem o wyniki kontroli tych 
oświadczeń. Czy były przypadki postępowań kar-
nych, korupcji, postępowań dyscyplinarnych, ukara-
nia sędziów? Mimo że to nie jest jawne, to przecież 
podlegało weryfikacji. My takich danych nie mamy 
i pan sprawozdawca też takich danych nie miał.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na kolejne pytania, zacznę od 

wypowiedzi pana senatora Pająka, który zadał py-
tanie dotyczące uprzywilejowanej sytuacji sędziów. 
Rzeczywiście te dane, które podałem, są wielce wy-
mowne. Wskażę tylko jeszcze jedną okoliczność, 
o której mówił pan senator, mianowicie w kontek-
ście pensji… To państwo uchwaliliście w poprzedniej 
kadencji, Sejm i Senat uchwaliły w ustawie okołobu-
dżetowej zamrożenie podwyżek dla sędziów. I wiecie 
państwo, jak to się skończyło? To à propos opinii 
KRS, opinii Sądu Najwyższego, które są jakoby kry-
tyczne… które są krytyczne i które my powinniśmy, 
Panie Senatorze, brać pod uwagę. KRS, o ile mnie 
pamięć nie myli, – już nie pamiętam, ale chyba KRS 
– złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 
wskazujący, że ta ustawa okołobudżetowa zamra-
żająca pensje sędziów jest niezgodna z konstytucją. 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest ona zgodna 
z konstytucją, że pensje sędziów mogą być zamrożo-
ne. Co dalej się stało? Sędziowie zaczęli sami sobie, 
koledzy kolegom, koleżanki koleżankom, dawać pod-
wyżki, występować z konkretnymi wnioskami o pod-
wyżki i sprawa stanęła przed sądami powszechnymi. 
I rzeczywiście doszło do sytuacji niebywałej: usta-
wodawca, to raz, Trybunał Konstytucyjny, to dwa, 
powiedzieli, że pieniądze są zamrażane, a mimo to 
drogą procesową sędziowie to obchodzą, znajdują 
ścieżkę, którą obchodzą to, co państwo wypracowali-
ście na tej sali w poprzedniej kadencji, to, co Trybunał 
Konstytucyjny zaakceptował, bardzo ładnie to ob-
chodzą. To akurat w kontekście tego, czy minister 

kraje, w których sędziowie są wybierani. Sędziowie 
w Polsce nie odpowiadają przed nikim. Proszę mi 
powiedzieć, gdzie i którego sędziego ukarano za to, 
że zniszczył drugiego człowieka, zniszczył zakład 
pracy, wyrządził wiele, wiele krzywdy na przestrzeni 
ostatnich 10–20 lat. Proszę mi podać chociaż parę ta-
kich przykładów, jeżeli pan minister takie przypadki 
zna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie 
panu ministrowi?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja bym…)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Może poczekam, 

bo to jest akurat nie w tym temacie, zupełnie inna 
sytuacja…)

Ale proszę zadać pytanie. Jeżeli pan marszałek ma 
pytanie, to proszę. Jeżeli nie, to zamykam…

Senator Bogdan Borusewicz:

Mam takie pytanie. Aha, pan senator…
(Senator Józef Łyczak: Panie Marszałku, co to 

jest…)
(Rozmowy na sali)
Aha, dobrze.
Panie Ministrze, czy pan wie, że senatorowie, 

zapewne tak samo posłowie, składają oświadczenia 
majątkowe, one są jawne, potem odpowiednie urzędy 
skarbowe przekazują marszałkowi informację, czy 
mają do tego uwagi, czy nie, a następnie komisja 
regulaminowa ocenia ewentualne uwagi? Ja rozu-
miem, że to jest procedura, która może doprowadzić 
do ujawnienia jakichś nieprawidłowości. Czy pan 
o tym wie? Czy ministerstwo nie zastanawiało się, 
żeby tę procedurę zastosować również w tym przy-
padku? Jawność oświadczeń majątkowych – wiele 
głosów było na ten temat – nie zapewnia sprawdzenia 
ich przez odpowiednie organy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator Dowhan chce jeszcze zadać py-

tanie?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
To bardzo proszę.
(Senator Robert Dowhan: Nie wiem, Panie 

Marszałku, czy pytań nie będzie za dużo, bo już ich 
było…)

(Senator Michał Seweryński: …Za dużo.)
Nie, nie będzie.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Na piśmie? Tak 
jest, oczywiście.)

…pana sekretarza o zaprotokołowanie tego.
Panie Marszałku, i taka sprawa techniczna. Ktoś 

ma włączony telefon i do kogoś ktoś ciągle dzwoni, do 
kogoś, kto przemawia – nie wiem, czy do pana mini-
stra, może żona, może z centrali dzwonią. Następuje 
sprzężenie sprzętu i przeszkadza to w prowadzeniu 
obrad. Od rana gdzieś tutaj jest ciągle problem tech-
niczny.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, zapewne pan wie, kto był głów-

nym architektem tej reformy kontradyktoryjnej 
w wymiarze sprawiedliwości. Proszę powiedzieć, 
czy dobrze pamiętam, że to był wicepremier Gowin.

A drugie pytanie jest takie: czy rozważając… Bo 
pan mówił tutaj, ilu jest sędziów w Polsce na 100 ty-
sięcy mieszkańców, ale przecież to nie jest mierni-
kiem czyjejkolwiek pracy. Tutaj słyszeliśmy wiele 
razy, że polski wymiar sprawiedliwości jest zamulony 
różnego rodzaju sprawami i że liczba spraw przypa-
dających na jednego czynnego sędziego należy do 
jednych z najwyższych. Może pan odniósłby się do 
tych informacji?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Kto był głównym architektem? Pewien ośrodek 

naukowy – tak bym to określił. No, był taki pomysł, 
który pojawił się w ośrodku naukowym, w pewnym 
kręgu naukowym, i został on następnie opracowany 
przez komisję kodyfikacyjną jako pewien ekspery-
ment. Chodziło o zbadanie, czy to się u nas sprawdzi, 
czy się nie sprawdzi. Pytanie dotyczyło wprost udzia-
łu pana ministra Gowina. No, komisja kodyfikacyjna 
nie ma prawa inicjatywy legislacyjnej. Inicjatywą 
legislacyjną dysponuje oczywiście inny podmiot, ale 
nie jest moją rolą odpowiadanie w tej chwili na tego 
typu polityczne pytanie. Bo to jest pytanie polityczne. 
Jestem urzędnikiem, skromnym urzędnikiem niskie-
go szczebla w resorcie sprawiedliwości, tak że nie 
jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, niemniej 
jednak odpowiadam, że taka była idea, która zrodzi-

sprawiedliwości powinien weryfikować oświadczenia 
prezesów sądów. Tak, powinien weryfikować. Czy 
powinien być jakiś organ, który na zasadzie check 
and balance weryfikuje te oświadczenia? Tak, po-
winien być.

Przechodzę do kolejnego pytania, chodzi o ten 
właśnie organ. Pytanie dotyczyło, i to już kolej-
ne, rozumiem, że z pewną sugestią, tego, czy taki 
podmiot weryfikujący oświadczenia majątkowe sę-
dziów należałoby stworzyć, kto takim organem po-
winien być. To pytanie zdecydowanie wykraczające 
poza tę dyskusję, pytanie w zasadzie nie do mnie, 
bo ja nie jestem tutaj w tej chwili w stanie określić, 
czy to powinno być CBA, czy to powinien być jakiś 
inny organ umiejscowiony w ramach administracji 
rządowej, który by weryfikował tego typu oświad-
czenia, czytał to wszystko, sprawdzał. Kontrola 
społeczna jest tą kontrolą, która jest, powtarzam, 
najefektywniejsza. Grupa 10 tysięcy sędziów to nie 
jest grupa senatorów, to nie jest grupa posłów, to nie 
jest nawet grupa przedstawicieli rządu. Mówimy 
o zupełnie nieporównywalnej skali oświadczeń, 
liczbie tych oświadczeń. Dlatego to pytanie jest 
pytaniem systemowym, wykraczającym poza tę 
ustawę.

Czy zastanawialiśmy się? Jasne, zastanawialiśmy 
się, ale to nie jest decyzja na już, teraz, że to jest 
taki, a nie inny organ. Taka decyzja musi być pod-
jęta po szerokiej debacie, dyskusji, czy jest w ogóle 
sens powoływać taki organ. Szczerze? Ja w tej chwili 
wątpię, czy jest. Kontrola społeczna jest najlepszą 
kontrolą, a te oświadczenia będą dalej kierowane do 
urzędów skarbowych. I w moim przekonaniu, taką 
żywię nadzieję, poprawa kontroli ze strony urzędów 
skarbowych w tym zakresie będzie wystarczająca. 
I w zasadzie to wszytko.

Pan senator Dowhan zadał pytanie o kontrolę 
oświadczeń, czy były wypadki postępowań dyscy-
plinarnych. Też już odpowiadałem wcześniej na to 
pytanie. Nie było badań, jak to wygląda, jaka jest ska-
la zaniechań w tym zakresie. Mamy 50 postępowań 
dyscyplinarnych rocznie. Czy któreś z nich dotyczy-
ło nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym? 
Szczerze wątpię, ale jest to do zbadania, podlega mi 
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, tak że jeżeli pan 
senator będzie chciał, to ten pomysł możemy wspólnie 
przedłożyć instytutowi, będzie to materiał badawczy, 
zbadają, zweryfikują, sprawdzą, czy takie przypadki 
miały miejsce. Dziękuję.

Senator Robert Dowhan:
Czy ja mogę dostać odpowiedź na to pytanie na 

piśmie? Bardzo bym prosił…
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za wszystkie 

odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Dziękuję również.)
(Rozmowy na sali)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

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

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To jest ustawa, która zawiera kilka ustaw, to zna-

czy nie jest to ustawa jednorodna. To jest praktyka, 
z którą mamy do czynienia od mniej więcej roku. Na 
pewno w tym roku jest to praktyka, a nie wyjątek.

Otóż w ustawie, która miała realizować orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skrócić 
czas rozpatrywania, ograniczyć czas przewlekłego 
rozpatrywania spraw – które się zdarzają i oczywi-
ście są niedobre, są potknięciem wymiaru sprawie-
dliwości w Polsce – dodano jeszcze jedną kwestię: 
oświadczenia majątkowe sędziów. Ja zgadzam się, że 
trzeba zmienić, usprawnić tryb tak, żeby tych orze-
czeń Europejskiego Trybunału, które są dla Polski 
niedobre, wstydliwe, było jak najmniej, a dotyczą one 
przede wszystkim przewlekłości. Ale uważam także, 
że sprawa oświadczeń sędziowskich powinna być 
jawna. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń.

Dyskusja w tej kwestii przypomina mi dyskusję, 
którą przeprowadzaliśmy wtedy, kiedy oświadczenia 
senatorów, posłów i innych, samorządowców, miały 
stać się jawne. Było tak, że najpierw te oświadczenia 
trzeba było składać, potem okazało się, że jawność 
jest bardzo ważną cechą weryfikacji tych oświad-
czeń, a potem jeszcze okazało się, że to nie jest wy-
starczające, i stworzyliśmy system weryfikacji tych 
oświadczeń. Weryfikację oświadczeń senatorskich 
przeprowadza Senat, organy Senatu, marszałek, ko-
misja. Najpierw te oświadczenia podlegają ocenie 
odpowiednich urzędów skarbowych, które stwier-
dzają, czy mają jakieś wnioski, czy nie mają. Jeżeli 
jakieś wnioski co do tych oświadczeń są, to oczy-
wiście tym się dalej zajmuje odpowiednia komisja, 
komisja regulaminowa itd. Czyli to jest w zasadzie 
system już dość zamknięty, domknięty. I ja w tych 
dwóch kwestiach nie mam żadnych uwag. Trzeba to 
było zrobić, trzeba realizować postanowienia, wyroki 

ła się w roku 2009–2010 w głowach kilku naukow-
ców. Kilku, bo nie większości. To była zdecydowana 
mniejszość. Oni stwierdzili, że przejdą do historii 
jako wielcy ludzie, reformatorzy polskiego systemu 
karnego.

Drugie pytanie pana senatora Augustyna doty-
czyło liczby spraw przypadających na jednego sę-
dziego. Odpowiedziałem na to pytanie już wcześniej. 
Jeżeli chodzi o sprawy, które przypadają na… To jest 
de facto 1 milion 700 spraw rocznie, a nie 15 milio-
nów, tak jak to środowisko sędziowskie przedstawia. 
To są te sprawy z głównych kategorii, które wymaga-
ją przeprowadzenia rozprawy. Dlaczego taka liczba, 
a nie inna? Odczułem w głosie pana senatora taką 
sugestię, że mogłyby robić to organa administracji 
państwowej, że może należałoby obciąć kognicję 
i dać to innym organom. Powiem tak: wymierza-
nie sprawiedliwości, bo o tym tu mówimy, jest po-
jęciem, co do którego w ciągu wielu lat Trybunał 
Konstytucyjny wypracował bardzo obszerne orzecz-
nictwo. I ostatnio zastanawialiśmy się wspólnie na 
temat tego, czy… 

Wynikła nawet u nas w resorcie debata, czy tzw. 
sprawy Alk – praktycy wiedzą, o czym mówię – 
czyli sprawy rozpatrywane w sądach rejonowych, 
a dotyczące kierowania na tzw. obowiązkowe le-
czenie, powinni rozpatrywać sędziowie, czy nie. 
No i okazało się, że w naszej konstytucji nie mieści 
się możliwość, żeby robiły to organy administracji 
państwowej. Dlaczego? Dlatego, że to się wiąże z po-
zbawieniem wolności i zawsze w tego typu wypad-
kach… Ktoś powie, że sprawa jest niesędziowska. 
Co to ma wspólnego z wymiarem sprawiedliwo-
ści? Dlaczego obarczać tym sędziego? To urzędnik 
powinien to robić. Weźmy np. odbieranie dzieci. 
W Niemczech robi to z powodzeniem Jugendamt, 
więc nasuwa się pytanie, dlaczego u nas dzieci nie 
mogliby odbierać jacyś urzędnicy. Prawda? No, 
nie pozwala na to konstytucja. Wymierzanie spra-
wiedliwości to pojęcie, co do którego przez wiele 
lat wypracowano w orzecznictwie bardzo szeroką 
interpretację w kontekście art. 45 ust. 1. Trybunał 
wielokrotnie podkreślał, że prawo obywatela do 
sądu zostało tu naruszone, tam naruszone… Tak 
że de facto w tej chwili zawsze wtedy, gdy trzeba 
orzekać o ograniczeniu w jakikolwiek sposób praw 
i wolności obywatelskich, musi to czynić sędzia. 
Zmieńmy konstytucję, ktoś powie. No, bardzo chęt-
nie. Ja jestem za.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Z wyjątkiem izby 

wytrzeźwień.)
Izba wytrzeźwień, tak. No, to jest inny tryb oczy-

wiście, jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
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(senator B. Borusewicz) giej instancji, tego typu zabieg może być stosowany. 
Ale nie chodzi tylko o te osoby. W każdej sprawie 
karnej prokurator staje się gospodarzem sprawy. Nie 
sąd! Nie sąd. Dotychczas w momencie przekazania 
przez prokuratora do sądu aktu oskarżenia, sąd sta-
wał się gospodarzem i to sąd decydował, co dalej ze 
sprawą. Tutaj likwidujemy tę sytuację. 

Otóż to jest poddanie sądownictwa woli admini-
stracji, bo minister sprawiedliwości jest prokuratorem 
generalnym, a w ustawie o prokuraturze na początku 
tego roku uchwaliliśmy… czy większość PiS uchwa-
liła, że minister sprawiedliwości może decydować 
o każdej jednostkowej sprawie i może wydawać po-
lecenia prokuratorowi najniższego szczebla. Więc nie 
trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie 
sytuację, w której minister sprawiedliwości decydu-
je, wycofuje, prokurator wycofuje i sprawa jest pro-
wadzona od nowa. To jest naruszenie niezależności 
sądownictwa i możliwości prawidłowego funkcjono-
wania sądów, to jest nadzór prokuratora generalnego 
nad wyrokowaniem, bo tak to będzie realizowane. 
Sytuacja, w której coraz bardziej likwiduje się różnice 
między władzą sądowniczą a władzą wykonawczą, 
jest absolutnie niedopuszczalna. Będzie to miało bar-
dzo poważne skutki dla przyszłości praworządności 
w Polsce. Nie wystarczą tylko demokratyczne, wolne 
wybory, trzeba jeszcze stosować prawo.

Oczywiście to prawo można zmieniać, ale nie 
w taki sposób, żeby naruszać obowiązującą konsty-
tucję. Ten przepis niewątpliwie narusza konstytucję. 
Jest on niekonstytucyjny, sprzeczny z konstytucją, 
jest on groźny dla praworządności i przyszłości de-
mokracji w Polsce.

(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Konieczność wykonania pilotażowego wyroku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 
7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko 
Polsce dotyczy nie tylko 3 osób skarżących wymie-
nionych w wyroku, Rutkowskiego, Orlikowskiego, 
Grabowskiej, ale też ok. 600 innych osób – dokładnie 
591 osób – które podniosły w swoich skargach zarzut 
naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, który formułuje 
wymóg rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie 
– chodzi o przewlekłość w postępowaniu karnym 
lub cywilnym – oraz art. 13 konwencji w związku 
z odmową przyznania słusznego zadośćuczynienia. 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trzeba 
też pójść w kierunku ujawnienia stanu majątkowego, 
chociaż uważam, Panie Ministrze, że istotne jest nie 
to, co kto ma w tej chwili, ale przypływ, czyli zmiany 
stanu majątkowego w czasie trwania urzędowania, 
pełnienia funkcji, to jest istotne. 

Mam jednak poważne zastrzeżenia co do zmian 
dotyczących art. 10, który jest wprowadzany. Dotyczy 
on bardzo istotnej zmiany w procedurze karnej i zmia-
ny w ustawieniu organów ścigania, sądownictwa, 
a także sądów. To jest clou tej zmiany ustawowej, to 
jest tutaj najważniejsze. I to wywołuje mój zdecydo-
wany sprzeciw. Pan minister powoływał się na różne 
przykłady. Ja powiem, że w okresie PRL była taka 
zasada prawna, że prokurator mógł wystąpić z wnio-
skiem o wycofanie do prokuratury sprawy, którą już 
miał sąd, którą skierowano już do sądu, ale decyzję 
podejmował niezawisły sąd. Tutaj zaś jest propozycja, 
że prokurator może wystąpić z wnioskiem o wycofa-
nie sprawy do prokuratury i sąd pierwszej instancji 
jest tym związany, a co więcej, prokurator może to 
zrobić także po wyroku drugiej instancji, jeżeli wyrok 
nie jest prawomocny. A więc prokurator występuje 
i to prokurator ocenia, a nie sąd. To jest złamanie 
zasady niezależności sądów. Obywatel w państwie 
praworządnym ma prawo do tego, żeby był sądzony 
przez sąd, a nie stawiany w sytuacji, w której pro-
kurator może zastępować sąd – bo tak to będzie wy-
glądało. I nie tylko w pierwszej instancji, jak było to 
proponowane, bo w tej chwili jest propozycja, żeby 
mógł to robić jeszcze po drugiej instancji, czyli po 
sprawie rewizyjnej…

(Senator Piotr Zientarski: W toku.)
W toku, nie po sprawie, ale w toku postępowania 

drugiej instancji, oczywiście, do momentu wyroku 
drugiej instancji…

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Wycofanie tego powoduje zwłokę, półroczną 

zwłokę. I ja nie jestem przekonany co do tego, czy 
to akurat może być jednorazowe. Między nami jest 
spór, który powinien ocenić Trybunał Konstytucyjny, 
ale Trybunał Konstytucyjny jest sparaliżowany. 
Wchodzimy tu już w bezpośrednie prawa każdego 
obywatela, bo tego typu procedura może dotknąć każ-
dego obywatela. Wyobraźmy sobie, że ta procedura 
może dotknąć np. obywatela Mariusza Kamińskiego. 
Jest wniosek o kasację. I jeżeli ten wniosek o kasację 
zostanie uwzględniony i sprawa zostanie skierowana 
do ponownego rozpatrzenia… Oczywiście prokurator 
może wystąpić o wycofanie sprawy i procedura roz-
poczyna się jakby od nowa. To może dotyczyć także 
innej sprawy. Prezydent Gdańska ma sprawę, zdaje 
się, 24 listopada. A więc przed tą sprawą albo po tej 
sprawie, przed uprawomocnieniem się wyroku w dru-
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(senator P. Zientarski) Radzie Sądownictwa, jeszcze za czasów przewod-
nictwa pana sędziego Górskiego, ażeby rozszerzyć 
katalog kar dyscyplinarnych. Bo, co prawda, rze-
czywiście, inne kary dyscyplinarne – upomnienie 
czy nagana – też zawierają w sobie konsekwencje 
finansowe, ale zawsze jest lepiej, jeśli organ orze-
kający ma szerszy wachlarz możliwości stosowania 
określonych kar. Nawet kar łącznych. Bo przecież to 
nie jest tak, jak było powiedziane w trakcie dyskusji 
– i tutaj zanegowałem to stanowisko, chyba Iustitii – 
że wówczas 2 razy się karze. Nie, karze się raz, tak 
jak przestępcę karze się za dany czyn zarówno karą 
pozbawienia wolności, jak i grzywną, jak i np. też 
obowiązkiem zwrotu korzyści odniesionej z przestęp-
stwa. Całokształt dolegliwości decyduje. I to jest jedna 
kara. I tutaj też proszę zauważyć, że dyskusji nie ma. 

W moim przekonaniu pozostaje kwestia wąt-
pliwości przynajmniej co do tych sędziów, Panie 
Ministrze, którzy orzekają w pierwszej instancji, 
w sądzie okręgowym, w sprawach karnych. Ja złożę 
poprawkę… Tych sędziów nie jest wielu, przeciętnie 
w sądzie jest po kilku takich sędziów w wydziałach 
pierwszoinstancyjnych, ale oni rozstrzygają sprawy 
dotyczące mafii, przestępczości zorganizowanej, uci-
naczy nóg, rąk itd. Ja uważam, że w takiej sytuacji 
ta grupa sędziów – nie wiem, może jest ich ok. 200, 
tak mniej więcej liczę, może trochę więcej – powinna 
mieć zapewnioną szczególną ochronę. Uważam, że 
nieujawnianie ich oświadczeń, niepodawanie ich do 
publicznej wiadomości powinno być zagwarantowa-
ne. I jak zauważył pan marszałek Borusewicz, art. 10 
jest nie do przyjęcia, w szczególności w takiej wersji, 
jaką z, że tak powiem, uporem maniaka niestety po-
piera pan minister.

Jestem pełen szacunku dla poprawki zgłoszonej 
przez pana przewodniczącego Seweryńskiego. I chcę 
podkreślić, że ta poprawka przeszła bez głosu sprze-
ciwu na posiedzeniach obu komisji. Moja poprawka 
była dalej idąca i zmierzała do tego, ażeby w ogóle 
zlikwidować ten art. 10, dlatego że co prawda po-
prawka pana przewodniczącego prof. Seweryńskiego 
eliminuje to, bym powiedział, największe bezprawie, 
ale… Niewątpliwie jest to uregulowanie niezgodne 
z konstytucją, bo przecież konstytucja mówi o dwu-
instancyjnym rozstrzyganiu przez sądy, a tu mamy 
taką sytuację, że po orzeczeniu pierwszej instancji 
ingerencja prokuratora – sąd jest tu tylko adresatem 
– powoduje unieważnienie, proszę państwa, tego wy-
roku. To jest sytuacja zupełnie nienormalna, dlatego 
pytałem pana ministra i starałem się dociec, cóż to 
jest: czy to jest zmiana systemu, jakaś rewolucja? 
Przecież ci prokuratorzy przez większość czasu pra-
cujący pod tym samym prokuratorem generalnym 
mieli możliwość uzupełnienia postępowania dowodo-
wego czy przejrzenia tych, nazwijmy to, nie do końca 
uzasadnionych aktów oskarżenia.

A więc przedłożenie jest konieczne. Dobrze się sta-
ło. Ale musimy mówić wyraźnie i zgodnie w tym 
zakresie, dlatego że obie komisje, Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja 
Ustawodawcza, bez głosu sprzeciwu przyjęły to mi-
nimum 1 tysiąca zł, o którym była mowa w przedłoże-
niu rządowym. Bardzo to, że tak powiem, uzasadniały 
i argumentowały zarówno obecna na posiedzeniach 
komisji wiceminister spraw zagranicznych, jak i wła-
śnie przedstawicielka naszego ministerstwa w trybu-
nale strasburskim, że wspomniany 1 tysiąc zł to jest 
minimum minimorum. I że to oczywiście już jest… 
I tutaj były dyskusje w rodzaju: zgódźmy się na ten 
1 tysiąc zł, minimalnie, dlatego że przecież odszko-
dowania, które orzekał sąd, trybunał strasburski, są 
w tysiącach euro, czyli to są pozorne oszczędności. 
I takie były dyskusje. I cieszę się, że komisje zgod-
nie, co do zasady – chyba było kilka głosów wstrzy-
mujących się, ale, o ile pamiętam, nie było głosów 
przeciwnych – przyjęły. Ta zmiana jest potrzebna.

Nie oponuję, jeśli chodzi o kwestię postępowań 
dyscyplinarnych. Uważam i uważałem, i przedstawia-
łem to jako przedstawiciel Senatu w 2 poprzednich 
kadencjach Krajowej Rady Sądownictwa i na dorocz-
nych konferencjach organizowanych przez Krajową 
Radę Sądownictwa z rzecznikami dyscyplinarnymi 
z całej Polski, że nie powinno dochodzić do przedaw-
nienia postępowań dyscyplinarnych. Dlatego że – i tu 
trzeba przyznać – sędziowie są tą grupą, która właśnie 
ze względu na swoje wykształcenie potrafi stosować 
prawo i destrukcję prawną w celu wykorzystywania 
i przedłużania…

Przedawnienie roszczeń, jakiekolwiek przedaw-
nienie orzekania to jest bardzo zły sygnał. Ale 
przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego jest bar-
dzo źle odbierane w społeczeństwie. To jest zupełnie 
oczywiste. Bo coś takiego rzeczywiście uniemożli-
wia zweryfikowanie, czy sędzia dopuścił się czynu 
niegodnego, czy też nie. I tu nie powinno być żadnej 
wątpliwości. I nie ma. I w związku z tym też wyrażam 
satysfakcję, Panie Ministrze. Uważamy, że sędziowie 
za postępowania… Mało tego, muszę powiedzieć, 
że jako członek Krajowej Rady Sądownictwa wie-
lokrotnie głosowałem za zaostrzeniem… Mówię tu 
o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ Krajowa 
Rada Sądownictwa nadzoruje orzeczenia dyscypli-
narne i wielokrotnie zwracała się o podwyższenie 
orzeczenia dyscyplinarnego. Sam wielokrotnie bra-
łem udział w takich głosowaniach.

Również, tak jak zauważył pan minister, na jednej 
z konferencji związanych z działalnością Krajowej 
Rady Sądownictwa i rzeczników dyscyplinarnych, 
podniesiona była… I powiem szczerze, że ja byłem 
autorem inicjatywy, którą przedstawiłem Krajowej 
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(senator P. Zientarski) Ale to u nas, w Polsce. A w marcu to będzie na 
wyjeździe, tak. A z ciekawostek: chyba jeden mecz 
został przełożony, bo ostatnio w Kazachstanie było 
minus 30 stopni.

No ale dobrze, że czasami też mamy okazję mieć 
taki przerywnik.

Pan minister wykazał się dzisiaj bardzo dużą cier-
pliwością i też jestem pewien, że odpowiadał… No, 
nie zawsze tak, jak chcieliśmy, ale odpowiadał, starał 
się. Czasami się wił, unikał odpowiedzi, ale chyba 
wybrnął, wyszedł z tego obronną ręką.

I zawsze w szczególności podziwiam merytorycz-
ne przygotowanie mojego kolegi, pana prof. Michała 
Seweryńskiego, z którym ciężko jest polemizować 
i ciężko zadawać pytania, bo jeszcze nie było takiego 
pytania, na które by nie odpowiedział. Czasami mamy 
okazję razem podróżować, więc spędzamy godziny na 
pozytywnych rozmowach. Ale wierzę… Spodobało 
mi się jedno stwierdzenie, które dzisiaj powiedział 
pan profesor – to, że prawo tworzone jest w dobrej 
wierze. I obojętnie, która strona polityczna dzisiaj to 
prawo tworzy, ono jest tworzone z dobrym zamia-
rem, w dobrej wierze. Ta dobra wiara może się komuś 
nie podobać – tak jak nie podoba się nam w wielu 
punktach, które tutaj bardzo dobitnie przedstawił mój 
przedmówca, prof. Zientarski, mówił o tym również 
pan marszałek Borusewicz – ale ważne jest, żeby to 
prawo, które państwo tworzycie, służyło później nam 
wszystkim, aby te problemy, które dzisiaj są ewident-
nie w sądownictwie, były rozwiązywane. Nie chodzi 
tu do końca chociażby o te oświadczenia majątkowe… 
Tak naprawdę to ani ja nie jestem, ani chyba nikt nie 
jest przeciwko temu, żeby one były jawne – chociaż 
możemy z tym polemizować.

Tak jak wcześniej mówiłem… Nie wiem, czy pan 
pamięta te pytania, które były zadawane jeszcze panu 
prof. Seweryńskiemu, kiedy rozmawialiśmy w ogóle 
o zasadności wszystkich oświadczeń majątkowych. 
Bo jeżeli dobrze się zastanowić, to dzisiaj te oświad-
czenia majątkowe, składane na różnych szczeblach, 
przez, można powiedzieć… No, nie wiem, jaka to jest 
liczba, ale to chyba kilkadziesiąt tysięcy ludzi, któ-
rzy muszą składać te oświadczenia – począwszy od 
wszystkich radnych w miastach, które mamy, poprzez 
radnych powiatowych, poprzez urzędników różnych 
szczebli, poprzez parlamentarzystów, ambasadorów, 
sędziów, prokuratorów i tych innych ludzi, którzy 
są zmuszeni do tego, aby składać takie oświadcze-
nia… Nie wiem, czy zaangażowanie organów skar-
bowych, które bardziej tę energię powinny tracić, 
Panie Ministrze, na…

(Rozmowy na sali)
Nie wiem, czy pan minister mnie słucha, czy teraz 

prowadzi debatę.
Organy skarbowe powinny tę energię tracić na 

to, co jest potrzebne Polsce, a więc na uszczelnienie 

Proszę państwa, nie można bez dowodów, na pod-
stawie których orzeka sąd, kierować aktu oskarżenia. 
Naprawdę nie ma znaczenia…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Tylko skończę myśl i będę prosił o następne 5 

minut.
Dla obrony oskarżonego naprawdę nie ma zna-

czenia, gdzie znajdują się akta sprawy, czy one się 
znajdują w prokuraturze, czy one się znajdują na stole 
sędziowskim. Skończę tę myśl w kolejnym wystąpie-
niu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Chciałbym zacząć od tego, że mamy teraz okres 

podsumowań. I chcę powiedzieć, że to był dobry 
rok. To był naprawdę dobry rok. I chcę pogratulo-
wać prezesowi tego, co nas w tym roku spotkało do-
brego. Chcę pogratulować panu prezesowi Polskiego 
Związku Piłki Nożnej tego roku, który dostarczył 
nam tyle pozytywnych emocji, wyzwolił w nas tyle 
pozytywnej energii…

(Senator Waldemar Bonkowski: Chęć do życia.)
Zaraz się pan wypowie. Ja mówię od siebie, Panie 

Senatorze.
Chcę pogratulować panu prezesowi Polskiego 

Związku Piłki Nożnej tego wspaniałego roku. Chcę 
to zrobić za ten wspaniały rok dla piłki i dla Polski, 
za to, że mieliśmy okazję cieszyć się naszą kadrą, 
mieliśmy okazję przeżywać wiele dobrych emocji, za 
to, że to był naprawdę dobry rok. Chciałbym życzyć, 
aby kolejne lata były takie, a może i lepsze – chcę 
życzyć upragnionego awansu do mistrzostw świa-
ta w Rosji, które się zbliżają, i skończenia grupy na 
pierwszym miejscu.

A wracając do dzisiejszej debaty…
(Senator Jacek Włosowicz: A jak żużlowcy?)
(Głos z sali: Słabo.)
(Wesołość na sali)
Nasi żużlowcy mają teraz, Panie Senatorze, prze-

rwę zimową. Zapraszam na stadiony w całej Polsce 
i przed telewizory dopiero w kwietniu.

Tak, a mecz reprezentacji Polski, o ile dobrze pa-
miętam, będzie chyba w czerwcu, więc…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: W marcu, w marcu, 

Panie Senatorze.)
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(senator R. Dowhan) radców prawnych. Czasami jest też tak, jak pan mi-
nister mówił, że ludzie próbują zanegować wyroki 
sądów, bo czują się w jakiś sposób oszukani, niespra-
wiedliwie potraktowani. Trudno nam czy mnie to 
oceniać, będąc laikiem w tej dziedzinie czy też mając 
do dyspozycji czasami kilka tomów akt. Nikt nie ma 
czasu, ale przede wszystkim wystarczającej wiedzy 
do tego, żeby bardzo wnikliwie się z tym zapoznać. 
Myślę, że to są przypadki sporadyczne. Jest też tak, że 
jak ktoś coś zrobi i zostanie w jakiś sposób skazany 
– nie mówię tu o poważnych przestępstwach – czuje 
się potem oszukany, podświadomie ciągle wierzy, że 
jest niewinny i że ktoś się na niego zawziął, albo sąd, 
albo organ, który sprawę prowadził.

Chcę też powiedzieć, Panie Ministrze, że nie po-
doba nam się jako członkom Platformy Obywatelskiej 
– to było zgłaszane na początku posiedzenia – że nad 
tym punktem debatujemy w taki sposób, tak jak to 
dzisiaj wygląda. Dobrze, że ta dyskusja przerodzi-
ła się w serię pytań i odpowiedzi, z których dużo 
informacji mogliśmy uzyskać, ale nie podoba nam 
się sposób wprowadzenia tego punktu. Chcę po raz 
kolejny powiedzieć, że nie tak mamy stanowić pra-
wo. Nie może być to robione w ten sposób, że dzisiaj 
zostajemy wezwani na posiedzenie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę. Już nawet nie jest ważne, że ono nie 

było planowane. Ale jest zmiana porządku obrad 
i pojawia się punkt, na którego rozpatrywanie nie 
jesteśmy przygotowani. I musimy prosić o przerwę, 
aby nasz kolega Zientarski, który może nie jest tak 
sprawny fizycznie jak pan minister, dobiegł do siebie 
odebrać dokumenty. On potrzebuje czasu, ale przede 
wszystkim my potrzebujemy czasu, bo chcemy się 
zapoznać z dokumentami i przeczytać opinie, które 
są zawarte, aby nie tracić wzajemnie czasu i nie bom-
bardować się pytaniami. Proszę – bo to są poważne 
rzeczy, sąd to jest poważna rzecz – aby w przyszło-
ści te sprawy były traktowane bardzo priorytetowo 
i abyśmy mogli debatować w sposób normalny i taki 
do jakiego ja i większość z nas jest przyzwyczajona. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowni Państwo!
Dyskusja była długa i pewnie jesteśmy wszy-

scy już trochę zmęczeni, ale to nie z naszej winy. 
Musieliśmy zadawać tyle pytań, ponieważ część z nas 
zobaczyła poprawki po raz pierwszy tuż przed po-

w kwestii podatku, o które walczymy, i na poprawę 
związaną z racjonalnym wykorzystaniem finansów 
i kontrolą tych finansów, a nie na sprawdzanie w kółko 
oświadczeń, które w wielu przypadkach przecież się 
powtarzają, a tak naprawdę mogą być składane – bo 
nikt nie ucieka od składania oświadczeń majątkowych 
– temu organowi, któremu podlegamy, na tym szcze-
blu. Tak że w naszym przypadku mogą być składane 
do marszałka Senatu, posłowie mogą je składać do 
marszałka Sejmu, a radni do prezydenta czy do wo-
jewody. Tych organów mamy dużo. A w przypadku 
zaistnienia sytuacji kontrolnej, spornej, zakwestiono-
wania czegokolwiek czy donosu, że oto na podwórku 
radnego pojawił się nowy samochód, że radny wstawił 
sobie nowe okna albo buduje nowy dom, zawsze moż-
na sięgnąć do koperty z oświadczeniem majątkowym 
i zweryfikować je, sprawdzić. 

Dzisiaj, w dobie elektronicznej wymiany infor-
macji, w dobie korzystania z kart płatniczych i prze-
lewów, w czasach, w których obieg pieniądza jest 
zamknięty, trudno sobie wyobrazić, że nagły przy-
pływ gotówki, nagłe pojawienie się na koncie jakichś 
środków, wybudowanie domu czy zakup luksusowego 
samochodu, jachtu czy czegokolwiek tak z niczego 
pozostanie bez echa. 

Panie Ministrze, może ta kwestia nie jest związana 
stricte z ustawą, nad którą procedujemy, ale myślę, 
że to jest kwestia do rozważenia. Chodzi o to, żeby 
zmniejszyć obciążenie organów skarbowych tak, aby 
przez kilka miesięcy nie weryfikowały, nie spraw-
dzały… Ja musiałem chodzić i się tłumaczyć, bo nie 
wpisałem części wspólnych w bloku mieszkalnym, 
a mam 1/1000 udziału w klatce schodowej, śmietniku 
i windzie. I musiałem składać korektę do zeznania, 
a ktoś to musiał zweryfikować i wysłać pismo. Dużo 
jest takich spraw, bardzo prostych pomyłek. Myślę, 
że to jest coś, nad czym trzeba się zastanowić. Jak 
powiedziałem, chodzi o to, żeby składać oświadcze-
nia majątkowe do swoich zwierzchników. W każdej 
chwili można by po nie sięgnąć, bo one mogą być 
przechowywane przecież przez 10 lat, tak jak wynosi 
okres przedawnienia. To na pewno odciążyłoby urzę-
dy skarbowe. Myślę, że i ciekawość ludzka jest dzisiaj 
zaspokojona, bo sąsiedzi, znajomi czy ta tak często 
wspominana tutaj opinia publiczna wie, jak żyje każ-
dy z nas, czym jeździ, gdzie jeździ na wakacje, w ja-
kich ciuchach chodzi, w jakiej restauracji czasami się 
odżywia. To chyba nie są informacje tajne. Jak ktoś 
nagle zmieni diametralnie swoje życie, to nie umknie 
to uwadze ludzi, z którymi się spotyka na co dzień.

Chcę też powiedzieć, że będąc senatorem już dru-
gą kadencję, wprowadziłem u siebie darmowe porady 
prawne. Zgłaszało się do mnie dużo ludzi niemających 
środków na to, aby pójść do drogich adwokatów czy 
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(senator B. Zdrojewska) po to. Myślę, że nikt z opozycji, kto śledzi to, co się 
tutaj dzieje, i obserwuje intencje, nie ma wątpliwości, 
że właśnie po to jest to wszystko robione. Mam bardzo 
duże wątpliwości co do tego, czy to jest w ogóle kon-
stytucyjne. Pozwolę sobie zwrócić… Podejrzewam, 
że poprawka pana prof. Seweryńskiego nie przejdzie. 
Mam nadzieję, że chociaż pan prof. Seweryński bę-
dzie głosował za tą poprawką.

Chciałabym powiedzieć, że dla mnie istotną kwe-
stią jest to, żeby w każdej sprawie obywatel miał moż-
liwość… Myślę tutaj o stronach procesu, o tym, żeby 
mogły się one odwołać, jeżeli decyzja będzie zagrażać 
interesom prawnym którejś ze stron. I będę tu pro-
ponowała następującą zmianę. „W art. 10 w pkcie 1 
w ust. 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: przepis 
art. 344a §3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje 
się”. On został stamtąd wykreślony. Co to znaczy, że 
stosuje się art. 344a? Przede wszystkim na postano-
wienie, o którym mowa w §1, stronom służy zażale-
nie. To znaczy, że od takiego wniosku prokuratury 
będzie można odwołać się do wyższej instancji. Będę 
wnosiła taką poprawkę. Druga część poprawki będzie 
taka: w art. 15 skreśla się ust. 2. To jest tego konse-
kwencja. Taką poprawkę pozwalam sobie przedłożyć 
panu marszałkowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Teraz o zabranie głosu proszę pana senatora 

Augustyna.

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

Senatorowie!
Ilekroć widzę w porządku obrad jakiś projekt 

ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości przy-
gotowany przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości, 
tylekroć – muszę przyznać – staję się podejrzliwy. 
Bo zawsze pod pozorem załatwienia jakiejś istotnej 
sprawy próbuje się tu tak naprawdę osłabić polski 
wymiar sprawiedliwości, próbuje się osłabić jego au-
torytet i próbuje się wprowadzić mechanizmy, które 
uderzają w jego niezależność. I, niestety, tym razem 
nie jest inaczej. Wprawdzie intencja jest taka, żeby 
w każdym punkcie…

(Rozmowy na sali)
Pani Senator, bardzo panią przepraszam.
(Senator Lidia Staroń: Proszę bardzo.)
Intencja jest tu taka, żeby w ramach ustawy dzia-

łać na rzecz poprawy funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości. Bo kto uważałby, że zwalczanie korupcji 
w wymiarze sprawiedliwości nie przysłuży się spra-
wie? Wszyscy pewnie byśmy się pod tym podpisali. 
Ale jeżeli przy okazji, tak jak słusznie zauważyła 

siedzeniem i nie było na to czasu, żeby się zapoznać 
z przedmiotem sprawy.

Ale muszę powiedzieć, że ta dyskusja być może 
niektórych przekonała, niektórych nie. Mnie w nie-
których punktach pan minister raczej przekonał. 
Miałam podobne zdanie w tej sprawie, czyli jeśli 
chodzi o jawność oświadczeń.

A odpowiadając na niektóre wątpliwości, chciała-
bym powiedzieć, że z sędziami nie jest do końca tak 
samo jak z posłami. To nie jest tak, bo to jest zupełnie 
inny rodzaj spraw i zupełnie inny rodzaj zależności 
pomiędzy osobą, która jest np. skazywana… To są 
wielokrotni zabójcy, to są osoby… Zresztą dotyczy to 
tak samo prokuratorów. Tak uważam. I sędziów, i pro-
kuratorów. Przypominam, że mieliśmy w Polsce przy-
padki ataków na sędziów i ataków na prokuratorów. 
Były takie przypadki i trzeba było stosować ochronę. 
Toczyły się procesy w tych sprawach. A więc to nie 
jest tak, że taka pełna jawność zawsze jest wskazana. 
I jeśli ktoś ma wątpliwości, to ja to świetnie rozu-
miem. Rozumiem z tego powodu, że jak ktoś jest 
inteligentny, to z oświadczeń majątkowych – poza 
tym, czy ten, kto napisał oświadczenie majątkowe, 
jest uczciwy czy nie – może wyczytać jeszcze bardzo 
wiele rzeczy. Może wyczytać informacje dotyczące 
jego miejsc zamieszkania, stanu posiadania, co robią 
dzieci, czy jest żonaty itd., itd. Wiele spraw, które są 
skarbnicą wiadomości dla osoby chcącej wykorzy-
stać takie informacje przeciwko sędziemu lub, nie 
wiem, do szantażu, do jakiejś napaści itd., itd. Tak 
że zwracam na to uwagę. Sprawa nie jest taka jasna 
i oczywista. I, tak jak mówię, dotyczy to również 
prokuratorów.

A jeżeli chodzi o intencje tej ustawy, tzn. poprawę 
tego, co nazywamy opieszałością sądów w Polsce, to 
uważam, że to nie jest żadne rozwiązanie. Jeżeli chce-
my zlikwidować tzw. opieszałość sądów w Polsce, 
to ja proponuję – i proponowałabym również panu 
ministrowi – wysłuchanie sprawozdania pani sędzi 
Sądu Najwyższego, która mówiła dokładnie, na czym 
polegają problemy w wymiarze sprawiedliwości, dla-
czego niektóre postępowania są tak przewlekłe i jak 
to wygląda. Pani sędzia podała nam też wiele da-
nych, które mówiły o tym, jak zapracowani są nasi 
sędziowie. Ja protestuję przeciwko czemuś takiemu, 
co już po raz kolejny dzieje się na tej sali, tzn. prze-
ciwko temu, że z całej grupy sędziowskiej akurat 
robimy jakąś grupę specjalnej troski Ministerstwa 
Sprawiedliwości, grupę, o której mówi się bardzo 
dużo, o której mówi się bardzo źle. Moim zdaniem, ta 
ustawa jest, niestety, przygotowana tylko po to, żeby 
pewna grupa spraw, która jest w tej chwili w sądzie, 
została z sądu wycofana, a pewna grupa spraw po-
spiesznie do tego sądu wróciła. Jest to robione tylko 
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(senator M. Augustyn) rok przedawnienia, proszę państwa, 1 tysiąc zł! To 
jest śmiech w twarz obywatelom, a nie rekompensata 
rzeczywista! To jest kpina! Tak trzeba to powiedzieć. 
Oczywiście, spełnimy wymogi europejskie, ale czy 
to jest odpowiedź dla obywateli, którzy czekają na 
rzetelne i szybkie rozpatrzenie swojej sprawy? To jest 
żadna odpowiedź. I gdy idzie o te przedawnienia… 
Panie Ministrze, a gdzie są wasze propozycje, by do 
takich przewlekłości nie dochodziło? Powinien pan 
nam dzisiaj przedstawić przynajmniej zarys tego, co 
chcecie zrobić. A pan opowiada przeróżne rzeczy 
na temat sędziów, jacy oni są źli, lecz nie mówi pan 
o swoich obowiązkach, o obowiązku naprawy syste-
mu. I wydaje mi się, że wiele godzin straciliśmy tutaj, 
nie mogąc się doczekać od pana najistotniejszych 
informacji właśnie tego rodzaju. Dlatego jestem na-
prawdę bardzo tym zawiedziony.

Gdy mówimy z kolei o art. 10… Już pomijam te 
kwestie, niesłychanie ważne, naruszenia w ogóle pod-
staw wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, obojętne, 
czy krótkotrwałego, obojętne, czy jednorazowego… 
Jeżeli prokurator może zakwestionować prawomocny 
wyrok sądu, to jest to… nie prawomocny, ale wyrok 
sądu – to jest to skandaliczne, to jest to daleko poza 
europejskimi i demokratycznymi normami. I pan wy-
chodzi tutaj i tak sobie ze swadą opowiada o takiej 
sytuacji? Pan, który jest również odpowiedzialny za 
to, żeby być strażnikiem przestrzegania prawa w tym 
zakresie? Oczywiście, jeżeli są elementy do wzrusze-
nia, to wzmacniajmy te mechanizmy, ale nie tak, by 
przekraczać najbardziej kardynalne zasady.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Chciałbym jeszcze raz podnieść to, o czym w py-
taniu była mowa, mianowicie to uprawnienie, wpraw-
dzie ograniczone – czasowo, do pewnych rodzajów 
spraw itd. – spieramy się, czy możliwe do zastoso-
wania jednorazowo, czy nie, chciałbym wierzyć panu 
ministrowi, że jednorazowo… Jednakże w sytuacji, 
kiedy tego rodzaju wniosek nie będzie w żadnej mie-
rze mógł podlegać ocenie sądu, bo będzie musiał być 
uwzględniony, wszelkiego rodzaju ogólnikowe zapisy 
są, moim zdaniem, nie realizacją prawa, tylko zagro-
żeniem dla praw obywatelskich. Bo, proszę państwa, 
niech ktoś odpowie, co to są „istotne okoliczności”. 
Niech ktoś odpowie, co to jest „konieczność poszu-
kiwania dowodów”, „przeprowadzenie innych czyn-
ności”. Otóż…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Taką istotną 
okolicznością jest koniec czasu.)

Tak, Panie Marszałku, ale w momencie, kiedy 
zakończę zdanie.

Otóż skoro nie znamy tej odpowiedzi… Prawda, 
Panie Ministrze, są tego rodzaju zapisy, ale wtedy, 
kiedy to podlega ocenie sądu, a nie wtedy, kiedy to 
ocenie sądu już nie podlega. To jest zupełnie poza 

pani senator Zdrojewska, próbuje się sugerować, że 
wymiar tego zjawiska jest nie wiadomo jaki, jeżeli 
rzuca się cień podejrzeń na całe dziesięciotysięczne 
środowisko, jeżeli mówi się, że to są niemalże święte 
krowy, którym chce się coś odebrać, i że nie ma ludzi 
o specjalnych uprawnieniach, to ewidentnie nie służy 
to budowaniu autorytetu wymiaru sprawiedliwości. 
Otóż okazuje się, że na tych 15 milionów spraw, do-
brze, może 1 milion 600 tysięcy tych kończących się 
wyrokami, było 50 spraw dyscyplinarnych. I, Panie 
Ministrze, od pana powinniśmy tutaj usłyszeć, że to 
jest margines, który należy wykorzenić. Margines, 
a nie reguła. Od pana powinniśmy tu słyszeć, że 
polski wymiar sprawiedliwości każdego dnia, dziś 
też, podejmuje się wykonania swoich obowiązków, 
zapadają wyroki, przy ogromnym zaangażowaniu 
adwokatów, prokuratorów i sędziów, całego wymiaru 
sprawiedliwości. Takich słów nie możemy się tutaj do-
czekać, i to nie możemy się doczekać od ministerstwa, 
które powinno być ostatnie, gdy idzie o podważanie 
autorytetu wymiaru sprawiedliwości, także polskich 
sądów.

A teraz do poszczególnych części.
Zgadzam się z tym absolutnie, że wszyscy powinni 

być traktowani w zakresie oświadczeń jednakowo. 
Ale słusznie pan marszałek Borowski wskazywał, że 
jest cała grupa osób, które piastują bardzo wysokie 
stanowiska publiczne i które wcale nie stosują się 
dobrowolnie do tego, by swoje oświadczenia pokazać, 
a wymogu prawnego nie ma. Czy nie podzielam zda-
nia, że taka ludowa ocena poprawi tutaj sytuację? Nie. 
Gdybyśmy chcieli naprawdę tej weryfikacji, i jeśli jest 
tak, że w przypadku sędziów urzędy skarbowe nie 
wywiązują się ze swoich obowiązków, także w ocenie 
faktycznego majątku i zadeklarowanego majątku… 
Bo przecież pan minister chyba wie, że jest obowiąz-
kiem urzędu skarbowego, żeby te dwie rzeczywistości 
porównywać już dzisiaj. To proszę bardzo, gdzie są te 
przepisy, które by nakazywały urzędom skarbowym 
czy izbom skarbowym weryfikację, tak jak to ma 
miejsce w przypadku senatorów – bo komisja, w któ-
rej pracowałem, przecież dostaje ocenę z urzędów 
skarbowych – tak jak to jest w przypadku rad miast, 
gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich? Urzędy 
skarbowe każde takie oświadczenie mają obowiązek 
przejrzeć i wyrazić na jego temat opinię. Tych prze-
pisów tu nie ma.

I podobną sytuację mamy, gdy idzie o kwestię 
przedawnień, główny temat tej ustawy. Otóż żeby 
tutaj uzyskać poprawę, to nie wystarczy – czy jest 
to stanowczo za mało – mówić: dobrze spełniamy 
wymogi europejskie, podnosimy wysokość tej re-
kompensaty, która, powiedzmy sobie szczerze, w wy-
miarze finansowym jest po prostu śmieszna. Za cały 
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(senator M. Augustyn) downiczą. I sądy są po to, aby sądzić, a prokuratura 
po to, by prowadzić śledztwo, oskarżać. Ten podział 
w tej ustawie jest zakłócony.

I na końcu powiem tak: zastanawiam się nad tym, 
gdzie jest non possumus dla prawników, którzy za-
siadają w ławie rządowej… nie w ławie rządowej, ale 
w ławie partii rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości, dla 
profesorów, dla adwokatów. Czy jest jakaś zmiana, 
w przypadku której usłyszę: dalej nie można się po-
sunąć. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że przynaj-
mniej poprawka profesora Seweryńskiego, senatora 
Seweryńskiego zostanie uwzględniona. Oczywiście 
to jest za mało. To nieco poprawia ten art. 10, tę za-
sadniczą sprawę, o której mówiłem, ale to jest, nie-
stety, za mało. Art. 10 powinien zostać z tej ustawy 
usunięty.

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

Zientarskiego.
(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, 

w kwestii formalnej. Mogę?)
Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Ponieważ…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mikrofon.)
Włączony jest. Pan marszałek nie włączył mi… 

Teraz jest włączone.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, nie… Nic 

nie włączałem.)
Tak? Dzisiaj te sprzęty jakoś nas zawodzą.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ponieważ wielo-

krotnie padło stwierdzenie, że ustawa nie jest kon-
stytucyjna, wnoszę o jej skierowanie do dwóch ko-
misji, które procedowały wymienioną ustawę, a więc 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Ustawodawczej, w celu zasięgnięcia 
opinii konstytucjonalistów, czy wymieniona ustawa 
jest zgodna z konstytucją.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, nie ma takiego trybu. W tej 
chwili procedujemy tę ustawę w Senacie, jesteśmy 
w trakcie dyskusji.

Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Czyli ten wniosek będzie rozpoznany po dyskusji, 
jak rozumiem?

granicami wymiaru sprawiedliwości w państwie de-
mokratycznym.

I dlatego absolutnie nie można przejść do po-
rządku dziennego nad tą ustawą i godzić się na takie 
rozwiązania, chociażby ktoś deklarował, tak jak pan 
minister, swoje szlachetne intencje w zakresie ściga-
nia korupcji, poprawienia funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości i wyjścia naprzeciw tym, którzy są 
czasem pokrzywdzeni w wymiarze sprawiedliwo-
ści poprzez przewlekłość postępowania. To jest zła 
propozycja, której skutki będziemy obserwować już 
wkrótce.

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

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę jeszcze raz powiedzieć, że zastępowanie 

przez prokuraturę sądów jest równią pochyłą dla 
prawa, a także i sprawiedliwości – prawa pisanego 
małą literą. To jest rzecz niezmiernie groźna. Dlatego 
zgłaszam poprawki.

W pierwszej poprawce, najdalej idącej, proponuję 
skreślenie tego art. 10 i wyrzucenie go na śmietnik 
historii. Nie będziemy o tym pamiętać i lepiej, żeby 
tak się stało.

Jeżeli ta poprawka nie przejdzie, to w następnej 
poprawce proponuję skreślić w art. 16 pkt 2, który 
spowoduje, że vacatio legis tego artykułu będzie takie 
samo jak całej ustawy, czyli 2 tygodnie. Usunie to 
różne podejrzenia, które formułowano tutaj na sali 
i które ja także mam. Odnosiły się do tego, że to ma 
dotyczyć konkretnych osób, które chce się niejako 
złapać na ten artykuł. Jeżeli to nie przejdzie, to uwa-
żam, że trzeba dookreślić art. 10 ustawy i w pkcie 2 po 
ust. 1a dodać ust. 1b w brzmieniu: przekazanie sprawy 
na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić 
wyłącznie jeden raz w toku postępowania w sprawie.

Bardzo możliwe, że jestem zbyt podejrzli-
wy. Bardzo możliwe, że intencje Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ministra Ziobry są najlepsze. Ale 
ja w to nie wierzę. Nie wierzę w dobre intencje. Nie 
wierzę, że ten artykuł ma poprawić sprawność orze-
kania. Ten art. 10 ma powodować w ogóle wzruszanie 
spraw, które już przeszły przez pierwszą instancję są-
dową albo są w drugiej instancji sądowej, jeszcze nie-
prawomocne. Prokuratura wchodzi tu niewątpliwie 
w kompetencje sądu. A jednak jest podział władzy 
na wykonawczą, do której należy prokuratura, i są-
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(senator P. Zientarski) ale to też uderza w konstytucyjne prawa oskarżonego, 
który ma prawo… Oczywiście on jeszcze nie jest 
pewien, ale zakaz reformationis in peius nie pozwa-
la sądowi okręgowemu skazać takiego oskarżonego 
w przypadku apelacji prokuratorskiej, bo sąd musi 
uchylić ten wyrok i skierować sprawę do ponownego 
rozpoznania. Takie są teraz gwarancje, a tu, w art. 10, 
nawet w wersji pana profesora Seweryńskiego, pozba-
wiamy oskarżonego możliwości składania zażaleń 
– i de facto odnosi się to też do roli sądów – nawet 
w sytuacji, kiedy taki wniosek jest złożony przed 
wydaniem orzeczenia. To też jest łamanie pewnych 
zasad, bardzo istotnych zasad. Dlatego jako adwokat 
na koniec chciałbym powiedzieć… Oczywiście, że 
można się spierać o to, jak to nazwać, i o to, czy adwo-
kat jest współczynnikiem wymiaru sprawiedliwości. 
Zawsze był tak traktowany. W PRL, Panie Ministrze, 
wyraźnie była mowa o tym, że jest współczynnikiem 
wymiaru sprawiedliwości. I ja w tym czasie broniłem 
i w stanie wojennym, i wcześniej, i później.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Kończę.
Ale te reguły rzeczywiście były stosowane. I niko-

mu nie przyszłaby do głowy tego rodzaju koncepcja. 
Dlatego też musimy bronić pewnych pryncypiów, 
musimy mówić głośno. Na szczęście jesteśmy zgodni 
przynajmniej co do tego podstawowego pryncypium. 
Mam nadzieję, że głos Senatu przebije się w Sejmie, 
o co również bardzo zabiegam. Dziękuję bardzo.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zacznę od tego, co zasługuje na pełną akceptację 

i co jest pewnym promykiem nadziei. Niewydolność 
naszego wymiaru sprawiedliwości, tak bardzo 
napiętnowana przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka wydaniem wręcz wyroku pilotażowe-
go… Przypominam, że jest to wyrok, w przypadku 
którego zawiesza się ponad kilkaset innych spraw 
dotyczących tego samego problemu, czyli problemu 
przewlekłości postępowania. Dzięki regulacji, którą 
przyjmujemy, związanej z wyrokiem pilotażowym 
właśnie w sprawie Rutkowski i inni, te sytuacje nie 
będą się więcej powtarzały. Ten wyrok zostanie je-
dynie wyrokiem historycznym, który będzie wska-
zywał, że w przeszłości było u nas źle, jeśli chodzi 
o uzyskanie w rozsądnym terminie wyroku dla czło-
wieka, który wniósł sprawę czy to cywilną, czy karną.

Niestety historia ustawy z 2004 r., która miała 
na celu zapobieżenie przewlekłości postępowania, 

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, ten wnio-
sek…)

Bo wniosek formalny jest złożony, więc…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale nie ma ta-

kiego trybu, żeby to skierować… Oddaję panu głos.)
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Kontynuując myśl, którą tutaj podzielił się przed 

chwilą mój przedmówca, marszałek Borusewicz, 
a którą także ja zakończyłem swoje wystąpienie… 
Chodzi o ten nieszczęsny art. 10. Bo cóż to jest? To 
jest jedno wielkie wotum nieufności wobec sędziów, 
wobec niezawisłości sędziowskiej. Ja już nie mówię 
o tym – ale to też trzeba mieć na uwadze – że przecież 
w przypadku prokuratury, w przypadku tego samego 
prokuratora generalnego… No, było wiele miesięcy na 
to, żeby nadrobić ten brak aktywności i wnieść wnio-
ski dowodowe, uzupełnić postępowanie, być może 
przedstawić jakąś dodatkową ekspertyzę. Ale nie, tu 
jest abstrakcyjny przepis, który mówi o konieczności 
poszukiwania dowodów. Konieczność poszukiwania 
dowodów występuje jeszcze przed postawieniem za-
rzutu. Bo jak ktoś może stawiać zarzut, nie mając 
dowodów? W związku z tym jest już trochę późno, 
a był na to czas. I mówienie sądowi, że sąd tego nie 
zrobi… No, pan to też podkreślił. I oto też chodziło 
m.in. w tamtej batalii o nowy kształt… 

Chociaż ja też wprowadzałem… Jeśli pan mini-
ster to śledził, to wie, że składałem wnioski, które 
umożliwiłyby… Walczyłem z przedstawicielami ko-
misji kodyfikacyjnej o to, żeby adwokat, chociażby 
w sprawie danych niejawnych, mógł się zwracać do 
sądu w celu, powiedziałbym, wyrównania broni, żeby 
tego nie zamykać, żeby sąd mógł jednak z urzędu 
przeprowadzać postępowania – i to z zasady, a nie 
w nadzwyczajnych sytuacjach. No ale to pomijam. 
Najważniejsze są kwestie oskarżyciela, obrońcy i tego 
człowieka, który jest oskarżony, który przeszedł całą 
gehennę, który został uniewinniony i w przypadku 
którego prokurator może przecież w normalnym 
trybie złożyć apelację i ewentualnie przeprowadzić 
wniosek dowodowy na etapie drugiej instancji. Taka 
możliwość istnieje. Można uzupełnić postępowanie, 
jeśli jest taka potrzeba. I tu dochodzimy do prawdy 
materialnej. No a robienie w tej sytuacji takiej totalnej 
destrukcji… 

Tu rzeczywiście jest tak, że prokurator kasuje 
orzeczenie sądu swoją wolą, wolą nieweryfikowalną 
przez nikogo. Wystarczy, że poda przesłankę ustawo-
wą, której – jak tutaj wielokrotnie mówiono – żaden 
organ nie będzie weryfikował. Co to jest? On może 
tylko jedno zdanie napisać: żądam akt, ponieważ po-
trzeba jeszcze dodatkowych dowodów. I koniec. Co to 
oznacza? No, to oznacza przedłużanie postępowania, 
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(senator Z. Cichoń) takiego sformułowania użył Trybunał – ale można by 
mówić, że byłoby to do przyjęcia, gdyby kwota wyno-
siła 11 tysięcy zł. Z tego, jak by się zdawało, wynika 
przelicznik: mniej więcej 1 tysiąc zł za rok przewłoki. 
I przypomnę, że Trybunał już bardzo często zasądzał 
kwoty dużo wyższe, czasami sięgające nawet 1 ty-
siąca euro za rok przewłoki, oczywiście biorąc pod 
uwagę to, jakie były przyczyny tego przewlekłego 
postępowania, jakie znaczenie miało to dla strony. 
I chciałbym zwrócić uwagę na to, proszę państwa, 
że jest to bardzo bolesne, zwłaszcza jeżeli strona do-
chodzi np. prawa do świadczeń rentowych, bo często 
w takich sytuacjach dzieje się tak, że przez kilka lat 
pozostaje się bez środków do życia. A to są, niestety, 
przypadki niesporadyczne, one w naszych sądach 
niesporadycznie się zdarzają. Tak że bardzo dobrze 
się stało, że omawiane tutaj zmiany zostaną dokonane. 

Tylko, tak jak mówię, apelowałbym, żeby zasta-
nowić się nad tym, czy wysokość tego quasi-odszko-
dowania rzeczywiście ma się sprowadzić do kwoty 
500 zł za jeden rok przewłoki w postępowaniu. Bo 
sądzę, że w dalszym ciągu nie zadowoli to Trybunału 
w Strasburgu. Narażamy się na to, że będziemy dalsze 
sprawy przegrywać, a to jest, tak jak mówię, często-
kroć bardzo kosztowne. W związku z tym wydaje 
mi się, że prosty rachunek ekonomiczny wskazuje 
na to, iż czasami chyba warto wydać trochę więcej 
pieniędzy w jednostkowych sprawach. Bo nie sądzę, 
proszę państwa, żeby w licznych sprawach były tak 
daleko idące przewłoki, by wynosiły one powyżej 
4 lat. A ustawa przecież przewiduje minimum 2 ty-
siące zł przy przeliczniku: 500 zł za rok. Czyli tam, 
gdzie mamy do czynienia z przewłoką sięgająca do 
4 lat, i tak strona, która skarży, dostanie 2 tysiące zł. 
Czyli bitwa idzie teraz o to, czy w razie przewłoki 
sięgającej więcej niż 4 lat mamy płacić po 1 tysiąc zł, 
czy po 500 zł. No, ja uważam, mam taką nadzie-
ję, że to będą zupełnie sporadyczne przypadki, gdy 
taka przewłoka postępowania będzie występowała, 
w związku z czym będą, mam nadzieję, stosunkowo 
nieliczne przypadki wymagające płacenia.

Teraz przejdę do kwestii drugiej, która jest może 
bardziej bulwersująca i spotkała się z krytyką, mia-
nowicie dotyczy to tego nieszczęsnego art. 10. No, 
proszę państwa, przykro mi to powiedzieć, ale – zgod-
nie z zasadą: amicus Plato, sed magis amica veritas 
– muszę jako obrońca stanąć po stronie oskarżonych. 
Proszę państwa, nie może być tak, żebyśmy robili 
krok wstecz i likwidowali możliwość złożenia zażale-
nia na postanowienie sądu, który uwzględnia wniosek 
prokuratury o cofnięcie sprawy do prokuratora w celu 
uzupełnienia postępowania. Skoro, proszę państwa, 
już raz uchwaliliśmy uwzględniającą to ustawę – 
mimo pewnych kontrowersji, bo przecież jest to wy-
łom od ogólnej zasady postępowania karnego, które 
powinno się toczyć do przodu, a nie do tyłu, nie po-

jest bardzo dziwna. Przypomnę, że przyjęliśmy ją 
po wcześniejszym jeszcze wyroku, również przeciw-
ko Polsce, w którym stwierdzono, że nie ma u nas 
krajowego mechanizmu wymuszającego uzyskanie 
rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie. Wtedy wpro-
wadziliśmy ustawę z 2004 r., w dużej mierze wzoro-
waną na włoskiej tzw. ustawie Pinto. Nawiasem mó-
wiąc, Włosi problemy z wymiarem sprawiedliwości 
– może być to małe pocieszenie – mieli i mają jeszcze 
większe, bo tam zalegają miliony spraw, a postępowa-
nia trwają czasami ponad 10 lat, czyli podobnie jak 
w przypadku tej ostatniej sprawy Rutkowskiego; też 
mieliśmy do czynienia z takimi sprawami, w przy-
padku których doszło do tego, że Trybunał przyznał 
bardzo duże odszkodowania, sięgające ok. 9 tysięcy 
euro plus koszty postępowania wynoszące ok. 1 ty-
siąca euro.

Proszę państwa, ustawa, która została wydana 
w 2004 r., miała dziwną historię. Wprowadziliśmy 
możliwość złożenia skargi, ale były niedoskona-
łe rozwiązania dotyczące tego, że odszkodowanie 
– właściwie jest to quasi-odszkodowanie – mogło 
zostać fakultatywnie przyznane w razie stwierdze-
nia opieszałości postępowania. Potem były następne 
wyroki Trybunału w Strasburgu, który stwierdził, 
że to rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, bo żeby 
prawo było przestrzegane, to w razie jego naruszenia 
musi być wyrównanie szkody czy zadośćuczynie-
nie. W związku z tym wprowadziliśmy regułę, że ze 
stwierdzeniem naruszenia prawa do uzyskania wyro-
ku w rozsądnym terminie musi się wiązać swojego ro-
dzaju quasi-odszkodowanie. Przyjęto kwoty od bodaj-
że 1 tysiąca zł do 10 tysięcy zł. W następnym etapie je 
podwyższono, od 2 tysięcy zł do 20 tysięcy zł. Dzisiaj 
zmieniamy tę ustawę, przede wszystkim odsyłając, 
w jednym z pierwszych artykułów, do europejskiej 
konwencji praw człowieka i wyraźne wskazując na-
szym sędziom, że mają się stosować do standardów, 
które wynikają z orzecznictwa Trybunału – co jest 
bardzo pozytywnym krokiem, pierwszym dobrym 
krokiem.

Drugim dobrym krokiem, który niestety niejako 
został cofnięty, co mówię z ubolewaniem, było to, 
że przewidywaliśmy, iż kwota tego wspominanego 
quasi-odszkodowania będzie wynosić 1 tysiąc zł za 
rok przewłoki w postępowaniu, a teraz chcemy ustalić 
to – taka jest propozycja, tak było to przegłosowa-
ne w Sejmie – w kwocie 500 zł. I na to zwracam 
uwagę, ponieważ Trybunał w wyroku w sprawie 
Rutkowskiego wyraźnie wskazał, że kwota mniej 
więcej 1 tysiąca zł byłaby satysfakcjonująca w tych 
3 wspomnianych sprawach. Wyraźnie powiedział: 
tam, gdzie było 11 lat przewłoki w postępowaniu, 
przyznanie kwoty 2 tysięcy zł jest śmieszne – wręcz 
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(senator Z. Cichoń) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Pan minister, odpowiadając na pytania, użył pew-

nego sformułowania, być może nieprecyzyjnie je 
przywołam, ale sens był taki, że prokurator jest odpo-
wiedzialny za praworządność w Polsce. Oczywiście 
jest, ale współodpowiedzialny, a nie odpowiedzialny 
jako jedyny, nie odpowiedzialny ponad innymi, lecz 
we współpracy z innymi dla dobra nas wszystkich. 
Mówię o tym dlatego, że to bardzo źle tu wybrzmiało, 
a nie sądzę, żeby taka była intencja pana ministra.

Rzeczywiście, gdyby ktoś chciał wywnioskować 
z mojej pełnej emocji wypowiedzi, że nie mam za-
strzeżeń do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo-
ści, to byłby w błędzie. Ten ogień, który było słychać 
w moich słowach, miał raczej zwrócić uwagę na to, 
że brakuje nam jasnej wizji, jak my mamy z tego 
wyjść. Zgoda, nawet 1 tysiąc zł ani nie zobliguje ca-
łego wymiaru sprawiedliwości, ani nie uczyni zadość 
tym, którzy dotknięci są przewlekłością postępowań. 
Raczej zgodzę się z panem senatorem Cichoniem, nie 
tylko w tej ostatniej kwestii, ale i w tej, że ta ustawa, 
chociaż wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wska-
zanym w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, nie 
zagwarantuje nam tego, że przewlekłości nie będzie.

Proszę państwa, każdy z nas ma przed oczami ten 
bardzo częsty, oglądany po wielu latach od zdarzenia 
widok: sędzia, który na nieskończenie wielkim biurku 
ma setki, nieraz setki tomów akt i wydaje wyrok, któ-
ry nas często bulwersuje. To jest obrazek, który często 
mamy w pamięci, ale to jest też, Panie Ministrze, 
wyzwanie. Można się nie zgodzić z panem premierem 
Gowinem, swego czasu ministrem sprawiedliwości, 
który wprowadzał reformę, o której wspominał pan 
senator Cichoń. Była w tym jednak jakaś intencja, 
jakaś nadzieja, że może zamiast grzęznąć w proce-
durach i papierach, szybciej będzie się dochodzić 
do sedna sprawy i do wyroku. Chciałoby się inaczej 
postrzegać dzisiejszą debatę. Tyle godzin czekaliśmy 
na przekonujące słowa, że ta sytuacja się zmieni.

Myślę, Panie Ministrze, że mamy prawo oczeki-
wać, że ktoś z resortu sprawiedliwości stanie tutaj 
wkrótce i nie będzie nam mówił, jak osłabić Krajową 
Radę Sądownictwa, jak, przekraczając pewne ba-
riery, wyposażyć jednego z uczestników postępo-
wania w większe uprawnienia i jak zniszczyć au-
torytet oraz możliwość funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego, ale powie nam, jak dać obywatelom 
to, na co naprawdę czekają, to znaczy dobrze, spraw-
nie i sprawiedliwie orzekający wymiar sprawiedliwo-
ści. W sądach rejonowych, okręgowych, na samym 
dole… Te sądy są zalewane przez tysiące spraw. Część 
spraw trafia tam na pewno w wyniku pewnych inter-
pretacji konstytucyjnych, a inna część jest tam kiero-
wana zupełnie bez potrzeby, co nie pozwala orzekać 

winno wracać do etapu postępowania przygotowaw-
czego… Przyjęliśmy taką zmianę 10 czerwca 2016 r. 
i wyraźnie tam zastrzegliśmy, że na takie postano-
wienie sądu, które zapada w kwestii uwzględnienia 
wniosku prokuratury o zwrot sprawy do prokuratury, 
przysługuje zażalenie. Dlatego pytam: co od tej pory 
się zmieniło, że z tego rezygnujemy? 

Przypominam, że zażalenie jest też pewnym środ-
kiem gwarancyjnym przestrzegania prawa strony do 
uzyskania sprawiedliwego wyroku. Jest to środek 
gwarancyjny. Nie może być tak, że prokurator będzie 
superarbitrem, który narzuca swoją wolę sądowi, stro-
nie przeciwnej, czyli oskarżonemu bronionemu przez 
adwokata, i to nie podlega żadnej kontroli. No, proszę 
państwa, każdy człowiek jest omylny. Nie możemy 
zakładać, że akurat mamy do czynienia z sytuacją, 
w której ktoś jest nieomylny. I ja się biję w pierś, 
bo czasami jako prawnik po miesiącach czy latach 
też uważałem, że określone moje działanie było nie-
doskonałe czy błędne. Tak samo może się zdarzyć 
w przypadku prokuratora, który po jakimś głębszym 
zastanowieniu się dojdzie do wniosku, że niepotrzeb-
nie składał taki wniosek. Po to istnieje instancyjność 
postępowań w sądach, ma to służyć korekcie działa-
nia człowieka, który jest omylny. Pamiętajmy o starej 
zasadzie rzymskiej errare humanum est, czyli ludzką 
rzeczą jest się mylić. Nie jest z tego wyłączony pro-
kurator, który składa taki wniosek.

Dlatego ja uważam, że art. 10 jest tu niepotrzebny, 
niefortunny. Powinniśmy zostawić art. 5 nietknięty, 
tak jak poprzednio to było ustalone. Był to przepis 
epizodyczny, mający mieć zastosowanie do tych 
spraw, które były wszczęte jeszcze w czasie, kiedy 
obowiązywała procedura kontradyktoryjna postę-
powania karnego.

Generalnie sprawę ujmując, w tej chwili mamy do czy-
nienia z pewnego rodzaju zamętem w procedurze karnej. 
Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
…że w tej chwili postępowanie toczy się wedle 3 

różnych procedur. Oczywiście dla uczestników tego 
postępowania rozeznanie, kiedy która procedura ma 
zastosowanie, jest ogromnie trudne.

Zatem bardzo apeluję o ostrożność, jeśli chodzi 
o tak częste zmienianie procedury karnej, zwłaszcza 
obchodzenie odpowiednich zasad, które mają na celu 
ustalenie równości broni między stronami proceso-
wymi, będącej wymogiem art. 6 europejskiej kon-
wencji praw człowieka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o zabranie głosu.
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(senator M. Augustyn) Transportu Kolejowego. Są to bardzo ciekawe zapisy, 
które w zasadzie nie były na spotkaniu komisji zbytnio 
dyskutowane. Zgłoszono 12 poprawek. Wszystkie te po-
prawki komisja poparła, przyjęła. Proponuję państwu tak 
właśnie procedować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

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

Witam podsekretarza stanu, pana ministra 
Andrzeja Bittela.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Krótko chciałbym powiedzieć o kilku sprawach 

dotyczących tej inicjatywy ustawodawczej.
Celem tej nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego – ta dyrektywa powinna 
być implementowana do naszego porządku prawnego 
do 16 czerwca 2015 r. – dyrektywy dotyczącej utwo-
rzenia jednolitego obszaru kolejowego. Drugi jej cel to 
wdrożenie dyrektywy dotyczącej interoperacyjności 
systemu kolei we Wspólnocie. I to są te podstawowe 
kwestie, które ta ustawa ma rozstrzygnąć, załatwić 
i wprowadzić do polskiego porządku prawnego.

Powiem o 4 kluczowych sprawach i jakby stanę 
się gotowy do odpowiedzi na pytania.

Po pierwsze, w ramach tej inicjatywy ustawodaw-
czej nastąpi wytworzenie możliwości prawnej opra-
cowania wieloletniego programu utrzymaniowego. 
Program ten będzie określał zadania zarządców dla 
infrastruktury, m.in. standardowe, w okresie jego 
obowiązywania oraz wynikającą z tych zadań wyso-
kość środków finansowych przewidzianych na ich re-
alizację. Program ten powinien wpłynąć na właściwe 
utrzymanie zmodernizowanej sieci linii kolejowych. 
Przyjęcie programu stanowić będzie wywiązanie 
się ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej 
i powinno przełożyć się na wymierną poprawę jako-
ści obsługi klientów kolei, zarówno pasażerów, jak 

w ważnych sprawach dużo szybciej i z większą skru-
pulatnością. Apeluję o to, Panie Ministrze.

Senat jest dobrym miejscem do debaty na temat 
przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości, któ-
ry niewątpliwie wymaga naprawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Komarnicki 

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

złożyli na piśmie pani senator Zdrojewska i pan mar-
szałek Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj. Mam 
taką nadzieję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 311, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 311 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja obradowała podczas poprzedniego spo-

tkania, zgromadzenia Senatu nad ustawą, która ma 
na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego 
w zakresie transportu kolejowego do zmian wynika-
jących z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego.

W większości chodzi tu o odnowienie bądź nadanie 
nowych nazw definicyjnych, jak również określenie funk-
cji, sposobu wyboru i sposobu działania prezesa Urzędu 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(podsekretarz stanu A. Bittel) do 16 czerwca 2015 r. Chciałbym, jeśli pan posiada 
takie informacje, dowiedzieć się, dlaczego nie została 
wdrożona w tym terminie. Bo to ustawa technicz-
na, nowelizacja techniczna. Czy to była jakaś forma 
bezczynności, czy to zagadnienie jest tak problema-
tyczne, że nie można było w terminie wskazanym 
w dyrektywie tej ustawy wdrożyć?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:
Panie Senatorze, odpowiedziałbym w ten spo-

sób: nie chciałbym wnikać w motywacje, które 
spowodowały, że ta dyrektywa nie została wdro-
żona w określonym terminie, a czasu rzeczywiście 
było wystarczająco dużo. Powiem tyle, że teraz nie 
mamy… jesteśmy na końcu procesu wprowadzania 
tych przepisów do polskiego prawodawstwa i na tym 
się skupiamy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Florka. 

Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, czy w związku 

ze środkami unijnymi, które mamy do wykorzystania 
teraz, w tym okresie… Takie pytanie: czy ta ustawa 
może wesprzeć, pomóc, jeżeli chodzi przede wszyst-
kim o wykorzystanie tych środków? Pan mówił przed 
chwilą o wieloletnim programie utrzymaniowym. 
Czy w związku z tym ta ustawa będzie pomocna 
w wykorzystaniu środków unijnych?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:
Wieloletni program utrzymaniowy dotyczy utrzy-

mania tego, co zostanie zbudowane. W tym zakresie 
bezpośredniego powiązania nie ma.

i nadawców ładunków. Poprawa w sposobie utrzyma-
nia infrastruktury kolejowej zależna będzie oczywi-
ście od przyjętych w treści programu rozwiązań, któ-
re będą musiały być uzgodnione z Radą Ministrów, 
w tym z Ministerstwem Finansów.

Druga kwestia to usunięcie nadzoru ministra wła-
ściwego do spraw transportu nad prezesem Urzędu 
Transportu Kolejowego. To zmiana natury regulacyj-
nej, mająca na celu uniezależnienie tego organu od 
ministra właściwego do spraw transportu.

Trzecia sprawa to wyodrębnienie nowej grupy 
obiektów, tzw. obiektów infrastruktury usługowej, 
przeznaczonych do świadczenia usług niezbędnych 
do realizacji procesu przewozowego. Do tych obiek-
tów stosowane będą odmienne niż w przypadku 
infrastruktury kolejowej zasady ich udostępniania 
i pobierania opłat za korzystanie z tychże obiektów.

Czwarta kwestia to wprowadzenie poprawek 
i uzupełnień do obowiązujących zasad udostępnia-
nia infrastruktury kolejowej, w tym umożliwienie 
szerszej grupie podmiotów zamawiania tras pocią-
gów. Prawo to przysługiwać będzie nie tylko prze-
woźnikom, ale każdemu podmiotowi zainteresowa-
nemu uzyskaniem zdolności przepustowej, w tym 
organizatorom publicznego transportu zbiorowego. 
Jednocześnie, aby ograniczyć nadużycia w tym zakre-
sie, zarządca infrastruktury uzyska prawo do żądania 
gwarancji finansowych na wypadek niewykorzystania 
przydzielonej zdolności przepustowej.

To są takie 4 generalia. Bardzo dziękuję za tempo 
pracy i uprzejmie proszę o przyjęcie przedmiotowej 
regulacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pozostanie, ponieważ obecnie senatoro-

wie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 
minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja bym chciał, 

a potem senator Florek.)
Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 

Kto pierwszy się zgłosił?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja.)
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Króciutkie pytanie. O ile dobrze usłyszałem, jest 

to realizacja 2 dyrektyw. Jedna z dyrektyw, o ile pan 
minister dobrze to przedstawił, miała być wdrożona 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:

W pełni potwierdzam, że tak właśnie jest.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie?
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Ja może w tej samej sprawie, co pan przewod-
niczący Kogut mówiący o Urzędzie Transportu 
Kolejowego. Troszeczkę jestem zaskoczony, bo we 
wszystkich nowelizacjach, które do tej pory były, 
generalnie odchodzi się od konkursów otwartych. 
Po prostu mianuje się na te stanowiska. Natomiast 
tutaj, o ile pamiętam, została zachowana zasada, że 
konkursy na prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
są otwarte. Czy coś zmieniło się odnośnie do wy-
mogów na te stanowiska, czy pozostaje tak, jak było 
dotychczas? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:

Wymogi dotyczące kwalifikacji prezesa pozostają 
bez zmian. Procedura konkursowa przechodzi pod 
auspicje pani premier.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie? 

Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Andrzej Bittel: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Proszę o odczytanie komunikatów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Peczkis. Proszę o pytanie.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Ministrze, krótkie pytanie typowo tech-

niczne, dotyczące 2 operatorów regionalnych: Kolei 
Śląskich i kolei opolskiej. Z Zabrza do Gliwic dojeż-
dża pociąg Kolei Śląskich, to jest następna stacja, 
a z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla jedzie pociąg kolei 
regionalnych. Osoba dojeżdżająca do pracy z Zabrza 
do Kędzierzyna jedzie jedną stację Kolejami Śląskimi. 
Koleje Śląskie notorycznie się spóźniają, skutkiem 
czego taka osoba nie jest w stanie zdążyć na koleje 
opolskie. Mało tego, nie ma komu zgłaszać, żeby tam-
ten pociąg poczekał. Pociąg Kolei Śląskich przyjeżdża 
tak późno, że skorelowanego pociągu jadącego do 
Kędzierzyna już nie ma, bo odjechał, a nie nastąpiło 
zgłoszenie konfliktu. Czy państwo przewidujecie, że 
będzie jakaś osoba, która będzie w stanie tego typu 
kwestie rozwiązać?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzej Bittel:
W ramach tego przedsięwzięcia ustawodawczego nie.

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

Senator Stanisław Kogut:
Panie Ministrze, krótko trzeba wyjaśnić, na czym 

polega ta ustawa. Ta ustawa polega na tym, że UTK 
będzie bezpośrednio podlegał pani premier rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz UTK podlega panu 
ministrowi i w razie wypadku to pan minister zwołuje 
komisję. Unia jasno zaleca oddzielenie… No bo pan 
minister nie może wpływać na komisję powypadko-
wą. Dziękuję, tyle.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za to pytanie.
(Senator Stanisław Kogut: To w sumie nie było 

pytanie.)
Czy pan minister chce się do niego ustosunkować? 

Nie mówię „odpowiedzieć”, bo to nie…
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wobec wprowadzenia tej ustawy. Robię to z dwóch 
powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że Komisja 
Ustawodawcza, która do tej pory zajmowała się tymi 
tak zasadniczymi kwestiami legislacyjnymi, nie zaj-
mowała się do tej pory tą ustawą w pierwszym czyta-
niu. Po drugie, jest to ustawa, która budzi najwyższe 
wątpliwości i kontrowersje ze względu na sposób dys-
cyplinowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
oraz ze względu na ograniczenie ich swobód oby-
watelskich po zakończeniu ich misji i zakaz wypo-
wiadania się publicznie na tematy dotyczące spraw 
ogólnokrajowych. Z tych dwóch powodów chciałbym 
prosić o niewprowadzanie tej ustawy do porządku 
obrad. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
W takim razie przystępujemy do głosowania nad 

przedstawioną przeze mnie propozycją.
Kto z państwa, pań i panów, senatorów jest za uzu-

pełnieniem porządku obrad o punkt: ustawa o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego, druk nr 321 – 
i rozpatrzeniem go jako punktu trzeciego porządku 
obrad?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 51 – za, 28 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec tego stwierdzam, że Wysoka Izba przyjęła 

propozycję uzupełnienia porządku obrad o punkt: 
ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 318 Z.

Bardzo proszę pana senatora Michała 
Seweryńskiego, pana senatora sprawozdawcę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje na posiedzeniu odbytym w dniu 

dzisiejszym rozpatrzyły wnioski zgłoszone w czasie 
debaty w dniu dzisiejszym nad ustawą o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektó-
rych innych ustaw. Komisje poparły poprawki nr 1, 

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Wysoki Senacie, mam do przekazania 2 komu-
nikaty.

5 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 182 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w celu…

(Głos z sali: 15 minut po zakończeniu.)
Tak, 15 minut. …rozpatrzenia wniosków zgłoszo-

nych na posiedzeniu plenarnym do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw.

I drugi komunikat. Uprzejmie informuję, że po-
siedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich w dniu 16 listopada 2016 r. odbędzie 
się o godzinie 9.30 w sali nr 179, a nie jak wcze-
śniej zaplanowano o godzinie 8.00. Jest to komuni-
kat przewodniczącego komisji, senatora Sławomira 
Rybickiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam godzinną przerwę, do 18.45.
O godzinie 18.45 będą głosowania w sprawie tych 

2 ustaw. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny17 minut 45  

do godziny 18 minut 46)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, musimy jeszcze chwilę po-

czekać. Ogłaszam… czy przedłużam przerwę o pół 
godziny: do 19.15.

Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 46  

do godziny 19 minut 15)

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

miejsc przy stole prezydialnym.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, druk nr 321 – i rozpa-
trzenie go jako punktu trzeciego porządku obrad. Jeśli 
nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Jak pan marszałek się domyśla, chciałbym w imie-

niu klubu Platforma Obywatelska wrazić sprzeciw 
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(senator sprawozdawca M. Seweryński) Pan senator Bogdan Borusewicz, pan marszałek 
i pani senator Barbara Zdrojewska złożyli wnioski 
w trakcie dyskusji. Czy chcą państwo zabrać głos? 
Nie. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 wprowadza do ustawy regulującej 
status sędziów sądów wojskowych przepisy doty-
czące postępowania dyscyplinarnego analogiczne 
do rozwiązań przewidzianych dla sędziów sądów 
powszechnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 2 i 3 należy głosować łącznie.
Poprawka nr 2 zmierza do podwyższenia kwoty 

minimalnej przyznawanej za każdy rok przewlekłości 
postępowania.

Poprawka nr 3 usuwa z przepisów ustawy zdanie, 
które nakazuje miarkować wysokość sumy pienięż-
nej przyznanej z tytułu stwierdzonej przewlekłości 
postępowania, uzależniając ją od postawy skarżące-
go, który mógł przyczynić się do wydłużenia czasu 
trwania postępowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 30 było za, 47 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 6)

Poprawki nr 2 i nr 3 zostały odrzucone.
Poprawka nr 4 usuwa przepis, który podwyższa 

opłatę od wniesienia skargi na przewlekłość postę-
powania ze 100 do 200 zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 29 było za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 4 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 5 i 12 należy głosować łącz-

nie. Przyjęcie ich wykluczy głosowanie nad popraw-
kami nr 6, 7, 8, 9 i 11.

Poprawki nr 5 i nr 12 przywracają możliwość 
wniesienia zażalenia na przekazanie sprawy w celu 
uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia oraz mają na 

2, 3, 4, 6, 8 i 10 w zestawieniu wniosków i wnoszą 
o przyjęcie tych poprawek przez Senat.

Jednocześnie informuję, że zostały zgłoszo-
ne wnioski mniejszości, a na ich sprawozdawcę 
został wyznaczony pan senator Piotr Zientarski. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połą-

czonych komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim mniejszość przypomina, że 

niewłaściwością jest wprowadzenie do tej ustawy 
całego art. 10. Nie tylko tę poprawkę – ją oczywi-
ście też popieramy, ona częściowo, że tak powiem, 
ratuje sytuację i pewne zasady – którą to poprawkę 
wprowadził pan senator Seweryński, my popiera-
my, ale uważamy, że poprawki nr 5 i 12, 7 i 11 oraz 
13 powinny być również przyjęte. Chodzi przede 
wszystkim o to, żeby cały art. 10 był wyelimino-
wany, żeby była – to jest alternatywna poprawka 
pani senator Zdrojewskiej – chociażby możliwość 
zaskarżenia przez strony tego zwrotu, oczywiście 
w postępowaniu, zanim zapadnie wyrok, i żeby 
automatycznie został skreślony ten artykuł, który 
wprowadza dualizm, jeśli chodzi o vacatio legis, 
ponieważ co do art. 10 mówi o jego wejściu w życie 
zaraz po uchwaleniu ustawy, czyli nie ma tutaj vaca-
tio legis, które jest w ogólnym przepisie odnoszącym 
się do całej ustawy. Z tych powodów uważamy, że 
poparcie tych poprawek jest niezbędne.

Na koniec powiem, że jeśli nie zostanie przyjęta 
przynajmniej poprawka nr 6, którą zgłosił pan senator 
Seweryński, to na pewno będziemy głosować prze-
ciwko całości ustawy.

(Senator Jan Dobrzyński: Ale generalnie pan 
mecenas zgadza się z poprawkami profesora 
Seweryńskiego, tak?)

Generalnie się zgadzamy, ale chciałem to zazna-
czyć.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, czy senatorowie wnioskodawcy 

chcą jeszcze zabrać głos?
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Głosowało 79 senatorów, 77 było za, 2 – przeciw. 
(Głosowanie nr 11)

Poprawka nr 8 została przyjęta.
Poprawka nr 10 ma na celu doprecyzowanie prze-

pisu przejściowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 73 było za, 6 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 13 powoduje, że przepisy dotyczą-

ce przekazania sprawy na wniosek prokuratora oraz 
składania zażalenia na to przekazanie wejdą w życie 
razem z całą ustawą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 27 było za, 52 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 9 – przeciw, 15 

senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transpor-
cie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek 
do ustawy; druk senacki nr 311 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby zapewnić 

ustawie spójność terminologiczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)

celu usunięcie przepisu, który na etapie postępowania 
odwoławczego przyznaje prokuratorowi prawo żą-
dania przekazania mu sprawy do etapu śledztwa lub 
dochodzenia, a na sąd nakłada obowiązek uchylenia 
wyroku i przekazania sprawy prokuratorowi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Za, za.)
(Głos z sali: Przeciw.)
Proszę państwa, bardzo proszę, nie podpowiadaj-

cie sobie na głos, bo to myli… No i teraz nie wiem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 37 było za, 41 – przeciw, 2 

senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawki nr 5 i nr 12 zostały odrzucone.
Poprawka nr 6 określa moment, do którego proku-

rator może wystąpić do sądu o przekazanie mu sprawy 
w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 7 i nr 11 należy głosować 

łącznie.
Przywracają one możliwość wniesienia zażalenia 

na przekazanie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa 
lub dochodzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 35 było za, 45 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawki nr 7 i 11 zostały odrzucone.
Ósma teraz?
(Głos z sali: Tak.)
Poprawka nr 8 ma na celu usunięcie przepisu, któ-

ry na etapie postępowania odwoławczego przyznaje 
prokuratorowi prawo żądania przekazania mu sprawy 
do etapu śledztwa lub dochodzenia, a na sąd nakłada 
obowiązek uchylenia wyroku i przekazania sprawy 
prokuratorowi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 76 – za. (Głosowanie 

nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 zmierza do zapewnienia należy-

tej precyzji przepisowi stanowiącemu podstawę do 
nakładania kar pieniężnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 80 – za. (Głosowanie 

nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 doprecyzowuje przepis karnoad-

ministracyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 80 – za. (Głosowanie 

nr 25)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 respektuje dyrektywę zasad tech-

niki prawodawczej, w świetle której przy pierwszym 
odesłaniu do aktu prawnego przytacza się jego pełny 
tytuł wraz z adresem publikacyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 wskazuje, że wysokość opłat za 

czynności określone w ustawie oblicza się jako rów-
nowartość euro w złotych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zapewnia ustawie spójność termi-

nologiczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 doprecyzowuje, że prezes Urzędu 

Transportu Kolejowego zatwierdza projekt cennika 
przedstawionego mu przez zarządcę infrastruktury 
w drodze decyzji administracyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka nr 6 przyjęta.
Poprawka nr 7 wprowadza do ustawy pełną nazwę 

własną rejestru – „rejestr obiektów infrastruktury 
usługowej”.

Kto jest za?

(marszałek S. Karczewski)
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rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany 
przez prezesa Trybunału”. W lit. b dodaje się zda-
nie drugie w brzmieniu: „Sędzia Trybunału może 
korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym po zakończeniu kadencji”.

Poprawka nr 3. W art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmie-
nie: „W razie niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wyznacza sędziemu 
Trybunału dodatkowy termin 30 dni. Bezskuteczny 
upływ tego terminu jest równoznaczny ze zrzecze-
niem się przez sędziego Trybunału urzędu”.

Poprawka nr 4. W art. 18 w ust. 2 w pkcie 2 skreśla 
się wyrazy „zwane dalej Zgromadzeniem Ogólnym”.

Poprawka nr 5. W art. 26 w pkcie 2 po wyrazie 
„Generalnego” dodaje się wyrazy „po zasięgnięciu 
opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”.

Poprawka nr 6. W art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie: „Prezes Trybunału w drodze losowania wyznacza 
sędziego Trybunału – rzecznika dyscyplinarnego, 
zwanego dalej «rzecznikiem dyscyplinarnym»”; 
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Rzecznik 
dyscyplinarny podejmuje czynności zmierzające do 
wstępnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do 
ustalenia znamion przewinienia, a także wysłuchuje 
sędziego, którego dotyczy zawiadomienie, o którym 
mowa w art. 26, chyba że złożenie wyjaśnień przez sę-
dziego Trybunału nie jest możliwe”; a w ust. 2 wyrazy 
„postępowania, o którym mowa w ust. 1” zastępuje 
się wyrazami „czynności, o których mowa w ust. 1a”.

Poprawka nr 7. W art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może nale-
żeć do partii politycznej, związku zawodowego ani pro-
wadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić 
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 
zachowuje jednak prawo wypowiadania się w sprawach 
publicznych”, a ust. 2 – „Sędzia Trybunału w stanie 
spoczynku postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym 
Sędziego Trybunału Konstytucyjnego i dochowuje god-
ności sędziego Trybunału w stanie spoczynku”.

Poprawka nr 8. W art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmie-
nie: „Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może 
podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem 
zatrudnienia w charakterze pracownika dydaktyczne-
go lub naukowego, w łącznym wymiarze nieprzekra-
czającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników 
zatrudnionych w takim charakterze”.

Poprawka nr 9. W art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmie-
nie: „Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może 
podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobko-
wym lub niezarobkowym, które uchybiałoby godno-
ści sędziego Trybunału w stanie spoczynku”.

Poprawka nr 10. W załączniku nr 3 do ustawy w czę-
ści III wzoru oświadczenia w pkt 4 w zdaniu czwartym po 
wyrazach „nie stanowią” dodaje się wyrazy „więcej niż”.

Poprawka nr 11. W załączniku nr 3 do ustawy 
skreśla się odnośniki nr 1 i 2. Dziękuję.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 321, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 321 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z pracy 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która w dniu dzisiejszym procedowała nad projek-
tem poselskim ustawy o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zakłada uregulowanie praw i obo-
wiązków sędziów trybunału, kwestii immunitetu i od-
powiedzialności dyscyplinarnej oraz określa sposób 
nawiązywania, zakres i zasady ustalania stosunku służ-
bowego sędziów trybunału. Dzięki nowemu aktowi nor-
matywnemu przepisy dotyczące uprawnień i obowiąz-
ków sędziego trybunału nie będą budzić wątpliwości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę. 

Proszę bardzo.)
Odrębna ustawa podkreśli także rolę sędziów jako 

członków konstytucyjnego organu państwa, jakim 
jest Trybunał Konstytucyjny. Ustawa nie powoduje 
dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa.

W trakcie prac Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji pan przewodniczący, pro-
fesor Michał Seweryński złożył, wniósł 11 poprawek, 
z których wszystkie zostały przyjęte bez głosu 
sprzeciwu. Poprawki wychodzą naprzeciw temu, co 
podnoszono podczas pracy w Sejmie. Łagodzą rygory 
ustawy, którą Sejm wniósł do Senatu. Może przeczy-
tam teraz te 11 poprawek.

Poprawka nr 1. W art. 7 wyrazy „na podstawie odrębnych 
przepisów” zastępuje się wyrazami „przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwane dalej 
«Zgromadzeniem Ogólnym»”.

Poprawka nr 2, do art. 11 w ust. 3. W lit. a po wy-
razie „publiczne” dodaje się wyrazy „albo na odrębny 

(marszałek S. Karczewski)
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(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pół godziny.)
(Senator Bogdan Klich: Pół godziny, Panie 

Marszałku.)
Dobrze.
Ogłaszam przerwę do 20.10.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 40  

do godziny 20 minut 13)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Rafała Ambrozika.

Pan już przedstawił sprawozdanie, tak?
(Senator Rafał Ambrozik: Tak, przedstawiłem 

sprawozdanie.)
Aha, dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, art. 33 ust. 1 usta-

wy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego: 
„Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może 
należeć do partii politycznej, związku zawodowe-
go ani prowadzić działalności publicznej niedającej 
się pogodzić z zasadami niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziów oraz ma obowiązek dochować 
godności statusu sędziego Trybunału w stanie spo-
czynku”. A teraz zacytuję art. 195 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej: „Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowi-
ska nie mogą należeć do partii politycznej, związku 
zawodowego ani prowadzić działalności publicznej 
niedającej się pogodzić z zasadami niezależności są-
dów i niezawisłości sędziów”. Podkreślam: w okresie 
zajmowania stanowiska. Tak stanowi Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Stąd moje pytanie. Czy państwo na posiedze-
niu komisji omawialiście… Szczególnie chodzi mi 
o ten przepis, art. 33 ust. 1, o to, że on jest niezgodny 
z konstytucją, bo gdyby on był zgodny, to nie byłoby 
w konstytucji takiego zapisu, który mówi, że tylko 
w okresie zajmowania stanowiska. Czyli tutaj wy-
chodzi się poza zakres. Chyba że… Ale konstytucji 
w tym czasie zmienić się nie da. W związku z tym 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę pan senator…
(Senator Bogdan Klich: W kwestii formalnej.)
Wniosek formalny, tak?

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, w kwestii formalnej. Przed 

chwilą trafiły do naszych rąk 2 pierwsze egzempla-
rze, 2 pierwsze druki. Wnoszę o półgodzinną przerwę, 
tak żeby każdy mógł takie egzemplarze dostać. To 
są 2 świeże jeszcze egzemplarze, które w tej chwili 
zostały przeze mnie przyniesione. Nie było innych, 
koledzy zgłaszali się i nie mieli możliwości uzyskać 
kopii.

(Senator Rafał Ambrozik: Jeżeli ja mógłbym od-
powiedzieć… Te druki były dostępne już półtorej 
godziny temu.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
W tej samej kwestii. Ja przed chwilą byłem 

i sprawdziłem.
O, właśnie w tej chwili dostałem druk.
(Głos z sali: Tak, my tutaj też.)
Ale proszę nam dać możliwość zapoznania się 

z tymi drukami. Przecież to zostało wprowadzone 
20 minut temu. Ja tej ustawy nie znam.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator twier-
dzi, że te druki…)

Proszę dać pół godziny…
(Senator Rafał Ambrozik: Ja miałem druki półtorej 

godziny temu.)
Proszę o półgodzinną przerwę także po to, żeby 

można było zapoznać się z tymi drukami. Przecież 
to jest procedowane w sposób skandaliczny.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze, czy to jest wniosek klubu?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, to jest wniosek 

o półgodzinną przerwę.)
A czy tak krakowskim targiem – patrzę na pana 

senatora Klicha – mogłaby być przerwa do 20.00? 21 
minut, żeby było równo do 20.00.
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(senator P. Florek) że ustawa o charakterze ustrojowym, o Trybunale 
Konstytucyjnym, nad którymi to ustawami do tej 
pory zawsze procedowano wspólnie z Komisją 
Ustawodawczą, w tym przypadku była poddana 
procedowaniu wyłącznie w komisji praw człowieka? 
Z jakich… Może w ten sposób.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedzi na 

pytania.

Senator Rafał Ambrozik:

Ja może najpierw odpowiem na pytanie senatora 
Zientarskiego. Panie Senatorze, to pytanie wykra-
cza tak naprawdę poza moją rolę jako sprawozdawcy 
komisji, więc wolałbym się do tego nie ustosunko-
wywać.

Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to mogę powie-
dzieć, że część uwag została uwzględniona. Ta ustawa 
została w pewien sposób zracjonalizowana, złagodzo-
ny został jej charakter. Oczywiście część zastrzeżeń 
wzięto pod uwagę, a części nie, bo to jest tylko opinia. 
My możemy się do niej odnieść, jeżeli chodzi o nas, 
senatorów, tak jak chcemy, czyli uwzględnić ewen-
tualne zastrzeżenia lub ich nie uwzględnić. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy?
Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale ja w tym 

momencie…)
…w sprawie formalnej. Nie ma przedstawiciela 

rządu. Czy przedstawiciel rządu będzie?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie będzie.)
Nie będzie. Czyli pytań do przedstawiciela rządu 

nie będzie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeśli pan zadaje pytanie mnie, to ja już, Panie 

Marszałku, odpowiadam. Zaprosiłem przedstawiciela 
bądź prezesa Trybunału Konstytucyjnego i przedsta-
wiciela ministerstwa. Jest to projekt rządowy, nie ma 
stanowiska rządu w tej…

(Głos z sali: To jest projekt poselski.)

pytam: czy państwo dyskutowaliście, rozmawialiście 
o tym, że to jest przepis niekonstytucyjny?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Nie, nie było to przed-

miotem obrad komisji.)
Momencik…
(Senator Rafał Ambrozik: To znaczy kwestia tej 

niekonstytucyjności…)
Ale, Panie Senatorze, momencik, bo ja chcę gru-

pować pytania, może będzie ich dużo. Trzy osoby 
i pan odpowiada.

Pan senator Klich. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ja się 

zapisywałem do głosu…)
Do pytania? Nie. Dobrze.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to już piąta nowelizacja ustawy 

o Trybunale Konstytucyjnym. Udało się zmęczyć 
opinię publiczną problematyką trybunału. Gdyby 
chociaż był z tego jakiś sensowny efekt w postaci 
dobrego, przemyślanego aktu prawnego… A takim 
ta nowelizacja nie jest.

Chciałbym zapytać, dlaczego nie wzięto pod 
uwagę opinii skierowanych w ramach konsultacji do 
Sejmu i Senatu przez Sąd Najwyższy, Krajową Radę 
Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką i wie-
lu przedstawicieli innych instytucji oraz ekspertów. 
Pytam, bo jeśli chodzi o jakość tej ustawy, to można, 
wskazując konkretne przykłady, wykazywać jej nie-
konstytucyjność, po prostu słabą jakość. Przykładem 
jest choćby odwołanie się do przepisów nieistniejącego 
aktu prawnego, jakim jest kodeks etyki sędziów try-
bunału. Dlaczego komisja nie wzięła pod uwagę opinii 
najwyższych autorytetów prawniczych w Polsce?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania do pana senatora?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę. A później 

pan senator będzie odpowiadał.
Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Co prawda to jest może niezupełnie pytanie do 

pana, ale zapytam w ten sposób: czy pana nie dziwi, 
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w stanie spoczynku podejmowania dodatkowego 
zatrudnienia z wyłączeniem zajęć naukowo-dydak-
tycznych, pytanie o rację tego przepisu. Bo przecież 
zarazem eliminuje on np. możliwość, aby ludzie o tak 
wielkim dorobku naukowym czy dydaktycznym za-
siadli w ciałach o charakterze międzynarodowym, 
w których mogliby Polskę reprezentować i służyć nie 
tylko prawu, ale też pośrednio Polsce.

Senator Rafał Ambrozik:

Jest możliwość zasiadania w trybunałach między-
narodowych. Wystarczy, zgodnie z art. 36 tej ustawy, 
zrzec się statusu sędziego w stanie spoczynku…

(Senator Sławomir Rybicki: No tak, ale…)
No, Panie Senatorze, budżet państwa ponosi wy-

sokie koszty w związku z utrzymaniem sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 
To są uposażenia w wysokości ponad 15 tysięcy zł 
miesięcznie, więc…

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Senatorze, ad 
vocem. Ale to być może byłoby w interesie Polski, 
żeby wybitny polski uczony zasiadał w instytucji 
międzynarodowej i służył też pośrednio interesom 
Polski.)

Ta ustawa nie ogranicza tej możliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Florek zadaje pytanie.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, zacytuję art. 7: „Sędzia Trybunału 

postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego uchwalonym na podsta-
wie odrębnych przepisów”. I art. 33 ust. 2: „Sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 
postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego”. Jak to się ma do art. 195 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgod-
nie z którym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i pod-
legają tylko konstytucji? Poza tym jakie to będą te 
przepisy odrębne? Co w nich będzie, kiedy zostaną 
uchwalone, kto je uchwali? Bo tu nic na ten temat nie 
ma. Jest tylko, że będą jakieś przepisy odrębne. Te 
przepisy odrębne niezgodne z głównymi zasadami 
konstytucji…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

To jest oczywiście projekt poselski, przepraszam, 
przejęzyczenie. Nie ma stanowiska rządu, nie musimy 
wysłuchiwać stanowiska rządu.

Ale pan wybiega w przyszłość, Panie Marszałku, 
a na razie są pytania… Ja tylko odpowiadam…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
(Głos z sali: A jest ktoś z Sejmu?)
Ma pan pytanie do pana senatora?
(Senator Bogdan Borusewicz: Mam pytanie do 

pana senatora.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałbym wiedzieć, czy będę mógł skierować 

pytania do przedstawiciela rządu. Rozumiem, że go 
nie ma. W związku z tym wszystkie pytania do pana 
senatora będę kierował.

Panie Senatorze, w tej ustawie w przepisach ogól-
nych jest w zasadzie powtórzenie tego, co jest w usta-
wie o Trybunale Konstytucyjnym. Choćby tego, że 
trybunał składa się, art. 2, z 15 sędziów, że kadencja 
sędziego trwa 9 lat, w art. 3 jest podobnie, podobnie 
jest w art. 4 dotyczącym ślubowania itd. To są te prze-
pisy ogólne. Pytanie: dlaczego ta ustawa powtarza te 
przepisy, które już są? Czy w związku z tym w jakiś 
sposób uchyla tamte przepisy?

(Senator Rafał Ambrozik: Panie… Mogę?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, nie było to przedmiotem obrad 

komisji. Jeżeli chodzi o to pytanie, to powiem, że 
wprowadzenie pewnych powtórzeń jest konieczne 
z uwagi na pewną przejrzystość, jeżeli chodzi o czy-
tanie ustawy przez ludzi, po prostu przez obywa-
teli. Zresztą podobne powtórzenia były w ustawie 
z czerwca poprzedniego roku, którą to uchwalali ów-
czesny rząd i ówczesna większość w Senacie. Tak 
więc te zastrzeżenia można było zgłaszać również 
wobec poprzedniej większości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, ja mam pytanie szczegółowe, do-

tyczące art. 33 ust. 3 projektu, który zakazuje sędziom 

(marszałek S. Karczewski)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Podczas prac komisji nie było przedstawiciela 

rządu.
A jeżeli chodzi o utratę statusu sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego w stanie spoczynku, to określa to 
art. 36 tej ustawy. Tam są wymienione 3 przesłan-
ki: zrzeczenie się przez sędziego trybunału w stanie 
spoczynku tego statusu; skazanie sędziego trybunału 
w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pra-
womocne orzeczenie dyscyplinarne o pozbawieniu 
sędziego trybunału w stanie spoczynku tego statusu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki, bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy podczas prac komisji pojawi-

ły się głosy, które wskazywałyby, że niektóre z prze-
pisów ustawy nadmiernie wypływają… powodują 
zachwianie równowagi między władzą wykonawczą 
a sądowniczą, choćby w zakresie, w jakim prokurator 
generalny w pewnej współpracy z prezydentem ma 
prawo wystąpić z wnioskiem dyscyplinarnym doty-
czącym sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy 
to nie jest nadmierny wpływ władzy wykonawczej 
na władzę sądowniczą?

(Senator Rafał Ambrozik: Myśmy ten przepis zła-
godzili. Mogę? Przepraszam.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Senatorze, my ten przepis złagodziliśmy, 

wprowadziliśmy tu zapis o konieczności zasięgnię-
cia opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To 
pomoże prezydentowi podjąć decyzję w zakresie… 
w kwestii, która wchodziła w zakres pańskiego py-
tania. To nie jest… Tu nie zachodzi… Władza wyko-
nawcza nie uzurpuje sobie prawa do podejmowania 
decyzji. Prezydent nie orzeka o wszczęciu postępo-
wania, on tej decyzji nie podejmuje.

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Senatorze, nie było to przedmiotem prac 
i pytań w trakcie posiedzenia komisji. Regulacje 
dotyczące kodeksu etycznego sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego zostaną wprowadzone w ustawie 
o organizacji i trybie postępowania przed trybunałem, 
która jest obecnie procedowana w Sejmie. Podobnie 
jak przepisy wprowadzające. Podobna sytuacja była 
w przypadku wprowadzania w życie kodeksów, cho-
ciażby kodeksu karnego z 1969 r. Wszystkie kodeksy 
miały przepisy wprowadzające, które zostały uchwa-
lone po głównej ustawie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, o jakim kodeksie pan mówi? 

Karnym z 1969 r.? Na ten pan się powołuje?

Senator Rafał Ambrozik:
Kodeks postępowania, kodeks cywilny… 

Wszystkie te kodeksy miały przepisy wprowadzające.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale chodzi o kodeks 

z 1969 r.?)
Też.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Florek. Już był…
To pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam 2 pytania 

niejako w nawiązaniu do pytań senatora Florka. Ja 
jestem laikiem, jeśli chodzi o sprawy powoływania 
i odwoływania sędziów czy przenoszenia sędziów 
w stan spoczynku. Czy mógłby mi pan wyjaśnić 
w świetle posiadanej przez pana wiedzy, czy stan 
spoczynku jest dla sędziego stanem niezmiennym? 
Czy taki sędzia może być potem, w szczególnych 
okolicznościach, z tego stanu spoczynku odwołany? 
Może to być odpowiedź także na trapiące pana sena-
tora Florka wątpliwości co do apolityczności sędziów. 
Jeżeli się mylę, to proszę to sprostować.

A drugie pytanie dotyczy posiedzenia komisji. 
Nie mamy tutaj przedstawiciela rządu… Czy na po-
siedzeniu komisji był przedstawiciel rządu, a jeśli 
tak, to jakie było jego stanowisko co do poprawek 
wniesionych przez komisję, rekomendowanych przez 
komisję? Dziękuję.
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie pracują.)
Nie pracują.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan marszałek Borusewicz jeszcze dopytuje, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy chodzi o tę sytuację, która jest w tej chwili 

w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie 3 osoby wska-
zane przez Sejm nie są w składzie sędziowskim? Czy 
o to chodzi?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, to z tej ustawy nie wynika, to są 

domysły, tak że nie mogę się do nich ustosunkować.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli może o to nie 

chodzić?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze są jakieś pytania do senatora sprawoz-

dawcy? Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja oczywiście mam 

pytania…)
To proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja miałbym py-

tania do ministra, a ministra nie ma.)
To nie jest projekt rządowy, ale rozumiem…
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Klicha. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przed chwilą słyszeliśmy odpowiedzi senatora 

sprawozdawcy, z których większość brzmiała tak 
samo: nie, komisja nie rozpatrywała tej sprawy, nie 
zajmowała się tym problemem. Tymczasem po raz 
piąty rozpatrujemy ustawę związaną z funkcjono-
waniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawę funda-
mentalną dla polskiego porządku prawnego, ustawę 
kluczową, jeżeli chodzi o przestrzeganie i sposób… 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Już, Panie Senatorze?
(Senator Rafał Ambrozik: Tak, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
To jeszcze w takim razie art. 5, który stano-

wi, że stosunek służbowy sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego nawiązuje się po złożeniu ślubo-
wania, a sędzia po złożeniu ślubowania stawia się 
niezwłocznie itd. Skoro nawiązuje się po złożeniu 
ślubowania, to co będzie, jeżeli prezydent nie przyj-
mie ślubowania? Czy na ten temat państwo dysku-
towaliście?

Senator Rafał Ambrozik:
Nie, Panie Senatorze. Nie było to przedmiotem ob-

rad komisji. Nie było pytań, jeżeli chodzi o tę kwestię.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja też mam pytanie odnośnie do 

art. 5, który mówi, że stosunek służbowy sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego nawiązuje się po zło-
żeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania 
stawia się niezwłocznie w trybunale w celu podjęcia 
obowiązków, a prezes przydziela mu sprawy i stwa-
rza warunki umożliwiające podjęcie wypełniania 
obowiązków sędziego. W związku z tym artykułem 
chciałbym zapytać, o co tutaj chodzi. Dlaczego wpro-
wadza się ten artykuł, czy może mi pan wyjaśnić?

(Senator Rafał Ambrozik: Nie było to poruszane 
podczas prac…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Przepraszam. Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie było to poruszane podczas prac komisji, ale 

przepis chyba jest jasny: sędzia po złożeniu ślubo-
wania powinien niezwłocznie podjąć obowiązki. Nie 
może dochodzić do sytuacji, w której sowicie opła-
cani sędziowie…
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 38)

(senator B. Klich) Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy zgłasza pan wniosek formalny? Zgłasza pan 

taki wniosek? Na razie nie mam go na piśmie.
(Senator Piotr Zientarski: Nie musi być.)
Jak to nie musi? No…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja 

zgłaszam.)
A jak będziemy… No sorry. Przepraszam bardzo. 

Zgłasza pan czy nie? W ostatniej chwili zgłosił pan 
wniosek o odrzucenie ustawy – tak? Jest to wniosek…

(Senator Bogdan Klich: To nie jest wniosek for-
malny o głosowanie w tej chwili, Panie Marszałku. To 
jest wniosek o to, żebyśmy w czasie głosowania nad 
projektem ustawy zagłosowali przeciwko ustawie.)

Panie Senatorze, to jest wniosek natury legisla-
cyjnej. Taki wniosek, jak pan wie – jeśli pan tego nie 
wie, to ja to mówię – musi być zgłoszony na piśmie. 
Takiego wniosku do tej pory nie ma. Dziękuję bardzo.

Pan senator Libicki, bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja 

mam wniosek formalny.)
Ale może pozwólmy panu senatorowi…
Jaki ma pan wniosek formalny?

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, ja się właściwie odkryłem. My tu 
gramy w otwarte karty. Tu nie ma żadnych tajemnic.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ppkt 6 regulaminu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja to muszę 

zobaczyć. Nie znam na pamięć regulaminu.)
Bardzo proszę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam. 

Który artykuł?)
Art. 48 ust. 2 ppkt 6.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Skierowanie 

do komisji?)
Skierowanie, tak, tak…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. No to…)
Wnoszę o skierowanie ustawy do Komisji 

Ustawodawczej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze, ponieważ ja byłem…
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze tylko jedno… 

jedno zdanie…)
…przygotowany na to…
(Senator Piotr Zientarski: Dokładnie… Bo ja nie 

ukrywam tego…)
Ponieważ nie ma kworum, to ja ogłaszam przerwę 

do jutra do godziny 10.00. Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję.)
(Głos z sali: Aha.)

wykładnię tego, co jest zgodne z konstytucją, a co 
z konstytucją zgodne nie jest.

Ta ustawa idzie bardzo daleko. Ta ustawa regu-
luje także sprawy, które nigdy w ustawodawstwie 
zwykłym nie były regulowane, które są regulowane 
bezpośrednio przez konstytucję, a zatem wkracza 
w tę dziedzinę, którą konstytucja określa bardzo 
jednoznacznie. Ustawa budzi nasz poważny nie-
pokój także z tego powodu, że jest procedowana 
w taki właśnie sposób i w godzinach wieczornych. 
Gdyby nie przerwa, nie mielibyśmy czasu na za-
poznanie się z drukami senackimi, a jedyne, co 
mogliśmy jako senatorowie poznać, to odpryski 
z debaty sejmowej.

Ta ustawa ma dwa podstawowe mankamenty, 
które chciałbym podkreślić. Nazywam ją ustawą re-
wolwerową, dlatego że niejako przystawia ona rewol-
wer do skroni sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
grożąc im sankcjami dyscyplinarnymi w różnych 
okolicznościach. Jeszcze tak nie było, żeby sankcje 
dyscyplinarne były zapisywane w ustawie. Jeszcze 
tak nie było, żeby sankcje stanowiły instrument na-
cisku – czego jestem pewien – na sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

Drugim zasadniczym mankamentem ustawy 
jest to, że pozbawia ona byłych sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego części praw publicznych. Zakazuje 
im zajmowania stanowiska w kwestiach publicznych, 
którymi się wcześniej zajmowali. To jest troszkę tak, 
jak gdyby emerytowanemu stolarzowi zakazać mówić 
o stolarstwie, emerytowanemu lekarzowi zakazać 
mówić o sprawach medycznych, a emerytowanemu 
senatorowi zakazać wypowiadać się na tematy pu-
bliczne.

To są dwa poważne mankamenty ustawy, któ-
re sprawiają, że nie tylko w mojej ocenie, ale tak-
że w ocenie moich kolegów z klubu Platformy 
Obywatelskiej, ta ustawa powinna zostać przez 
Wysoką Izbę odrzucona. Przystawianie pistoletu do 
skroni sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ogra-
niczanie ich uprawnień, jeżeli chodzi o zabieranie 
głosu w sprawach publicznych… Uważamy, że jest to 
pisane pod konkretne osoby, pod obecnych sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego albo tych, którzy, tak 
jak profesor Stępień czy profesor Zoll, wypowiadają 
się w sprawach publicznych, a wcześniej sprawowali 
swoje urzędy.

Nie może być tak, że sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego, który przestał być sędzią, ma za-
kaz wypowiadania się w sprawach publicznych. Nie 
może być tak, że ustawa zwykła ogranicza upraw-
nienia sędziego zawarte w konstytucji. Dlatego też 
wnoszę o to, aby ustawa została odrzucona. Dziękuję 
bardzo.



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

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

miejsc przy stole prezydialnym.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
druk nr 320 – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o paszach, 
druk nr 323 – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego 
porządku obrad.

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

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

Przypominam, że zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią po przygotowaniu przez właściwe komisje 
senackie sprawozdań porządek obrad może zostać 
uzupełniony o… W tej chwili już wiem, że tylko 
o jeden punkt: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw, druk nr 327. Z kolei ustawa 
o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicz-
nej, druk nr 330, będzie rozpatrzona na następnym 
posiedzeniu.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu trzeciego, 
dotyczącego ustawy o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, przystąpimy do rozpatrzenia punk-
tu: informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 
2015. Następnie wysłuchamy wyjaśnień i odpowiedzi 
kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej. 
Bezpośrednio po wysłuchaniu odbędzie się głosowa-
nie nad tym punktem, a następnie zostanie złożone 
ślubowanie przez wybranego członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Przypominam, że o godzinie 12.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa w obradach na otwar-
cie wystawy na temat życia i twórczości Henryka 
Sienkiewicza.

Jest tu obecna młodzież maturalna z XXIII Liceum 
Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie. Bardzo serdecznie witam mło-
dzież. Przysłuchujcie się, Młodzi, może kiedyś nas 
zastąpicie.

(Senator Jan Dobrzyński: Na pewno, Panie 
Marszałku.)

Na pewno nas zastąpicie.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad…
(Głos z sali: Panie Marszałku, zgłosił się senator…)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Głos chciał zabrać 

senator sprawozdawca.)
Ale momencik, przecież ja to wiem… Proszę pań-

stwa, przecież ja widzę i słyszę. Czy ktoś ma wątpli-
wości, czy ja słyszę i widzę?

(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

Przypominam, że przed przerwą, zgodnie 
z art. 48 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Senatu, został 
zgłoszony przez pana senatora Piotra Zientarskiego 
wniosek formalny o odesłanie ustawy do Komisji 
Ustawodawczej.

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Senatorze. To jest ten mo-

ment, kiedy może pan zabrać głos.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym złożyć sprzeciw wobec wniosku se-

natora Zientarskiego o przekazanie sprawy do pro-
cedowania w Komisji Ustawodawczej. Ta kwestia 
była omawiana wczoraj na posiedzeniu Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jednak 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(senator R. Ambrozik)

nie wzbudziła zainteresowania senatorów Platformy. 
Żaden z nich nie był obecny na posiedzeniu komisji.

(Senator Piotr Zientarski: Jak to?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Zatem, proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)
…przystępujemy do głosowania.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, prze-

praszam…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku!)
W jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: W trybie sprosto-

wania.)
Moment…
(Senator Piotr Zientarski: W trybie sprostowania.)
W trybie sprostowania? Bardzo proszę, jest to 

możliwe. Krótkie sprostowanie.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, chciałbym powiedzieć, że rów-
nolegle do posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w dniu wczorajszym 
odbywało się posiedzenie połączonych Komisji 
Ustawodawczej i Komisji Infrastruktury.

(Senator Jan Dobrzyński: Trzeba było się podzie-
lić: połowa tu, połowa tu.)

To jest pierwsza sprawa. A druga kwestia jest taka, 
że ze wszystkich załączonych opinii wynika, że to 
jest ustawa ustrojowa, a do tej pory wszystkie ustawy 
ustrojowe dotyczące Trybunału Konstytucyjnego były 
rozpatrywane przez Komisję Ustawodawczą.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku…)
A w jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Rafał Ambrozik: Ad vocem, chciałbym 

się ustosunkować do tego, co pan…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie można ad vo-

cem.)
Ale kto decyduje o tym? Ja decyduję.
(Wesołość na sali)
No, proszę państwa, moment. A dlaczego mamy 

odbierać głos senatorom? No, proszę państwa…
Proszę bardzo, ad vocem.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie no, brawo, Panie 

Marszałku.)
(Oklaski)

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje, w tym m.in. Komisja 

Ustawodawcza, skończyły obrady…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii… Panie 

Senatorze Fedorowicz, bardzo proszę o ciszę, bo pan 
ma bardzo donośny głos i słychać go nawet wtedy, 
gdy pan mówi cicho.)

(Głos z sali: Aktorski ma głos.)
Połączone komisje skończyły obrady przed 

rozpoczęciem obrad Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo…
(Senator Jan Rulewski: Ad vocem.)
A w jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Piotr Zientarski: Ad vocem do ad vocem.)
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ad vocem, ad vo-

cem.)
No, ale wie pan, nie było…
(Senator Jan Rulewski: Było, było, Panie 

Marszałku. A powiedział pan, że udziela głosu.)
Dobrze, bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pan sprawozdawca Ambrozik wskazał, że nie 

było kilku senatorów PO – czy też w ogóle żadnego 
z nich – i że nie stawiali oni tej sprawy. Rzeczywiście, 
przyznaję się do tego, że mnie nie było. Jestem uspra-
wiedliwiony, ale…

(Senator Jarosław Rusiecki: A kto usprawiedli-
wił?)

…z wypowiedzi senatorów PiS wynika, że oni 
tego sprawozdania nie otrzymali i dopiero wczoraj, 
w momencie procedowania…

(Senator Stanisław Kogut: Przestań!)
…sprawozdanie było w trybie pilnym przedsta-

wiane tutaj, w ławach. I wobec tego proszę, Panie 
Marszałku, o uznanie tego wniosku za niebyły, bo 
niezgodny z faktami.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, z tego, co wiem – a mam dobre 

informacje – sprawozdanie zostało dostarczone sena-
torom przed godziną 14.00. I to jest do sprawdzenia. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
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Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem for-
malnym pana senatora Piotra Zientarskiego.

Kto jest za tym wnioskiem, czyli za odesłaniem 
tej ustawy do Komisji Ustawodawczej?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 27 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
(Senator Czesław Ryszka: Trochę was za mało.)
Powracamy do dyskusji.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Libickiego.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ja z py-

taniem do pana marszałka.)
Ale w tej chwili to już, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Klich: Z formalnym pytaniem.)
Nie ma formalnych pytań do marszałka.
(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny.)
Nie ma takiego wniosku formalnego, jak pytanie 

do marszałka.
(Senator Bogdan Klich: To ja w kwestii formalnej.)
Oddałem już głos panu senatorowi Libickiemu. 

Później, po wypowiedzi pana senatora, pan może 
się zgłosić, tylko proszę określić, w jakim trybie. 
Dobrze? Bo teraz nie będziemy prowadzili debaty, 
dyskusji.

(Senator Bogdan Klich: Ja chciałbym…)
Panie Senatorze, pytania można było…
(Senator Bogdan Klich: Chciałbym zapytać o…)
Panie Senatorze, ale nie udzieliłem panu głosu. 

Wszelkie wątpliwości można i trzeba było rozwiać 
podczas specjalnie zwołanego przeze mnie posiedze-
nia Konwentu Seniorów.

(Senator Bogdan Klich: No tak, w nawiązaniu do 
tego chciałbym…)

Odbyło się posiedzenie konwentu i wszystkie 
informacje państwu przekazałem, również przed 
chwilą.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
(Senator Bogdan Klich: No i w związku z tym 

chciałbym właśnie o coś zapytać.)
Panie Senatorze, ma pan głos.
(Senator Tomasz Grodzki: Sprawa ekstraordyna-

ryjna!)

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że wreszcie mogę zabrać głos w dys-

kusji.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No właśnie.)

Będzie krótko. W zasadzie chciałem zadać to py-
tanie autorom ustawy o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, czyli posłom, ale wczoraj, kiedy 
była runda pytań, ich nie było, więc pozwolę sobie 
zadać to pytanie w trybie wypowiedzi w dyskusji. 
Moje wystąpienie będzie krótkie.

Pierwsza kwestia. Chciałbym powiedzieć, że ja 
jestem senatorem już 5 lat i widziałem różne rze-
czy. W tak szybkim trybie, bez sprawozdania albo ze 
sprawozdaniem dostarczonym na krótko przed gło-
sowaniem, różnymi punktami już się zajmowaliśmy.

(Senator Grzegorz Bierecki: To było za rządów 
Platformy.)

A nie, za rządów PiS również. Jednak tak szybkie-
go trybu w przypadku tak ważnej ustawy jak ustawa 
o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego to 
jeszcze nie widziałem. Jestem tym zdumiony. I to 
jest kwestia pierwsza.

A teraz druga kwestia. Moje pytanie jest takie. 
Myśmy debatowali już tutaj o punkcie pierwszym, 
o ustroju sądów powszechnych, i rozmawialiśmy 
też o kwestiach dyscyplinarnych i o wydłużaniu 
kar wobec sędziów. I wtedy się zastanawialiśmy, 
które z tych elementów są słuszne. I wtedy, kiedy 
rozmawialiśmy o oświadczeniach majątkowych, za-
stanawialiśmy się, które z tych rozwiązań są słuszne 
i które, naszym zdaniem czy moim zdaniem, bo 
ja o to pytałem, mają znamiona pewnego nękania 
tej grupy zawodowej. Otóż mam wrażenie, że tu-
taj – teraz z kolei rozmawiamy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego – z takim nękaniem 
chyba mamy do czynienia. Tu są 2 możliwe roz-
wiązania. Ja już nie pamiętam, czy od początku tej 
kadencji rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym 
po raz piąty, szósty czy siódmy, bo tych ustaw i pro-
jektów było już tyle, że, szczerze mówiąc, zgubiłem 
się i nie wiem, który to już jest projekt, ten, o którym 
rozmawiamy. Albo to jest tak, że ci, którzy zgłasza-
ją te projekty, po prostu nie mają na to koncepcji. 
I tych projektów jest tyle, bo pomysł na Trybunał 
Konstytucyjny co chwilę się zmienia, albo jednak 
mamy do czynienia z właśnie sytuacją pewnego 
nękania. Ja raczej przychylałbym się do tego, że 
to ten drugi wariant. Zostawiam to pytanie niejako 
zawieszone w powietrzu, ale chętnie bym się do-
wiedział, jakie są powody tych, którzy te ustawy 
zgłaszają, że je po raz któryś zgłaszają. Rozumiem 
jednak, że skoro autorów nie ma na sali, to pewnie 
się tego nie dowiem, ale zostawiam to pytanie nie-
jako zawieszone w powietrzu. Bardzo serdecznie 
dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Fedorowicz, bardzo proszę.

(marszałek S. Karczewski)
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Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja w trybie tak 
zwanym ekstraordynaryjnym. Otóż proszę senatora, 
który wsadził do mojej teczki swój laptop, myśląc, że 
to jego teczka, o odebranie owego laptopa. Jest tam 
znak szczególny – karykatura jednego z ministrów. 
Jak powie czyja, to ja mu go oddam. Dziękuję bardzo.

(Wesołość na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Nadzwyczajny zysk.)
(Senator Robert Mamątow: Aleś błysnął.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Florek zabiera głos.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest ustawa poselska. Wczoraj zadawaliśmy 

pytania w sprawie tej ustawy panu senatorowi spra-
wozdawcy, który starał się odpowiadać w miarę moż-
liwości i swojej wiedzy. Potem chcieliśmy zadawać 
pytania albo przedstawicielowi rządu, albo przedsta-
wicielowi wnioskodawców, ale niestety nie było ni-
kogo – ani przedstawiciela rządu, ani przedstawicieli 
wnioskodawców. A jest to ważna ustawa, dotycząca 
Trybunału Konstytucyjnego. No, pojawia się pytanie, 
jak Senat jest traktowany, skoro w przypadku tak 
ważnych ustaw, które są podejmowane… To jest ko-
lejna ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. 
Ja, podobnie jak pan senator Libicki, zgubiłem się 
i nie wiem, czy to jest już piąta czy szósta w tym 
roku… W każdym razie kolejna. Mało tego, jest to 
ustawa podzielona… To wszystko składa się w za-
sadzie z 3 ustaw. 

Po pierwsze, ustawy o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, którą dzisiaj rozpatrujemy. Po dru-
gie… Wiemy, że Sejm pracuje już nad ustawą o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. Na domiar tego wszystkiego bę-
dzie jeszcze ustawa – Przepisy wprowadzające, bo 
taki jest zapis art. 39 rozpatrywanej dzisiaj ustawy. 
Proszę państwa, jak sobie przypominam, to zgodnie 
z techniką legislacyjną w ustawie wprowadzającej 
wprowadza się… Jest to możliwe, gdy są np. dwie 
ustawy, które trzeba zsynchronizować tak, żeby one 
współgrały z sobą. Państwo senatorowie pamiętają 
ustawę z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych. To była ustawa kolos, 
duża ustawa ustrojowa, ale rzeczywiście było zasad-
ne, żeby taką ustawę wprowadzić. A jakie jest uzasad-
nienie tego, żeby tę materię dzielić na trzy ustawy… 
No, będziemy obserwować, patrzeć, każdą ustawę 

rozpatrywać oddzielnie. Ale nie było najmniejszej 
potrzeby tego dzielenia, bo można było to wszystko 
zawrzeć w jednej ustawie. No ale takie decyzje zapa-
dły i w związku z tym mamy dzisiaj ustawę pierwszą, 
tę o statusie sędziów. No, mogę powiedzieć, że to jest 
właściwie ustawa widmo, dlatego że nie wiemy, kiedy 
ona wejdzie w życie. Dopiero się tego dowiemy, ale 
kiedy, to też nie wiadomo, bo ustawy wprowadzającej 
na razie w ogóle nie ma. W związku z tym zasadne 
byłoby spytać wczoraj pana ministra, panów posłów 
o to, kiedy te ustawy wejdą, jak one będą zsynchro-
nizowane, ale niestety takiej możliwości nie było. 
A więc tworzymy ustawę, która nie wiadomo kiedy 
wejdzie w życie.

Proszę państwa, teraz kilka szczegółów dotyczą-
cych samej ustawy. Oczywiście można by długo, 
długo dyskutować nad tą ustawą, jest tam wiele cie-
kawych punków, chociażby wiek 70 lat dla sędziów, 
zaświadczenia lekarskie, które mają przedstawić nie 
wiadomo kiedy, nie wiadomo od kogo, nie wiado-
mo, jak ma to wyglądać… Wynotowałem tylko kilka 
ważnych punktów i w związku z tym zgłaszam na-
stępujące poprawki do uchwalonej przez Sejm ustawy 
o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego… 
5 poprawek, wczoraj miałem 10 przygotowanych, ale 
doszedłem do wniosku, że nie będę się męczył, bo 
i tak, i tak z doświadczenia wiem, że niedużo to daje, 
więc zasygnalizuję tylko 5 poprawek.

Poprawka nr 1 – skreślić art. 5. Proszę państwa, 
art. 5 brzmi: „Stosunek służbowy sędziego Trybunału 
nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po zło-
żeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale 
w celu podjęcia” itd. Wiedzą państwo, znacie to pań-
stwo… Oczywiście co do tego, kiedy nawiązuje się 
stosunek służbowy, mamy kompletnie oddzielne 
zdania. Jeżeli członek Trybunału, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego zostaje wybrany przez Sejm, to jest 
równoznaczne z tym, że jest wybrany, ślubowanie 
jest tylko aktem dodatkowym do podjęcia czynności. 
W związku z tym wnoszę o skreślenie art. 5.

Następna poprawka – skreślić art. 7. Cytuję: 
„Sędzia Trybunału postępuje zgodnie z Kodeksem 
Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
uchwalonym na podstawie odrębnych przepisów”. 
No i pytam: jakich odrębnych przepisów? To byłyby 
też pytania ewentualnie do ministra: kiedy one zo-
staną uchwalone, kto jest uchwali… Przecież mówi-
my o ważnej sprawie, o kodeksie etycznym sędziów. 
Pamiętamy artykuły konstytucji, w których odno-
śnie do sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest 
zapisane, że on odpowiada tylko i wyłącznie przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. No, a tu mamy kodeks 
etyczny. Oczywiście pewnie sędziowie mogą taki 
kodeks wprowadzić, ale nie wiem, czy zgromadzenie 
ogólne, czy ktoś z sędziów musiałby to… Nie mamy 
kompletnie żadnej wiedzy na temat tego, jak to ma 
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wyglądać, co z tego będzie… Będziemy czytać na-
stępną ustawę i się okaże, że ona nie jest spójna z tą 
ustawą… No, nie wiemy… W związku z tym wnoszę 
o to skreślenie.

W art. 26 proponuję… Przepraszam, już szukam… 
O, jest. „Zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego 
Trybunału przewinienia, o którym mowa w art. 24 
ust. 1, do Prezesa Trybunału może złożyć: sędzia 
Trybunału; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek Prokuratora Generalnego”. Proponuję wy-
kreślenie pktu 2, bo on jest oczywiście niezgodny, 
tak jak poprzednie, z konstytucją.

Proszę państwa, teraz art. 24 ust. 1. Przeczytam: 
„Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed 
Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchy-
bienie godności urzędu sędziego Trybunału, na-
ruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego”… Proponuję wykreślić sło-
wa „Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego”. Nie ma tego kodeksu, nie wiemy, 
jak będzie, jak on powstanie… Jak będziemy coś wię-
cej wiedzieć na ten temat, to możemy oczywiście 
dyskutować.

I jeszcze ostatnia uwaga, art. 33. „Sędzia 
Trybunału w stanie spoczynku nie może należeć 
do partii politycznej, związku zawodowego ani pro-
wadzić działalności publicznej niedającej się pogo-
dzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów oraz ma obowiązek dochować godności 
statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku postępuje 
zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego”. Proszę państwa, sędzia w stanie 
spoczynku nie może należeć do partii politycznych. 
Proszę państwa, w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w art. 195 ust. 3, jest zapis, że „sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania 
stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego”… itd., itd. Dalej nie będę już 
czytał. Zapis w konstytucji jest wyraźny – „w okre-
sie zajmowania stanowiska”. Dotyczy to sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby ustawodawca 
chciał zapisać, że dotyczy to nie tylko sędziów czyn-
nych, toby to zrobił, ale w tym artykule konstytucji 
nie ma takiego zapisu i w związku z tym nie ma takiej 
delegacji. Mamy tu do czynienia z przekroczeniem 
delegacji z konstytucji, w związku z czym, moim 
zdaniem, omawiany przepis jest niezgodny z konsty-
tucją. Oczywiście można to poprawić. Proszę zmienić 
konstytucję i zrobić odpowiedni zapis w konstytucji 
– wtenczas będzie to zgodne. Jest to kolejny punkt, 
artykuł, który jest niezgodny z konstytucją.

Proszę państwa, na tym skończę. Naprawdę moż-
na by jeszcze zgłaszać wiele innych uwag do tego 

projektu. Na pewno wrócimy do tej ustawy w mo-
mencie, kiedy będą omawiane następne dwie usta-
wy. Zobaczymy, czy one będą spójne, kompatybilne. 
Trudno w tej chwili głosować nad ustawą, która nieja-
ko jest połączona z innymi, a my nie mamy kompletnie 
żadnej wiedzy na ich temat. Oczywiście w technice 
prawodawstwa jest to dopuszczalne. Takie jest zdanie 
adwokatów. Powinniśmy mieć jednak przedłożone 
pozostałe projekty, żebyśmy, podejmując uchwałę, 
mieli wiedzę o tym, co w nich jest. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to ustawa, która jest konsekwencją tego, co 

wydarzyło się m.in. w tej Izbie w poprzedniej ka-
dencji, bodajże na początku czerwca 2015 r., kiedy 
Platforma Obywatelska przeforsowała słynną już 
ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Ta 
ustawa okazała się później ustawą w części niekon-
stytucyjną. Jeżelibyśmy przypomnieli sobie ów-
czesną debatę, notabene z udziałem pana prezesa 
Rzeplińskiego, który był wtedy obecny, argumen-
tację, która została wówczas użyta, i kwestie, któ-
re zostały wówczas poruszone… Gdyby rządząca, 
mająca wówczas większość Platforma Obywatelska 
wyciągnęła z tego wszystkiego wnioski, nie byłoby 
całego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. 
Praprzyczyną tego kryzysu – historycznie, mery-
torycznie i politycznie rzecz biorąc – była ustawa 
z czerwca 2015 r. Dlatego kiedy dziś słyszę ze stro-
ny Platformy Obywatelskiej utyskiwania na to, co 
dzieje się w Polsce, słowa, że praworządność jest 
zagrożona i że naruszane są filary demokratyczne-
go państwa prawa, to przyznaję, że ta argumentacja 
brzmi niewiarygodnie z bardzo prostej przyczyny. Bo 
nie wystarczy przeprosić. Owszem, były przeprosi-
ny, ale skutki prawne i konsekwencje, które zostały 
wywołane, mają zasadnicze znaczenie dla jakości 
naszego życia publicznego. I o tym trzeba doskonale 
pamiętać. I dlatego to, co jest dziś czynione, plus 
jeszcze jeden element tej całej sprawy, a mianowicie 
rola niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
którzy dolewają oliwy do ognia i swoją postawą, nie-
licującą z godnością, powagą i tym wszystkim, co 
się przypisuje urzędowi sędziego… Podejmują oni 
działania, których trudno nie oceniać w kategoriach 
politycznych. To wszystko powoduje, że mamy do 
czynienia z próbą kwestionowania konstytucyjnego 
porządku w państwie polskim.
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W moim głębokim przekonaniu ta ustawa – ow-
szem, ona jest ustawą cząstkową, ale nawet pan se-
nator Florek przyznał, że mamy, jako parlament, pra-
wo do tego, żeby taką ustawę przyjąć – porządkuje 
sprawy we wspomnianej materii. Warto tu zwrócić 
uwagę, że sędzia w stanie spoczynku nadal pozo-
staje sędzią. Bycie w stanie spoczynku to nie jest 
jakiś odrębny rodzaj bytu. Taki sędzia nie orzeka, 
owszem, nie uczestniczy w zgromadzeniu ogólnym, 
ale nadal pozostaje sędzią i korzysta przede wszyst-
kim z ogromnych przywilejów, jako pozostający 
w stanie spoczynku. 

Ja przypomnę, że sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego pozostający w stanie spoczyn-
ku otrzymują przynajmniej kilkunastotysięczne 
emerytury, dożywotnio, bez względu na to, ile lat 
mieli wypracowane, otrzymują m.in. taki przywi-
lej. Mają też inne przywileje wynikające z samego 
statusu, z faktu pozostawania sędziami w stanie 
spoczynku. W związku z tym jest oczywiste, że 
skoro w stosunku do innych zawodów prawniczych 
– myślę tutaj o prokuratorach pozostających w sta-
nie spoczynku – stosuje się pewne regulacje, to 
analogiczne przepisy stosuje się również do takich 
szczególnych sędziów, jakimi są sędziowie sądu 
konstytucyjnego. Chyba że uznamy, że Trybunał 
Konstytucyjny to nie jest władza sądownicza. 
Wtedy oczywiście możemy na wspomniany temat 
dyskutować. Ale o tym, że trybunał jest władzą są-
downiczą, mówi się wyraźnie w konstytucji i tego 
faktu nie zmienimy. W związku z tym uważam, 
że omawiana tu ustawa jest dobrą ustawą. Jest 
ustawą konieczną. Wynika ona z pewnej prakty-
ki, jaka się ukształtowała, i z przebiegu konflik-
tu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. 
I dlatego jak najbardziej popieram tę ustawę i mam 
nadzieję, że ten konflikt, który jest wykorzysty-
wany w celach politycznych, który służy również 
do umiędzynarodowienia wewnętrznych proble-
mów Polski przez opozycję, która mieni się opo-
zycją totalną i próbuje wykorzystać ten konflikt 
dla swoich wąskich interesów i do swoich celów 
politycznych… Mam nadzieję, że sytuacja wokół 
Trybunału Konstytucyjnego zostanie wreszcie… 
Ja przypomnę jeszcze: praprzyczyną tego konfliktu 
była słynna ustawa czerwcowa z roku 2015. Mam 
nadzieję, że omawiana tu ustawa przyczyni się do 
ustabilizowania tej sytuacji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
A teraz o zabranie głosu proszę pana senatora 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, Panie Ministrze – zwracam się 
tutaj do rzecznika praw obywatelskich – to szczęśliwa 
okoliczność, że jest pan tutaj, wśród nas, kiedy mówi-
my o sprawach fundamentalnych dla praworządności 
w Polsce.

Aż kusi, żeby się odnieść do słów mojego poprzed-
nika, ale nie zrobię tego. Może tylko powiem, że w sy-
tuacji, kiedy senator, a zwłaszcza doświadczony senator, 
spotyka ustawę, w której są powtórzenia całych akapi-
tów z konstytucji, zwykł on mówić, że to jest niedopusz-
czalne i że to jest bubel prawny, a nie świetna ustawa. 
Jeżeli spotyka przepisy, które są w sposób jawny nie-
zgodne z konstytucją, np. dające prezydentowi de facto 
możliwość decydowania, kiedy sędzia będzie sędzią 
i podejmie się swoich obowiązków, czy też wkraczające 
w materię praw człowieka, praw obywatelskich wtedy, 
kiedy są to przepisy kneblujące możliwość wypowiada-
nia się przez sędziów w stanie spoczynku, to na pewno 
– jestem o tym przekonany – powie, że to jest zła ustawa, 
zła od samego początku, zła w swojej intencji. Bo, proszę 
państwa, zwykliśmy w uzasadnieniach ustaw pisać na 
samym początku ocenę stanu obecnego. I chciałbym 
zadać takie pytanie: a cóż takiego w zakresie postę-
powania sędziów Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj 
dzieje się niedobrego i przez tyle lat funkcjonowania 
działo się niedobrego, że teraz zaistniała konieczność 
przedkładania takiej ustawy? Otóż nic takiego się nie 
wydarzyło. A zatem powstaje pytanie o cel tego przed-
łożenia. Otóż ta szósta już ustawa ma na celu, tak jak 
i poprzednie, zdestabilizowanie, unieczynnienie jednej 
z najważniejszych instytucji państwa demokratycznego.

Proszę państwa, w wypowiedziach politycznych 
odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego 
często słyszymy, że zmiany w poszczególnych usta-
wach są przyjmowane z lęku, jakoby trybunał miał 
się przeciwstawić planom reformatorskim Prawa 
i Sprawiedliwości. Proszę państwa, jedyne ustawy 
z tego, co państwo robicie, które trybunał zakwestio-
nował, to były ustawy dotyczące samego trybunału. 
Minął rok, a nie macie żadnego dowodu na to, że 
ktokolwiek chciał, zamierzał w złej wierze hamować 
wasze poczynania, i to w jakiejkolwiek dziedzinie. 
Trzeba dzisiaj powiedzieć, że to jest kłamliwa argu-
mentacja. A więc jeśli nie o to chodzi, jeśli nic złego 
się nie dzieje, to wobec tego o co chodzi? Dlaczego 
państwo to robicie? Wydaje mi się, że odpowiedź lo-
kować trzeba w przyszłości – i to powinno napawać 
niepokojem. Najwyraźniej chodzi o to, żeby mieć 
trybunał powolny sobie albo niefunkcjonujący. Trzeba 
zawiesić w powietrzu takie pytania: Co państwo nam 
jeszcze szykujecie? Po co jest to wam potrzebne?

Kiedy powojenna Europa budziła się po koszmarze 
II wojny światowej, wyciągała wnioski z tej hekatomby. 
W sensie instytucjonalnym w poszczególnych krajach 
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wyrazem tego, że odrobiliśmy lekcję okupioną milio-
nami istnień ludzkich, było powoływanie sądów kon-
stytucyjnych, było powoływanie trybunałów w nowym 
rozumieniu, trybunałów, które wyrażały przekonanie, 
że władza polityczna, zwłaszcza władza wykonaw-
cza, nie ma pełni uprawnień, że owszem, może kształ-
tować politykę, może kształtować życie społeczne, 
może kształtować prawo, ale w granicach konstytucji. 
Otóż w moim przekonaniu państwo destabilizujecie 
Trybunał Konstytucyjny dlatego, że chcecie te granice 
przekraczać. Nie znajduję innego wytłumaczenia ani 
w tym czasie, który minął, ani… Bo nie o to chodzi, że 
ktoś wam w czymś przeszkadza. To wam przeszkadza 
trybunał. I przeszkadza wam nie ze względu na to, co 
miało miejsce, tylko ze względu na to, co się planuje.

Ta ustawa nie tylko w sensie szczegółów jest wa-
dliwa. Nie będę w to wchodził, ale układa się w ten 
cykl postępowania… Ja już mówiłem: dzisiaj, Panie 
Marszałku, nikt nawet nie próbuje udowadniać, że jest 
to ustawa naprawcza – po prostu taki mechanik, który 
szósty raz naprawia ten sam pojazd, ośmiesza sam sie-
bie. To jest ustawa niepotrzebna, która zawiera przepisy 
niekonstytucyjne, która uderza w prawa obywatelskie 
i układa się w cykl przedsięwzięć mogących tak na-
prawdę uderzyć w fundamenty demokratycznego ładu 
w Polsce. I dlatego musimy głośno mówić „nie” temu 
procesowi, szczególnie tutaj, w Senacie, który z własne-
go wyboru postanowił czuwać nad wykonaniem wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego, który sprzymierzył się 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z Najwyższą Izbą 
Kontroli, z Rzecznikiem Praw Dziecka, żeby zagwaran-
tować pełne przestrzeganie prawa w Polsce. W tej Izbie 
tego rodzaju ustawy powinny wylądować tam, gdzie ich 
miejsce – w koszu. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.
Aha, zanim udzielę głosu panu senatorowi, chciał-

bym panie i panów senatorów poinformować, że bie-
żące posiedzenie Senatu zostało przedłużone do jutra, 
tj. do dnia 17 listopada 2016 r.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku Praw 

Obywatelskich! Wysoka Izbo!
Tyle nieprawości konstytucyjnych jest w tym 

przedłożeniu, że – rozmawiałem o tym przed chwilą 
z kolegą senatorem – właściwie nie wiem, od czego 

zacząć. 10 minut na to, żeby o tym powiedzieć, to jest 
zdecydowanie za mało. A co do wypowiedzi pana 
senatora Jackowskiego, zupełnie kuriozalnej, o tym, 
że wiele już się mówiło o umiędzynarodowieniu itd… 
Przecież nie kto inny jak minister Waszczykowski 
zaprosił Komisję Wenecką, którą się teraz ignoruje 
kompletnie, wielkie autorytety prawnicze. One ist-
nieją, czy to się wam podoba, czy nie, czy chcecie je 
zakneblować, czy nie. One są i one pozostaną.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości stu-
denci prawa na tej ustawie będą się uczyć, jak nie 
należy tworzyć prawa, jak nie należy obchodzić prawa 
i ustawą zwykłą zmieniać konstytucji. Bo przecież 
konstytucja gwarantuje większą swobodę sędziom 
Trybunału Konstytucyjnego, którzy są tylko sędziami 
na 9 lat, a nie na całą swoją aktywność zawodową, 
niż sędziom sądów powszechnych. Art. 195 wyraź-
nie stanowi, że nie może należeć do partii w okresie 
sprawowania urzędu. I to jest konstytucyjne. A mó-
wienie o tym, że w ogóle nie może się wypowiadać 
publicznie, jest ewidentnym łamaniem konstytucji, 
jest właśnie chęcią zamknięcia ust, przestraszenia 
i zamknięcia ust autorytetom, byłym prezesom i sę-
dziom Trybunału Konstytucyjnego. I to wam się nie 
uda, bo są jeszcze inne organy, jest rzecznik praw 
obywatelskich, który odważnie i bezkompromiso-
wo broni praw obywatelskich przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, ale tym, który rzekomo wcześniej 
taki platformiany orzekał w tym okresie o ustawach 
tworzonych właśnie za czasów Platformy. Proszę zo-
baczyć…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam. 

Proszę o wyciszenie telefonów na sali posiedzeń.)
…jakie były orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, jakie były orzeczenia. To było 
oceniane prawo tworzone w okresie sprawowania 
władzy przez Platformę Obywatelską, w tym okresie. 
Proszę to ocenić i dopiero wtedy, przez pryzmat tych 
orzeczeń powiedzieć, jakie stanowisko ci sędziowie… 
A mogę jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
powiedzieć coś na ten temat, bo przejrzeliśmy, ale 
nie tylko, przepracowaliśmy ponad 150 wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, także tych zaległych, 
wcześniejszych. Powstało kilkadziesiąt ustaw, pro-
jektów, które wyszły z Senatu, z których to inicja-
tyw byliśmy po prostu dumni. To były owoce pracy 
Trybunału Konstytucyjnego, właśnie tego rzekomo 
jednopartyjnego, który oceniał prawo.

Proszę państwa, mamy opinię Krajowej Rady 
Sądownictwa. Dumny jestem z tego, że 8 lat byłem 
członkiem tego organu. Polecam państwu lekturę tej 
uchwały, stanowiska z 15 listopada 2016 r., w którym 
wyraźnie się mówi, że treść uchwalonej 4 listopada 
2016 r. przez Sejm ustawy nie spełnia wymagań wy-
nikających z zasad poprawnej legislacji, z zasad tech-
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niki prawodawczej. Ten akt normatywny podważa 
stabilność systemu prawnego w zakresie ustrojowym, 
zawiera wiele niejasnych, nieprecyzyjnych i niespój-
nych unormowań, nieprzystających do funkcjonują-
cych od wielu lat regulacji prawnych, przez co nie 
odpowiada nie tylko zasadzie poprawnej legislacji, 
ale nie spełnia też wymogów wynikających z zasad 
techniki prawodawczej.

Art. 197 konstytucji stanowi, że ustawa powin-
na określać organizację Trybunału Konstytucyjnego 
oraz tryb postępowania przed trybunałem. Są to kwe-
stie – jak pisze Krajowa Rada Sądownictwa – które 
powinny zostać przez ustrojodawcę uregulowane 
w ten sposób, by działaniu tej instytucji zapewnić 
rzetelność i sprawność. A wy to burzycie, wy wpro-
wadzacie zupełnie inne rozwiązania. Przecież Sejm, 
wybierając… To wynika z konstytucji. Wybór sę-
dziego przez Sejm określa początek jego kadencji. To 
jest początek kadencji, a nie odebranie przyrzeczenia, 
moment ślubowania. To jest antykonstytucyjne.

Proszę państwa, następuje tworzenie dodatkowe-
go, kompletnie irracjonalnego przepisu – o tym mówił 
też senator Florek – bo z jednej strony art. 24 stano-
wi, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego odpowia-
da dyscyplinarnie za naruszenie prawa, uchybienie 
godności urzędu sędziego, to jest jasne, a z drugiej 
za naruszenie kodeksu etycznego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego. Czyli uchybienie godności to jest 
co innego, a kodeks etyki jest niezależną przesłanką 
godności. Proszę państwa, dla mnie to jest kompletne 
kuriozum, to jest kompletne kuriozum. Już nie mówię 
o tym, że tego kodeksu nie ma.

(Głos z sali: Jest.)
Nie, etycznego nie ma.
(Senator Leszek Czarnobaj: W głowie jest.)
Tak, w głowie jest.
Proszę państwa, co to jest w ogóle za prawo-

dawstwo? Tutaj już była mowa o tym, że nie wia-
domo, kiedy wejdzie w życie, bo nie ma przepisów 
przejściowych. Ale tych argumentów jest multum. 
Przecież te wszystkie formalności, które nakłada 
się na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – o tym 
mówi też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, że 
sędziemu trybunału grozi utrata urzędu w związ-
ku z niespełnieniem obowiązku określonego przez 
projektodawcę ustawy – czyli oświadczenie o dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez mał-
żonka, o stanie zdrowia, o stanie majątkowym… 
Sędziowie muszą tutaj dokładnie badać kalendarz 
itd., bo w innym przypadku… I tu fundacja helsiń-
ska mówi wyraźnie, że te kwestie oczywiście mogą 
być oceniane dyscyplinarnie, jeśli chodzi o kwe-
stie godności urzędu, ale one de facto prowadzą do 
obejścia zasady nieusuwalności sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego. I to jest niedopuszczalne. Sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego jest sędzią przez 9 lat, 
i koniec, chyba że sprzeniewierzył się właśnie god-
ności, a nie jeszcze jakimś innym zasadom, które 
będą wynikały z etyki. To co? To należy uznać, 
że w sądownictwie powszechnym czy w Sądzie 
Najwyższym wszyscy sędziowie orzekający w po-
stępowaniach dyscyplinarnych rozumieją, co to 
jest godność sprawowania urzędu, tylko sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego tego nie wiedzą i mu-
szą mieć dodatkowy kodeks. No, proszę państwa, 
bądźmy poważni. Szanujmy osoby, które mają być 
wybitnymi prawnikami. No niestety, praktyka idzie 
w innym kierunku. Bo, proszę państwa, tutaj jest…

(Senator Jan Dobrzyński: Bo nie są, Panie 
Mecenasie. W tym się z panem zgadzam.)

Nie. W tej chwili, w tej chwili… Nie. Ja mówię 
o ostatnich wyborach. Bo tu nie wystarczy – ja nie chcę 
tutaj podawać konkretnych nazwisk – spełnić wymo-
gu formalnego bycia sędzią Sądu Najwyższego… 
Tam jest koniunkcja, że należy wyróżniać się wie-
dzą prawniczą. Wyróżnianie się wiedzą prawniczą 
to przynajmniej tytuł doktora, to przynajmniej jakieś 
publikacje, to przynajmniej jakieś wyróżnienie śro-
dowiskowe. Sam jestem adwokatem i wiem, że jeśli 
wyróżniać się, no to właśnie przede wszystkim wie-
dzą prawniczą, która w jakiś sposób jest wymierna. 
Chodzi o publikacje wielkie…

(Senator Czesław Ryszka: Magister Stępień tam 
jest.)

Tak. Jest magistrem, ale jest wykładowcą, jest pro-
rektorem i jest znakomitym… był znakomitym pre-
zesem, znakomitym sędzią, zresztą nominowanym, 
wybranym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Myślę, że nieprzypadkowo.

(Senator Wiesław Dobkowski: Jednym z dwóch.)
Tak że, proszę państwa, jeśli nie nadwerężyłem… 

Chcę jeszcze powiedzieć kilka słów na temat, ge-
neralnie rzecz biorąc, tej ustawy. Ta ustawa, proszę 
państwa, nie jest do poprawienia. Ta ustawa jest 
ewidentnie do odrzucenia. Ta ustawa wpisuje się – 
o tym już tutaj wielokrotnie była mowa – w kolejny 
system dewastacji, kompletnej dewastacji Trybunału 
Konstytucyjnego i wprowadzania ludzi, którzy będą 
posłuszni właśnie jednej opcji. Tak być nie może. 
Nie od tego jest trybunał. Trybunał jest wentylem 
bezpieczeństwa właśnie przeciwko większości parla-
mentarnej. To właśnie on ma być tym cenzorem, on 
ma mieć odwagę powiedzieć ustawodawcy „nie”. Od 
tego jest trybunał. On ma bronić mniejszości i praw 
obywatelskich skutecznie właśnie zaskarżanych przez 
uprawnione organy – w tym jest bardzo wielka rola 
Rzecznika Praw Obywatelskich. I dlatego my jako 
opozycja przywiązujemy wagę do tego organu, do 
tej źrenicy wolności i demokracji, a wam tak zależy 
na zniszczeniu tego bastionu. Tak go naprawiacie, że 
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w tym roku to już czwarta… Mówię o tym roku tylko, 
a pamiętamy, że ledwo zdążyliśmy na Wigilię czy…

(Senator Jan Dobrzyński: …na Nowy Rok.)
…na Nowy Rok. No, sylwester niektórym, m.in. 

mnie, przeszedł…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie był pan, Panie 

Mecenasie?)
Nie, nie zdążyłem dojechać do domu.
(Senator Jan Dobrzyński: A ja byłem.)
No, nie miałem możliwości dojechać, właśnie ze 

względu na początek tego naprawiania. I już, w tej 
ustawie, zapowiadacie kolejne… No, jak tak można 
tworzyć prawo? Oczywiście będę w zdecydowany 
sposób przeciwko tej ustawie, dlatego że uważam, że 
poprawienie niektórych artykułów i tak nie wyelimi-
nuje jej kompletnej niecelowości. O tym też już była 
mowa. Krajowa Rada Sądownictwa mówi o tym, że 
uzasadnienie tego wniosku nie spełnia podstawowych 
wymogów uzasadnienia aktu inicjatywy ustawodaw-
czej. Nie ma uzasadnienia, nie ma porównania stanu 
prawnego. To jest kompletnie lakoniczne i właściwie 
nic nie wiadomo. I dlatego też nie ma dzisiaj ministra, 
nie ma przedstawiciela wnioskodawców. Chowają 
się, proszę państwa. Nie wiedzą, co odpowiedzieć, 
i utrudniają nam procedowanie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sytuacja faktycznie jest bardzo trudna dla Prawa 

i Sprawiedliwości, a dla porządku prawnego – tym 
bardziej. To jest szósta ustawa w tej kadencji zgłasza-
na przez Prawo i Sprawiedliwość, która ma usprawnić 
działanie Trybunału Konstytucyjnego. Czy chodzi 
o usprawnienie? Oczywiście, że nie. Każda z tych 
ustaw jest kwestionowana przez trybunał, a odpo-
wiedzią na to nie jest poprawa prawa, tylko następna 
ustawa, która to kwestionowanie podważa i która ma 
ograniczyć prace trybunału. W zasadzie PiS w tej 
chwili w głównej mierze zajmuje się trybunałem, 
a trybunał, niestety, w główne mierze musi zajmo-
wać się swoją obroną. Taka jest sytuacja faktyczna. 
Ta ustawa zawiera w zasadzie wiele powtórzeń całych 
fragmentów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
Dlaczego? No, ma to służyć nie tyle uzasadnieniu, 

ile ochronie tego, co projektodawcy zamierzają zre-
alizować.

W tym projekcie ustawy są dwie ważne kwestie. Po 
pierwsze, tworzy ona pewne konsekwencje, które ogra-
niczą wypowiedzi dotyczące sytuacji, w jakiej znalazł 
się Trybunał Konstytucyjny, udzielane przez byłych 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym byłych 
prezesów Trybunału Konstytucyjnego: Zolla, Safjana, 
Stępnia. I to jest pierwsza zasadnicza zmiana, zasadni-
cza z punktu widzenia projektodawców. Druga zmiana, 
która też ma temu służyć, to powtórzenie fragmentu 
przepisu konstytucyjnego, co zmienia konstytucję i co 
także ma to wszystko niejako uzasadnić.

Procedowanie tej ustawy jest procedowaniem, 
które trudno zaakceptować. Wczoraj z zaskoczenia 
dowiedzieliśmy się, że ustawa uchwalona przez Sejm 
natychmiast wchodzi pod obrady Senatu. Pan marsza-
łek łaskawie zgodził się na półgodzinną przerwę na 
wniosek klubu Platformy. My tej ustawy nie znaliśmy 
i musieliśmy się przygotować. Ale nie tylko my, także 
pozostali senatorowie, także senatorowie PiS. Nie 
ma możliwości, żeby nad taką ustawą procedować 
natychmiast, z marszu. Ta ustawa ma znaczenie ustro-
jowe. I właśnie dlatego słuszny był wniosek dotyczący 
skierowania jej także do Komisji Ustawodawczej. Za 
każdym razem komisja praw człowieka i praworząd-
ności oraz Komisja Ustawodawcza wspólnie zajmo-
wały się tego typu ustawami. Było tak pięciokrotnie. 
Dlaczego przy szóstej ustawie miałyby tego nie robić?

Chcę też powiedzieć, że ta szósta ustawa doty-
cząca Trybunału Konstytucyjnego to nie jest koniec. 
W tej chwili w Sejmie procedowana jest siódma usta-
wa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, która trafi 
do nas zapewne na następnym posiedzeniu. I mam 
obawy, że będą do nas trafiać kolejne ustawy, do czasu 
kiedy Prawo i Sprawiedliwość podporządkuje sobie 
Trybunał Konstytucyjny.

(Senator Czesław Ryszka: Nie sobie, tylko kon-
stytucji.)

To nie jest zmowa elit. To nie jest zmowa prawni-
ków, którzy bronią Trybunału Konstytucyjnego. PiS 
nie sądził, że będzie taki opór przed ubezwłasnowol-
nieniem Trybunału Konstytucyjnego. To miał być 
krótki spacerek polityczny.

(Głos z sali: Taran konstytucyjny.)
Okazało się, że to nie jest krótki spacer polityczny, 

dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest podstawą 
praworządności ustroju w Polsce. Przypominam, że 
w poprzedniej kadencji, kiedy opozycja była nieza-
dowolona z ustaw albo uważała, że naruszają one 
konstytucję, na tej sali słyszałem takie głosy: jest 
jeszcze Trybunał Konstytucyjny, zwrócimy się do 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo, proszę wyciszyć telefony.)
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To oczywiście było słuszne.
(Senator Jan Dobrzyński: A nie minęło już 10 mi-

nut?)
Pan senator Dobrzyński reguluje mi czas, jak ro-

zumiem. Niech pan reguluje także czas swoich wy-
stąpień – dobrze?

(Senator Jan Dobrzyński: Myślałem, że minęło 
już 10 minut, Panie Marszałku.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
pan marszałek przemawia 7 minut i 10 sekund.)

(Senator Piotr Zientarski: Zegarek za szybko cho-
dzi…)

Ta ustawa jest procedowana w trybie, którego nie 
mogę zaakceptować. Ta ustawa jest procedowana 
także bez obecności ministra sprawiedliwości albo 
któregoś z wiceministrów. Czy w tym ministerstwie 
nie ma wiceministrów? Czy oni są aż tak zajęci? 
Przecież ta ustawa została napisana w ministerstwie, 
a posłowie ją podpisali, tak jak wszystkie inne usta-
wy poselskie. Taka jest zasada działania w tej chwili. 
Minister nie znajduje czasu, żeby przyjść i wyjaśnić 
wątpliwości. Poseł sprawozdawca nie był w stanie 
tego zrobić, i ja mu współczuję. On zapewne także 
otrzymał tę ustawę w ostatniej chwili. Ale minister 
powinien tu być.

Co chwilę, co jakiś czas jest zarzut w stosunku do 
prezesa Rzeplińskiego, że brał udział w procedowaniu 
nad tą ustawą, chociaż zasada jest właśnie taka, że 
przedstawiciele instytucji, których ustawa dotyczy, 
są zapraszani na posiedzenia po to, żeby mogli się 
ustosunkować albo żeby można było im zadać pytania 
i żeby to prawo było jak najlepsze. I chcę powiedzieć, 
że także na dzisiejsze posiedzenie został zaproszony 
prezes Trybunału Konstytucyjnego. A po tych zarzu-
tach rozumiem go, że nie przyszedł – po tych zarzu-
tach, które słyszy ze strony Prawa i Sprawiedliwości 
i w Sejmie, i w Senacie, że bierze udział w pracach 
nad ustawą, która dotyczy trybunału, czyli realizuje 
swój obowiązek i odpowiada na zaproszenie Wysokiej 
Izby. Pan marszałek Karczewski zaprosił pana preze-
sa Rzeplińskiego na to posiedzenie w związku z tą 
ustawą. Ale o ile prezes Rzepliński nie jest konieczny, 
o tyle konieczny jest minister sprawiedliwości.

Ta ustawa jest niekonstytucyjna w kilku przepi-
sach, a także w całości, bo jeżeli jest kilka niekonsty-
tucyjnych przepisów, które są clou ustawy, to ustawa 
jest niekonstytucyjna w całości. W związku z tym 
składam wniosek o odrzucenie tej ustawy. Wniosek 
przekazuję panu marszałkowi. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym wyrazić opinię co do spójności mo-

ich opinii i poglądów z tymi, które wypowiedzie-
li moi koledzy z Platformy. Wyrażam też poczucie 
wspólnoty z tymi milczącymi kolegami z PiS, którzy 
w obliczu blamażu, wstydu za tę ustawę nie zabierają 
głosu. Jedność w tej Izbie, choć inaczej okazywana, 
jest wyjątkowa. Oczywiście nie może być zgody… 
(oklaski) Oczywiście nie może być zgody na to, żeby 
pan marszałek podrzucał nam w momencie, kiedy 
wprowadził już punkt do porządku posiedzenia i kie-
dy rozpoczęła się debata, dokumenty, które mają być 
podstawą tej debaty. Jedynym usprawiedliwieniem 
jest fakt, Panie Marszałku, że zarówno pan, jak i mar-
szałek Karczewski straciliście kontakt wzrokowy 
z salą, to zaś wymaga, niestety, wizyty u okulisty… 
(wesołość na sali) (oklaski) …ale ja nie znam się na 
tych sprawach. Być może potrzeba też usprawnienia 
połączeń między gabinetem pana marszałka a salą 
posiedzeń. W skrajnym przypadku dopuszczam, że 
prezydium będzie się mieściło właśnie w gabinecie 
pana marszałka Karczewskiego.

Ale do rzeczy, do rzeczy. Niestety, ta rzecz może 
być – i za to przepraszam zarówno tych, co mnie 
jeszcze słuchają, jak i tych tu obecnych… Moje wy-
stąpienie nie może mieć charakteru merytorycznego, 
a jedynie może być w stylu groteski. Otóż mamy do 
czynienia z groteską, skoro w ciągu kilku miesięcy, 
jak już powiedziano, wokół instytucji ważnej nie tyl-
ko dla prawa, lecz także dla życia obywateli toczy 
się dziwny dla Europy i świata pojedynek między 
prawnikami stylu pampersowego a elitami lub ko-
neserami prawa. Z tym że nie ma nic złego w tym 
określeniu, że ktoś ma wiedzę na poziomie pamper-
sowym, bo każdy z nas był kiedyś dzieckiem i się 
uczył. Tyle, że jedni pobierają nauki w szkołach, na 
studiach, a inni na ulicy. I tu jest to moje pierwsze 
zastrzeżenie: ten dokument został opracowany przez 
pampersów na ulicy. Po łapach już nam dała, nie tylko 
PiS i nie tylko panu Piotrowiczowi, ale całej Polsce, 
Komisja Wenecka. Ten dokument, który czytałem, 
a miałem na to czas, jest bardzo grzeczny, delikatny, 
ale jednocześnie dosadny. On mówi, że my nie zna-
my podstaw prawa w państwie demokratycznym. 
Ale jest grzeczny, bo zachęca do pracy nad tym pra-
wem. Tymczasem właśnie najważniejsza przesłan-
ka tego dokumentu, wzmacnianego przez uchwały 
Rady Europy, nawet przez kandydatów na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych i inne osoby, nie doczekała się 
niestety rzetelnego opracowania.

Ja w ogóle się dziwię, że nie zwrócono się o do-
datkową opinię – ale nie stawiam takiego wniosku 
formalnego, Panie Marszałku – o to, żeby na te do-
kumenty spojrzał premier Orbán, który jakoś milczy 
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w tej sprawie. (Oklaski) To może być przyjmowane 
jako wyraz poparcia albo przejaw takiego wstydli-
wego milczenia, które mamy na miejscu, tutaj w sali. 
Przecież nie jest to… Państwo się śmiejecie, prawda? 
Ale przecież udziałem premiera Orbána i jego partii 
była zmiana ustawy o trybunale konstytucyjnym, 
więc ma pewnie duże doświadczenie w tym zakresie.

Powiedziałem, że można to tylko w warunkach 
dialogu, w takiej groteskowej konwencji… Ja już 
wcześniej wyrażałem te zastrzeżenia, myślę, że 
nawet podzielane. No, dla mnie jest groteską, gdy 
Trybunałowi Konstytucyjnemu, instytucji, która bie-
rze odpowiedzialność konstytucyjną za sprawowanie 
prawa, narzuca się obowiązki wynikające ze zwy-
kłych regulaminów pracy. No, bardzo przepraszam, 
skoro ustawa w przypadku sędziego sądu konstytu-
cyjnego, ale i jakiegokolwiek sędziego, mówi, że on 
nawiązuje stosunek służbowy, to o ile ja znam pojęcia 
związane z nawiązywaniem stosunku służbowego 
i pracy, przynajmniej 3 warunki muszą być spełnione. 
Oczywiście to jest wskazanie stanowiska i miejsca 
pracy. Zatrzymajmy się. W tej ustawie, jeśliby ten 
groteskowy system przyjąć, nie jest wskazane miej-
sce pracy. A przecież to chyba premier Kaczyński… 
przepraszam, największy polityk kraju wskazał, że 
miejsce pracy nie musi być w Warszawie, że może być 
– już nie pamiętam – w Koluszkach czy gdzieś tam, 
jak to określił. No więc w tej ustawie, niestety, nie 
ma wskazanego miejsca pracy. A więc przepraszam 
bardzo, po tej przysiędze – profesor Seweryński jest 
znany jako specjalista w tych sprawach – gdzie on 
ma się udać do pracy?

(Senator Bogdan Borusewicz: Do Rzeszowa.)
Trybunał Konstytucyjny to jest nazwa, to nie jest 

miejsce pracy. Wobec tego w tej ustawie powinno się 
wskazać jeszcze ulicę i biurko, bo biurko jest bardzo 
ważne, jak wiadomo, nie ma… 

(Senator Piotr Zientarski: I toga.)
Czy może katedrę, bo sędzia to chyba za kate-

drą… A więc powinny być wskazane co najmniej te 
elementy. Oczywiście trzecia sprawa to jest wynagro-
dzenie i zakres obowiązków. No, zakres obowiązków 
na szczęście jest jeszcze w konstytucji.

Żeby pozostać w tej… Jednak może porzućmy 
na… Nie, jest jeszcze jedna taka groteskowa sprawa…

(Senator Piotr Zientarski: I pokwitowanie odbioru 
togi.)

…bardzo poważna. Otóż ktoś, ktoś, kto podawał 
tę piłkę panu Piotrowiczowi, bardzo się skupił na 
tym, żeby akcje objąć zakresem działania ustawy. 
A przecież ja znam osoby, które na pokerze lub na 
pasjansie więcej zarabiają. Pytanie: dlaczego tą usta-
wą nie jest objęte układanie przez sędziów pasjansa 
i gra w pokera? (Wesołość na sali) Przecież tam ol-

brzymie pieniądze… Albo ruletka… Dlaczego tylko 
te nieśmiertelne akcje? Akurat akcje za czasów PiS 
lecą w dół i właściwie by trzeba prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego, jeśli on takie gry na rynku pro-
wadzi, dopłacać… (wesołość na sali) …w imię wy-
pełniania jego patriotycznych obowiązków. To jest 
kolejna groteska.

I kolejna groteska. No, jeśli on to przekaże mał-
żonce lub nie napisze, że małżonka ma jakieś do-
chody, interesy, jakieś różne układanki, stracić może 
czy nawet wnet straci stanowisko. Życie jednak po-
kazuje, że ten prezes trybunału czy sędzia trybunału 
– obojętnie czy, że tak powiem, żywy, czy w stanie 
spoczynku; on ma nie być żywy, tak myślę – może 
mieć dorosłe dzieci, syna i córkę. Pytanie: czy jeśli 
przekaże te akcje synowi, córce lub ukryje te nie-
botyczne zyski z naszej giełdy, to straci stanowisko, 
czy nie straci?

Jak mówię, tych grotesek jest dużo. Są one wzmac-
niane przez uliczne wywody pana Zaradkiewicza i hi-
sterycznie brzmiące obecnej pani sędzi trybunału 
Przyłębskiej. Ja chciałbym odnieść się do tego, co 
powiedział Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jedno-
znacznie, Panowie Milczący, wskazuje, że nie można 
w ciągu pół roku tworzyć siódmej i ósmej ustawy. 
Zapowiadam, że jeśli te ustawy będą działać restryk-
cyjnie, to wystartuję kolejny raz w wyborach tylko 
w jednym celu – żeby napisać ustawę o prześladowa-
nych sędziach w trybunale tak, żeby im przysługi-
wała rekompensata. Tu możemy mieć do czynienia 
z prześladowaniami, z zamrożeniem całego systemu 
prawodawstwa.

Jak powiadam, rozstrzyganie ma miejsce w trybie 
błyskawicznym, żeby nie powiedzieć, że w takim 
zoologicznym… Pan senator Augustyn pytał, w jakim 
celu. No właśnie, w jakim celu te sprawy proceduralne 
tak szybko przebiegają? Ależ to jest oczywiste. Sam 
słyszałem, jak wiceminister sprawiedliwości powie-
dział, że po to, żeby społeczeństwo nic nie wiedziało 
i się w tym nie orientowało. Prosta odpowiedź. Po 
prostu ma być szybko, wobec czego ludzie z zasady 
nic nie będą wiedzieć. Prawda?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
A nie będą wiedzieć, bo nic im się do głowy nie 

wkłada.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

czas minął.)
No i pytanie o cel tego całego przedsięwzięcia, 

które tak groteskowo tutaj musiałem przedstawić. 
W jakim to jest celu? Otóż to jest w celu przeprowa-
dzenia rewolucji. Dotychczas się myliliśmy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już? Dziękuję.
(Senator Jan Dobrzyński: To jest zasłużony sena-

tor, Panie Marszałku, tak że…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
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Widzę, że pan ma dobry kontakt ze mną, ale ostat-
nie zdanie muszę…

(Senator Bogdan Borusewicz: Masz jeszcze 5 mi-
nut, które możesz wykorzystać.)

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze 5 minut wy-
korzystaj.)

To wezmę te 5 minut. Dziękuję. (Oklaski)
(Głos z sali: Przeszedłeś sam siebie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Naprawdę ciężko będzie przemawiać po panu se-

natorze Rulewskim.
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: To było godne tej 

ustawy.)
(Senator Jan Rulewski: To ja może wyjdę.)
Nie, nie. Będę wdzięczna, jeśli pan senator zo-

stanie.
Zdecydowałam się na wypowiedź, żeby po raz 

kolejny zaprotestować przeciwko temu, co się od-
bywa w Sejmie i w Senacie. Postępowanie w dwóch 
sprawach opisuje jedno słowo – lekceważenie. To 
lekceważenie dotyczy, po pierwsze, procedury. To, 
na co zostaliśmy skazani wczoraj i dzisiaj przy okazji 
ustawy o sądach powszechnych oraz tej ustawy… 
Zastosowana tu procedura zmusiła nas do pracy w po-
śpiechu, bez dostatecznego przygotowania. Nie dano 
opozycji możliwości pracy w ramach posiedzenia 
komisji. Mało tego, równolegle zrobiono dwie…

(Senator Piotr Zientarski: Ustawodawczej…)
Tak, ustawodawczej. Ale, jak mówię, robi się nawet 

w ten sposób, że równolegle zwołuje się posiedzenia 
dwóch komisji w momencie, kiedy do Senatu wchodzi 
tak ważna ustawa. A drugi rodzaj lekceważenia to lek-
ceważenie ze strony pana ministra, który nie znalazł 
czasu, żeby podczas omawiania tak ważnej ustawy 
znaleźć się dzisiaj tutaj, w Senacie. To jest oburzające, 
Szanowni Państwo. I być może państwu się wydaje, że 
tak się traktuje opozycję, bo po prostu przegraliśmy 
wybory, może jesteśmy mniej ważni. Ale to jest lek-
ceważenie również państwa, Panowie Senatorowie. 
Dwóch panów siedzi, tak że odzywam się tylko do 
dwóch panów senatorów z Prawa i Sprawiedliwości…

(Głosy z sali: Trzech!)
Przepraszam, trzech. Przepraszam, Panie 

Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, pięciu.)

(Senator Bogdan Klich: Bez sprawozdawcy.)
To, o czym mówię, Szanowni Panowie, oznacza…
(Senator Piotr Zientarski: Pięciu.)
…lekceważenie także wobec panów, także wobec 

całej naszej Izby. To jest lekceważenie Senatu po-
przez to, że się tutaj nie przychodzi, i poprzez to, że 
przekazuje się tutaj ustawy w takim trybie, w nocy, 
wieczorami, po południu, Sejm ma więcej czasu na 
to, żeby popracować, sejmowe komisje mają większy 
komfort. My pracujemy w pośpiechu. I jeszcze raz 
podkreślam: to jest lekceważenie. Tak jak i nieobec-
ność przedstawicieli ministra, którzy nie raczyli się 
dzisiaj tutaj stawić. Tak że chodzi o lekceważenie – to 
po pierwsze.

Po drugie, chciałabym powiedzieć… Nie będę po-
wtarzała wszystkich merytorycznych argumentów, 
które przedstawili i pan senator Florek, i pan senator 
Zientarski, chciałabym jednak odnieść się do jednej 
kwestii: nie wyobrażam sobie, Szanowni Państwo, 
żeby społeczeństwo o tak małej wiedzy i kulturze 
prawnej zostało pozbawione głosu najwybitniejszych 
przedstawicieli środowiska prawniczego. Nie wyobra-
żam sobie. Państwo zamykacie im usta. Oczywiście 
zamykacie usta także swoim nominatom. Bo wasi 
sędziowie, z ogromnym doświadczeniem, z tytułami 
profesorskimi itd., itd., nie będą mogli, zgodnie z tą 
ustawą, wypowiadać się po przejściu w stan spo-
czynku. To jest skandaliczne, Szanowni Państwo, 
dlatego że my jesteśmy młodą demokracją i bardzo 
potrzebujemy takiego głosu. Bardzo potrzebujemy 
głosu najbardziej doświadczonych, najlepszych praw-
ników w Polsce.

Po trzecie, chciałabym powiedzieć, że to roz-
montowanie wymiaru sprawiedliwości, Trybunału 
Konstytucyjnego, sądów i prokuratury, jest tak na-
prawdę – użyję grubego słowa – największą zbrodnią 
na państwie, jaką można zrobić w tak krótkim czasie. 
Udało się to państwu w ciągu roku. I będzie za to od-
powiadał nie tylko obecny minister sprawiedliwości, 
lecz także każdy z państwa, kto przyłoży do tego 
rękę podczas głosowania, zagłosuje za kolejną ustawą 
rozmontowującą system prawny w Polsce. I właściwie 
powiedziałabym, że jest to kolejny gwóźdź do trum-
ny Trybunału Konstytucyjnego. Także ta wczorajsza 
ustawa, która jest kolejnym gwoździem do trumny 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce, oddzielenie sę-
dziów, prokuratury, itd… Chciałabym powiedzieć, że 
jest to smutne, że tak niewiele osób ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości jest dzisiaj na sali, że tak niewiele 
osób zabiera głos. I zapewniam państwa raz jeszcze… 
Proszę o zastanowienie i apeluję. Obyście nie musieli 
wstydzić się za rok czy dwa lata, kiedy Platforma 
Obywatelska lub też inna opozycja, która przejmie 
władzę, będzie musiała to wszystko wyrzucić do ko-
sza. Bo to się tylko do kosza nadaje. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja w swoim wczorajszym wystąpieniu uzasad-

niałem, dlaczego omawiana tu ustawa nie jest god-
na tego, żebyśmy się nią w ogóle zajmowali, i dla-
czego zajmowanie się tą ustawą uwłacza powadze 
tej Izby. Bo jeśli traktujemy się poważnie – a par-
lamentarzyści Platformy Obywatelskiej poważnie 
traktują Senat – to nie powinniśmy się w ogóle 
zajmować takimi aktami prawnymi. Przez lata by-
liśmy dumni z naszej demokracji. Przez lata trakto-
waliśmy ją jako nasz towar eksportowy. Przez lata 
doradzaliśmy na wschodzie Europy. Był też taki 
czas, po arabskiej wiośnie, kiedy na północy Afryki 
doradzaliśmy, w jaki sposób wprowadzać mecha-
nizmy demokratyczne. Dzieliliśmy się naszym de-
mokratycznym doświadczeniem. To właśnie nas 
pytali o to, jak powinna wyglądać demokracja, 
jak powinna ona funkcjonować. A my niezmiennie 
odpowiadaliśmy, że demokracja to nie tylko pro-
cedury wyborcze. Niezmiennie podkreślaliśmy, że 
demokracja jest wtedy i tylko wtedy, kiedy oprócz 
procedur wyborczych respektowane są podstawowe 
prawa i swobody obywatelskie, prawa człowieka 
i prawa mniejszości, także politycznych, zapisane 
w konstytucji. Niezmiennie podkreślaliśmy i dalej 
podkreślamy to, że prawo powinno być ponad bie-
żącą polityką. Sytuacja, w której bieżąca polityka 
dominuje nad prawem, jest sytuacją najgroźniejszą 
dla demokracji. I ta ustawa – szósta z kolei ustawa, 
przy pomocy której próbuje się kompletnie zdemon-
tować Trybunał Konstytucyjny – właśnie w takiej 
perspektywie powinna być oceniania.

 Nazwałem ją wczoraj ustawą rewolwerową, bo jest 
to ustawa będąca przystawieniem rewolweru do skroni 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pod wpływem 
groźby sankcji dyscyplinarnej próbuje się złamać krę-
gosłup sędziom Trybunału Konstytucyjnego, próbuje 
się podporządkować ich jednemu ośrodkowi władzy 
politycznej, a także kneblować im usta – i to zarówno 
teraz, kiedy pełnią swoją funkcję, jak i w przyszłości, 
kiedy będą w stanie spoczynku. Używałem wczoraj 
porównań do stolarza, któremu zabroniono by mó-
wienia o stolarce po przejściu na emeryturę. Nam, 
senatorom też można by zabronić wypowiadania się 
w sprawach publicznych w momencie, kiedy przesta-
niemy być senatorami. Większość rządząca w Polsce 
próbuje zakneblować usta sędziom, którzy przejdą 
w stan spoczynku. Z tych powodów – mieliście pań-
stwo z Prawa i Sprawiedliwości okazję usłyszeć tu 

wystąpienia nas wszystkich – uważamy tę ustawę za 
niezmiernie groźną.

Pamiętam – i pamiętamy – wieczór, kiedy na 
tej sali po raz pierwszy próbowano sparaliżować 
Trybunał Konstytucyjny. To był grudzień zeszłego 
roku. Pamiętamy, jak przez 3 godziny przemawiał 
do nas minister Ziobro, uzasadniając, dlaczego tak 
powinno być. Był obecny, odpowiadał na pyta-
nia, rozwijał swoje myśli. Dzisiaj nie ma tu niko-
go, kto by reprezentował ministra z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Trzeba nie tylko zapytać o to, 
czego obawia się minister sprawiedliwości, nie 
chcąc uczestniczyć w tym posiedzeniu, ale także 
domagać się tego, aby przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości był na tej sali. Domagaliśmy się 
tego podczas posiedzenia konwentu. Ja wniosłem 
o to, aby pan marszałek ponowił zaproszenie do 
ministra sprawiedliwości i aby minister sprawiedli-
wości uczestniczył w tym posiedzeniu, wysłuchał 
nas i dał szansę senatorom zadać mu pytania. Nie 
skorzystał z tej okazji.

Dlatego w imieniu klubu senackiego Platformy 
Obywatelskiej, w myśl art. 48 ust. 2, proszę o prze-
głosowanie wniosku formalnego o ogłoszenie prze-
rwy w naszych obradach aż do pojawienia się na sali 
ministra sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Rozumiem, że pan przewodniczący chce, żeby 
głosować od razu…

(Senator Bogdan Klich: To jest wniosek formalny.)
Dobrze.
Ogłaszam 15 minut przerwy, do godziny 11.40. Po 

przerwie nastąpi głosowanie. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 25  

do godziny 11 minut 41)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Przed ogłoszeniem przerwy pan przewodniczący 

senator Klich złożył – jak rozumiem, w imieniu klubu 
– wniosek formalny.

Czy mógłby pan senator przypomnieć, jaki to był 
wniosek?

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, to był wniosek, w świetle na-

szego regulaminu, o odroczenie… o przerwę w ob-
radach do czasu pojawienia się na tej sali ministra 
sprawiedliwości albo jego przedstawiciela. Dziękuję 
bardzo.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy jest jakiś głos przeciw?
Bardzo proszę, pan przewodniczący Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Ja zgłaszam sprzeciw.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Klicha?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 69 senatorów, 23 było za, 44 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 29)
Wniosek został odrzucony.
Kontynuujemy dyskusję.
Jako kolejny do głosu zapisał się pan senator 

Dobrzyński. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: No to, Panie Senatorze, 

z grubej rury.)

Senator Jan Dobrzyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście moi przedmówcy w znaczącej, w wy-

raźnie przeważającej części występowali w sposób… 
to znaczy w zasadzie politycznie, to były wystąpie-
nia polityczne. Jednakże wystąpienie pana senatora 
Zientarskiego jest godne uwagi i warto przynajmniej 
na kilka spraw, które pan senator poruszał, zwrócić 
uwagę.

Otóż pan senator powoływał się na stanowisko 
Krajowej Rady Sądownictwa. Panie Senatorze, tak 
się złożyło, że ja mam dwa stanowiska o tym samym 
numerze druku – jedno jest z 15 listopada, a drugie 
jest z 6 października. I, proszę pana, jeśli chodzi o to 
stanowisko, na które pan chyba się powoływał – są-
dzę, że to chodzi o to z 15 listopada, ale zaraz do tego 
dojdziemy… Otóż mam druk nr 880, z października, 
z 6 października, i cytuję, Panie Mecenasie, Panie 
Senatorze…

(Senator Piotr Zientarski: Aktualne.)
„W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 

2016 r. uprzejmie informuję, że przekazany projekt 
nie dotyczy określonego w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 
– i tutaj podany jest numer Dziennika Ustaw itd. – 
zakresu spraw podlegających opiniowaniu przez 

Krajową Radę Sądownictwa. Zatem wydanie opinii 
w przedmiotowej sprawie uznaję za niecelowe”.

(Senator Piotr Zientarski: Nie, to nie ten sam…)
Ten sam druk, Panie Mecenasie. I drugie stano-

wisko, również druk nr 880…
(Rozmowy na sali)
I tu, Panie Mecenasie, w sentencji czytamy: 

„Wobec przedstawionych uwag i spostrzeżeń Krajowa 
Rada Sadownictwa krytycznie ocenia przedstawioną 
do zaopiniowania ustawę”. Dalej już nie będę czytał.

A więc, jeżeli mówimy, Panie Senatorze, o god-
ności sędziowskiej – o czym pan wspominał – to 
ja rozumiem, że godność sędziowską można jakoś 
tam próbować ubrać w ramy prawa, że tak powiem, 
ale każdy sędzia na tę godność pracuje sam. I z tych 
dokumentów wynika, że jest tu po prostu bałagan. 
Wiem, że pana wystąpienie może być… Pojęcie 
godności jest górnolotne, ale pamiętajmy, że każdy 
z nas, wykonując swoją pracę, zasługuje – bardziej 
lub mniej – na szacunek, na tę godność. Sędziowie 
tak samo, Panie Mecenasie; doskonale pan o tym wie. 
Sędziowie sami muszą zapracować na tę godność 
i nasze zaufanie.

Powiedział pan również coś takiego: „burzycie 
stan prawny” czy też „działacie antykonstytucyjnie”. 
Przypomnę, Panie Mecenasie – pan musi to wiedzieć 
– że po drugiej turze wyborów prezydenckich prezy-
dent Andrzej Duda, wówczas elekt, zwracał się do 
pani premier Kopacz i do innych osób z rządu, aby 
nie podejmowano działań w sprawach ustrojowych 
naszego państwa. Przecież, Panie Mecenasie, gdyby 
nie czerwiec i październik 2015 r., gdyby nie mani-
pulowanie przez Platformę Obywatelską przy ustawie 
o Trybunale Konstytucyjnym, które spowodowało 
próbę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
„do przodu”, nikt trybunałem by się nie zajmował. 
A więc to jest pokłosie nieudolnych rządów Platformy 
Obywatelskiej.

(Senator Piotr Zientarski: A kto to weryfikował?)
Panie Mecenasie, Szanowni Państwo, Wysoka 

Izbo, pytam: gdzie był wtedy rzecznik praw obywatel-
skich? Gdzie byli prezesi Trybunału, którzy teraz się 
wypowiadają? Gdzie wówczas byli, że nie ostrzegli, 
że postępowanie Platformy Obywatelskiej jest łama-
niem konstytucji? Wyście to zaczęli. Przecież – po-
wtarzam raz jeszcze – nikt w tej kadencji i nikt z PiS 
by się nie zajmował Trybunałem Konstytucyjnym, 
gdybyście wtedy nie złamali konstytucji.

(Senator Robert Mamątow: Skok na trybunał.)
(Senator Czesław Ryszka: Kto mieczem wojuje, 

od miecza ginie.)
Wysoka Izbo, przecież wszyscy wiemy – panowie 

senatorowie Platformy też to doskonale wiedzą – że 
postępowanie prezesa jest polityczne. Pan prezes 
Rzepliński wypowiada się w różnych sprawach po-
litycznie. Przecież opiniuje już projekty ustaw, które 
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(senator J. Dobrzyński)

jeszcze są w fazie dyskusji i nie trafiły pod obrady 
naszego parlamentu.

(Senator Wiesław Dobkowski: Piąta władza.)
A więc siłą rzeczy Trybunał Konstytucyjny stał się 

ciałem politycznym w wyniku swoich działań, części 
sędziów, a przede wszystkim w wyniku działań pana 
prezesa. Powtarzam raz jeszcze: nikt w czasie, kiedy 
łamaliście konstytucję, nie zabierał głosu. Ani rzecz-
nik, ani byli prezesi trybunału. Gdyby tak było, to na 
pewno nie doszłoby do tej dzisiejszej sytuacji. No, 
Panie Senatorze, musimy z tym sobie radzić. Jesteśmy 
przedstawicielami partii rządzącej i musimy te kwe-
stie uporządkować.

Poza tym nie przeceniajmy też działań ze strony 
Unii Europejskiej czy Komisji Weneckiej. Komisja 
Wenecka zaopiniowała… No, przyznaję, że niecelowe 
było wystąpienie o taką opinię, bo przecież można 
było się spodziewać działań z tamtej strony. Te róż-
nego rodzaju skargi, te wyjazdy do Brukseli waszych 
przedstawicieli, jak również działania rzecznika praw 
obywatelskich, które w mojej ocenie są naganne, do 
niczego dobrego nie prowadzą. Musimy załatwiać 
nasze polskie sprawy tutaj, Panie Senatorze. Teraz 
rządzi PiS, ale przecież za jakiś czas może rządzić 
inna partia. Przecież to nie jest tak, że dane jest coś 
raz na zawsze. Musimy sami załatwiać swoje sprawy, 
polskie sprawy. A niektóre osoby pełniące zaszczyt-
ne, bardzo wysokie funkcje w naszym państwie nie 
zasługują na stwierdzenie, że działają w interesie pań-
stwa prawa, państwa demokratycznego, w interesie 
naszego kraju. Dziękuję za uwagę, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski zabiera głos po raz drugi, 

więc przypominam, że pan senator ma 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Augustyn pytał… Myślę, że więcej 

ludzi zadaje sobie pytanie: czemu służą tak grotesko-
we działania, nie tylko zresztą w tej ustawie? Co lub 
kto stoi za tym? Kto jest autorem tego scenariusza? 
Nie da się ukryć, że stoi za tym – powiem szczerze, 
odpowiedzialnie się do tego przyznaję – największy 
polityk kraju. Największy polityk kraju nie ukry-
wa, że chce dokonać rewolucji. Myliliśmy się chyba 
z marszałkiem Borusewiczem, gdy mówiliśmy, że 
chce dokonać tego m.in. w drodze pełzającej zmiany 
konstytucji. Dziś twierdzę, że on chce po prostu zablo-
kować konstytucję i temu właśnie służą te różnego ro-

dzaju działania, nie tylko o charakterze groteskowym, 
mające poważny wymiar w zakresie funkcjonowania 
prawa, praworządności w kraju. Nie odmawiam niko-
mu prawa do rewolucji, sam w jednej z nich uczest-
niczyłem. Jest to chyba nawet prawo człowieka, żeby 
nie godzić się na złe stany, jakkolwiek byśmy to oce-
niali. Rewolucje przeprowadzali: Lenin, Robespierre, 
Marat i inni. Ostatnim rewolucjonistą był Chavez, 
prawda? Wszystkie te rewolucje – muszę powiedzieć 
– z pewnymi wyjątkami w zakresie oddziaływania 
zakończyły się klęską. W rewolucji, w takich działa-
niach brał udział również Józef Piłsudski. Miotał się 
między Japonią a Paryżem i Stanami Zjednoczonymi, 
ale przede wszystkim działał w Polsce. Był na ze-
słaniu. Zakładał oddziały zbrojne, a jakże, i ta misja 
zakończyła się powodzeniem. Twierdzę, że Jarosław 
Kaczyński zamknięty w M1 na Żoliborzu, wpatrzony 
w Misiewicza i innych żadnej rewolucji nie przepro-
wadzi, choćby dlatego, że źle…

(Senator Stanisław Kogut: Nie ubliżaj.)
Piłsudski przyniósł wolność, a te działania po-

twierdzają, że wolność się zabiera.
Jest dyskusja. Jest dyskusja o praworządności. 

Rzeczywiście w przekonaniu opinii publicznej tej 
właśnie, która dzięki wolności inne rzeczy ogląda 
w telewizji… Panuje takie przekonanie, że to są ja-
kieś tam niezrozumiałe i niesłużące ludziom gry na 
górze. A ja poruszę jeden temat, który jest powszech-
ny. Nie ma tu senatora Jackowskiego – on też brał 
udział w tym scenariuszu pokazywania, że Trybunał 
Konstytucyjny jest instytucją nie tylko prawa, ale 
instytucją, która służy poprawie życia obywateli pol-
skich, zwłaszcza podatników. Jak wiadomo z wnio-
sku rzecznika praw obywatelskich, pani Lipowicz, 
trybunał wydał orzeczenie o, skrótowo mówiąc, nie-
prawości obecnych progów podatkowych. Określił 
nawet, że na dziś powinny one być rewaloryzowane 
przynajmniej do poziomu 8 tysięcy 60 zł. Jak wia-
domo senator Jackowski… PiS to popierał, a senator 
Jackowski, który teraz uciekł, szczególnie atakował 
rzecznika praw obywatelskich 15 sierpnia zeszłego 
roku i dopytywał o to, kiedy będzie zrealizowane to 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I co? I co ten 
trybunał, który się… I co właśnie? Patrzę na senato-
ra Borowskiego, który wspólnie ze mną, wiedząc, 
co to jest opór społeczny czy opór cywilny… Otóż 
mam pytanie do Wysokiej Izby: skoro orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego stało się orzeczeniem 
obowiązującym, to czy obywatel ma płacić podatki 
od progu na poziomie 3 tysięcy 60 zł, czy na poziomie 
8 tysięcy 60 zł? Skoro rząd PiS poprzez taki wymyk 
nie zrealizował postulatu, o który sam walczył, to… 
Ja twierdzę, że obywatele w zeznaniach podatkowych 
za miniony rok nie powinni liczyć kwoty dochodów 
od pozycji, od wydatków, od kwoty 3 tysięcy 60 zł, 
tylko od 8 tysięcy 60 zł…
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(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przepraszam, czas minął.)

Niech przynajmniej nauczą rewolucjonistów, że 
dzieci rewolucji też chcą jeść, a nie tylko śpiewać 
i bić brawa panu największemu politykowi. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, co się z tobą sta-

ło?)
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego. Pan senator zabiera głos po raz drugi, 
więc ma 5 minut.

Przypomnę, że o 12.00 ogłosimy przerwę.
(Senator Stanisław Kogut: Nie wiem, czy ja się 

zapiszę, wytłumaczę.)
(Senator Jan Rulewski: No, wytłumacz, dlaczego 

wymyk zrobiliście.)
(Senator Stanisław Kogut: Ty robisz cyrk.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo dziękuję wszystkim kolegom senatorom, 

że tak wnikliwie słuchali mojego wystąpienia i raczy-
li się odnieść do tego wystąpienia. Jestem w stanie 
każdą tezę z mojego wystąpienia obronić na gruncie 
faktów…

(Poruszenie na sali)
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie…)
…a nie na gruncie polityki. Tak że te zarzuty, 

które są formułowane, po prostu są absolutnie bez-
podstawne. Odbieram je w kategoriach politycznych 
i rozumiem.

Chciałbym podkreślić: praprzyczyną całego za-
mieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego jest 
niekonstytucyjna w części ustawa z czerwca 2015 r. 
Na tej sali mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie, prze-
strzegając przed tym, co Platforma wtedy planowa-
ła: chciała mieć 14 sędziów w składzie Trybunału 
Konstytucyjnego. A to, co się stało później, jest po-
chodną tej praprzyczyny.

(Senator Stanisław Kogut: Czerwiec, czerwiec.)
(Poruszenie na sali)
I tego nic i nikt nie zmieni. I taka jest ocena poli-

tyczna, merytoryczna i prawnicza.
Wracam do istoty rzeczy. Proszę państwa, w cza-

sie, kiedy toczy się nasza debata, CBOS podał bar-
dzo ciekawe dane, które chciałbym Wysokiej Izbie 
zaprezentować. Otóż tradycyjnie według CBOS 
prace Sejmu źle ocenia… to znaczy dobrze ocenia 
28%, o 1% więcej niż przed miesiącem, kiedy to 
prace Sejmu dobrze oceniało 27%. Niezadowoleni 

z działalności Sejmu to 58% badanych, jest to spa-
dek o 2 punkty procentowe, a Senatu – 49%, wzrost 
o 1 punkt. Ale centralne biuro opinii społecznej 
zapytało także respondentów o ocenę działalności 
Trybunału Konstytucyjnego. I co się okazało? CBOS 
wskazuje w swoim badaniu, że oceny trybunału są 
najgorsze z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 
2002 r. I to jest miara…

(Rozmowy na sali)
…i to jest miara tego zamieszania, które opozycja 

pospołu z częścią sędziów Trybunału…
(Senator Marek Borowski: No, udało się wam, 

rzeczywiście.)
…Konstytucyjnego podejmuje.
Co więcej, pozytywnie o działalności Trybunału 

Konstytucyjnego wypowiada się 29% badanych. Od 
października – spadek o 3 punkty procentowe. A ne-
gatywnie – 43%, wzrost o 3 punkty.

(Senator Jan Rulewski: Bo Przyłębska tam jest…)
W listopadzie obserwujemy kontynuację paź-

dziernikowego pogorszenia opinii o Trybunale 
Konstytucyjnym, co sprawiło, że obecnie są one re-
kordowo złe – ocenił CBOS. I myślę, że mądremu 
wystarczy. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Wiesław Dobkowski: Mądremu tak.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Jakie podatki mamy pła-

cić?)
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
Przypominam, że w przerwie zostanie otwar-

ta wystawa dotycząca życia i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Wszystkich państwa senatorów ser-
decznie zapraszam na otwarcie tej wystawy. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 58  
do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego. Zapraszam.

Senator Piotr Zientarski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zwrócę się do pana Jackowskiego, ale też i do in-

nych senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie 
rozumieją, jak się wydaje, podstaw prawa konstytu-
cyjnego. Ja się tu wypowiadam, bo mam, powiedzmy, 
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taki obowiązek – tak się złożyło, że akurat w tej Izbie 
jestem jedynym konstytucjonalistą i z tym środowi-
skiem obcuję. I chcę powiedzieć króciutko, że przede 
wszystkim nie ma mowy o działaniach politycznych 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego – przynajmniej 
– i prezesa. Dlaczego? 

Konstytucja to jest szczególny akt prawny, nie 
tylko najwyższy, w hierarchii aktów prawnych. Nie 
tylko ma ona charakter tzw. sztywny, ramowy, ale 
też jest w inny sposób niż ustawa uchwalana, Panie 
Senatorze. Ta konstytucja była także zatwierdzona 
w referendum, przez suwerena i dlatego ma taką moc. 
Nie partia, która wygra, ta czy inna, swoją wolą może 
ustawą zmieniać sobie w konstytucji, co chce. I na 
tym polega istota rzeczy. Nie ma tutaj żadnego… 
Nie można zasłaniać się polityką i argumentami po-
litycznymi, gdy mówi się o konstytucji. Oczywiście, 
szeroko pojęta konstytucja jest uchwalona przez od-
powiednią większość konstytucyjną, tak jak powie-
działem, zatwierdzona i ma, można powiedzieć, też 
charakter polityczny, ale w zwykły sposób polityczny 
nie można jej zmienić. Dlatego też mówienie o tym, 
że ktoś sobie interpretuje w sposób polityczny kon-
stytucję w ten czy inny sposób… To jest nieprawda, 
to jest kłamstwo i to jest ignorowanie autorytetów 
konstytucjonalistów i nauki prawa konstytucyjnego. 
Bo są zasady wykładni i one są – niektóre – nie-
wzruszalne i jednoznaczne. Stąd też są jednoznaczne 
opinie autorytetów zewnętrznych, o które… My nie 
tylko prosiliśmy o nie, ale my jesteśmy w tym klubie. 
Nawet bez zaproszenia ma niejako obowiązek orga-
nizacja będąca organem tego klubu, w którym my się 
znajdujemy, czyli Unii Europejskiej, się wypowiadać 
na temat standardów konstytucyjnych.

Dlatego też, jeśli Sejm wybrał na określoną roz-
poczętą kadencję 3 sędziów, a później wybiera się 
sędziów nie wiadomo na jakie miejsca, bo te miejsca 
już są zajęte, po prostu czas kadencji sędziów biegnie, 
i jeszcze się nie określa – tak zrobił Sejm – począt-
ku kadencji, to na jakie miejsca zostali wybrani ci 
sędziowie?

(Senator Stanisław Kogut: A po co to…)
Nie, zaraz, mówimy o konstytucji…
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
Mówimy o konstytucji, a nie, jeszcze raz mówię, 

zasłaniać politycznie…
Wielką hipokryzją jest, Panie Senatorze, mówie-

nie, że to myśmy doprowadzili za pomocą czerwcowej 
ustawy do tego, co się teraz dzieje, do tej całej akcji 
naprawczej realizowanej w tych 5 ustawach czy w już 
zapowiadanych następnych. Myśmy, Panie Senatorze, 
sami… Wyście się z tego wycofali, mimo że twierdzili-
ście, że jest niekonstytucyjna, wyście się z tego wycofali. 
To my, szanując wasze argumenty co do tego, że jest wąt-

pliwość, poddaliśmy się, ale przepisowi przejściowemu 
tylko co do tych 2 sędziów, i z tym nie ma problemu. 
W związku z tym mówienie, że myśmy stworzyli jakiś 
problem, który istnieje i, jak wy zapowiadacie, nadal 
będzie istniał, to jest mówienie zupełnie… Pytam: co 
ma piernik do wiatraka? Bo to jest tego rodzaju argu-
mentacja, kompletnie śmieszna argumentacja.

Gwoli oddania sprawiedliwości naszej Izbie po-
przedniej kadencji przypominam, że sprawa nie była 
oczywista. To dopiero Trybunał Konstytucyjny przed-
stawił ten wzorzec, że Sejm danej kadencji nie może 
wybrać osoby, której kadencja rozpoczyna się czy 
upływa w następnej kadencji. Ale była taka sytuacja, 
przypominam, że była ustawa o wyborze, gdzie była 
mowa o 3 miesiącach na wskazywanie kandydatów. 
Czyli podczas poprzedniej – mówię o tych 2 sędziach 
dodatkowych, tzw. dodatkowych, co do czego trybu-
nał stwierdził, że nie jest to prawidłowość… Jeszcze 
raz mówię, wtedy obowiązywało takie ustawodaw-
stwo, że kandydatów trzeba było zgłaszać w tam-
tej kadencji. Takie było prawodawstwo. W związku 
z tym wtedy powstał dylemat i myśmy zastanawiali 
się nad tym, czy wybierać… A z drugiej strony to jak, 
wskazać kandydatów i powiedzieć, że wy macie wy-
brać tych, których myśmy przedstawili? Bo ruszyła 
już zgodnie z tamtą ustawą…

(Senator Robert Mamątow: Sam pan nie wierzy 
w to, co mówi.)

Nie, nie, wierzę, bo ja mówię na podstawie ma-
teriału, materiału ustawowego, co jeszcze raz pod-
kreślam.

Oczywiście myśmy to uszanowali.
(Senator Jan Dobrzyński: Trzeba było wyzna-

czyć…)
Ale chcę powiedzieć, że nie działaliśmy tak jak 

wy, z premedytacją. Myśmy wtedy nie mieli wzorca. 
Trybunał stworzył wzorzec, jest to dla nas święte 
i nie ma dyskusji. Tymczasem wy wiecie, jakie są 
wzorce, wiecie, jakie są dyrektywy. To są dyrektywy. 
Oczywiście, że my musimy…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

Ostatnie zdanie.
Musimy te sprawy załatwić, nikt za nas ich nie 

załatwi, ale mamy je załatwić zgodnie ze standardami 
unijnymi, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.

(Senator Jan Dobrzyński: I tak będzie, Panie 
Mecenasie.)

Daj Boże.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o ciszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania.)
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Senator Jackowski. Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Ale nie było takiej wypo-

wiedzi, więc jakie sprostowanie?)
Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, była wypowiedź adresowana 

personalnie, kierowana do mnie jako do Jana Marii 
Jackowskiego, więc korzystam z prawa do sprosto-
wania.

Otóż, Panie Senatorze, Panie Mecenasie, Panie 
Konstytucjonalisto, odnośnie do kompetencji przypo-
minam panu, że ja głosowałem przeciwko niekonsty-
tucyjnej ustawie z czerwca 2015 r., a pan, powołując 
się na swoją wielką wiedzę prawniczą, głosował za 
niekonstytucyjną ustawą z czerwca 2015 r. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o nieprzenoszenie takich dyskusji na forum 

tej Izby.
Kto teraz? Proszę o wyświetlenie nazwiska.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Fedorowicza.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
To pan senator Augustyn. Zapraszam.
Sprawdźcie, proszę, czy pan senator będzie chciał 

zabrać głos, czy rezygnuje.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku! 

Panie Ministrze! Państwo…)
(Senator Piotr Zientarski: Jedno zdanie sprosto-

wania.)
Przepraszam bardzo.
Udzielam głosu panu senatorowi Zientarskiemu.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Sprostowanie. Nieprawdą jest, że ustawa była 

niekonstytucyjna. Ustawa była konstytucyjna, tylko 
część przepisu przejściowego była niekonstytucyjna 
i zostało to zweryfikowane na wniosek…

(Głos z sali: …Prawa i Sprawiedliwości.)
Właśnie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli trochę ciąży.)
No nie, nie trochę ciąży…
(Głos z sali: Ale on tego nie rozumie.)
Pan nie rozumie tego, że rzeczywiście… Nie ro-

zumie pan tego, trzeba się uczyć…
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o ciszę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Jeszcze raz.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Pierwszą część swojego wystąpienia skończyłem 

zapytaniem odnoszącym się do przyszłości: po co 
właściwie prowadzi się takie systematyczne działania 
paraliżujące możliwość funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego? Ale mnie się wydaje, że niezależnie 
od odpowiedzi na to pytanie warto, żebyśmy dzisiaj 
się zastanowili, jakie są skutki takich działań.

Proszę państwa, mało jest punktów oparcia dzisiaj 
w świecie – w świecie biznesu, w świecie finansów, 
w świecie inwestycji, w świecie polityki zagranicznej 
– i można by powiedzieć, że taką walutą, której bardzo 
brakuje, albo dobrem, w którym wielkie wartości są 
denominowane, jest zaufanie. Otóż, proszę państwa, 
postępowanie wobec Trybunału Konstytucyjnego 
niszczy zaufanie. Niszczy zaufanie obywateli do in-
stytucji, zaufanie do parlamentu, zaufanie do rządu, 
zaufanie do prezydenta, zaufanie w skali międzyna-
rodowej, zaufanie do Polski. I można by powiedzieć: 
mój Boże, cóż takiego, jakie to ma skutki… Otóż, pro-
szę państwa, to jest naprawdę igranie z ogniem. To nie 
jest tak, że dzisiaj na sali nie ma tak wielu senatorów, 
bo oni uważają: Boże, temat ograny, ile można gadać 
o trybunale… Maleje zainteresowanie mediów, bo ile 
można na ten temat mówić. Proszę państwa, utrata 
zaufania z powodu atakowania i niszczenia Trybunału 
Konstytucyjnego ma konkretne skutki dla każdego 
z nas. I jeśli ktoś się dziwi, że w Polsce maleją inwe-
stycje, to niech się przyjrzy tym zapytaniom, które są 
adresowane do kancelarii prawniczych, gdzie się pyta 
o trybunał. Jeżeli w Polsce na łeb na szyję poleciała 
giełda, że polskie firmy, w tym publiczne, straciły 40 
miliardów zł wartości, to pytajmy: dlaczego stracono 
zaufanie do Polski i polskich firm? Wydaje mi się, że 
jest to niebezpieczne napinanie zaufania do naszego 
kraju, które dotknie wielu dziedzin i kieszeni każdego 
z nas. 

Dlatego apeluję: wycofajcie się państwo z tej gry, 
która przecież w żadnej mierze nie służy trybuna-
łowi, nie służy budowaniu autorytetu Polski, nie 
wzmacnia zaufania do nas, wobec naszych partne-
rów, wobec potencjalnych inwestorów. Bo Trybunał 
Konstytucyjny jest ostatecznie gwarantem naszych 
praw obywatelskich, gwarantem przestrzegania pra-
wa, daje te ramy, które na pewno nie mogą być prze-
kroczone. Państwo – mam takie wrażenie, słysząc 
w kuluarach satysfakcję, że: oto dopadliśmy ich, oto 
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zobaczcie, jednak stawiamy na swoim – chyba do 
końca nie zdajecie sobie sprawy z konwekcji takiego 
postępowania. Konsekwencji szerszych, które nie do-
tyczą samego Trybunału jako instytucji, tylko dotyczą 
Polski. (Oklaski)

(Głos z sali: Władzy panu zabrakło?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Florek. Zapraszam do dyskusji.
(Senator Jacek Włosowicz: Panie Senatorze, giełda 

przez rok spadła dokładnie o 2,29%. Jeżeli uważa 
pan…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mówię o spół-
kach publicznych.)

(Senator Jacek Włosowicz: Jeżeli uważa pan, że 
jest to spadek na łeb na szyję, to ja dziękuję… i gra-
tuluję…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mówię o spół-
kach publicznych, Panie Senatorze. 40…)

(Głos z sali: Różne głupoty można gadać…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panowie Senatorowie, nie udzieli-

łem wam głosu. Ale muszę przyznać, że doszukiwa-
nie się korelacji między WIG20 a sprawą trybuna-
łu… No naprawdę, Panie Senatorze, to grozi nagrodą 
Nobla, naprawdę.

(Senator Jacek Włosowicz: Z jakiej dziedziny, 
Panie Marszałku?)

Oddaję głos panu senatorowi.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trybunał Konstytucyjny był, jest i będzie organem 

władzy całkowicie niezależnym.
(Senator Jan Dobrzyński: Czy będzie, to nie wia-

domo, Panie Senatorze.)
(Głosy z sali: A, no właśnie!)
Jestem…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panowie 

Senatorowie, nie udzieliłem wam głosu. Proszę o ci-
szę.)

Jestem pilnie owej niezależności strzegącym.
(Rozmowy na sali)
Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło temu stanąć na 

przeszkodzie.
Panie Senatorze, zacytowałem czyjeś słowa. Wie 

pan czyje?
(Senator Jan Dobrzyński: Na pewno moje, Panie 

Senatorze.)
Nie, Lecha Kaczyńskiego. A pan przed chwilą 

zaprzeczył temu, co powiedział Lech Kaczyński.

Proszę państwa, powtarzacie jak mantrę, w kół-
ko, to samo: że to w czerwcu… że to Platforma 
Obywatelska…

(Senator Jan Dobrzyński: W czerwcu i paździer-
niku.)

I w czerwcu, i w październiku.
Pan senator Jan Maria Jackowski będzie miał 

okazję pewnie znowu się wypowiedzieć, bo go 
przywołam, gdyż w swoim wystąpieniu – z table-
tem oczywiście – powtarzał znowu to, co mówił 
już kilka razy, powtarzał i w telewizji, i w radiu 
itd. Panie Senatorze, proponuję czytać to raz od 
przodu, raz od tyłu, a nie ciągle to samo. Bo ciągle 
słyszymy to samo. W kółko państwo powtarza-
cie to samo. Ja rozumiem, że to jest tak, jak było 
z tym „zamachem” w Smoleńsku – 30% osób, ludzi 
w Polsce wierzy, że był zamach, bo ciągle pań-
stwo… I jak będziecie powtarzać, że to jest wina 
Platformy Obywatelskiej… No, proszę państwa, 
wystarczyło prostą…

(Senator Robert Mamątow: A co to ma wspólnego 
z trybunałem?)

Prostą rzecz wystarczyło… Ja tylko mówię, jaki 
jest przekaz. I jeżeli coś powtarzamy w kółko, w nie-
skończoność… Takie porównanie tylko zrobiłem.

Proszę państwa, sprawa była prosta: zaprzysiąc 3 
sędziów prawidłowo wybranych, opublikować wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego. I w ogóle nie byłoby dys-
kusji, rozmowy. Ale państwu chodziło o coś innego – 
państwu chodziło o to, że ten Trybunał Konstytucyjny 
będzie przeszkadzał, będzie przeszkadzał w odnie-
sieniu do ustaw, które podejmujecie, a które są nie-
konstytucyjne.

Pan na mnie patrzy… No, ustawa o ziemi. Pamięta 
pan, jak o tym dyskutowaliśmy?

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Wojewodo…)
Czekamy tylko, kiedy w sprawie tego, czego pan 

bronił, będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Proszę państwa, pan senator Jackowski mó-

wił o tym, znowu podawał te dane statystycz-
ne pokazujące, jakie to jest poparcie dla Prawa 
i Sprawiedliwości. No, Panie Senatorze, 500+ działa. 
Obietnice i rozdawnictwo zawsze pomagają, ale, 
Panie Senatorze, do czasu. Przyjdzie taki moment, 
kiedy ja to panu przypomnę. Nie wiem, czy to będzie 
za rok, czy to będzie za 2 lata, ale ja o tym wszyst-
kim państwu przypomnę. Bo ja zaczynam się bać! 
Ja już zaczynam się w tej chwili bać, bo jak tak dalej 
pójdzie, jeśli państwo będziecie dalej takie usta-
wy uchwalać… No, za chwilę będzie ważna ustawa 
o wojskach obrony terytorialnej – kolejna ustawa, 
proszę państwa… No, zobaczymy, co to będzie. Ja 
cały czas twierdzę, że to są przygotowania, że to są, 
krok za krokiem, pewne przygotowania i w pewnym 
momencie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Będzie realizacja.)
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…trzeba będzie powiedzieć: albo, albo. I mam 
tylko nadzieję, że do tego czasu wszyscy zdążymy 
to zrozumieć.

Pan senator Augustyn mówił o gospodarce, 
o tym… No, proszę państwa, to nie jest powiązane? 
To nie jest tak, że inwestorzy w tej chwili wstrzymują 
się z inwestowaniem w Polsce? To można udowodnić, 
można jasno wyjaśnić, że się wstrzymują. Oczywiście 
boją się, boją się tego, jaki będzie dalszy rozwój sytu-
acji w Polsce. To, że PKB wynosi 2,5%, a nie więcej, 
również jest efektem tego. I poczekajmy jeszcze parę 
następnych miesięcy na to, co będzie. Jak PKB będzie 
spadać, to będzie brakowało pieniędzy w budżecie 
i będziecie państwo mieli problem.

Ja tylko sygnalizuję, że państwo popełniacie 
w tej chwili błąd, przyjmując te ustawy, które są 
niekonstytucyjne, które przeszkadzają rozwojowi. 
Dyskutujemy o tych sprawach, a powinniśmy dys-
kutować o sprawach o wiele ważniejszych dla gospo-
darki, ale niestety tego nie ma.

Ja pozwolę sobie jeszcze po pewnym czasie po 
raz kolejny to wszystko, co mówiłem o poprzednich 
ustawach niekonstytucyjnych, po kolei państwu 
przypomnieć. I bardzo się cieszę, że to wszystko jest 
nagrywane, bo w związku z tym będziemy mogli 
świetnie podyskutować. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Jackowski w jakim trybie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pan senator Florek raczył się powołać na moje 

wystąpienie w tym punkcie i suponować mi, że ja 
w moim wystąpieniu mówiłem na temat poparcia 
dla Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, Panie Senatorze, 
żadnego takiego słowa nie powiedziałem, nic nie 
mówiłem o poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. 
Jednakże przypomnę, że cytowałem badania CBOS, 
z których wynika – cytuję…

(Senator Jan Dobrzyński: Że trybunał ma 29%…)
…że pozytywnie o działalności Trybunału 

Konstytucyjnego wypowiada się 29% badanych, od 
października nastąpił spadek o 3 punkty procento-
we…

(Senator Leszek Czarnobaj: No i co z tego?)
…a negatywnie wypowiada się 43% badanych 

i nastąpił tu wzrost o 3 punkty. I cytowałem słowa 
komentarza CBOS na temat tych badań: w listopa-

dzie obserwujemy kontynuację październikowego 
pogorszenia opinii o Trybunale Konstytucyjnym, co 
sprawiło, że obecnie są one rekordowo złe, ponieważ 
od 2002 r. tak złych notowań nie było. I tylko tyle na 
ten temat mówiłem.

Panie Senatorze, jeśli pan chce ze mną polemizo-
wać, to proszę ściśle mnie cytować, bo jest to pod-
stawa jakiejkolwiek w ogóle merytorycznej dyskusji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja się cieszę, że nasz kolega, pan senator Jan 

Maria Jackowski, tak to publikuje… to znaczy nie 
publikuje, tylko mówi, co się stało. Ale nie ma się co 
temu dziwić, przecież wszyscy wiemy, jakie jest za-
mieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. I po-
dawanie tych danych to akurat… Nie jest to powód 
do chluby, do tego, żeby się tym szczycić, ale jest 
to powód do zadumy nad tym, co właśnie się stało 
i co spowodowało, że tak nagle zostało wyraźnie 
obniżone zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego. 
A zostało ono obniżone poprzez takie działania, 
jakie niestety mają miejsce i dzisiaj – poprzez deba-
towanie po raz kolejny nad ustawą tzw. naprawczą, 
której wprowadzenie wzięliście sobie państwo za 
cel polityczny. Mimo wielu opinii negatywnych – 
i organów, i osób, które naprawdę dalekie są od po-
lityki, dalekie są od uprawiania czegokolwiek poza 
merytoryczną rozmową – a przede wszystkim bez 
czerpania wzorców z konstytucji… A ona przecież 
jest naszym dobrem narodowym i to tego powin-
niśmy się trzymać, a nie toczyć dzisiaj wojenki 
polityczne i udowadniać wyższość swojej siły. Tę 
wyższość państwo macie, bo dzisiaj przegłosujecie 
wszystko. I można wprowadzić, tak jak ten punkt, 
znienacka, bez…

(Senator Bogdan Klich: Większość, niekoniecznie 
wyższość.)

Tak, większość, niekoniecznie wyższość. I moż-
na każdy punkt wprowadzić tak jak ten wczoraj, ale 
mamy tu też przykłady tego, czego nie było w po-
przedniej kadencji. Ja może nie jestem długo w po-
lityce, jestem piąty rok, ale wiem, że przecież przez 
4 lata większość z państwa tu obecnych była na tej 
sali i potrafiliśmy jakoś debatować, potrafiliśmy zasta-
nowić się nad poprawkami, potrafiliśmy przecież też 
dobre poprawki wprowadzać. Nie wiem, co takiego 
się stało w… Powiem szczerze, niektórych senato-
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rów to nawet nie poznaję, bo zmienili się diametral-
nie. Myślę, że to nie jest dobry objaw, jeżeli chodzi 
o politykę, a przede wszystkim nie jest dobry objaw 
w odniesieniu do Senatu, który teraz jest naprawdę – 
jeśli patrzeć na to, co działo się 4 lata temu – innym 
miejscem do merytorycznej debaty, innym miejscem 
niż to, co powinno tutaj być.

To, czy… Nie ma chyba tu już senatora, który mó-
wił o giełdzie. Ja wiem, że te sprawy być może nie są 
powiązane, ale zapytam: czy inwestorzy zagraniczni 
nie obawiają się tego, co się dzieje w Polsce? Tego, 
że toczymy boje, że zapraszamy Komisję Wenecką, 
która przyjeżdża, sprawdza wszystko i daje wytycz-
ne, a my później w sposób ironiczny obśmiewamy to 
wszystko i nie bierzemy… i próbujemy się wykpić, 
próbujemy odwrócić kota ogonem, próbujemy uda-
wać, że coś, co jest tutaj, jest dobre?

Może nie wszystko za rządów Platformy, nawet 
w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, było 
dobre. Platforma za to przeprosiła. Przeprosiła za to, 
że powołała tych sędziów… Ale takie zachowania, 
jakie mają teraz miejsce – chociażby podczas ostatnie-
go chyba posiedzenia trybunału, kiedy to dwójka czy 
trójka sędziów odmówiła uczestnictwa, ostentacyjnie 
opuściła salę, tym samym wiążąc ręce prezesowi – 
pokazują…

(Senator Bogdan Borusewicz: Strajk.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Strajk robią.)
Tak, strajk. A pokazują to media, czasem w spo-

sób specyficzny, co widać też po rankingu zaufania 
do telewizji publicznej i do „Wiadomości”. Tak jak 
wcześniej mówiłem, jedyne rzetelne informacje, jakie 
dzisiaj można tam usłyszeć, to wyniki spotkań spor-
towych, bo w tym przypadku ciężko o przekłamanie. 
W tej chwili rankingiem popularności jest chociaż-
by to, jakie reklamy się tam pojawiają – reklamy, 
z których telewizja zawsze miała pieniądze na swoją 
działalność. I to widać po roku rządów.

Czy sytuacja na giełdzie się zmieniła? Tak, proszę 
państwa, bardzo mocno się zmieniła, a jeśli chodzi 
o te 2%, to nie wiem, jakie to są dane, bo ja na szyb-
ko przeliczyłem, że spadek wartości polskiej giełdy 
zaczął się nie w momencie przejęcia władzy przez 
Prawo i Sprawiedliwość, ale w momencie pojawienia 
się majowych sondaży pokazujących realny wzrost 
poparcia tego ugrupowania. Większość inwestorów 
się wystraszyła i WIG, który był na poziomie ponad 
2 tysięcy punktów, dzisiaj jest na poziomie 1 tysiąca 
800 punktów. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś 
mówi o 2%… Ja państwa odsyłam do źródeł. Proszę 
zobaczyć, jak wyglądają akcje chociażby spółek ener-
getycznych, które są w większości spółkami z udzia-
łem Skarbu Państwa. Ich realny spadek zanotowany 
w okresie jednego roku wynosi ok. 60%. No, czegoś 

takiego jeszcze nie było. Żadne państwo nie pozwoli 
sobie na to, aby spółki energetyczne…

(Senator Robert Mamątow: Która spółka?)
…szczególnie te strategiczne…
(Senator Robert Mamątow: Która spółka tak spa-

dła?)
No, energetyczne: Energa, PGE…
(Senator Bogdan Borusewicz: Energa, Tauron.)
…Tauron. Proszę sobie sprawdzić. Zresztą nastąpił 

ciąg dalszy zamieszania, bo dzisiaj większość preze-
sów spółek została już odwołana. Weźmy Orlen, weź-
my KGHM… Ale chcę państwa pocieszyć, że ostatnio 
KGHM trochę wzrósł, ale tylko dlatego, że miedź na 
świecie podrożała bardzo mocno i w związku z tym 
wzrosły też akcje tej naszej spółki surowcowej.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pokażę ci.)
(Senator Robert Mamątow: Ale ja nie chcę od 

ciebie.)
Ale nie o tym chcę mówić. Chcę tylko powiedzieć, 

że mi…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Chcę powiedzieć, że jako przedstawiciel młodego 

pokolenia, chociaż nie jestem już taki młody, roz-
mawiałem na ten temat z wieloma ludźmi, którzy 
nie do końca rozumieją tę całą awanturę o Trybunał 
Konstytucyjny i nie chcą wnikać w meritum, ale uwa-
żają, że naprawdę źle się dzieje, że ciągle się przy 
tym kombinuje, że ciągle się o to spieramy. A to, że 
nie ma tu przedstawicieli ministerstwa, nie ma tu 
ludzi, którzy powinni dzisiaj uczestniczyć w debacie, 
tylko świadczy o tym, jaki państwo macie stosunek 
do tego. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana Czarnobaja. 

Zapraszam.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na temat projektu tej ustawy i na temat Trybunału 

Konstytucyjnego chyba powiedziano już wszystko. 
Przypomnę więc to, o czym mówili pan senator Piotr 
Zientarski, pan marszałek Borusewicz i pan senator 
Florek. Podsumowując, uważam, że jest to ustawa 
z gatunku śmieciowych – i tak należałoby do niej 
podejść. No, taką ma ona wartość prawną, a tu chodzi 
o najważniejsze dokumenty w państwie. Bo przecież 
my to uchwalamy jako senatorowie, a pamiętam, że 
to Senat był zawsze pokazywany jako ciało, które 
koryguje ewentualne błędy. No, ale tego, co się dzieje 
z prawodawstwem teraz, nawet nie można opisać. 
A będzie jeszcze jeden projekt ustawy, w sprawie 
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którego też zabiorę głos i wypowiem się na temat 
finansów państwa, podatków.

No, proszę państwa, chciałbym zwrócić się do 
pana marszałka. Do wielu innych senatorów nie będę 
się zwracał, bo tak jak powiedział pan marszałek 
Borusewicz, niewiedza jest wyznacznikiem postępo-
wania. Panie Marszałku, chciałbym powiedzieć kilka 
słów na temat tego, o czym mówił jeden z senatorów. 
Otóż mówił on na temat powiązania tego, co się dzieje 
wokół Trybunału Konstytucyjnego, z gospodarką. Nie 
jest tak, że my tu podejmujemy uchwałę o polskiej 
gospodarce, ale jedną z najważniejszych spraw, Panie 
Marszałku, o których się dzisiaj rozmawia z przed-
siębiorcami chcącymi podjąć decyzję o inwestowa-
niu, jest stabilność prawa. I choćbyście nie wiem co 
robili, nie przekonacie polskich ani zagranicznych 
inwestorów do tego, aby inwestować w Polsce, je-
żeli tak będzie stanowione prawo. Jeszcze raz chcę 
powiedzieć, że dzisiaj będziemy omawiali kolejną 
ustawę, łamiącą w sposób kategoryczny, że tak po-
wiem, rzeczy, w sprawie których decyzje zostały pod-
jęte w 2004 r. Po 12 latach funkcjonowania, jednej 
nocy, czyli dzisiaj, trafiła ustawa, którą za chwilę 
będziemy rozpatrywać. To powoduje, że inwestorzy, 
Panie Senatorze Kogut, bo innych nie ma… Panie 
Senatorze, chciałbym, żebyście państwo wiedzieli 
o tym. Bo wy dzisiaj bawicie się prawem, bawicie 
się Polską, tylko jest jeden problem: gdybyście się 
bawili na własny rachunek i za własne pieniądze, 
to róbcie to, ale za to wszystko, co się teraz dzieje, 
zapłacą przyszłe pokolenia. Dlaczego tak jest i jakie 
są tego efekty?

Szanowni Państwo, nie zmażecie faktów. O tym, 
że myśmy rozpoczęli, a wy kończycie to dzieło, to 
możecie sobie opowiadać codziennie – i do tego też 
się za chwilę odniosę. Ale fakty są następujące. 60 mi-
liardów w roku 2016 odłożyli polscy przedsiębiorcy 
na własnych kontach. A wiecie, ile zainwestowali? 
Niecałe 2 miliardy zł. Pytacie: dlaczego? To ich zapy-
tajcie. Przecież byliście ludźmi, którzy zawsze chcieli 
rozmawiać, to rozmawiajcie z nimi. Idźcie i spotkajcie 
się nie z senatorami PiS prowadzącymi działalność 
gospodarczą, tylko ze zwykłymi przedsiębiorcami. 
Zapytajcie, dlaczego nie inwestują w Polsce.

Jeżeli do tego dołożymy takie fakty jak spadek na 
giełdzie… Czy w Europie, czy w świecie jest jakiś 
kryzys? Nie zauważamy tego we wskaźnikach makro. 
Polska stała się jedną z najgorszych giełd w Europie. 
Wyprzedzamy jeszcze tylko, o ile pamiętam, giełdę 
węgierską. To te same klimaty. Ale niedługo będzie-
my jeszcze bardziej odstawać.

Jeżeli do tego dołożymy maksymalne osłabienie 
złotego, co powoduje, że zapłacimy jako Polska – 
nie wy jako ludzie Prawa i Sprawiedliwości, tylko 

my jako Polacy – wyższe odsetki od zaciąganych 
kredytów na wasze zobowiązania, które realizujecie 
w sferze socjalnej… Nie dyskutuję, czy one są dobre, 
czy złe, ale my wszyscy zapłacimy za wyższe odsetki. 
Dlaczego? Bo mamy jeden z najgorszych ratingów i na 
giełdach międzynarodowych pieniądza żądają od nas 
coraz wyższych odsetek. I kto za to zapłaci? Wy nie 
zapłacicie za to, każecie wszystkim Polakom się na to 
złożyć. Taki jest efekt waszych działań, działań wokół 
Trybunału Konstytucyjnego i wokół prawodawstwa 
w państwie, bo stabilność jest rzeczą najważniejszą 
w działalności gospodarczej.

Jeśli do tego dołożymy spadek PKB… Ostatnio 
do 2,5%. Z pierwszego miejsca, z którego się tak 
wyśmiewaliście, z Polski jako tej zielonej wyspy… 
Polska dzisiaj już jest na siódmym miejscu, a za 
chwilę będzie jeszcze gorzej. A podczas ostatnie-
go spotkania profesor, który będzie kandydował do 
Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że półpro-
centowy spadek PKB oznacza, że kilka miliardów 
złotych nie wpłynie do budżetu. A wy się cały czas 
bawicie Trybunałem Konstytucyjnym i stabilnością 
prawa, udowadniając, że to myśmy tę zabawę roz-
poczęli.

(Senator Stanisław Kogut: To wyście zaczęli.)
Dobrze, myśmy ją rozpoczęli, myśmy zaczęli tę 

zabawę, ale myśmy nie o takiej zabawie myśleli, jaką 
wy robicie.

(Senator Stanisław Kogut: Szanuj prezesa, bo to 
jest mąż stanu.)

Wy używacie argumentów jak dziecko w przed-
szkolu. „Jasio mnie uderzył” i wyciągacie kij base-
ballowy. W związku z tym proponuję, żebyście się 
trochę opanowali w stanowieniu tego prawa, wzięli 
sobie jako senatorowie Rzeczypospolitej – nie senato-
rowie prezesa, tylko senatorowie Rzeczypospolitej…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, eksport w lipcu spadł prawie 

o 1%, eksport, który był fundamentem dochodów 
i rozwoju.

Jeżeli do tego dołożymy to, że od dwudziestu paru 
lat mamy najniższy wskaźnik inwestycji prywatnych, 
inwestycji rządowych i inwestycji samorządowych… 
Idziemy prostą drogą do grona takich wspaniałych 
krajów jak Grecja, Wenezuela i jeszcze kilka, których 
nie będę wymieniał, bo zostawię to sobie na debatę 
dotyczącą finansów. I takie to jest powiązanie, Panie 
Marszałku. Takie jest powiązanie. Nie trzeba nagrody 
Nobla. Każdy, kto kończy w Polsce prosty kierunek 
studiów, rozumie powiązanie stabilności prawa z fi-
nansami, z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
stabilnością itd. To są proste mechanizmy. I nie za-
krzyczycie rzeczywistości wskazaniami: wyście roz-
poczęli, to my będziemy dalej to robić.

A teraz odniosę się do tego, co tutaj usłyszałem 
w czasie debaty. Nie będę wymieniał nazwisk – ale 
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państwo będziecie wiedzieli, do kogo to się odnosi – 
żeby nie było konieczności sprostowania.

Jeden z senatorów mówił: PO dała asumpt do 
takich działań. Drugi to powtórzył. A więc gdyby 
nie ten asumpt w 2015 r., to Trybunał Konstytucyjny 
byłby w ogóle naszym fundamentem dotyczącym wy-
roczni prawnej. Tak powiedział pan premier Jarosław 
Kaczyński w 2006 i 2007 r., że ta oto grupa star-
szych panów nie będzie decydowała o tym, co będzie 
w Polsce. Teraz się dodaje, że to grupa kolesi itd. 
W związku z tym panu prezesowi Kaczyńskiemu 
i państwu przeszkadza coś, co jest elementem pań-
stwa demokratycznego. My nie bierzemy przykładów 
z Białorusi czy Rosji, my chcemy w Polsce postępo-
wać tak, jak we wszystkich krajach demokratycz-
nych świata, Drodzy Państwo, Panowie, a wy chce-
cie wprowadzać i wprowadzacie nocą w sylwestra, 
w Nowy Rok, Bóg wie kiedy, standardy białoruskie 
i rosyjskie.

Jeżeli natomiast mówimy o badaniach opinii 
publicznej… Jeden z występujących tu senatorów 
przytoczył badania opinii publicznej i zakończył, że 
mądrej głowie to jedno słowo wystarczy, żeby prze-
czytać badania i rozumieć, o co tu chodzi. Dwa aspek-
ty. Jeżeli cały czas od roku powtarza się w Polsce 
o Trybunale Konstytucyjnym, o jego politycznych 
koneksjach, o innych rzeczach… No, porozmawiaj-
cie państwo, ludzie w Polsce na prowincji mają tego 
wszystkiego dość. Oni po prostu w sposób natural-
ny reagują. Tłuczecie państwo ten trybunał pałą, jak 
się da, i się dziwicie, że Polacy mają tego dość. No, 
każdemu już by to obrzydło. Szósta ustawa, ale teraz 
słyszę, że jeszcze nie końcowa, to dopiero jakiś po-
czątek zmian, które państwo szykujecie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze dwie.)
Jeszcze dwie. No, ile można męczyć Polskę 

i Polaków, polskich przedsiębiorców, walką o try-
bunał? Ja wiem, kiedy to się skończy, ale na razie 
zostawię te dywagacje… W związku z tym to jest 
rzecz normalna, zdrowa reakcja Polaków na to, co 
dotyczy opinii o Trybunale Konstytucyjnym.

A teraz przykład, jeśli chodzi o opinię publicz-
ną i dane… To do pana senatora, który podawał te 
dane. Bo na dane z badań trzeba spojrzeć, skojarzyć 
w swoim umyśle z wiedzą, zestawić te wszystkie 
wyniki i wypowiedzieć wniosek. To jest normalny 
proces logiki i myślenia. Jeżeli zaś padają takie proste 
rzeczy, to można dojść do bardzo złych wniosków. 
Bo ja pytałem o ten wniosek i nie usłyszałem… Otóż 
tylko przytoczę, że w 2011 r. w ramach badania opinii 
publicznej – żebym nie przekręcił – 51% Polaków 
uważało, że stan wojenny był dobrym i wyważonym 
rozwiązaniem dla Polski. 26% uważało, że twórców 
stanu wojennego należy pognębić, czyli jakby uka-

rać… zamazuję słowo „ukarać”, ale 26% chciało ich 
gloryfikacji. Co z tego wynika? Że stan wojenny, 
Panie Senatorze Kogut, był dobrem dla Polski? Nie.

(Senator Stanisław Kogut: Nie.)
Opinia publiczna tak miała przez piewców stanu 

wojennego zakodowane w głowach, że tu już na nas 
czekali, żeby nas zamordować, że reagowała na pod-
stawie tego wszystkiego, co słyszała w dużej mierze 
również w mediach. Bo często powtarzana nieprawda 
staje się za chwilę pewną prawdą, oczywistą dla wielu 
środowisk i dla wielu osób.

Chciałbym również zaproponować, oczywiście 
nieoficjalnie, aby – tę kwestię poruszał pan senator 
Rulewski – zmienić trochę tę ustawę, żeby to już nie 
była ustawa o statusie sędziów, ale ustawa o statu-
sie sędziów i ich rodzin. Przecież jeżeli pan prezes 
Rzepliński ma dwie córki i one za chwilę zaczną gło-
sić te same prawdy – a trudno sobie wyobrazić, żeby 
głosiły inne – to nie zrealizuje się wasz pomysł, żeby 
uciszyć prezesa Rzeplińskiego. W związku z tym 
trzeba to rozszerzyć na rodzinę. Chcę zadać sobie 
pytanie: a dlaczego panie i panowie wprowadzacie 
w ustawie, że nie można się wypowiadać w sensie 
politycznym, tylko w przypadku sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego? Przecież po skończonej kadencji 
każdy z senatorów powinien mieć zabronione… 
No jak to, skończyła się kadencja, a on krytykuje 
PiS? Przecież to jest niedopuszczalne. Trzeba by 
wnieść projekt takiej ustawy… (oklaski) …Szanowni 
Państwo, i rozszerzyć to na rodziny wszystkich sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie na 
rodzinę prezesa, a najwyższą karą powinna być, nie 
wiem, kara chłosty, więzienia, co tam sobie wymy-
ślicie.

Chciałbym powiedzieć, że często w dyskusji 
w przestrzeni publicznej, tutaj również, przewija się 
opinia, że państwa rządy są trochę podobne do PRL. 
Ja też czasami ulegam takim mirażom…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…ale chcę powiedzieć, że nie, jednak tamte rządy 

były bardziej…
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panowie, tro-

chę kultury!)
Tamte rządy były jednak bardziej przewidywalne 

niż rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno łączą 
was dwie kwestie. W PRL władza bała się kabaretów 
i żartów. Jak się dzisiaj ogląda telewizję, to można za-
uważyć, że właściwie w telewizji publicznej są tylko 
te żarty, które chwalą Prawo i Sprawiedliwość – nie 
mówię o telewizjach komercyjnych – z których można 
mieć ubaw po pachy, pokazujące rozwój i wspania-
łość…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Już kończę, Panie Marszałku, ostatnie zdanie. 
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…rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wy też się 
tego boicie.

Drugi element, którego zawsze się bała władza, 
to wypowiedzi takich ludzi jak Janek Rulewski, jak 
marszałek Borusewicz, bo jak oni coś powiedzieli, 
to ludzie to kupowali, brali jako własne przekonania.

Słyszałem tutaj wypowiedzi – posłużę się przykła-
dem – pana senatora Koguta, który w niewybredny 
sposób mówił do Janka Rulewskiego…

(Senator Stanisław Kogut: Co?)
(Senator Robert Mamątow: Co ty mówisz?)
Chciałbym powiedzieć tak: nie zakażecie pań-

stwo żadnymi ustawami, żeby to, co głosi profesor 
Rzepliński, było powtarzane w Polsce. Warto, żeby ci, 
którzy mają odmienne zdanie, byli szanowani przez 
was, i warto się czasami nad nim zastanowić. Nie 
wszystkiego słuchaliśmy w poprzedniej epoce i dla-
tego dzisiaj mamy, mówię o Polsce, z tego powodu 
wiele kłopotów.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)
(Senator Robert Mamątow: My tylko chcemy, że-

byś mówił prawdę, bo kłamiesz na okrągło. Tylko 
prawdę mówić, nic więcej…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o ciszę.
Pan senator Kogut. Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Niektóre wystąpienia kolegów przypominają mi 

właśnie PRL-owską propagandę. Nie będę wracał już 
do historii. Był taki jeden przywódca, którego nie 
wolno wspominać, który faktycznie z propagandy 
zrobił sobie coś do chwalenia pewnych systemów. 

(Głos z sali: Goebbels.)
Tak, Goebbels.
Powiem tak: wczoraj jedna z dziennikarek zadała 

mi pytanie o to, czy Trybunał Konstytucyjny powinien 
być zależny od jakiejkolwiek partii. Zdecydowanie 
odpowiedziałem: „nie”. Drodzy Państwo, możecie 
atakować senatora Jackowskiego, który wystąpił 
i powiedział: „tak, Panowie, 25 czerwca Platforma 
Obywatelska rozpoczęła zamach na demokrację 
w Rzeczypospolitej”. Co by się, Panowie, wtenczas 
stało, gdybyście wybrali tylko 3 sędziów? Panowie, 
czas by poszedł do przodu, władzę przejęłoby Prawo 
i Sprawiedliwość, dokooptowałoby 2 sędziów i pro-
blemu by nie było. Ino wyniki sondaży wskazywały 
na to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę. 
W związku z tym trzeba było szybko zrobić poprawki, 

wybrać 5 sędziów po to, żeby blokować wszystkie 
uchwały.

Pani redaktor zadała mi także drugie pytanie: 
„kiedy skończy się ten cyrk?”. A ja odpowiedziałem 
prosto: „kiedy prezes Rzepliński będzie sędzią, a nie 
politykiem”. Drodzy Państwo, mało tego…

(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, naprawdę proszę… Może na tym 

polega polityka, że w wielu wypadkach różnię się od 
kolegów, ale nawet z kolegami z Platformy dyskutuję 
i szanujemy swoje poglądy. Powiem panu, że pewnego 
wieczoru – pan wtenczas nie był senatorem – szedłem 
z panem senatorem Jackowskim. Obradowano wtedy 
właśnie nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym 
jeszcze za rządów PO-PSL. Leci pan i zasłania się 
teczką. Pan Jackowski mówi do mnie tak: „pozna-
jesz pana Rzeplińskiego?”. Ja mówię: „nie znam tego 
człowieka”. Ale teraz go poznałem.

Powiem tak: ja zawsze, Panie Senatorze Czarnobaj, 
szanowałem senatora Jana Rulewskiego, choć z wielo-
ma jego poglądami się nie zgadzam, i protestuję prze-
ciwko pańskiej wypowiedzi. Teraz też się nie zgodzę, 
bo skoro atakował pana Jarosława Kaczyńskiego, to 
powiem tak: Panie Senatorze Rulewski, Mój Kolego, 
byłem 11 listopada w Krakowie, w Sokole, po mszy 
w katedrze na Wawelu, kiedy pan prezes powiedział, 
że wyciąga rękę do pojednania ze wszystkimi ludź-
mi ze wszystkich opcji politycznych, dla których na 
pierwszym miejscu jest dobro Rzeczypospolitej. I po-
wiedział takie słowa, że musimy pamiętać… Kolego 
Janku, powiedział, że Unia Europejska musi pamiętać 
o tysiąc pięćdziesiątej rocznicy chrześcijaństwa pol-
skiego. Mówił na temat cywilizacji chrześcijańskiej, 
przypomniał w dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę 
odzyskania niepodległości, że różne opcje politycz-
ne potrafiły się w tym czasie zjednoczyć dla dobra 
Rzeczypospolitej. Pan marszałek Piłsudski był so-
cjalistą, pan Dmowski był narodowościowcem, a pan 
Witos – przecież wszyscy wiemy – premierem ru-
chu ludowego. Tak powiedział. To były słowa pana 
Jarosława Kaczyńskiego, to było wyciągnięcie ręki. 
Panowie, czy się podoba komuś, czy się nie podoba… 
Historia to oceni. Ja uważam, że oceni go jako męża 
stanu. Tak, Panowie. Ja pamiętam… Wiecie państwo, 
że my z panem marszałkiem Borusewiczem bardzo 
często wymieniamy zdania, czasem i ostre zdania. 
Ale, Panowie, pamiętajmy wszyscy, że najważniejsza 
jest ukochana ojczyzna. I za to nas historia będzie 
oceniać.

Ja pamiętam, jak na Torwarze – już tu raz o tym 
mówiłem – św. pamięci pan Lech Kaczyński podawał… 
Przecież pan marszałek Borusewicz został powołany 
przez Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej kadencji, 
w 2005–2007 r. Wszyscy krytykujemy, mówimy, że 
nie ma inicjatyw, że nie wchodzi do Polski kapitał… 
Państwo Drodzy, a to, co powiedział pan premier 
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Morawiecki, że Mercedes wszedł, że Toyota weszła, 
to jest kłamstwo? Państwo Drodzy, będziecie kryty-
kować Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie ma afer 
w kawiarni u Sowy, gdzie ci tacy wielcy politycy… Na 
Wawelu było powiedziane… Dziś otwieramy cudowną 
wystawę na temat Henryka Sienkiewicza, wielkiego pa-
trioty. A jeden z tych ludzi – on jest chyba jego wnukiem 
albo prawnukiem – mówi o Polsce, że Polski nie ma, że 
Polski nie ma. Przecież nigdy nikt z naszych, z Prawa 
i Sprawiedliwości, nie mówił… A u Sowy mówi pani 
wicepremier, że 7,5 tysiąca to jest na cukierki. No… 
A teraz głośno się mówi, że nie ma afery Amber Gold, 
nie ma afer węglowych. O czym, Panowie, my… 

Ja rozumiem, że opozycja ma swoje prawa. Myśmy 
jako opozycja byli jak te baranki w czasie tych rządów 
waszych od 2007 r., przez te 8 lat, jak rządziliście. 
Pamiętam lata 2005–2007, kiedy pan poseł, a wten-
czas pan senator, Niesiołowski… I co się wtedy dzia-
ło? A myśmy w tym czasie, kiedy wyście rządzili, byli 
opozycją naprawdę konstruktywną, a nie destruk-
tywną. A teraz jest ciągła destrukcja. Pan premier, 
pan prezes Kaczyński w Krakowie powiedział jasno 
– Panowie, on powiedział jasno – że w Unii pani pre-
mier Szydło i cały rząd będą bronić Rzeczypospolitej. 
I żeby to już było jasne… Wspomniał, że najpierw 
Unia chwyciła Węgrów – wtenczas 10 tysięcy Polaków 
pojechało do Budapesztu, żeby Węgrów wesprzeć. Na 
dworcu kolejowym – ja jestem kolejarz, nawet pan 
senator Florek powiedział – Węgrzy całowali polską 
flagę. I teraz się ktoś dziwi, że jest zawiązana bardzo 
mocna jakby koalicja między Węgrami a Polską?

Państwo Drodzy, naprawdę apeluję do wszyst-
kich, tak jak 11 listopada zaapelował pan Jarosław 
Kaczyński, też premier rządu Rzeczypospolitej, zo-
stawmy te waśnie tak, jak zostawiono w 1918 r., i na-
prawdę idźmy… Chodzi o to, aby Polska naprawdę 
była znacząca w świecie i w Europie. Bo przecież, 
Państwo Drodzy, historii nikogo nie trzeba uczyć. 
Zanim doszło do niepodległości, były 123 lata niewoli. 
Ile krwi oddali nasi powstańcy w powstaniu listopa-
dowym i później w powstaniu styczniowym, zanim 
doszło do 1918 r.? I jeszcze powstanie kościuszkow-
skie. Naprawdę apeluję, żeby nie szastać nazwiskiem 
pana Jarosława Kaczyńskiego jak rzeczą. Wszystkiemu 
on winien! A ja mówię: ja tego człowieka naprawdę 
znam. I u niego naprawdę na pierwszym miejscu jest 
Rzeczpospolita. I to naprawdę jest mąż stanu.

A też się tak wszyscy uchwycili senatora 
Jackowskiego. Za co? Za to, że mówi prawdę? Za to, 
że posiada wiedzę? Przecież, Państwo Drodzy, on jest 
historykiem. Ja nawet nie mam śmiałości się z nim 
porównywać, bo on ma ogromną wiedzę historycz-
ną. I naprawdę, jak wychodzimy, to szanujmy jeden 
drugiego.

I protestuję, Panie Senatorze Czarnobaj… Nigdy 
w żaden niewłaściwy sposób nie zwróciłem się… nie 
było tak, żebym ubliżał senatorowi Rulewskiemu. 
Dla mnie, jak powiedziałem i jak powtórzę, pewne 
działania Janka są niezrozumiałe. Bo ja go pamiętam 
jako bohatera, pamiętam, jak go komuniści włóczyli 
po bruku, w Bydgoszczy. I dlatego mówię: Janek, nie 
rozumiem teraz tego sojuszu, tego chodzenia pod rękę 
z pezetpeerowcami, którzy… Niektórzy faktycznie 
byli w PZPR, a teraz niby są wielkimi obrońcami 
demokracji. Wiesz, Janek, o kim myślę. I protestu-
ję: nigdy nie powiedziałem… Bo on też jest czło-
wiekiem „Solidarności”. I ja też jestem człowiekiem 
„Solidarności”. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj się zgłaszał?
(Senator Stanisław Kogut: Ale chyba sprostowanie 

będzie?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie.)
Dobrze.
Pan senator Słoń, zapraszam,
(Senator Jan Maria Jackowski: Chyba sprostuje.)

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jaki przekaz wyjdzie z tej sali do społeczeństwa 

przy okazji omawiania tej ustawy? Ano taki, że Senat 
przykłada rękę do jakiegoś zamachu na Trybunał 
Konstytucyjny, do jakiejś rzezi niewiniątek, któ-
ra ma na celu zamknięcie ust sędziom Trybunału 
Konstytucyjnego. Specjalnie poszedłem do naszych 
skrytek, żeby przynieść sobie tekst ustawy i zoba-
czyć, co jest na tych niespełna 11 stronicach i czy to 
się pokrywa z tym, o czym mówią państwo reprezen-
tujący opozycję, z tym larum, które podnoszą nad tą 
ustawą, z tym rwaniem szat, które się tutaj odbywa. 
Przedmówcy wspomnieli o tym, że kwestie doty-
czące Trybunału Konstytucyjnego są niezrozumiałe 
dla młodych ludzi, jak również dla wielu starszych. 
A zatem jaki przekaz wyjdzie z tej sali? Jaki przekaz 
powinien wyjść z tej sali? Dlaczego nie traktujemy 
tego dokumentu, tej ustawy jako czysto technicznej 
próby przyjęcia uregulowań związanych z funkcjo-
nowaniem Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego 
doszukujemy się już nie tylko podwójnego dna, 
ale też jeszcze jakiegoś innego dna pod tym dnem, 
i jeszcze innego dna? Dlaczego szukamy czegoś, co 
tutaj nie jest napisane, czego się tylko doszukuje-
my? Dlaczego nam przeszkadza, że jest szansa na 
to, żeby Senat również uchwalił ustawę określającą 
„sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku 
służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
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zwanego dalej «Trybunałem»; prawa i obowiązki sę-
dziego Trybunału; sprawy immunitetu i nietykalności 
osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinar-
nej sędziego Trybunału; prawa i obowiązki sędziego 
Trybunału w stanie spoczynku”.

Obywatele Rzeczypospolitej, uspokajam was: to 
jest ustawa czysto techniczna, która mówi o tym, 
jak będą powoływani sędziowie, jak będzie wyglą-
dał tryb ich pracy, jak będą dobrze wynagradzani, 
na czym polega ich odpowiedzialność, jakie mogą 
podejmować zajęcia…

(Senator Jan Rulewski: A zasady etyki to jest kwe-
stia techniczna?)

…jak będą… Nie przeszkadzałem panu senato-
rowi.

(Senator Jan Rulewski: Ale ja chcę się dowiedzieć.)
…Jak będą… Ja nie…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

nie oddałem panu głosu.)
…Jak będzie wyglądało ich funkcjonowanie 

w stanie spoczynku, jakiego rodzaju oświadczenia 
mają złożyć lub składać w czasie trwania tego stosun-
ku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
i jakiego rodzaju oświadczenie o stanie majątko-
wym mają złożyć. Co takiego zdrożnego jest w tych 
zapisach, że państwo podnosicie taką wrzawę? 
Niewspółmierną do tego, co tutaj jest napisane, zu-
pełnie niewspółmierną.

Państwo polskie, żeby realizować swoje cele, po-
siłkuje się ludźmi różnych profesji. Przecież potrze-
buje dobrych policjantów – określa zasady ich pracy, 
ich służby. Potrzebuje dobrych nauczycieli – również 
określa sposób ich pracy, to, jak będą wynagradzani, 
jakim programem nauczania będą musieli się w tym 
państwie posiłkować, żeby realizować swoje powo-
łanie. Potrzebuje urzędników, potrzebuje naukow-
ców, sędziów. Potrzebuje również sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Władza ustawodawcza nakłada sobie jarzmo. 
Z pełną świadomością, nakłada sobie jarzmo, regu-
lując funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, 
po to, żeby organ zupełnie bezstronny, złożony 
z osób o nieskazitelnej opinii, cechujących się 
nienagannym charakterem… Oczekuje od tych 
osób, tego gremium, że będzie ono oceniało to, 
w jaki sposób stanowione jest prawo. Czy to jest 
coś zdrożnego, że tak właśnie postępuje państwo, 
tak chce postępować państwo, państwo polskie pod 
rządami Prawa i Sprawiedliwości? Że chce wresz-
cie zakończyć ten serial, trwający już kilkanaście 
miesięcy? Była o tym wcześniej mowa, nie będę 
do tego wracał.

Co takiego złego jest w tych zapisach? Czy ktoś 
jest w stanie z tego powodu się obrazić? Proszę, art. 6: 

„Sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzę-
du jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji”. Czy 
któremuś z sędziów to ubliża? Albo rota ślubowania. 
Czy któremuś z sędziów to będzie ubliżało, jeśli złoży 
ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście 
przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków 
sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie 
Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone 
mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą 
starannością”? Wielu… jestem przekonany, że wielu 
sędziów dopowie: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Takich bym chciał widzieć sędziów, którzy skła-
dają to ślubowanie, ślubowanie wprowadzające ich 
do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym, żeby 
Trybunał Konstytucyjny cieszył się w naszym spo-
łeczeństwie szacunkiem, estymą. Chciałbym, żeby 
wrócił ten etos Trybunału Konstytucyjnego, o którym 
wszyscy marzą. W czym to przeszkadza? W czym ta 
ustawa przeszkadza? Czemu uchybia? Sędziowie nie 
biorą się z innej planety, nie są wynajmowani z in-
nego państwa. Są obywatelami tego państwa, które 
desygnując ich na ten urząd, na tę funkcję, chce mieć 
nadzieję, że są to ludzie odpowiedzialni, przepełnieni 
miłością do obywateli i do ojczyzny, chcący temu na-
rodowi i tej ojczyźnie służyć najlepiej jak potrafią. Do 
tego właśnie państwo ich wynajmuje, bazując na ich 
doświadczeniu, na ich wiedzy, na przeżytych latach. 
Do tego są powołani. Co złego się dzieje, jeśli Sejm 
czy Senat mówi: sędzio trybunału, dbaj o powagę 
swojego sędziowania, dbaj o to wtedy, kiedy jesteś 
czynnym sędzią, i dbaj o to wtedy, kiedy będziesz 
sędzią w stanie spoczynku; nie będzie ci brakowało 
środków do życia, będziesz dalej cieszył się szacun-
kiem społecznym, ale dbaj o to też sam.

Chciałbym, żeby z tej sali wyszedł taki przekaz, że 
ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
to prosty, niespełna jedenastostronicowy dokument 
z kilkoma załącznikami technicznymi. I że nie dzieje 
się tu nic złego, nie stanie się nic złego, jeśli ta ustawa 
zostanie przyjęta również przez Senat. Uspokajam 
wszystkich: to służy tylko dobru, również dobru 
Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko to, o czym 
mówili moi przedmówcy z ław opozycyjnych, świad-
czyć by mogło o czymś niedobrym, co dzieje się 
wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, dla-
czego chcemy patrzeć na sędziów Trybunału jak na 
kapłanów egipskich. Patrzmy na nich jak na Polaków 
zatroskanych o sprawy polskie, patrzmy na nich jak 
na tych, których państwo polskie potrzebuje i od któ-
rych wymaga rzetelnej, uczciwej i bezstronnej pracy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Zapraszam pana senatora Czarnobaja.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kończąc poprzedni wątek, chciałbym jeszcze 

odnieść się króciutko do konieczności załatwia-
nia polskich spraw w Polsce. Oczywiście to jest 
słuszna zasada, żeby wszystko, co się da, załatwiać 
w ramach procedur demokratycznego państwa, za-
łatwiać między sobą, bo przecież niezgoda – sam 
pan tak mówił, Panie Senatorze – zawsze rujnuje, 
a zgoda buduje. Polskie powiedzenia są mądro-
ścią… Jeżeli w ocenie już nie tylko opozycji, ale 
ludzi o innych poglądach, dochodzi do – mówiąc 
delikatnie, żeby już nie wchodzić w szczegóły 
i nie podgrzewać atmosfery – łamania ich praw… 
Weszliśmy do pewnej rodziny, która ma pewien 
tryb postępowania. I ta duża rodzina albo wypo-
wiada się na temat tego, co się dzieje w sąsiedniej 
rodzinie, albo nie. Według mnie to nie jest nic 
zdrożnego. Pamiętacie państwo… Przepraszam, 
posłużę się przykładem. Pan senator Kogut jako 
znany opozycjonista, kolega Janek, pan senator 
Borusewicz na pewno pamiętają, że piewca stanu 
wojennego zawsze mówił: Ameryka nie będzie roz-
wiązywać naszych problemów, my sami musimy 
je rozwiązać. A co robili polscy opozycjoniści? 
Korzystali z pomocy Stanów Zjednoczonych. I co? 
W sytuacji, kiedy my chcemy skorzystać z… do 
realizacji swoich celów, to jest dobrze, jak korzysta-
my, ale jak inni – może niesłusznie – chcą skorzy-
stać z rozmowy, z próby przedstawienia propozycji 
dla państwa, to już jest źle. A czy to są anty-Polacy? 
Nie. Otwórzcie się państwo na tych ludzi, którzy 
mają trochę inne poglądy, a będzie wam łatwiej. 
Naprawdę wam ulży.

Teraz odniosę się do tego, co powiedział pan 
senator Słoń. Panie Senatorze, ja nie chciałbym po-
wtarzać całej debaty, ale proszę przesłuchać to, co 
podnosiliśmy w tej debacie, jakie mamy zastrzeże-
nia. To po pierwsze. Ale generalnie chcę powiedzieć 
tak. Panie Senatorze, przecież jeżeli się wczytać… 
Rozumiem, że pan senator szanuje opinię Sądu 
Najwyższego. Ja nie mówię, że musicie się z nią 
zgadzać, ale chociaż odpowiedzcie na pytanie, dla-
czego w opinii sądu sędziowie tu się mylą, tam się 
mylą… My tylko tego oczekujemy. Jeżeli zgłaszamy 
propozycje, to nie może być tak, że projekt ustawy 
dzisiaj w nocy trafił do skrytek, Panie Senatorze, 
i że dzisiaj procedujemy, że pan dzisiaj przyszedł, 
wziął go ze skrzynki, przeczytał i przychodzi pan 
na debatę. Przecież pan dobrze wie, jak to powinno 
wyglądać. Powinniśmy usiąść i mieć czas na to, żeby 
go przedyskutować, żeby skończyć ten niszczący 
Polskę konflikt. Ja nie mówię kto ma rację. Ja mówię, 
że to jest konflikt, który niszczy Polskę, a efekty są 
takie, jak przytoczyłem.

I dalej. Jeśli chodzi o to, o czym mówił pan sena-
tor… Panie Senatorze, chcę powiedzieć, że ja pod-
pisuję się pod tym, że dobro Polski i Polaków jest 
naczelnym dobrem każdego z nas, wszystkich miesz-
kających w Polsce, ale nie tylko tych mieszkających 
w Polsce, ale także tych, którzy Polskę mają w ser-
cu. I jeżeli macie to państwo w sercu i w umyśle, to 
wykażcie dzisiaj dobrą wolę, wycofajcie ten projekt, 
Panie Senatorze. Usiądźmy wspólnie i zróbmy taki 
projekt ustawy, co do którego oczywiście wy zade-
cydujecie, wy zadecydujecie, jaki on będzie miał 
ostateczny kształt, ale chodzi o to, żebyśmy mieli 
możliwość wprowadzenia poprawek, przedstawienia 
wszystkich argumentów, wzięcia pod uwagę opinii 
Sądu Najwyższego i innych czynników. A wy robi-
cie to nie tak… W nocy trafia do nas projekt, dzisiaj 
rano dyskutujemy i za chwilę go uchwalimy. Panie 
Senatorze, jeżeli pana słowa były takie: koledzy, zre-
flektujcie się… Zresztą to mówił pan senator. I żeby 
przekaz był prawidłowy… Wycofajcie to, dajcie dobry 
przykład. Siądziemy i spróbujemy wspólnie napisać 
dobry projekt ustawy. I to byłby taki dobry przykład, 
Panie Senatorze, jeśli chodzi o zgodę pokazującą, że 
chcemy rozwiązać ten problem.

I jeszcze ostatnia kwestia, którą tutaj konsultowałem 
z kolegą Jankiem. Panie Senatorze, ja cały czas jestem 
przeciwko personalizacji pewnych zachowań w sto-
sunku do instytucji. No przecież nie można mówić, że 
Trybunał Konstytucyjny jest zły, bo profesor Rzepliński 
wam się nie podoba. No, to jest nieeleganckie. To jest 
po prostu co najmniej nieeleganckie. Chcę powiedzieć 
to, o czym pan powiedział, zwracając się do senatora 
Rulewskiego: Janku, chyba nie po to walczyłeś z ko-
munistami, żebyś teraz pod rękę z nimi szedł w walce 
o Trybunał Konstytucyjny. To ja chcę zapytać: czy pan 
senator Rulewski idzie razem pod rękę z panem posłem 
Piotrowiczem? Czy pan senator Rulewski idzie razem 
pod rękę z byłym panem wiceministrem Kryże? Nie 
widziałem go w tym towarzystwie. W związku z tym 
bardzo proszę, bardzo proszę pana senatora, proszę nie 
personalizować w sposób taki nieelegancki, dlatego że my 
mówimy o tym, co dotyczy całego projektu ustawy, i to, 
czy ktoś kiedyś miał koneksje partyjne, a dzisiaj ich nie 
ma, może zbłądził… Jestem daleki od tego, żeby przypi-
nać mu łatkę. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć panu 
senatorowi, że niepotrzebnie pan senator przypina łatkę 
senatorowi Rulewskiemu, że on pod ramię maszeruje 
wspólnie z komunistami. Dziękuję, Panie Marszałku.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Coś takiego, no, coś 
takiego.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz. Zapraszam.
(Głos z sali: Janek!)



100
30. posiedzenie Senatu w dniu 16 listopada 2016 r.
Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja to się bardzo cieszę, bo ja się czuję jak w senacie 

rzymskim… Quo usque tandem abutere, Catilina, 
patientia nostra? – tak mówili wielcy Rzymianie. 
No, jak słucham pana senatora Słonia z jego odwo-
łaniem się do etyki i do tego wszystkiego, to jestem 
pełen najwyższego uznania i uważam, że tak powinna 
wyglądać debata polityczna. Ale jest coś, co mnie po 
prostu doprowadza do wściekłości. Panie Senatorze, 
Platforma Obywatelska, której byłem członkiem – 
i nadal jestem, ale wtedy byłem we władzach – popeł-
niła błąd w lipcu 2015 r., rzeczywiście. Z tym błędem 
udała się do Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał 
Konstytucyjny, który teoretycznie w różnych opiniach 
kolegów z Prawa i Sprawiedliwości – nie mówię, broń 
Boże, o panu, Panie Senatorze – był polityczny, ocenił 
to jako niekonstytucyjność i nastąpiło odwołanie tych 
sędziów. Po czym w sposób zgodny z konstytucją zo-
stali powołani przez Sejm następni sędziowie, którzy 
nie zostali zaprzysiężeni przez pana prezydenta. I to 
rozpoczęło naszą batalię o Trybunał Konstytucyjny. 
Jeżeli rzeczywiście jesteśmy osobami dojrzałymi i bę-
dącymi w polityce już długo, to musimy pamiętać, że 
to jednak w nocy się spotykaliśmy i obradowaliśmy 
na temat trybunału, co odbiło się bardzo nieciekawym 
echem wśród opinii publicznej.

I teraz, przyjmując za dobrą monetę to wszystko, 
o czym pan mówił, cytując te fragmenty ustawy, nad 
którą mamy obradować… Ja mówię: zaraz, ale, Panie 
Senatorze, Szanowni Państwo… Ja tutaj witam rzecz-
nika praw obywatelskich, który czeka od 10.00. Od 
dawna wie, że ma zacząć spotkanie o 10.00. O tym 
punkcie trzecim jeszcze do wczoraj nie wiedzieliśmy, 
że on wejdzie. Byliśmy przygotowani na poważną 
debatę związaną ze sprawozdaniem. I teraz jeżeli my 
rzeczywiście… Nie chcę już powtarzać słów kolegi 
Czarnobaja. To, co dzisiaj dostaliśmy, to jest dla ta-
kich ludzi jak ja, którzy nie są prawnikami, właściwie 
nie do wykonania. Bo brakuje czasu.

Tak więc jeżeli mamy odnosić się z szacunkiem 
i odwoływać się do opinii publicznej, że oto chce-
my być razem w sprawach tak ważnych… Jeżeli pan 
mówi, że sędziowie są osobami godnymi zaufania 
i powinni być nieskazitelni – co jest napisane w kon-
stytucji – to jednak proszę, żebyśmy sobie wszyscy 
przypomnieli, w jaki sposób szargana jest ich nieza-
leżność. Ja muszę przypomnieć, że nie chciałbym, że-
byśmy takim językiem porozumiewali się w Senacie. 
Mogę powiedzieć, że na przykład jak prowadziłem 
posiedzenie komisji, to zastępca rzecznika praw oby-
watelskich został przez poważnego polityka posądzo-
ny o polityczność swojej opinii dotyczącej któregoś 
tam z projektów. I przeciwko temu protestujemy. Bo 
jeżeli tak będzie, to zaczniemy podważać wszystkie 

instytucje państwa i narzędzia, którymi się to pań-
stwo posługuje. Mówię to po prostu dla dobra nas 
wszystkich.

W związku z tym kończę swoje wystąpienie po-
dziękowaniem za to, że rozmawiamy językiem, który 
jest językiem dopuszczalnym w debacie publicznej, 
nie obrażamy się. Ale pamiętajmy, że nie jesteśmy 
ludźmi, którzy nie są w stanie ocenić naszych różnych 
zachowań. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że to 
już jest koniec, i będę mógł wysłuchać sprawozdania 
rzecznika praw obywatelskich. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jak widzę po tablicy – tak. Bardzo dziękuję.
(Senator Zbigniew Cichoń: Jeszcze ja.)
(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze senator Cichoń.)
Pan senator jeszcze do dyskusji?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Moje wystąpienie nie będzie może górnolotne 

i emfatyczne. Wystąpię tutaj jako skromny wyrobnik 
w dziedzinie prawa, jako praktyk w stosowaniu tego 
prawa, od ponad 35 lat, i jako ten, który od czasu do 
czasu stanowi to prawo, o ile jest wybrany do Senatu. 
Dlatego skupię się tylko na tych regulacjach, które 
powinny respektować nasze przekonanie o tym, że 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma być wirtu-
ozem w dziedzinie stosowania prawa, jak również 
powinien być osobą o kryształowym charakterze, 
jeżeli chodzi o jego walory. Dlatego niedaremnie 
przepisy stanowią, że aby objąć stanowisko sędzie-
go Trybunału Konstytucyjnego, należy wyróżniać 
się wiedzą prawniczą i mieć kwalifikacje potrzebne 
do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. 
A te ostatnie, czyli kwalifikacje do objęcia stanowi-
ska sędziego Sądu Najwyższego, to, przypominam, 
co najmniej 10-letnia praktyka, czy to w dziedzinie 
sędziowania, czy to adwokacka lub radcowska. Ale 
nie wystarczy tylko i wyłącznie owa praktyka, do 
tego musi dochodzić jeszcze wyróżnianie się wie-
dzą prawniczą i rzeczywiście kryształowość, jeżeli 
chodzi o cechy osobowe takiego sędziego. Dlatego 
uważam, że te wymagania, które są wskazane w pro-
ponowanej ustawie, są rzeczywiście wymaganiami, 
które mają zapewnić, że obejmujący stanowisko sę-
dziego Trybunału Konstytucyjnego będą je spełniać. 
Dotyczy to również wymagań co do zachowania 
w czasie pełnienia funkcji, jak i po przejściu w stan 
spoczynku.

Oczywiście pozostaje kwestia – i na tym się sku-
pię – troski o to, żeby ta ustawa nie była dotknięta 
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pewnymi mankamentami, które dostrzegam i które 
teraz pragnę przedstawić. Otóż przy całym szacun-
ku dla owych wymagań, które tutaj formułujemy, 
uważam, że regulacja w art. 11 ust. 3, która dotyczy 
kwestii losu zysków z tytułu posiadania akcji lub 
udziałów w spółce prawa handlowego, polegająca na 
tym, że sędzia ma przekazać owe zyski na wskazane 
przez siebie cele publiczne do 31 marca roku nastę-
pującego po roku, w którym je uzyskał, niestety jest 
wadliwa. Proszę państwa, jest to swojego rodzaju 
wywłaszczenie, a ażeby kogoś wywłaszczyć, muszą 
istnieć ku temu jakieś szczególne racje. Chyba każdy 
z nas by się buntował, gdyby przyjęto taką regulację 
np. w odniesieniu do senatorów. Uważam, że jest to 
pewna ułomność, którą powinniśmy zlikwidować, 
albowiem w moim przekonaniu narusza to art. 64 
i art. 22 konstytucji dotyczące poszanowania prawa 
własności.

Dalsze kwestie, związane z obowiązkiem skła-
dania oświadczenia przez sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego, a zwłaszcza formularze, które tu 
są dołączone jako wzory oświadczenia, też wzbudzają 
pewne moje wątpliwości i chcę się z państwem tymi 
wątpliwościami podzielić. Chodzi mianowicie o kwe-
stię wskazania lokalizacji domu czy też mieszkania, 
którego właścicielem jest sędzia. Proszę państwa, jest 
to swojego rodzaju wystawianie sędziego na niebez-
pieczeństwo publiczne. Pamiętam, że my chyba też 
walczyliśmy o to, żeby senatorowie, w ogóle wszyscy, 
którzy mają obowiązek składać takie oświadczenie, 
mieli prawo zachowania anonimowości, zachowania 
dla siebie danych dotyczących położenia swojego 
miejsca zamieszkania. Jest to kwestia bezpieczeń-
stwa, naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na-
szych rodzin itd. Uważam, że nad tą kwestią warto 
się zastanowić i wprowadzić poprawkę, aby była 
możliwość zachowania anonimowości w tej kwestii.

Następna kwestia to kwestia związana ze skutka-
mi niedochowania wymogów nałożonych na sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie co do złoże-
nia oświadczenia majątkowego, również co do złoże-
nia oświadczenia w sprawie działalności prowadzonej 
przez małżonka sędziego, także kwestia tego, o czym 
mówiłem na początku, owego swoistego wywłaszcze-
nia. Proszę państwa, jest tu regulacja, która stanowi, 
że niewykonanie tychże obowiązków jest równo-
znaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu. 
Pytanie: czy nie jest to regulacja idąca zbyt daleko? 
Każdy człowiek jest omylny, czasami w zabieganiu 
i zafrasowaniu sprawami codziennymi może o czymś 
zapomnieć. W związku z tym uważam, że powinno 
być to poprzedzone instytucją przypomnienia przez 
prezesa trybunału o takim obowiązku. Dopiero jeżeli 
w wyznaczonym terminie – można tu wprowadzić 

np. termin 2 tygodni od dnia przypomnienia przez 
prezesa o wypełnieniu tego obowiązku – nie zostanie 
on spełniony, to mogą być wyciągnięte konsekwencje, 
nawet w postaci utraty mandatu sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego.

I wreszcie wiąże się z tym zagadnienie pewnej nie-
spójności z tymi przepisami, które regulują wygaśnię-
cie mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
przed upływem kadencji. Bo jeżeliby skutkiem 
niewypełnienia tych obowiązków miała być utrata 
stanowiska sędziego trybunału, to nie znajduje to 
odzwierciedlenia w art. 18, który reguluje, jak by 
się wydawało, w sposób wyczerpujący, wygaśnięcie 
mandatu sędziego trybunału. No i kwestia: kto ma to 
stwierdzać? Bo w przypadku śmierci sędziego try-
bunału orzeka o tym w postanowieniu prezestTry-
bunału. W pozostałych przypadkach, gdy chodzi np. 
o zrzeczenie się, skazanie wyrokiem czy też orzecze-
nie dyscyplinarne o złożeniu sędziego z urzędu, jest 
zastrzeżenie, że stwierdza to zgromadzenie ogólne sę-
dziów w drodze uchwały. Jeżelibyśmy mieli przyjąć, 
że wygaśnięcie następuje również w razie niezłożenia 
owych oświadczeń, tych trzech, o których tutaj wspo-
minałem, to trzeba by uregulować, kto ma to stwier-
dzić: czy prezes trybunału, czy zgromadzenie ogólne. 
No bo samo przyjęcie, że z mocy prawa następuje 
wygaśnięcie, jest zawsze takim rozwiązaniem, które 
wzbudza wątpliwości, bo mogą powstawać spory: 
dobrze, a kto ma to stwierdzić? 

Formalnie nawet wtedy, gdy coś następuje z mocy 
prawa, z reguły za tym idzie określone orzeczenie, np. 
w przypadku uwłaszczenia z mocy prawa rolników 
indywidualnych na podstawie ustawy z 4 listopada 
1971 r. też jest konieczne orzeczenie określonego 
organu. Obecnie to jest sąd, kiedyś to były urzędy, 
które orzekały, że z mocy prawa ktoś nabył określone 
uprawnienie. Inne regulacje też mówią, że z mocy 
prawa ktoś traci określone uprawnienie, ale zawsze 
w ślad za takowym rozstrzygnięciem musi iść jakieś 
orzeczenie deklaratoryjne, które stwierdza zaistnienie 
z mocy prawa określonego skutku. 

To tylko tyle uwag, tak jak mówię, natury tech-
nicznej. No rzeczywiście, ustawa jest bardzo istotna 
i warto by zadbać o to, żeby była tak sformułowana, 
żeby nie było owych wątpliwości czy w niektórych 
punktach wręcz sprzeczności z konstytucją, co wska-
załem w przypadku owego wywłaszczenia sędziów 
z prawa pobierania pożytków od akcji. 

Zwłaszcza, że proszę państwa, mamy – na co 
chciałbym zwrócić uwagę – podobne regulacje 
w ustawie o Sądzie Najwyższym, również i w kwe-
stiach, których dotyczy owo nieszczęsne moim 
zdaniem sformułowanie art. 7, że sędzia trybunału 
postępuje zgodnie z kodeksem etycznym Trybunału 
Konstytucyjnego uchwalonym na podstawie odręb-
nych przepisów. Nie wiemy, na podstawie jakich 
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przepisów, czyli jest to odesłanie nie wiadomo do-
kąd. A w art. 34 ustawy o Sądzie Najwyższym jest 
to pięknie ujęte: sędzia jest obowiązany postępować 
zgodnie z zajmowanym stanowiskiem sędziowskim 
i sprawować władzę sądową tak, by unikać wszyst-
kiego, co mogłoby przynieść ujmę godności urzędu 
lub osłabić zaufanie związane z pełnieniem funkcji 
sędziego Sądu Najwyższego.

Ja uważam, że nie trzeba wyważać otwartych 
drzwi, tylko czerpać z pewnych regulacji, które są 
w innych ustawach i które są dobre. Po pierwsze, jest 
to dużo łatwiejsze. A, po drugie, skoro już jest prakty-
ka stosowania tych przepisów z innych ustaw, to jest 
też dużo wygodniejsze stosowanie potem w praktyce 
tych ustaw, nieobarczone ryzykiem pomyłki. Zawsze, 
gdy coś się robi na nowo i po raz pierwszy, ryzyko 
pomyłki czy niedoskonałości jest większe aniżeli 
wtedy, gdy się powiela pewne rozwiązania prawne, 
które w praktyce dobrze funkcjonowały. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jedno słowo.)
Ale…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mam prawo.)
Ale bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No nie, bo mi idzie…)
Ja patrzę na pana, bo chcę panu oddać głos.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Tak, tak, bardzo patrzył pan, Panie Marszałku, 

dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Panie Mecenasie, no przecież nie trzeba w usta-

wach zadekretowywać, że trzeba być uczciwym, 
zachowywać się godnie, etycznie i moralnie. No 
przecież gdyby nie było tamtego – tak to nazwijmy 
kolokwialnie – dymu, to byśmy w ogóle nad takim 
projektem ustawy nie pracowali. No, o tym ja mówię.

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dobre wystą-
pienie było.)

(Senator Jan Dobrzyński: Trzeba wywołać…)
Wiem. Wiem, że dobre, tylko że mówimy o czym 

innym.
(Senator Kazimierz Kleina: Jakby dotknął istoty 

tych wszystkich problemów.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Cichoń: Daj spokój.)
Gratuluję, że…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)

Ja mówiłem o czym innym, a wystąpienie jak za-
wsze… (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę już zgłoszeń do dyskusji.
Jeżeli państwo pozwolicie, ja chciałbym w ciągu 

dosłownie minuty odnieść się do wystąpień panów 
senatorów Czarnobaja i Augustyna.

Szanowni Panowie, to nie jest tak, że niezależnie od 
tego, co się dzieje w Polsce, inwestorzy na to nie reagują, 
rynki na to nie reagują. Nikt odpowiedzialnie tego tak 
nie powie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że na 
wiele procesów, które dotyczą nas na co dzień, wpływ 
mają przede wszystkim – powtarzam: przede wszyst-
kim – czynniki zupełnie inne, globalne, niezwiązane 
z rządem, czy to z waszym, czy z naszym. Np. wojna 
na Krymie, Brexit, wybór Trumpa. Zwróćcie uwagę, 
jak na to reagowały rynki. Mamy teraz, od roku, do 
czynienia z deflacją w Polsce i możemy znaleźć kore-
lację w tym, jaki wpływ na poziom inflacji czy raczej, 
jak obecnie, deflacji mają ceny ropy, które przekładają 
się na koszt transportu, a ten w koszyku inflacyjnym 
stanowi 10%. Czy cena ropy, będąca teraz na poziomie 
4,3 zł, a jeszcze nie tak dawno wynosząca poniżej 4 zł, 
zależała od rządu? Nie, ani od naszego, ani od waszego. 
Po zniesieniu embarga dotyczącego Iranu i po, że tak 
powiem, wypuszczeniu produkcji ropy przez Iran ceny 
spadły diametralnie. Myliśmy na to wpływ? Nie.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, w spra-
wie formalnej…)

Jaki to miało wpływ na nasza gospodarkę? 
Zasadniczy. I tu przypomnę czasy, kiedy ceny ben-
zyny wynosiły grubo powyżej 5 zł.

A więc aby prowadzić tutaj merytoryczną, po-
ważną dyskusję, należało zaznaczyć, że podlegamy 
przede wszystkim czynnikom dużo poważniejszym 
i niezależnym od nas. Może gdzieś jakiś inwestor 
w niewielkim stopniu bierze pod uwagę to, co się tu 
dzieje, ale przykłady – np. inwestycja Mercedesa wy-
nosząca 1 miliard 200 milionów – wskazują na to, że 
to nie przeszkadzało Niemcom u nas inwestować, nie 
przeszkadza to Koreańczykom, Samsungowi produ-
kować tu lodówki, które sprzedają się nawet w Korei.

Kończąc te dywagacje i ten punkt, przechodzimy 
do następnego punktu.

Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 
oraz pan senator Komarnicki złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli: pan senator Florek, pan 
marszałek Borusewicz i pan senator Cichoń.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ponieważ, zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym…

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ja 
w kwestii formalnej!)

…proszę Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Zamykam dyskusję.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej. 

Chciałbym prosić w imieniu klubu Platformy 
Obywatelskiej o przerwę między godziną 17.00 
a 18.00 ze względu na posiedzenie klubu parlamen-
tarnego, sejmowo-senackiego, które będziemy mieć 
w tych godzinach.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dobrze, ale…)
Między godziną 17.00 a 18.00.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, przekażę to marszałkowi Karczewskiemu 

i przekażę to prowadzącemu.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję uprzejmie.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: informacja o działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 189.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji zapoznała się z informacją na posiedzeniu 
w dniu 5 lipca bieżącego roku.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara. 
Witam serdecznie. (Oklaski)

Proszę pana rzecznika o zabranie głosu i przed-
stawienie informacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie!
Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie 

na posiedzenie Senatu i za możliwość zaprezentowa-
nia informacji rocznej rzecznika praw obywatelskich 

wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych proble-
mów z zakresu praw człowieka w Polsce w 2015 r. 
Chciałbym podkreślić, że dla rzecznika praw oby-
watelskich niezwykle ważna jest odpowiedzialność 
przed obiema izbami parlamentu, dlatego też zawsze 
staram się we wszystkich spotkaniach i posiedzeniach 
uczestniczyć w maksymalnym możliwym składzie. 
Jest ze mną moja zastępczyni do spraw równego trak-
towania, pani Sylwia Spurek, dyrektor generalna, pani 
Katarzyna Jakimowicz, oraz dyrektorzy poszczegól-
nych zespołów – pan doktor Marek Łukaszuk, pani 
mecenas Anna Błaszczak-Banasiak, pan mecenas 
Mirosław Wróblewski oraz pan Lesław Nawacki.

Niestety, dwóch zastępców nie może być tutaj ze 
mną, bo jeden jest we Wrocławiu, gdzie akurat mamy 
uroczystość wręczenia nagrody dla osoby szczególnie 
zasłużonej w zakresie działań na rzecz praw osób 
z niepełnosprawnościami, a z kolei w Chełmie, w dru-
gim mieście, organizujemy dzisiaj spotkanie z pre-
zydentem miasta na temat wsparcia czy stworzenia 
systemu wsparcia dla dorosłych osób niepełnospraw-
nych, które, że tak powiem, nie mają wystarczające-
go wsparcia ze strony rodziców. To znaczy, rodzice 
chcieliby, żeby miasto bardziej się zaangażowało w to 
wsparcie.

Chciałbym na wstępie mojego wystąpienia po-
dziękować za dobrą współpracę, jaką mamy mię-
dzy biurem rzecznika i Senatem, a w szczególności 
Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Ta współpraca obejmuje m.in. wspólne organizowanie 
konferencji czy spotkań otwartych, jak chociażby tzw. 
dzień infolinii, który odbył się tutaj w Senacie, czy 
konferencja na temat prawa do petycji, która odbędzie 
się za kilka dni, 25 listopada.

Wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreśle-
nie tego, że dzięki takiej dobrej współpracy między 
biurem rzecznika a wspomnianą komisją możliwe 
jest podejmowanie prac legislacyjnych dotyczących 
problemów, które były sygnalizowane przez rzecznika 
praw obywatelskich – zarówno przez moją poprzed-
niczkę, jak i przeze mnie. Chciałbym wspomnieć, 
że jedna z takich kwestii… Nowelizacja przepisów 
kodeksu karnego dotycząca tzw. czyścicieli kamienic 
została podjęta właśnie w ramach prac komisji se-
nackich, a następnie stała się treścią obowiązującego 
prawa.

Chciałbym podkreślić, że później udało się podjąć 
kilka innych tematów, jak chociażby projekt ustawy, 
który rozszerza zakres podmiotowy ustawy doty-
czącej nieważności orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodle-
głego bytu państwa polskiego. Tu chodzi o to, żeby 
poszerzyć ustawę o… żeby odpowiedzialnością od-
szkodowawczą objąć te osoby, w stosunku do których 
wydane zostały na przykład orzeczenia o internowa-
niu, ale nigdy nie zostały wykonane, a osoby te np. 
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straciły pracę czy nie mogły pracować na uniwersy-
tecie. Ten temat został podjęty przez Senat i jest już 
projekt senacki, który jest przedmiotem prac parla-
mentarnych.

Kolejny temat dotyczył zbyt niskich sum gwaran-
cyjnych dla ofiar wypadków. To jest kwestia dotyczą-
ca kilkunastu osób, które miały wypadki komunika-
cyjne w latach 1991–1992, a w tamtym czasie sumy 
ubezpieczeniowe gwarantowane z ubezpieczeniowe-
go funduszu gwarancyjnego były bardzo niskie.

Było też kilka tematów, które dotyczyły praw 
emerytalnych. Senat zajął się dwiema petycjami, 
w których rzecznik przedstawił swoje stanowisko. 
Jedna dotyczyła inicjatywy ustawodawczej prowa-
dzącej do zmiany zasad ustalania wysokości emery-
tury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które 
wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę, a druga 
– ujednolicenia zasad obliczania części emerytury za 
urlopy wychowawcze dla osób urodzonych przed i po 
1 stycznia 1949 r.

I wreszcie ostatni temat, o którym chciałbym po-
wiedzieć, jeśli chodzi o dobrą współpracę: kwestia 
ustalania prawa do zasiłku pogrzebowego dla rodzi-
ców dzieci, które urodziły się martwe, a których płci 
nie dało się ustalić. To był temat, który wielokrotnie 
był przedmiotem apeli do rzecznika praw obywatel-
skich o to, żeby coś z tym zrobić. W wyniku naszego 
wystąpienia skierowanego do wspomnianej komisji, 
komisja podjęła ten temat. Mam nadzieję, że w dłuż-
szej perspektywie doprowadzi to do uchwalenia od-
powiednich przepisów, ustawy.

Proszę państwa! Szanowne Panie i Panowie 
Senatorowie! Chciałbym podkreślić, że do biura 
rzecznika w 2015 r. wpłynęło ponad 57 tysięcy spraw, 
z czego 27 tysięcy to sprawy nowe. Telefonicznie 
udzielonych zostało 38 tysięcy porad. W tym okresie 
rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego 
21 wniosków, a także przyłączył się do 12 skarg kon-
stytucyjnych, 5 pytań prawnych oraz 4 wniosków 
innych podmiotów. Oprócz tego zajmowaliśmy się 
tym, co jest, można powiedzieć, tradycyjnym dzia-
łaniem rzecznika, tj. kierowaniem kasacji do Sądu 
Najwyższego – ich było 60. Jeśli chodzi o pytania 
prawne o ujednolicenie orzecznictwa, to skierowali-
śmy 4 pytania do Sądu Najwyższego. Było też 6 skarg 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a 12 razy 
przystąpiliśmy do postępowań sądowych. I wreszcie 
chciałbym podkreślić to, co jest, wydaje mi się, esen-
cją codziennej pracy urzędu rzecznika, tj. kierowanie 
wystąpień generalnych do różnych urzędów central-
nych. Takich wystąpień generalnych podnoszących 
przeróżne tematy z zakresu praw i wolności jednost-
ki – o wielu z nich będę dzisiaj mówił – było 286 
w 2015 r. I wreszcie warto pamiętać, że urząd rzecz-

nika pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji 
i zajmuje się torturami oraz nieludzkim i poniżającym 
traktowaniem. To jest mechanizm wynikający z raty-
fikacji przez Polskę protokołu fakultatywnego do kon-
wencji ONZ dotyczącej zakazu tortur. Mechanizm ten 
polega na regularnym odwiedzaniu różnych miejsc 
pozbawienia wolności: zakładów karnych, aresztów 
śledczych, policyjnych izb zatrzymań, izb dziecka, 
schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, domów pomocy społecznej, izb 
wytrzeźwień. Takich wizytacji prewencyjnych było 
121 w 2015 r. i na dość podobnym poziomie ta aktyw-
ność została utrzymana w roku kolejnym, ale mam 
nadzieję, że będę… Może powiem inaczej: jestem 
przekonany, że będę zdawał z tego sprawę w kolej-
nym roku.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, chciał-
bym podkreślić, że urząd rzecznika objąłem 9 wrze-
śnia 2015 r., dlatego informacja roczna, która została 
przedstawiona Sejmowi i Senatowi, obejmuje zarówno 
okres pełnienia tej funkcji przez moją poprzedniczkę, 
jak również okres, kiedy to już ja byłem rzecznikiem 
praw obywatelskich. Wydaje mi się, że takie kluczowe 
pytanie, które zawsze towarzyszy kolejnemu rzecz-
nikowi, dotyczy tego, na ile kontynuować działania 
poprzednika czy poprzedniczki. I ja przyjąłem sta-
nowisko, że powinienem kontynuować to, co moi po-
przednicy robili, te działania, które oni podejmowali. 
I to się odnosi w szczególności do spraw, które toczyły 
się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiele z tych 
spraw do dzisiaj nie zostało niestety rozpoznanych, 
ale niektóre zostały rozpoznane. Sprawa, która jest, 
jak myślę, dość istotna, a która stała się przedmiotem 
rozstrzygnięcia trybunału już po tym, jak zacząłem 
kadencję – mimo że została ona wniesiona przez pa-
nią profesor Lipowicz – dotyczyła kwoty wolnej od 
podatku. Trybunał stwierdził, że zasada ochrony god-
ności ludzkiej musi być powiązana z kwotą, która jest 
niezbędna do utrzymania, i że należy odpowiednio 
ustalić próg minimalnego podatku.

Chciałbym podkreślić, że oprócz pełnienia funk-
cji, o której mówiłem, czyli funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, rzecznik ma jeszcze zada-
nia wynikające z innych umów międzynarodowych, 
a także z prawa krajowego. To są takie, powiedział-
bym, zadania dodatkowe, które zostały ściśle okre-
ślone w ustawach przyjętych na przestrzeni lat. Urząd 
rzecznika jest m.in. organem do spraw równości na 
gruncie unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych 
i odpowiednich przepisów ustawy o wdrożeniu nie-
których przepisów Unii Europejskiej w zakresie rów-
nego traktowania. I w tym zakresie mamy pewne 
szczególne obowiązki, jeśli chodzi o zajmowanie się 
sprawami dotyczącymi zasady równości oraz zasa-
dy niedyskryminacji. Rzecznik jest także organem 
monitorującym stosowanie konwencji ONZ dotyczą-
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cej praw osób z niepełnosprawnościami. Konwencja 
przewiduje, że każde państwo powinno taki organ 
monitorujący wyznaczyć.

Dla mnie fundamentalne jest to, aby starać się 
maksymalnie współpracować z innymi instytucjami, 
organami krajowymi, które są odpowiedzialne za 
różnego rodzaju aspekty naruszeń praw i wolności 
jednostki i które mogą podejmować działania w ra-
mach swoich kompetencji. Przykładowo dość dobrą 
współpracę nawiązałem z rzecznikiem praw dziecka. 
Razem z rzecznikiem praw dziecka przygotowałem 
kilka wystąpień generalnych, ale także powołaliśmy 
specjalny Zespół Ekspertów ds. Alimentów. Zespól 
ten przygotował wiele różnych pomysłów, które, moż-
na powiedzieć, w dużej mierze zostały przyjęte przez 
rząd do późniejszej realizacji.

Rzecznik uczestniczy także w pracach Zespołu 
Analiz Systemowych. To jest zespół, który został 
powołany przy Kancelarii Prezydenta RP, w skład 
którego wchodzą rzecznicy – nie tylko rzecznik praw 
obywatelskich i rzecznik praw dziecka, ale też rzecz-
nik finansowy oraz rzecznik praw pacjenta. W pew-
nym sensie poprzez współpracę tych instytucji pan 
prezydent chce identyfikować problemy, które są, 
można powiedzieć, do załatwienia w kraju, a które 
czasami, że tak powiem, nie mogą się przebić przez 
poszczególne resorty albo w przypadku których bra-
kowało jakiejś szczególnej wrażliwości. Wydaje mi 
się, że dość ważne jest to, że chociażby wczoraj odbyła 
się u pana prezydenta konferencja na temat problemu 
porwań rodzicielskich i odpowiedniego stosowania 
przepisów art. 211 kodeksu karnego.

Jeżeli chodzi o pracę samego urzędu – bo jeszcze 
o tym chciałbym trochę powiedzieć – to biuro rzecz-
nika zlokalizowane jest w Warszawie. Tutaj pracuje 
większość pracowników. Oprócz tego funkcjonu-
ją 3 biura terenowe: we Wrocławiu, w Katowicach 
oraz w Gdańsku. Jeszcze do tego jest kilka punktów 
przyjęć interesantów, działających w taki sposób, że 
raz na miesiąc pracownicy biura rzecznika przyj-
mują skargi i wnioski, które są do rzecznika kiero-
wane, a dotyczą praw i wolności jednostki. Powiem 
tak: pomimo pewnych problemów budżetowych, 
udało się tę sieć rozwinąć. Te punkty przyjęć znaj-
dują się w Lublinie, w Kielcach, w Częstochowie, 
w Szczecinie, w Słupsku. I tyle na razie.

(Senator Jan Rulewski: Nie, jeszcze w Bydgoszczy.)
Jeszcze w Bydgoszczy, tak.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, chciał-

bym też dodać, że w ramach pełnionej przeze mnie 
funkcji staram się organizować tzw. spotkania re-
gionalne, które polegają na tym, że w poszczegól-
nych województwach organizuję całą serię spotkań 
z działaczami, organizacjami pozarządowymi, ak-

tywistami, mieszkańcami. One służą konsultacji na 
temat problemów, którymi rzecznik powinien się 
zająć. W 2015 r. takie pierwsze spotkanie odbyło się 
w województwie zachodniopomorskim.

Dużą pomoc dla biura rzecznika stanowią także 
komisje ekspertów. Do 2015 r. funkcjonowały 3 ko-
misje ekspertów: ds. osób starszych, ds. osób z nie-
pełnosprawnością, ds. migrantów. W 2015 r. udało mi 
się jeszcze powołać Zespól Ekspertów ds. Alimentów, 
o którym mówiłem, oraz Komisję Ekspertów ds. 
Przeciwdziałania Bezdomności.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie, 
chciałbym podkreślić, że roczny raport rzecznika jest 
niezwykle obszernym dokumentem. To nie wynika 
z tego, że chcieliśmy w tym raporcie napisać wszyst-
ko. Ale działalność biura jest naprawdę szeroka. Są 
przeróżne problemy, z którymi ludzie, obywatele 
zwracają się do urzędu rzecznika. I dlatego w tej in-
formacji chciałbym się bardziej skupić na wskazaniu 
różnych takich kluczowych problemów, różnych klu-
czowych zagadnień, które się przewijają w działalno-
ści rzecznika, które, można powiedzieć, są najbardziej 
dojmujące czy problematyczne.

Chciałbym rozpocząć od szeroko rozumianej sfery 
prawa cywilnego, gdzie tych problemów jest całkiem 
sporo. Chodzi o problemy związane z niejasnym, cza-
sami dość niefunkcjonalnym prawem spółdzielczym. 
To są problemy dotyczące konsekwencji inwestycji 
energetycznych. Bardzo często do rzecznika zwracają 
się osoby poszkodowane w związku z lokalizacją li-
nii energetycznej czy nawet z już wybudowaną linią 
energetyczną. Wiele skarg dotyczy praw lokatorów, 
braku zagwarantowania konstytucyjnego prawa do 
mieszkania, występujących w niektórych dużych 
miastach długich kolejek po lokal socjalny i także, 
co jest tego konsekwencją, problemów związanych 
z bezdomnością obywateli. Wiele wystąpień rzeczni-
ka – i moich poprzedników, ale także moich – dotyczy 
braku uregulowania problemu reprywatyzacji, ponie-
waż brak regulacji tego problemu może być proble-
matyczny z punktu widzenia prawa do poszanowania 
własności, jak również z punktu widzenia prawa ofiar 
reprywatyzacji, tych osób, które nie są wystarczająco 
chronione w takich sytuacjach.

Chciałbym także wskazać, że wiele osób się skar-
żyło na kwestię bliskości pomiędzy elektrowniami 
wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi. Cieszy 
mnie, że ta kwestia została podjęta przez parlament 
i uregulowana.

Chciałbym wskazać, że jednym z moich głównych 
celów, jeżeli chodzi o całą kadencję – na forum Senatu 
już o tym mówiłem – jest doprowadzenie do rozwiąza-
nia różnych problemów związanych z bezdomnością. 
Liczę na to, że dzięki takiemu kompleksowemu wy-
siłkowi uda się zmniejszyć liczbę osób bezdomnych 
w Polsce. Podejmujemy wiele działań, które tego do-
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tyczą. Wydaje mi się, że to, co jest szczególnie proble-
matyczne, to brak koordynacji na szczeblu rządowym 
w ramach przeciwdziałania bezdomności. Uważam, 
że to jest temat, który wykracza poza sferę zaintereso-
wania tylko i wyłącznie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji powinny tutaj mieć 
swój udział. Brak tej koordynacji powoduje, że być 
może moje działania w jakimś sensie mogą sugero-
wać, w którym kierunku można pójść. Cieszę się, 
że niektóre inicjatywy zyskują akceptację w drodze 
odpowiedzi na wystąpienia generalne. Przykładem 
jest tu chociażby niedawny projekt zgłoszony przez 
Ministerstwo Infrastruktury dotyczący eksmisji do 
tzw. pomieszczenia tymczasowego. Ten problem był 
zresztą przedmiotem jednej z petycji rozpatrywa-
nych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Jeżeli chodzi o sferę szeroko rozumianego prawa 
cywilnego, to bardzo dużo problemów, jakie się po-
jawiają, dotyczy, powiedziałbym, konfliktów wokół 
postępowań okołorozwodowych. Kontakty z dzieć-
mi, kwestia stosowania konwencji haskiej w zakresie 
dotyczącym uprowadzania dzieci, funkcjonowanie 
zagranicznych organów, które czasami stają się przed-
miotem szerszego zainteresowania publicznego, or-
ganów zajmujących się ochroną dzieci w Niemczech, 
w Norwegii czy też w Szwecji. Takie sprawy do biura 
rzecznika też trafiają. Staramy się w tym temacie 
podejmować pewne działania w granicach moich 
kompetencji.

Jeżeli chodzi o sferę prawa karnego, to chciał-
bym wskazać, że duża liczba skarg, wniosków, w tym 
wniosków o kasację, dotyczy nie najlepszego dzia-
łania sądów, nie najlepszego działania prokuratury, 
przewlekłości postępowań, tego, że wciąż nie mamy 
w Polsce porządnie uregulowanej kwestii funkcjono-
wania biegłych sądowych, którzy często się przyczy-
niają do przewlekłości postępowania. To, co szcze-
gólnie jest widoczne w wielu sprawach, które były 
przedmiotem i interwencji, i działań indywidualnych 
rzecznika, to kwestia poszanowania w toku postępo-
wań sądowych praw osób dotkniętych niepełnospraw-
nością intelektualną i psychiczną. My na te sprawy 
staramy się patrzeć ze szczególną uwagą. Udało nam 
się indywidualnie spotkać z praktycznie wszystkimi 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psy-
chiczną, które przebywają w aresztach śledczych oraz 
zakładach karnych. Podejmujemy działania systemo-
we, jak i działania dotyczące indywidualnie tych osób, 
co do których uznaliśmy, że chyba nastąpiła pomyłka 
w ramach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, 
skoro te osoby tam się znajdują.

Jeżeli chodzi o sferę prawa karnego, to jeden 
z tematów, który został podjęty przez nas i o któ-
rym chciałbym powiedzieć, ponieważ on dotyczy 
działalności niektórych senatorów, dotyczy prawa do 
apelacji w sprawach karnych. Być może jest to temat 
szczegółowy, ale ja bym chciał wskazać, na jakie ba-
riery czasami napotyka rzecznik praw obywatelskich. 
Pamiętam, jak na początku kadencji otrzymałem pe-
tycję podpisaną przez kilku senatorów wskazującą na 
to, że adwokat nie może się przygotować do wniesie-
nia apelacji, jeżeli sąd mu wyznacza termin ustawo-
wy, a uzasadnienie wyroku liczy 700 czy 1000 stron. 
Rzadko, bo rzadko, ale takie sprawy się w Polsce 
zdarzają. Czasami uzasadnienia są także deponowa-
ne w kancelarii tajnej i tylko tam adwokat może się 
z tym zmierzyć. Ja się z tym argumentem zgadzam, 
uważam, że nie może być tak, że naruszenie prawa 
do obrony i prawa do apelacji polega na tym, że nie 
ma wystarczającego czasu na przygotowanie takiej 
apelacji. Miałem odpowiednie wystąpienie generalne 
do ministra sprawiedliwości, po czym dostałem odpo-
wiedź, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie dostrze-
ga problemu. Ja o tym mówię tutaj, na tym forum, 
żeby wskazać, że czasami moja pozytywna reakcja na 
rekomendacje czy wnioski senatorów nie spotyka się 
później z odpowiednio poważnym, powiedziałbym, 
potraktowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Ale nie składam broni i dalej będę ten temat podej-
mował. Zresztą Naczelna Rada Adwokacka jest 
zdania, że faktycznie powinno się stworzyć przepis, 
który pozwala na wydłużenie terminów w pewnych 
wyjątkowych, absolutnie wyjątkowych sytuacjach. 
Oczywiście nie można stworzyć z tego normy, ale 
trzeba by było dać możliwość interwencji i złożenia 
apelacji poprawnie przygotowanej.

Chciałbym wskazać, że jeżeli chodzi o sferę prawa 
administracyjnego i gospodarczego w biurze rzecz-
nika, to sporo tematów, które są podejmowane, do-
tyczy ochrony zdrowia: kolejki, niedobór personelu 
medycznego, kwestia ochrony zdrowia psychiczne-
go i, powiedziałbym, niewystarczającego wsparcia 
dla opieki środowiskowej. Problem jest z tym, że 
nie mamy w Polsce wdrożonej tzw. polityki dein-
stytucjonalizacji, czyli, można powiedzieć, takiego 
szerokiego wsparcia dla osób, które powinny być 
otoczone wsparciem w swoim miejscu zamieszka-
nia, a niekoniecznie zamykane czy to w szpitalach 
psychiatrycznych, czy w domach pomocy społecznej.

Sporo problemów dotyczy praw przedsiębiorców. 
To, na co zwracamy szczególną uwagę, to jest kwe-
stia podwójnej karalności, czyli stosowania z jednej 
strony sankcji administracyjnych, z drugiej strony 
sankcji karnych w stosunku do przedsiębiorców, ale 
także kwestie podatkowe, które dotykają zarówno 
przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, chociażby 
przyjęta przez poprzedni parlament zasada in dubio 
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pro tributario jest przedmiotem naszego szczególnego 
zainteresowania.

Sporo problemów, które się pojawiają w biurze 
rzecznika, dotyczy różnych aspektów prawa do pry-
watności, i to są problemy wciąż niestety nierozwią-
zane. Co więcej, powiedziałbym, że są to problemy, 
które zostały pogłębione w ciągu ostatnich miesięcy. 
W Polsce wciąż mamy nie najlepszą jakość kontroli 
nad służbami specjalnymi, w szczególności w zakre-
sie pozyskiwania billingów, danych informatycznych, 
stosowania podsłuchów i kontroli operacyjnej. Nie 
mamy w zasadzie takiego typowego, niezależnego 
organu kontroli nad służbami specjalnymi, jaki wy-
stępuje w takich państwach jak Norwegia, Francja, 
Niemcy, Wielka Brytania. Nie mam na myśli komisji 
sejmowej, ale mam na myśli niezależny od struktur 
parlamentarnych czy struktur rządowych organ nad-
zoru nad służbami specjalnymi. Wciąż w Polsce nie 
jest uregulowana kwestia stosowania monitoringu 
wizyjnego. I tutaj kolejny, można powiedzieć, postulat 
rzecznika, żeby coś z tym zrobić i przyjąć komplek-
sową ustawę, spotyka się z milczeniem i takie prace 
nie są prowadzone.

Dużo tematów, które są podejmowane, dotyczy, 
powiedziałbym, sfery praw politycznych, czyli ta-
kich praw jak prawa wyborcze, wolność organizo-
wania pokojowych zgromadzeń, wolność zrzeszania 
się. Wydaje mi się, że warto dostrzec, że w 2015 r. 
zostało uchwalone nowe prawo o zgromadzeniach 
i w zasadzie, powiedziałbym, te problemy nie wy-
stępują, to znaczy jeżeli miałbym sobie przypomnieć 
jakieś konkretne sprawy z końcówki 2015 r., to sobie 
nie przypominam. I wydaje mi się, że warto o tym 
pamiętać.

Sporo skarg dotyczy chociażby procedury funk-
cjonowania sądów, jakości funkcjonowania sądów 
w zakresie rejestrowania stowarzyszeń. I nie wynika 
to być może z wadliwości samego prawa o stowarzy-
szeniach czy ustawy o fundacjach, ale z pewnych, 
powiedziałbym, administracyjnych problemów czy 
nadmiernej wnikliwości, jeżeli chodzi o badanie sta-
tutów przedstawianych przez organizacje. Wiele osób 
na to się skarży.

Mamy do zrealizowania uregulowanie wielu 
kwestii związanych z szeroko rozumianym prawem 
wyborczym. W Polsce nie uregulowano chociażby 
kwestii instytucji krajowych obserwatorów wyborów. 
Wciąż nie została też podjęta inicjatywa stworzenia 
możliwości udziału w głosowaniach osób, które są 
ubezwłasnowolnione. Chciałbym podkreślić, że nasza 
regulacja, czyli art. 62 ust. 2 konstytucji, który z auto-
matu pozbawia wszystkie osoby ubezwłasnowolnione 
możliwości udziału w wyborach, nie jest zgodna ze 
standardami praw człowieka. Polska była wielokrot-

nie napominana w tym zakresie na arenie między-
narodowej. Rozwiązania tego mogą być następujące: 
albo zostanie zniesiona instytucja ubezwłasnowolnie-
nia, zastąpiona systemem wspierania osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną i psychiczną w procesie 
podejmowania decyzji – czyli zostanie stworzony, 
jak można powiedzieć, pewien gorset regulacji praw-
nych dopasowanych do rodzaju niepełnosprawności 
intelektualnej – albo zostanie zmieniona konstytucja 
i zostanie zmieniony przepis art. 62 ust. 2. To jest też 
jeden z tematów stale podejmowanych przez rzecz-
nika w różnych kontekstach; mam na myśli kwestię 
ubezwłasnowolnienia. 

Bardzo dużo zagadnień poruszanych przez biuro 
wiąże się z kwestią traktowania osób pozbawionych 
wolności – chodzi o różnego rodzaju pozbawianie 
wolności – z kwestią domów pomocy społecznej 
i umieszczania w nich osób ubezwłasnowolnionych, 
kwestią traktowania osób osadzonych, więźniów, 
osób aresztowanych. Powiedziałbym, że w ostatnim 
czasie zwracamy bardzo dużą uwagę na postępowania 
w sprawach nieletnich.

Chciałbym wskazać na kilka najważniejszych 
kwestii. Przede wszystkim w wyniku złożonego… 
Wiąże się to już z rokiem 2016. W listopadzie 2015 r. 
złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 
dotyczący umieszczania w domach pomocy społecz-
nej osób ubezwłasnowolnionych. Problem dotyczy 
około 15 tysięcy osób w kraju, które są w takiej sytu-
acji. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28 czerw-
ca 2016 r. stwierdził, że umieszczanie takich osób 
w DPS-ach jest niezgodne z konstytucją, że za każ-
dym razem powinna być decyzja sądu. Umieszczanie 
osób, które nie mogą podejmować decyzji o sobie, 
w miejscu, z którego też nie mogą się wydostać na 
podstawie własnej decyzji… Gwarancja ich bezpie-
czeństwa powinna polegać na tym, że decyduje o tym 
sąd. Teraz podejmowane są prace na rzecz zmiany 
odpowiednich ustaw w tym zakresie.

Przeprowadziliśmy także badania – były one 
prowadzone w 2015 r. – dotyczące funkcjonowa-
nia zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich. Wynikiem tych badań jest cały szereg spraw. 
Chciałbym wskazać jedną, która wciąż w Polsce nie 
jest załatwiona. Moim zdaniem wstydem dla państwa 
polskiego jest to, że ten problem nie został rozwią-
zany. Zgodnie z przepisami dziewczynie, która rodzi 
dziecko w schronisku dla nieletnich, należy odebrać 
dziecko. To, żeby zatrzymać dziecko przy matce i nie 
przekazywać go gdzieś do opieki czy do adopcji, 
wymaga naprawdę ekwilibrystycznych konstrukcji 
i bardzo dobrej woli ze strony administracji i schro-
niska dla nieletnich. To jest bardzo konkretny pro-
blem, który pomimo różnych wystąpień generalnych 
do dzisiaj nie został ustawowo naprawiony. Jedynie 
w niektórych miejscach w Polsce, dzięki temu, że 
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dyrektorzy schronisk dla nieletnich w jakimś sensie 
zachęcają swoich pracowników do tego, żeby wzięli 
na siebie – można tak powiedzieć – odpowiedzialność 
za opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi, te dzieci 
mogą pozostać w schroniskach dla nieletnich.

Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy też spo-
ro problemów dotyczących ochrony zdrowia, w tym 
zdrowia psychicznego, w miejscach pozbawienia wol-
ności, ale także – chciałbym na to wskazać, bo było 
to przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii 
publicznej – stosowania środków zabezpieczających. 
Chodzi o sytuacje, kiedy ktoś nie zostaje skazany, bo 
uznaje się daną osobę za niepoczytalną w momencie 
popełnienia czynu, wtedy sąd umarza postępowa-
nie i wydaje postanowienie o zastosowaniu środków 
zabezpieczających. W takiej sytuacji taka osoba tra-
fić może do szpitala psychiatrycznego. W mediach 
głośno było o 2 takich przypadkach, o przypadkach 
pana F. i pana K. – już może nie będę podawał imion 
– którzy spędzili w szpitalach psychiatrycznych po 
9, 10 lat, właśnie w wyniku takiego bezrefleksyjnego 
zastosowania przepisów i późniejszej niewystarczają-
cej kontroli ze strony sądów nad ich pobytem w tych 
właśnie szpitalach psychiatrycznych, a także takiego, 
można powiedzieć, bezrefleksyjnego przedłużania 
tego pobytu. To są bardzo ważne sprawy, ponieważ 
były one de facto przykładem tego, jak rzecznik ko-
rzysta ze swojej kompetencji kasacyjnej. I te sprawy 
nie byłyby tak głośne, gdyby nie było wyroków Sądu 
Najwyższego, które zapadły w wyniku złożenia ka-
sacji przez rzecznika praw obywatelskich.

Szanowni Państwo! Szanowne Panie i Panowie 
Senatorowie! Bardzo dużo problemów, które trafiają 
do biura rzecznika, dotyczy systemu emerytalnego, 
wsparcia socjalnego, różnych problemów z zakresu 
prawa pracy. Mówiłem o tych dwóch petycjach, któ-
rych realizacje zostały podjęte przez Senat i które były 
przez nas popierane – tego nie będę już powtarzał.

Ale powiem, że dostrzegamy bardzo pozytywne 
zmiany, jeżeli chodzi o podejście do umów cywilno-
prawnych. To jest zmiana jakościowa także na pozio-
mie, powiedziałbym, korespondencji i podejmowania 
zmian legislacyjnych.

Dostrzegamy także to, że zostały zmienione prze-
pisy prawa zamówień publicznych, które pozwalają 
na stosowanie w większym zakresie tzw. klauzul spo-
łecznych i w ten sposób przeciwdziałanie pewnym 
patologiom związanym z tym, że w urzędach admi-
nistracji publicznej ktoś może wygrać zamówienie pu-
bliczne, a później może zatrudniać podwykonawców 
na podstawie umów cywilnoprawnych.

Cieszyć może zwiększenie uprawnieniń 
Państwowej Inspekcji Pracy. I można liczyć, że w dal-
szej perspektywie doprowadzi to do większej skutecz-

ności państwowej inspekcji w zakresie egzekwowania 
uprawnień pracowniczych.

Ale wciąż kilka kwestii nie zostało uregulowa-
nych, kilka kwestii jest przedmiotem zainteresowania 
i działań rzecznika.

Przede wszystkim chodzi tu o brak uregulowa-
nia statusu sygnalisty. Tutaj akurat Ministerstwo 
Sprawiedliwości podjęło niedawno działania. Chodzi 
tu o taką osobę, która zgłasza nieprawidłowości 
w działaniu jakiejś instytucji i działa w interesie pu-
blicznym, a później z powodu tego, że stała się wła-
śnie tym sygnalistą, spotykają ją różne konsekwencje.

Jest też kwestia progu Funduszu Alimentacyjnego. 
Ten próg obecnie jest ustanowiony na tak niskim po-
ziomie, że wiele kobiet, których partnerzy… Bo to 
głownie kobiet dotyczy ten problem. Wiele takich 
kobiet nie ma możliwości i nie ma szans na sko-
rzystanie ze wsparcia oferowanego przez Fundusz 
Alimentacyjny, ponieważ ich zarobki, ich docho-
dy przekraczają ten bardzo niski próg Funduszu 
Alimentacyjnego.

Jest także kwestia… I wydaje mi się, że o tym 
szczególnie głośno trzeba mówić, bo właśnie kilka dni 
temu minęły 2 lata, odkąd Trybunał Konstytucyjny 
wydał wyrok dotyczący opiekunów osób niepełno-
sprawnych. Minęły 2 lata, a wyrok nie został wyko-
nany. I teraz w zależności od tego, kiedy, w jakim 
wieku dziecka powstała niepełnosprawność dziecka, 
ci opiekunowie korzystają albo z pełnego świadczenia 
pielęgnacyjnego, albo z zasiłku opiekuńczego, a róż-
nica między tymi kwotami jest naprawdę olbrzymia 
i to stanowi o istotnej różnicy w codziennych docho-
dach i funkcjonowaniu takich rodzin. I wydaje mi się, 
że warto o tym pamiętać.

Chciałbym podkreślić, że rzecznik praw obywa-
telskich co do zasady pozytywnie ocenia program 
500+, jednakże dostrzegamy pewne drobne elemen-
ty, które będziemy chcieli przedstawić, kiedy będzie 
dokonywana refleksja czy analiza funkcjonowania 
tego programu, czyli po roku. Chociażby jest sprawa 
dostępności 500+ dla dzieci z domu dziecka. Ja zda-
ję sobie sprawę z tego, że dzieci z domu dziecka są 
utrzymywane w dużej mierze przez państwo, ale, jak 
rozumiem, idea 500+ jest taka, żeby zwiększyć pewne 
szanse edukacyjne, szanse wychowawcze, i chociażby 
w tym zakresie warto byłoby przepisy dotyczące 500+ 
delikatnie poprawić.

Szanowne Panie i Szanowni Senatorowie, chciał-
bym wskazać, że wiele tematów, które są podejmowa-
ne przez biuro rzecznika, dotyczy kwestii mniejszości 
narodowych i etnicznych, migrantów, osób z niepeł-
nosprawnościami, dotyczy praw kobiet, dotyczy także 
praw innych grup, które są narażone na nierówne 
traktowanie. Chciałbym zauważyć, że jest sporo pro-
blemów dotyczących mniejszości narodowych i et-
nicznych, które są wskazywane rzecznikowi. To jest 
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chociażby problem ludności romskiej na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Tutaj rzecznik stale stara się 
współpracować ze wszystkimi organami władzy, któ-
re są za to odpowiedzialne. To są problemy migran-
tów romskich pochodzących z Bułgarii i Rumunii, 
którzy mieszkają na koczowiskach w Poznaniu oraz 
w Gdańsku. To jest też kwestia wsparcia takiego inte-
gracyjnego dla migrantów, którzy już zamieszkują na 
terytorium Polski. Ale to jest też – i na to chciałbym 
szczególnie zwrócić uwagę – kwestia stosowania, 
niestety, przemocy oraz języka, który nie spełnia 
kryteriów określonych w przepisach prawa karnego, 
czyli norm z art. 256 i 257 kodeksu karnego. Niestety 
to się pojawia i nawet na poziomie statystyk widać, że 
ten problem wzrasta. Na każdy taki sygnał staram się 
jako rzecznik reagować zgodnie z moim mandatem.

Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to 
mamy cały szereg problemów. Moja poprzedniczka 
przedstawiła swój raport do oenzetowskiego Komitetu 
ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. To jest gruby ra-
port na kilkaset stron, który przedstawia przeróżne 
problemy dotyczące aktywizacji zawodowej, uzna-
wania czy różnego rodzaju orzecznictwa o stopniu 
niepełnosprawności, to jest kwestia udziału w życiu 
politycznym i społecznym, barier architektonicznych. 
To są przeróżne rzeczy i tematy – na każdy z nich 
staramy się reagować i podejmować różne działania. 
I też staramy się wskazywać, że częstokroć proble-
my osób z niepełnosprawnościami to są takie same 
problemy, jak problemy osób starszych, że te proble-
my często się przenikają i że każdy z nas w którymś 
momencie będzie osobą starszą, i też będzie musiał 
niestety zwracać większą uwagę na problemy zwią-
zane chociażby z barierami architektonicznymi.

Chciałbym wskazać, że w Polsce bardzo ważne 
byłoby przyjęcie i ratyfikowanie Protokołu dodatko-
wego do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełno-
sprawnościami. To jest umowa międzynarodowa, któ-
ra przewiduje możliwość skarżenia się do specjalnego 
organu, który takimi sprawami się zajmuje. Czyli 
przykładowo gdyby bankomaty nie były dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, to by-
łyby to sytuacje, które mogłyby podlegać jurysdykcji 
takiego komitetu. Bardzo wiele organizacji pozarzą-
dowych popiera postulat rzecznika w tym zakresie.

Sporo problemów dotyczy także szeroko rozumia-
nych praw kobiet. To są problemy w zakresie przemo-
cy domowej, niewystarczająco szybkiej reakcji policji 
i prokuratury na takie sytuacje, brak ośrodków wspar-
cia dla ofiar przemocy i szczególnie niewystarczająca 
liczba ośrodków interwencyjnych oraz niewystarcza-
jące praktyki w zakresie izolacji sprawców od ofiar 
przemocy. Ale to są także kwestie dotyczące chociaż-
by znieczuleń okołoporodowych. Proszę szanownych 

państwa senatorów, chciałbym wskazać, że w Polsce 
w zależności od tego, gdzie mieszkamy, albo możemy 
mieć prawo do znieczulenia okołoporodowego, albo 
nie. Przykładowo według statystyk w województwie 
lubuskim znieczulenie okołoporodowe stosuje się 
w 1% przypadków, podczas gdy w województwie 
mazowieckim – w 25% przypadków. I tu w zależności 
od województwa te statystyki mniej więcej właśnie 
tak wyglądają. Organizacje zajmujące się prawami 
kobiet i, można powiedzieć, godnym traktowaniem 
przy porodzie szczególnie na to wskazują.

Chciałbym także wskazać, że w Polsce mamy pro-
blemy dotyczące stosowania ustawy o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. Chciałbym wska-
zać, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 paź-
dziernika 2015 r., który uznał, że klauzula sumienia 
obejmuje nie tylko samego lekarza, ale także to, że 
lekarz nie musi wskazywać innego lekarza, który 
byłby gotowy do przeprowadzenia zabiegu, jest wy-
rokiem, który spowodował pewne, powiedziałbym, 
zamieszanie, jeżeli chodzi o efektywność ustawy. 
A mianowicie trybunał stwierdził w uzasadnieniu, że 
w takiej sytuacji wskazania powinien dokonać przeło-
żony w stosunku do lekarza, ale nie określił, kim ten 
przełożony ma być, co powoduje pewne wątpliwości 
odnośnie do stosowania ustawy.

I wreszcie jest wiele problemów, z którymi zwra-
cają się do rzecznika osoby nieheteronormatywne. To 
są problemy dotyczące sytuacji w miejscach ochrony 
zdrowia. To jest też kwestia braku możliwości uzy-
skania zaświadczenia na potrzeby zawarcia związku 
partnerskiego poza granicami kraju. Chciałbym tu 
podkreślić, że nie na terytorium kraju, ale poza gra-
nicami kraju, jeżeli taka osoba się zwiąże z kimś, kto 
nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Chciałbym także wskazać, że rzecznik przygo-
towuje różnego rodzaju raporty, podejmuje badania 
dotyczące różnych kwestii w zakresie równego trak-
towania. To jest obowiązek wynikający z ustawy, 
zgodnie z nią rzecznik ma zajmować się nie tylko 
sprawami indywidualnymi, ale też podejmować takie 
badania. W 2015 r. zostały przygotowane 3 raporty. 
Dotyczyły one, po pierwsze, dostępności lekcji religii 
wyznań mniejszościowych i lekcji etyki; po drugie, 
dostępności edukacji akademickiej dla osób z nie-
pełnosprawnościami; trzeci raport dotyczył kwestii 
godzenia ról rodzinnych i zawodowych, równego 
traktowania rodziców na rynku pracy. Każdy z tych 
raportów jest później poddawany analizie, dyskusji, 
w biurze rzecznika organizowane są na ten temat 
seminaria, są one też przesyłane do odpowiednich mi-
nisterstw oraz innych instytucji. Przykładowo raport 
dotyczący edukacji akademickiej dla osób z niepeł-
nosprawnościami został niezwykle dobrze przyjęty 
przez społeczność akademicką, przez Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przez po-
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szczególnych rektorów. Byli oni wdzięczni za to, że 
takie, powiedziałbym kompleksowe przedstawienie 
problematyki wskazywało, jak naprawiać sytuację 
w poszczególnych miejscach czy na poszczególnych 
uczelniach.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! 
Przechodząc już do konkluzji, chciałbym wskazać, 
że konstytucja zawiera bogaty katalog praw i wolno-
ści jednostki. Rolą organów takich jak rzecznik praw 
obywatelskich jest wyciągać z tego wnioski i działać 
na rzecz obywateli. Rzecznik powinien dostrzegać 
problemy, szukać rozwiązań, zastanawiać się, jak 
pomóc. W Polsce wciąż jest wiele nierozwiązanych 
problemów i te, które zasygnalizowałem, to z pewno-
ścią nie są wszystkie, a długość tego raportu pokazuje, 
ile jest jeszcze w Polsce do zrobienia. To jest przed-
miotem mojej troski i zainteresowania, kontaktów 
z organizacjami pozarządowymi, spotkań regional-
nych, kontaktów z parlamentarzystami, z wszystki-
mi instytucjami, którym na sercu leży ochrona praw 
i wolności jednostki.

Chciałbym podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny 
jest kluczowym organem ochrony praw i wolności 
jednostki na podstawie naszej konstytucji. Udowadnia 
to w swoim orzecznictwie, także z tego roku. Warto 
wspomnieć chociażby ten wyrok, o którym mówiłem, 
dotyczący umieszczania osób ubezwłasnowolnionych 
w DPS-ach, czy wyrok dotyczący pozbawiania prawa 
jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h, 
w którym trybunał dość ciekawie wyważył, że nie 
można odbierać prawa jazdy, jeśli kierowca przedsta-
wi, że działał w stanie wyższej konieczności, czyli 
np. odwoził przyszłą mamę do szpitala, po prostu 
była konieczność, żeby w danym momencie jechał 
ciut szybciej. Informacja roczna rzecznika pokazuje, 
jak ważna jest rola trybunału i dlaczego niezależność 
trybunału oraz jego efektywność są istotne z punktu 
widzenia ochrony praw i wolności jednostki.

Chciałbym także podkreślić, że jestem wdzięczny 
za pozytywną współpracę innym rzecznikom: rzecz-
nikowi praw dziecka, rzecznikowi praw pacjenta, 
rzecznikowi finansowemu, oraz organom administra-
cji publicznej, a także organizacjom pozarządowym. 
Uważam, że trwałą zmianę w Polsce można osiągnąć 
tylko i wyłącznie poprzez współpracę, szukanie punk-
tów wspólnych, nastawienie na ich identyfikowanie 
i rozwiązywanie konkretnych problemów obywateli. 
Uważam jednak, że wielu problemów nie można roz-
wiązać bez interwencji ustawodawcy. Czasami dobra 
wola, dobre praktyki i chęć rozwiązania określonych 
problemów w którymś momencie się zatrzymują i ko-
nieczna jest interwencja ustawodawcy. I cieszę się, 
że dzięki pracy senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji czasami można liczyć na 

taką interwencję. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę 
z tego, że rola komisji senackiej jest bardziej rolą 
interwencyjną, służącą rozwiązywaniu konkretnych 
problemów, ale nie jest rolą, która będzie zmierzała do 
rozwiązywania problemów wielkich, systemowych. 
No, bo za to może być odpowiedzialny tylko rząd.

I ważne jest także moim zdaniem aktywne ko-
rzystanie ze standardów wynikających z ratyfiko-
wanych przez Polskę umów międzynarodowych. 
Umowy międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy 
Pakt Praw Osobistych i Politycznych, takie jak 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych, to nie są tylko jedne 
z wielu umów międzynarodowych, ale to są umowy, 
które były ratyfikowane w Polsce już w 1977 r. To 
są umowy, które stanowiły podstawę domagania się 
przez opozycję demokratyczną wolności i przestrze-
gania praw człowieka w latach osiemdziesiątych. 
I tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, co 
z tych zobowiązań prawnomiędzynarodowych wy-
nika dla praw człowieka i dla nas. Dziękuję bardzo. 
Jestem gotowy do odpowiedzi na pytania. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Bardzo dzię-

kuję.
Szanowni Państwo, teraz państwo senatorowie 

mogą zadawać panu ministrowi pytania.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 

pytanie? Wiem, że tak.
Pierwsze pytanie zadaje pan senator Sławomir 

Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Dziękuję panu za obszerną i wyczerpującą infor-

mację o działalności rzecznika praw obywatelskich 
w roku 2015. W szczególności chciałbym podzięko-
wać i wyrazić uznanie za zaangażowanie rzecznika 
w obronę Trybunału Konstytucyjnego. Pan tylko 
wspomniał o roli Trybunału Konstytucyjnego w de-
mokratycznym ustroju Polski i każdego innego de-
mokratycznego państwa.

Chciałbym pana zapytać, w kontekście prawa 
do dobrej legislacji… A o jakości legislacji mógł 
się pan osobiście przekonać, przysłuchując się de-
bacie nad ustawą o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. Jak pan ocenia tę ustawę i wszyst-
kie wcześniejsze, które w ostatnim okresie, począw-
szy od 25 czerwca 2015 r., czyli od pierwszej ustawy, 
do której zresztą rzecznik przystąpił, wspomagając 
wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości… Jak pan 
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ocenia całokształt tych uregulowań, które już weszły 
w życie, i te, które mają wejść w życie, jeśli wziąć pod 
uwagę dzisiejszą debatę, w odniesieniu do ochrony 
praw i wolności jednostki, teraz i na przyszłość?

Oraz drugie pytanie, jeżeli mam jeszcze czas. 
Chciałbym zapytać pana o skutki, jakie wywoła-
ło zmniejszenie budżetu Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Budżet ten, wobec rosnących wy-
zwań i zadań, powinien rosnąć, a niestety – również 
głosami senatorów – został zmniejszony. Jakie to ma 
skutki i jak wpływa na realizację zadań rzecznika 
praw obywatelskich?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Chwileczkę, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, pan minister udzielił informa-

cji z działalności rzecznika praw obywatelskich za 
rok 2015, tak więc proszę, aby pytania też dotyczyły 
tego okresu.

Poproszę jeszcze o pytania.
Najpierw pan senator Jan Rulewski… Może w ten 

sposób to zrobimy. Potem pan senator Dobrzyński, 
a potem będą odpowiedzi, Panie Ministrze.

Senator Jan Rulewski:
Dobrze, dziękuję.
Panie Rzeczniku, pytanie dotyczy oceny pana 

urzędu jako inicjatora posiedzenia Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego weryfikacji progów 
podatkowych. Oczekuję pańskiej oceny w związku 
z wczoraj czy przedwczoraj przyjętą przez Sejm usta-
wą, która w gruncie rzeczy jest ucieczką od wspo-
mnianej realizacji. A przecież w konstytucji jest po-
wiedziane, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
są ostateczne. I próba ich wekslowania na dalsze ter-
miny jest ucieczką.

Drugie pytanie. Polskę wizytowała pewna dele-
gacja, chyba z Rady Europy – delegacja rzeczników 
m.in., ale i Rady Europy też – która oceniała nieza-
leżność rzecznika, tak jak powiedział pan senator 
Rybicki, z punktu widzenia finasowania jego dzia-
łalności. Czy uważa pan, że środki, jakie są przezna-
czane… No, one są zabierane rzecznikowi, co ograni-
cza pańską władzę. Czy w warunkach takiej redukcji 
środków widzi pan możliwość realizacji ustawowych 
zobowiązań? Dziękuję.

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

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, od 11 miesięcy prezes Trybunału 

Konstytucyjnego nie dopuszcza trzech sędziów do 
orzekania. Według moich szacunków jeden sędzia 
kosztuje nas ok. 120–150 tysięcy. Podliczmy jego 
pensję, hotel lub mieszkanie, samochód, biuro…

(Senator Rafał Ambrozik: Więcej.)
Bardzo możliwe, że więcej. Ja wyliczyłem ok. 

150 tysięcy.
(Senator Piotr Zientarski: Nie musi pobierać pensji.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
To jest finansowane z naszych podatków, z moich 

też. Mam do pana pytanie, a właściwie wnoszę skar-
gę. Uważam, że pan Rzepliński, prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, naraża się na zarzut niegospodar-
ności, a to jest karalne. Kiedy pan wystąpi…

(Senator Piotr Zientarski: Od tego jest prokuratura.)
…w obronie moich interesów finansowych?
(Senator Jan Rulewski: To nie jest niegospodar-

ność.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Bo jakaś część moich podatków też wpływa do 

pana urzędu.
I sprawa druga. Panie Ministrze, nie bardzo wiem, 

czy ma pan kompetencje do oceny programu 500+.
(Senator Leszek Czarnobaj: Każdy ma.)
Pan ten program tutaj opiniował przed chwilą, 

a nie bardzo wiem, jaka jest pana rola w tej sprawie.
(Senator Piotr Zientarski: A kto może go opinio-

wać?)
Jeśli chodzi o domy dziecka, to mi się wydaje, że 

rolą pana, jak również naszego państwa, tj. odpowied-
niego ministerstwa, jest to, aby doprowadzić do sytu-
acji, w której modna będzie adopcja. To by było rze-
czywiste rozwiązanie problemu, a jeśli chodzi o domy 
dziecka, to o ile dobrze pamiętam, w Białymstoku 
utrzymanie jednego dziecka kosztuje ok. 7 tysięcy.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest pytanie 
do rzecznika.)

Takie działanie na rzecz adopcji byłoby moim zda-
niem roztropniejsze. Nie widzę potrzeby, aby 500+ 
funkcjonowało w domach dziecka. Nie wiem, skąd 
pan to wziął i jaka filozofia panu przyświeca.

Chciałbym, Pani Marszałek, zadać jeszcze dwa 
pytania, ale zadam je później.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, to już w dru-
giej…)

Czy zechce pani mnie tam dopisać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, zaraz zapiszę pana do głosu.
A teraz proszę pana ministra o odpowiedź na te 

pytania. Bardzo proszę.
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Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Dziękuję bardzo.
Na to pierwsze pytanie… Może odpowiem łącznie. 

Jeśli chodzi o kwestię obniżenia budżetu rzecznika 
praw obywatelskich, to czuję się ciut skrępowany 
koniecznością wypowiedzi na ten temat, ponieważ 
teraz trwają prace dotyczące budżetu na przyszły rok. 
Jeżeli one się zakończą pozytywnie – a prace Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka sprzed 2 tygodni 
na to wskazywały – to być może część z tych pro-
blemów zostanie rozwiązana. Z kolei jeżeli chodzi 
o budżet na rok, który teraz upływa, to faktycznie on 
został obniżony do poziomu z 2011 r., co skutkowało 
przede wszystkim tym, że cały czas mamy problem 
ze skutecznym wykonywaniem funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji i przeciwdziałaniem torturom 
oraz nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu, po-
nieważ budżet, o który wnioskowałem, uwzględniał 
zatrudnienie w tym zespole czterech dodatkowych 
osób. Wydaje mi się, że bardzo ważna jest również 
kwestia wykonywania kompetencji rzecznikowskich 
w zakresie składania kasacji w sprawach karnych. 
Warto pamiętać o tym, że rzecznik jest de facto 
jednym z dwóch organów mogących złożyć kasację 
w sprawach, które nie zakończyły się karą pozbawie-
nia wolności. Drugim organem jest minister spra-
wiedliwości, prokurator generalny. A tych wniosków 
o to, żeby rzecznik złożył kasację, jest ok. 3 tysięcy 
rocznie. To jest bardzo dużo spraw. Trzeba te wnio-
ski przejrzeć, ściągnąć akta, podjąć decyzje – często 
niestety o odmowie, ale często są to też decyzje pozy-
tywne – i później te kasacje przygotować. Liczę na to, 
że jeżeli te środki otrzymamy, to będzie to możliwe. 
Liczę także na to, że jeżeli otrzymamy dodatkowe 
środki na ten Krajowy Mechanizm Prewencji, to bę-
dziemy też mogli w większym zakresie skupić się na, 
powiedziałbym, rozwijaniu kompetencji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji w tych obszarach, które do 
tej pory nie były przedmiotem zainteresowania, po-
nieważ była wątpliwość, czy rzecznik w ogóle może 
tym się zajmować. 

O co mi chodzi? Chodzi mi o tzw. prywatne domy 
opieki, prywatne noclegownie, prywatne miejsca, któ-
re są tworzone, można powiedzieć, na wolnym rynku 
tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wojewo-
dy, a w których dochodzi do poważnych nadużyć. 
Przypadki z Trzcianki, Zgierza, Wolicy pokazują, 
w jakiej jesteśmy sytuacji, jeżeli tego nie realizujemy. 
Jeżeli uda się budżet w wysokości, o którą wniosko-
wałem, uzyskać na przyszły rok, to chciałbym, żeby 
większość tych obserwacji, które przeprowadzamy, 
była skupiona właśnie na tych ośrodkach. Zasadniczo 
tę funkcję powinni brać na siebie państwo i wojewoda 
poprzez swój aparat, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, 

że przepisy są niedoskonałe i wojewoda często nie 
ma wystarczającego aparatu, żeby tego dokonywać. 
A nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, że rzecznik 
nie podjął jakichś innych działań w tym zakresie. 
I wydaje mi się, że…

Dlaczego o tym mówię tak wyraźnie? Ponieważ 
często się nie dostrzega tego, że ta działalność pre-
wencyjna jest właśnie po to, żeby później nie było 
takich sytuacji, po to, żeby ktoś patrzył na ręce. Skoro 
w ostatnim roku przeprowadziliśmy monitoringi 
w domach pomocy społecznej i odwiedziliśmy na-
prawdę sporo DPS-ów, to nam wyszło, że są zarówno 
takie, gdzie są stosowane dobre praktyki, i te DPS-y 
funkcjonują porządnie, jak i takie, które niestety wy-
magają naprawy i wymagają lepszego traktowania 
osób, które tam przebywają.

Jeszcze chciałbym wskazać na to, że Rzecznik 
Praw Obywatelskich był jedną z nielicznych insty-
tucji, która nie dostała podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników urzędu. I to ma skutek. To być może 
nie ma skutku bezpośredniego, ale pewna frustra-
cja i pytanie, dlaczego pracownicy biura rzecznika, 
zajmujący się tyloma ważnymi sprawami dla społe-
czeństwa, są dyskryminowani, jeżeli chodzi o poziom 
wynagrodzeń w porównaniu z innymi urzędami ad-
ministracji centralnej i innymi organami konstytucyj-
nymi… Wydaje mi się, że jest to poważny problem, 
który wpływa także na odchodzenie pracowników 
z biura rzecznika.

Chciałbym też doprowadzić do polepszenia sie-
ci punktów przyjęć interesantów. One naprawdę się 
sprawdzają. Na każdy taki dyżur, który jest raz w mie-
siącu, przychodzi kilkanaście, 20, 25 osób z konkret-
nymi problemami. Ludzie są w stanie odróżnić, po 
co jest rzecznik, a po co są np. punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej, po co są punkty przyjęć, które są 
aranżowane przez parlamentarzystów. I chciałbym, 
żeby takie punkty w najbliższym czasie powstały 
w Łodzi oraz w Białymstoku, wydaje mi się, że tam 
są teraz najbardziej potrzebne.

Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to chciał-
bym podkreślić, i tu nawiążę do debaty, która tutaj się 
toczyła, gdy czekałem na swoje wystąpienie, że mam 
wrażenie, że jestem jedną z nielicznych osób w kraju, 
która w czerwcu zwracała uwagę na problem – i mam 
na to dowód w postaci opinii Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, wtedy nie byłem rzecznikiem praw 
obywatelskich, pracowałem w Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka – w związku z powołaniem 2 dodat-
kowych sędziów. Mówię o tym, żeby wskazać, że to 
nie są moje gołosłowne argumenty, ale że uważam, 
że powoływanie 2 sędziów w ramach naddatku było 
niepotrzebne, było niezgodne z konstytucją, i tego 
dotyczyła opinia helsińskiej fundacji. Jednak powo-
łanie 3 pozostałych sędziów było absolutnie zgodne 
z konstytucją, co zresztą Trybunał Konstytucyjny 
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potwierdził na początku grudnia wyrokiem z 3 grud-
nia 2015 r.

Jeżeli chodzi o sam Trybunał Konstytucyjny, 
to uważam, że trybunał, aby pełnił rolę gwaranta 
ochrony praw i wolności jednostki oraz zasad kon-
stytucyjnych, musi być organem niezależnym, muszą 
w nim zasiadać niezawiśli sędziowie. A te gwarancje 
niezależności i niezawisłości uzyskuje się poprzez 
pewną trwałość instytucji i także poprzez to, że ak-
ceptuje się, że sędziowie są wybierani w różnych 
momentach historii, że te składy trybunału są róż-
ne, i że przede wszystkim się dba o wysoką jakość 
merytoryczną powoływanych sędziów. I uważam, 
że… Dlatego m.in. jestem zaangażowany w ten spór 
dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, że uważam, 
że jest to organ niezbędny dla ochrony praw i wol-
ności konstytucyjnych. Zresztą te sprawy, o których 
mówiłem, pokazały, jak to jest ważne. Chociażby 
sprawa z 28 czerwca, o osobach ubezwłasnowolnio-
nych w domach pomocy społecznej. Ale też są spra-
wy, które często dotyczą kwestii będących na styku, 
można powiedzieć funkcjonowania aparatu władzy 
oraz praw i wolności jednostki. W takich sytuacjach 
trybunał musi mieć te gwarancje niezależności, aby 
czasami przeciwstawić się ustawodawstwu, czasa-
mi wyłapać błędy ustawodawcze, czasami naprawić 
system prawny. A żeby ten system działał, później te 
wyroki muszą być publikowane i następnie wykony-
wane. I tutaj była wielka rola Senatu przez ostatnie 
lata – wydaje mi się, że wielu z państwa senatorów 
w tym uczestniczyło – polegająca na stworzeniu ta-
kiego efektywnego systemu wykonywania wyroków, 
czyli przygotowywaniu ustaw, które wykonywały 
wyroki, które niejako łatały dziury w tym murze 
prawnym, trochę pokiereszowanym przez wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego. A te dziury wymagały 
wypełnienia.

Jeżeli zastanawiam się nad tym, jak np. Trybunał 
Konstytucyjny rozpozna kwestię ustawy inwigilacyj-
nej, która głęboko ingeruje w prawa i wolności jed-
nostki, albo czy można będzie zakwestionować – tu 
już odpowiadam na jedno z pytań – ustawę o podatku 
dochodowym po jej nowelizacji, która de facto prze-
dłuży okres obowiązywania tego progu zwolnienia 
z podatku na kolejne lata… I zastanowimy się, że 
Trybunał, być może, nie będzie w pełni niezależny 
w orzekaniu… To na tym na koniec stracą obywate-
le. To obywatele nie będą mieli instrumentu, który 
w sposób niezależny weryfikuje ochronę ich praw 
i wolności jednostki, ich prawo do prywatności, ich 
prawo do poszanowania mienia czy chociażby pra-
wo do ochrony ziemi. Jedna ze spraw, która czeka 
na rozpoznanie przed trybunałem, dotyczy ustawy 
o obrocie ziemią. Jest ona niezwykle kontrowersyjna 

i stanowi przedmiot wielu skarg kierowanych do biura 
rzecznika już w tym, 2016 r.

Jeżeli chodzi o pytanie o delegację International 
Ombudsman Institute, to była to delegacja organizacji 
międzynarodowej, która zrzesza krajowe instytucje 
na rzecz praw człowieka, czyli członkiem z Polski jest 
instytucja rzecznika praw obywatelskich. Delegacja 
ta wskazała, że z punktu widzenia standardów mię-
dzynarodowych, tzw. standardów i zasad paryskich, 
bardzo ważna jest niezależność rzecznika, która obej-
muje także niezależne finansowanie działalności, bo 
poprzez finansowanie można, niestety, doprowadzać 
do ograniczenia tej niezależności.

Ja chciałbym podkreślić, że przez całą społecz-
ność międzynarodową urząd rzecznika jest bardzo 
wysoko oceniany. I tu nie chodzi o mnie, tylko chodzi 
o wszystkich kolejnych rzeczników, którzy budowali 
ten status i prestiż urzędu – począwszy od profesor 
Łętowskiej, przez profesorów Zielińskich, profesora 
Zolla, doktora Janusza Kochanowskiego i profesor 
Irenę Lipowicz. To jest pewien nasz dorobek prawie 
30-letni, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne. 
Dorobek, który był promowany w innych państwach – 
w Republice Czeskiej, w Gruzji, na Ukrainie. I z tego 
punktu widzenia dla organizacji międzynarodowych 
bardzo ważne jest też, można powiedzieć, postrzega-
nie urzędu rzecznika, to, że jest to urząd prawdziwie 
niezależny i urząd, który jest wręcz modelowy dla 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora 
Dobrzyńskiego… Chciałbym wskazać, że jeżeli cho-
dzi o kwestie dotyczące wydatkowania środków pu-
blicznych i niegospodarności, to tutaj, wydaje mi się, 
bardziej zasadne jest pytanie do prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, bo on może w tym zakresie prze-
prowadzić kontrolę. Ale ja uważam, że pan prezes 
Rzepliński ma rację, nie dopuszczając tych 3 osób 
do pełnienia funkcji sędziego. Jeżeli powiedziałbym 
coś innego, to zaprzeczałoby to temu wszystkiemu, 
co podejmowałem w odniesieniu do niezależności 
i statusu Trybunału Konstytucyjnego.

Absolutnie zgadzam się z tym – i w idealnym 
świecie byłoby tak – że powinniśmy doprowadzić 
do zlikwidowania domów dziecka. To powinien być 
faktycznie… I wiem, że rzecznik praw dziecka po-
dejmuje cały szereg działań na rzecz likwidowania 
domów dziecka, czyli tych zinstytucjonalizowa-
nych form opieki. Wiem, że rodzinny dom dziecka 
czy adopcja to jest to, do czego powinniśmy dążyć. 
Jednak, jakkolwiek na to patrzeć, mamy sytuację 
taką, że te domy dziecka cały czas funkcjonują. 
I teraz powstaje pytanie, dlaczego takie dziecia-
ki nie mogą mieć jakiegoś choćby minimalnego 
wsparcia. Nie chodzi mi nawet o całe 500+, tyl-
ko o wsparcie gdzieś na poziomie 100 czy 200 zł. 
Chodzi o to, żeby mogły chodzić na dodatkowe 
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kursy angielskiego, dodatkową gimnastykę, judo 
czy jakiekolwiek inne zajęcia. I to nie jest tak, że 
ja wymyśliłem sobie ten problem, tylko gdy jeż-
dżę po Polsce i spotykam się z różnymi osobami, 
mieszkańcami, działaczami, którzy przychodzą na 
spotkania, to oni wskazują na to, żeby coś z tym 
zrobić, bo oni czują, że te ich dzieci są jakieś 
gorsze, i pytają, dlaczego one nie mają wsparcia. 
Ten akurat problem został mi zgłoszony, gdy by-
łem na spotkaniu w województwie lubuskim, we 
Wschowie, i z tej perspektywy do tego się odnoszę.

A to, czy ja mam kompetencje… Oczywiście nie 
mam kompetencji ekonomicznych do tego, że oceniać 
cały program 500+, ale chciałbym wskazać na jedno – 
być może już trochę skrótowo zwróciłem na to uwagę. 
A mianowicie proszę zauważyć, że chociażby działal-
ność firm lichwiarskich, firm pożyczkowych udziela-
jących chwilówki, uległa dramatycznemu zmniejsze-
niu, właśnie ze względu na 500+, bo typowi klienci 
tych firm zaczęli korzystać z programu, a w związku 
z tym mogli wyjść z fali zadłużenia. Mamy raporty… 
Jest taka organizacja, European Association Poverty 
Network, która zajmuje się badaniem skali ubóstwa. 
Otóż ona stwierdza, że to właśnie 500+ doprowadziło 
do wzrostu tych wskaźników. A nie można udawać, 
że kwestia ubóstwa nie ma konsekwencji w odniesie-
niu do korzystana z praw socjalnych czy do różnych 
problemów, które pojawiają się w sferze społecznej. 
Chciałbym też wskazać, że w niedawnym rapor-
cie, który został przygotowany przez Komitet Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ – 
a jest to raport przyjęty w odniesieniu do Polski na po-
czątku października tego roku – ta kwestia też została 
odnotowana jako pewien pozytywny krok w zwięk-
szaniu ochrony praw socjalnych. O, nawet mogę to 
przeczytać – pkt 30: „Przyjmując z zadowoleniem 
wdrożenie programu «Rodzina 500+» oraz wysiłki 
mające na celu zwiększenie liczby placówek opieki 
nad dziećmi, komitet stwierdza z zaniepokojeniem, że 
liczba takich obiektów, szczególnie dla dzieci do lat 3, 
pozostaje niewystarczająca”. I powiem tak: w języku 
ONZ używanie słów „przyjmuje się z zadowoleniem” 
i „coś się odnotowuje” to jest dobry znak. I z tego, 
wydaje mi się, należy cieszyć. Jednakże problem, 
na który zwrócono uwagę, to jest problem tego, że 
żłobków w Polsce niestety wciąż jest zbyt mało.

(Senator Jan Dobrzyński: Ja nie otrzymałem od-
powiedzi, Panie Ministrze.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pan minister ma 

jeszcze coś do dodania w kwestii pytania pana sena-
tora Jana Dobrzyńskiego?)

Ale pytania dotyczącego prof. Rzeplińskiego 
czy…?

Senator Jan Dobrzyński:

Panie Ministrze, jedną kwestią jest to niedopusz-
czanie… Ale pan prezes Rzepliński jednocześnie jest 
kierownikiem jednostki, którą zarządza…

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Tak.)

…czyli podpisuje listy płac, podpisuje faktury, 
które tam na pewno przychodzą. I chodzi mi o to, 
żeby pan, jako rzecznik moich praw, zagwarantował, 
że nie będą kradzione czy marnotrawione pieniądze. 
Bo skoro nie dopuszcza, to niech nie płaci. Co pan za-
mierza z tym zrobić? Ja konkretnie do pana składam 
skargę na tę działalność. Bo mnie nie interesuje, czy 
pan ocenia to tak, że to niedopuszczanie jest dobre, 
czy nie, tylko mnie interesuje to, dlaczego płaci, skoro 
nie dopuszcza. Co oni robią za te pieniądze?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Wydaje mi się, że byłoby…)

Panie Ministrze, ale to nie tak, że „mnie się wy-
daje”. Ja chciałbym, żeby pan podjął konkretne dzia-
łania…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Marek Borowski: To gdzie indziej…)
…i żebym otrzymał na piśmie informację, jakie 

działania pan podjął w obronie moich pieniędzy – to 
tak, krótko mówiąc.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, rozumiem…
(Senator Marek Borowski: To nie jest pytanie do 

rzecznika.)
(Senator Jan Dobrzyński: A do kogo?)
Panie Senatorze…

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dobrze, ja odpowiem. Moim zdaniem podejmowa-

nie działań dotyczących efektywności wydatkowania 
środków publicznych nie mieści się w kompetencjach 
rzecznika praw obywatelskich.

(Senator Jan Dobrzyński: A gdzie?)
Innych organów państwa. Mogę to wskazać na 

piśmie.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo proszę skiero-

wać to dalej, w obronie moich praw.)
Dobrze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę o ciszę. Rozumiem, że pan minister 

odpowie na to pytanie na piśmie. Dobrze.
(Senator Jan Dobrzyński: No, nie będzie bronił 

moich praw. Co mi więc z odpowiedzi?)
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Dziękuję bardzo.
I pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałek.
Panie Rzeczniku, w 2015 r. wpłynęło ponad 57 ty-

sięcy spraw do biura. Mam pytanie: ile pośród tych 
spraw, które pan rzecznik zdecydował się podjąć, pro-
wadzonych było osobiście? Czy samodzielnie prowa-
dził pan postępowania wyjaśniające? W ilu sprawach?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Szalenie trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponie-
waż…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze…
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Aha, przepraszam, musimy pozbierać… Dobra, prze-
praszam. Pani Marszałek, bardzo przepraszam.)

Ja udzielam głosu.
Pan senator już zakończył zadawanie pytań.
Proszę, pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku, 

dwa pytania. Pierwsze: jak pan ocenia poziom ochro-
ny praw mniejszości narodowych i etnicznych? Nie 
chodzi mi o cudzoziemców, imigrantów ani o sytu-
ację materialną mniejszości romskiej, niektórych jej 
przedstawicieli. Chodzi ogólnie o poziom ochrony 
praw mniejszości.

I drugie pytanie z tym związane… Dwa zdania 
wyjaśnienia. W lipcu tego roku Rada Ministrów wy-
dała rozporządzenie, w którym powiększyła obszar 
miasta Opola o tereny kilku ościennych gmin, kilku 
sołectw. W tych sołectwach mieszkali, mieszkają 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Oni się 
zwrócili do rządu niemieckiego o pomoc, chcieli 
po prostu cofnąć to poszerzenie miasta Opola. I py-
tanie, jak pan ocenia zwracanie się do zewnętrz-
nego rządu… Ale niestety – ja mówię „niestety” 
z mojego punktu widzenia – pan także włączył się 
w tę procedurę, nie wiem, przez kogo zainspirowany, 
przypuszczalnie także przez mniejszość niemiecką. 
W ten, jak mówię, sztucznie wywoływany konflikt 
narodowościowy, bo on nie ma rzeczywistego podło-
ża narodowościowego, to są po prostu zmiany granic 
administracyjnych, został pan wprowadzony. Proszę 
mi powiedzieć, czyja była inspiracja pana udzia-
łu w tym konflikcie. Jak to się skończyło – mówię 

o pana udziale w tym konflikcie – i czy rzeczywi-
ście powinien pan podważać rozporządzenia Rady 
Ministrów?

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Jan Żaryn, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja chwilę poczekam, bo musi pan zanotować po-

przednie pytanie. Tutaj siedzę.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Przepraszam.)
Nie, nie, spokojnie, ja mam czas.
Panie Rzeczniku, na marginesie tylko – ale to 

ważny margines – wielka prośba, żeby pan nie uży-
wał terminu „ustawa inwigilacyjna”, ponieważ nie 
ma takiej ustawy. To jest język propagandy jednej 
ze stron konfliktu politycznego. Pan jako rzecznik 
praw obywatelskich nie tylko nie ma obowiązku, ale 
odwrotnie, nie ma prawa się wtrącać w tenże kon-
flikt polityczny, w związku z tym uprzejma prośba, 
żeby pan nie ujawniał swoich preferencji. To utrudnia 
zresztą kontakt, a nie ułatwia.

Ale teraz do meritum. Pierwsza kwestia, mia-
nowicie znowu w odróżnieniu od panów senatorów 
z Platformy Obywatelskiej ja nie byłem taki zachwy-
cony pańskim przedłożeniem, ponieważ uważam, że 
pan m.in. powinien przedstawić w pewnym sensie 
wrażliwość Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
wobec bardzo konkretnych kwestii, które wiążą się 
albo z podejrzeniem, albo z faktem, że w 2015 r. zo-
stały naruszone konkretne prawa obywatelskie bardzo 
konkretnych ludzi. I chcę podać przykład z prośbą 
o ustosunkowanie się do niego.

Pierwsza sprawa z 2014 r., ale zakończona 
w 2015 r., 30 kwietnia prokuratura umorzyła śledz-
two w sprawie prof. Bogdana Chazana. Czy rzecznik 
praw obywatelskich nie zdał sobie sprawy, że jest 
to dobry impuls do tego, żeby się zastanowić, czy 
w tym przypadku władze miasta Warszawy nie zła-
mały prawa, naruszając jego prawa i wolności oby-
watelskie, w tym wspomnianą przez pana klauzulę 
sumienia, i nie wszczął sprawy, by chronić dobra prof. 
Bogdana Chazana? Jakie czynności zostały podjęte? 
Ani w wypowiedzi, ani w tym obszernym sprawoz-
daniu nie mogłem tego odnaleźć, być może to jest, 
ale nie potrafiłem tego odnaleźć, stąd prośba, żeby 
tą wrażliwością się pan z nami podzielił.

Druga sprawa, pytanie dotyczące z kolei Marszu 
Niepodległości. Czy wrażliwość nie skłoniła pana 
do refleksji, jak to się stało, że Marsz Niepodległości 
w 2014 r. zakończył się 276 zatrzymaniami, co do 
54 osób zostały wszczęte sprawy sądowe, 23 osoby 
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zostały skazane, a w roku 2015, w listopadzie ten-
że marsz zakończył się ewidentnie spokojnie, żadne 
sprawy nie były wszczęte. Jest domniemanie, że to 
nie strona nazywana chuligańską, tylko raczej strona 
służb państwowych pełniła rolę chuligańską, o czym 
się dowiedzieliśmy choćby z tzw. taśm prawdy, z tej, 
że się tak wyrażę, dyskusji – choć to słowo nie jest 
adekwatne do poziomu rozmowy między tymi ludź-
mi pijącymi w knajpie – na temat budki przy amba-
sadzie rosyjskiej. Czy wrażliwość rzecznika praw 
obywatelskich była na tyle poważna, że pan zajął się 
sprawdzeniem takich informacji? Oczywiście to się 
wiąże także z pytaniem dużo szerszym, dotyczącym 
konsekwencji usłyszenia przez pana wyników audytu 
ministra Kamińskiego, co także mogło pana skłonić 
ku tezie, że państwo polskie w 2015 r. działało wbrew 
interesom konkretnych osób, środowisk, Polaków ma-
jących prawo do swoich poglądów, a poglądy te nie 
muszą być tożsame z pańskimi, co po pierwszej mojej 
uwadze… Nadal jest pan rzecznikiem, który broni in-
teresów obywateli niezależnie od tego, czy są zbliżeni 
poglądami do pana, czy nie. I w tym kontekście…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
A trzecie pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

a może trzecie pytanie w kolejnej turze? Zapiszę 
pana…)

Dobrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Tych pytań zrobiło się dosyć dużo, wystąpienia 

są dosyć długie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za pytania.
Pierwsze pytanie jest dość problematyczne. Ile 

spraw prowadzę osobiście? Czasami zdarza się, że 
spotykam się z klientami osobiście – to szczegól-
nie ma miejsce w przypadku spotkań regionalnych. 
Powiem tak. Działalność biura jest tak rozległa, że 
trudno jest być zaangażowanym we wszystko, to po 
prostu byłoby wręcz niemożliwe. Mam 3 zastępców, 
którzy mnie wspierają, jeśli chodzi o nadzór nad po-
szczególnymi działami. Mam poszczególnych dyrek-
torów zespołów, z którymi się konsultuję. Wszystkie 
wystąpienia generalne do ministerstw oczywiście 
ja podpisuję, wszystkie ważniejsze dokumenty ja 
podpisuję. Czasami oczywiście zdarza się to także 
zastępcom. Na tyle, na ile mogę, staram się mieć, po-
wiedziałbym, merytoryczną kontrolę nad wszystkim, 

co się w biurze dzieje. Oczywiście za to wszystko 
ponoszę odpowiedzialność. Tak że tyle mogę powie-
dzieć, tak to mniej więcej wygląda.

Jeżeli chodzi o poziom ochrony praw ludności 
romskiej, to mamy tu 2 problemy. Jest mniejszość 
romska, która, jak wiadomo, od wieków mieszka 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma sta-
tus mniejszości romskiej, ale i są osoby na koczowi-
sku. Jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają przede 
wszystkim w województwie małopolskim – tam 
najwięcej problemów występuje – to staramy się 
na tyle, na ile możemy, uczestniczyć w rozwiąza-
niu tego wielkiego konfliktu w Limanowej oraz 
w Czchowie. Moja zastępczyni była tam na miejscu 
z wizytacją, byli tam także przedstawicieli Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych wraz z moim 
współpracownikiem, panem Marcinem Sośniakiem. 
Uczestniczymy także w niektórych postępowaniach 
sądowych, które tego dotyczą, tak aby starać się ten 
problem jakoś rozwiązać, aczkolwiek zdajemy sobie 
sprawę z wielkiego napięcia, które temu towarzyszy. 
Wydaje mi się, że całkiem sporo udało mi się uzy-
skać, jeśli chodzi o koczowisko w Poznaniu. Mogę 
powiedzieć, że dzięki interwencji – osobiście byłem 
na koczowisku i zorganizowałem 2 spotkania w tej 
sprawie w Urzędzie Miasta Poznania – udało się roz-
wiązać dość sporo problemów takich lokalnych, jeżeli 
chodzi o osoby, które tam mieszkają. 

Jestem bardzo zadowolony ze sprawy, która zosta-
ła rozstrzygnięta na początku sierpnia tego roku przez 
Sąd Najwyższy. Była taka wypowiedź w internecie 
pod adresem osób narodowości romskiej, niezwykle 
krzywdząca, którą, moim zdaniem, zgodnie z nor-
mami przepisów kodeksu karnego można by uznać 
za… Prokuratura wniosła akt oskarżenia do sądu, 
a sąd umorzył postępowanie, twierdząc, że generalnie 
mieści się to w granicach wolności słowa. To samo 
stwierdził sąd drugiej instancji. Złożyliśmy kasację 
do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy wyrokiem 
z początku sierpnia tego roku stwierdził, że ewident-
nie sąd powinien się tą sprawą porządnie zająć. I wy-
daje mi się, że to jest bardzo ważny sygnał, także jeśli 
wziąć pod uwagę traumę, którą przeżyła mniejszość 
romska w Polsce. W tym roku odbywały się uroczy-
stości związane z rocznicą holocaustu Romów. Była 
też duża konferencja w Krakowie na ten temat, w któ-
rej uczestniczyłem. Jeżeli pan senator sobie życzy, 
to ja oczywiście mogę podesłać cały wykaz spraw 
i działań, które w tym temacie podejmowaliśmy.

Jeżeli chodzi o mniejszość niemiecką, to mam 
wrażenie… Bo ja faktycznie jestem dość mocno za-
angażowany w kwestie działań dotyczących posze-
rzenia granic Opola. Zwrócili się do mnie mieszkańcy 
okolicznych gmin, którzy byli zaniepokojeni treścią 
rozporządzenia – wtedy to jeszcze nawet nie było 
rozporządzenia, tylko projekt – i pewnym sposobem 
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przeprowadzania wspomnianego poszerzenia granic 
Opola. Ja jednak uważam, że… Przede wszystkim, 
nigdy i nigdzie nie podważyłem rozporządzenia Rady 
Ministrów. Nie podjąłem jeszcze żadnych działań 
i głęboko się zastanawiam, czy powinienem je pod-
jąć. Wydaje mi się jednak, że to, co było moją rolą 
w tym konflikcie i z czego jestem dumny, to jest to, 
że doprowadziłem w zasadzie do pierwszych rozmów 
zwaśnionych stron ze sobą. Takie rozmowy odbyły 
się dwukrotnie, za tydzień w moim biurze odbędą się 
kolejne. Z jednej strony był prezydent Opola i jego 
współpracownicy, z drugiej strony byli burmistrzo-
wie i wójtowie wszystkich okolicznych gmin, które 
podlegają połączeniu. Uczestniczył w tym też biskup 
Andrzej Czaja, uczestniczyli też wojewoda opolski, 
marszałek województwa opolskiego i przedstawiciele 
powiatu opolskiego. I w zasadzie mam wrażenie, że 
gdyby nie mój wielki wysiłek, to te osoby nigdy by 
ze sobą nawet nie porozmawiały, bo było tyle spię-
trzonych kwestii emocjonalnych.

Jeżeli chodzi o prawa mniejszości niemieckiej, 
to oczywiście mniejszość niemiecka też się do mnie 
zwracała w tej kwestii. Ja jednak uważam, że to jest 
problem, który… Jak by to powiedzieć… Moim zda-
niem on nie jest fundamentalny w tym konflikcie. On 
jest tłem. Ale tłem, którego nie możemy lekceważyć 
czy ignorować. Wiem, że zostały zamówione róż-
ne opinie prawne, z jednej strony opinia profesora 
Bernaczyka, z drugiej strony opinia zamówiona przez 
prezydenta miasta Opola, pana profesora Izdebskiego 
oraz… Przepraszam, prezydent Opola zamówił opi-
nie profesora Bernaczyka i profesora Izdebskiego, 
a z drugiej strony jest opinia profesora Grzegorza 
Janusza. One analizują kwestię z punktu widzenia 
respektowania przede wszystkim Europejskiej karty 
języków regionalnych i mniejszościowych. To jest 
umowa międzynarodowa, która została ratyfikowana 
przez Polskę. I akurat na ten temat w moim biurze 
w przyszły poniedziałek, bodajże o godzinie 13.00, 
jeżeli mnie pamięć nie myli, odbędzie się seminarium, 
takie czysto eksperckie, żeby się zastanowić, jak do 
wspomnianego tematu podejść i jak w przypadku do-
konania tego poszerzenia jednocześnie nie naruszyć 
zobowiązań międzynarodowych. Tak że staram się 
naprawdę, proszę mi uwierzyć, maksymalnie kon-
struktywnie podchodzić do wspomnianej kwestii, 
tak żeby obniżać napięcie społeczne, a jednocześnie 
dążyć do rozwiązania określonego konfliktu.

Dziękuję za uwagę dotyczącą nazewnictwa ustaw. 
Faktycznie, będę starał się tak mówić. Dziękuję za 
tę uwagę.

Jeżeli chodzi o sprawę pana profesora Chazana, to 
nie przypominam sobie, abym podejmował działania. 
Muszę sprawdzić, czy pani profesor Irena Lipowicz 

podejmowała działania, bo to jest okres poprzedzają-
cy… Tak że jeżeli pan senator pozwoli, przedstawię 
informację w liście.

(Senator Jan Żaryn: Na piśmie.)
Żeby jednak wskazać na wrażliwość na te tema-

ty, to powiem, że dość wnikliwie analizowaliśmy… 
i podejmowaliśmy działania dotyczące przypadku 
w szpitalu na ulicy Madalińskiego. Mam tu na my-
śli przypadek urodzenia się dziecka, które zostało 
niejako pozostawione, aby umarło śmiercią natu-
ralną. I tutaj prowadziliśmy – patrzę na dyrektora 
Wróblewskiego, z którym tutaj pracowaliśmy nad 
sprawą – całą rozległą korespondencję i z miastem 
stołecznym Warszawa, i z rzecznikiem praw pacjenta. 
Tak że może to też przy okazji podeślemy.

Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości i zatrzyma-
nia, to znowu: musiałbym sprawdzić, czy wspomnia-
ne osoby się do nas zwracały i w jakim zakresie. 
Chciałbym jednak podkreślić, że dla mnie kwestia 
przemocy policji, niezależnie od tego, o jaką sytuację 
chodzi, to jest kwestia bardzo fundamentalna. Bardzo 
dużo się takimi tematami zajmowałem. Każda osoba, 
która śledzi moją działalność, dobrze wie, że wielo-
krotnie krytykowałem poprzednie rządy za różnego 
rodzaju nadużycia ze strony policji i dążyłem do wy-
jaśnienia takich spraw. Takie przypadki, jakie mia-
ły miejsce w Lidzbarku Warmińskim, w Siedlcach, 
w Olsztynie, kwestia przemocy po meczu Concordii 
Knurów w Knurowie, to są sprawy, które zawsze 
staramy się wyjaśniać. I proszę, że tak powiem, nie 
pozbawiać mnie dobrej woli, jeśli chodzi o wyjaśnia-
nie tych kwestii.

Chciałbym wskazać, że jeśli chodzi o Marsz 
Niepodległości, to my staramy się zwracać uwagę 
na… Urząd rzecznika nie bardzo ma środki i fizycz-
ne możliwości – można powiedzieć, że nie wchodzi 
to w zakres kompetencji moich pracowników – aby 
monitorować przebieg tych wydarzeń; zazwyczaj robi 
to fundacja helsińska, której łatwiej jest angażować 
do tego wolontariuszy; fundacja później przygoto-
wuje dość kompleksowe raporty. My skupiamy się 
na monitorowaniu tego, czy funkcjonariusze, którzy 
są przywożeni do zabezpieczenia marszu, są odpo-
wiednio traktowani. I tutaj ciekawa informacja: moi 
przedstawiciele monitorowali zaopatrzenie i wsparcie 
dla funkcjonariuszy dnia 10 listopada i w zasadzie nie 
dostrzegli żadnych problemów, podczas gdy rok temu 
te problemy, drobne, bo drobne, ale występowały. 
Wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że rzecznik 
może występować w tym zakresie.

Odnosząc się do raportu Mariusza Kamińskiego, 
audytu ministra Kamińskiego, powiem tak: ja 
po tym audycie wystąpiłem zarówno do ministra 
Kamińskiego, jak i do ministra Macierewicza z prośbą 
o przedstawienie mi wszystkich informacji dotyczą-
cych inwigilacji. Dostałem informację o tym, że… To 
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znaczy, dostałem wyłącznie stenogram z posiedzenia 
Sejmu, wydruk zapisu tego, co powiedział minister 
Kamiński. Pan minister nie przedstawił mi przez 
kancelarię tajną szczegółowych informacji, aczkol-
wiek ma taką możliwość. Dostałem także informację 
o tym, że zostało złożonych bodajże 19 zawiadomień 
do prokuratury, w związku z czym w kolejnym li-
ście poprosiłem o przedstawienie tych zawiadomień. 
Uważam, że te kwestie należy koniecznie wyjaśniać, 
ale po to, żebym ja je wyjaśniał, muszę mieć zapew-
nioną współpracę i pewien poziom zaufania ze strony 
urzędników, jeżeli chodzi o przedstawianie infor-
macji. Po to przechodziłem m.in procedurę dostępu 
do informacji ściśle tajnych, aby również w takich 
warunkach te informacje otrzymywać. Uważam, 
że wyjaśnianie kwestii inwigilacyjnych jest bardzo 
istotne z punktu widzenia jakości funkcjonowania 
państwa i dlatego też mówiłem o tym, że w Polsce 
należałoby stworzyć niezależny organ kontroli nad 
działalnością służb specjalnych. Organ taki byłby 
w stanie, w razie wątpliwości, w sposób kompetentny 
i pełny wyjaśnić tego typu historie, bo zdaję sobie 
sprawę z tego, że moje kompetencje w dużej mierze 
zależą od woli współpracy ze strony urzędników, 
innych urzędników państwowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
To jeszcze to dotyczące profesora Chazana, tak? 

Nie. To już było, tak?
(Senator Jan Żaryn: Nie, nie. Tylko wielka prośba 

o odpowiedzi na piśmie w tych fragmentach, które…)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Dobrze, oczywiście.)
Ja już to zapisałam.
(Senator Jan Żaryn: Chodzi o pytanie pierwsze do-

tyczące profesora Chazana, sprawy dotyczące Marszu 
Niepodległości i liczbę ewentualnych wniesionych 
interwencji.)

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Oczywiście.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz proszę o zadanie pytanie pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, zauważyłem w sprawozdaniu, 

że rzecznik zwraca uwagę, i słusznie, na sytuację 
osób starszych, które niedługo będą stanowić 20% 
naszego społeczeństwa, i w tej sprawie mam pyta-
nie. Otóż wspominał pan o nierealizowanym wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o świad-
czenie pielęgnacyjne dla opiekunów i zasiłek opie-

kuńczy, które zostały zróżnicowane ze względu na 
czas powstania niesamodzielności. Jakie podaje się 
przyczyny braku realizacji tego wyroku, ewentualnie 
czy ministerstwo podaje termin, w którym to zostanie 
zrobione? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy pana stosunku do raty-
fikacji konwencji o prawach osób starszych. Wciąż 
nie mamy jasnego stanowiska władz w tej kwestii. 
Wiem, że pan się zajmował tą sprawą, więc prosiłbym 
o podzielenie się informacjami.

Na końcu chciałbym zapytać o pana wystąpienie 
dotyczące osób zamieszkujących na terenie ogro-
dów działkowych, bo – jak pewnie wielu spośród 
państwa – dostaję stanowiska od przedstawicieli 
ogrodów działkowych wyrażające obawy o to, że 
rzecznik działa przeciwko nim i że pana działania 
mogą prowadzić do wzruszenia zapisów dopiero co 
przyjętego statutu Polskiego Związku Działkowców. 
To takie 3 pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Józef Łyczak. Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Nie będę tykał 

spraw trybunału. Chciałbym się odnieść do spraw, 
które interesują zwykłych Polaków. Jak wiemy, try-
bunał absolutnie nie interesuje zwykłych Polaków, 
oni nie rozumieją tych mrocznych przepisów wokół 
niego, tym tematem zajmują się politycy i widzimy, 
że im oni bardziej agresywnie interesują się tym te-
matem, tym skutki tego są coraz gorsze, rozpadają 
się partie itd.

Chciałbym wrócić do spraw, które interesują zwy-
kłych Polaków, mianowicie do tematu domów dziecka 
poruszanego tu przez pana rzecznika. Mnie również 
nie spodobało się to, że pan poruszył sprawę tego, 
że i tam powinno wkroczyć 500+. To była myśl albo 
kontynuacja myśli opozycji. Dlaczego? Jest serdeczna 
prośba do pana rzecznika o to, żeby pan się włączył 
w akcję, którą ja ciągle promuję, prowadzącą do tego, 
by te niechlubne, haniebne relikty przeszłości, jaki-
mi są do tej pory domy dziecka, zniknęły z mapy 
Polski. Wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, żeby 
te dzieci znalazły się w rodzinach zastępczych bądź 
zostały adoptowane. Wtedy zniknie problem, który 
pan poruszył.

Druga sprawa, którą pan poruszył, a która rów-
nież dotknęła… Chodzi mi o problem wiatraków. 
Owszem, sprawę wiatraków w Polsce załatwiliśmy 
ustawą, której ja do końca nie byłem zwolennikiem, 
bo jednym ona pomogła, a innych, szczególnie mło-
dych ludzi, często wpędziła w różnego rodzaju tara-
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paty finansowe. Poza tym my jesteśmy krajem, który 
powinien jak najwięcej korzystać z energii czystej. 
Ja się cieszę, że w niedługim czasie ta ustawa będzie 
nowelizowana, i myślę, że znajdą się w niej racjonalne 
zapisy, które zadowolą i tych, którym przeszkadza-
ją wiatraki, i tych, którzy chcą produkować czystą 
energię.

(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie, Panie 
Senatorze.)

Wracając do meritum… Już, już, tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
Chciałbym powiedzieć tak. Pana rola, Panie 

Rzeczniku, i nasza rola jako parlamentarzystów są 
w wielu, wielu punktach spójne. Do naszych biur 
również wpływają różnego rodzaju zażalenia na sądy, 
na prokuraturę, często ludzi bardzo pokrzywdzonych, 
eksmitowanych na bruk, ludzi oszukanych, okradzio-
nych przez przestępców, ludzi, którzy nie wiedzą, 
dokąd się zwrócić, bo sądy i prokuratura tak działają, 
jak działają, i ci ludzie z reguły nic nie uzyskują.

Moje pytanie jest bardzo proste. Ja rozumiem, że 
pan się włącza w te akcje. Jaka jest skuteczność pana 
pomocy – na pewno pan prowadzi taką analizę – 
w konkretnych sprawach, a przede wszystkim w tych 
najbardziej wrażliwych, o których można powiedzieć, 
że chwytają za serce, czyli eksmisji na bruk i odzy-
skiwania pieniędzy, których nie udało się odzyskać 
uczciwym, ciężko pracującym, produkując towary 
ludziom, za towary, które ktoś tam od nich wziął, 
a skoro nie zapłacił, to znaczy, że ukradł? Jaka jest 
pana skuteczność? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Jan Żaryn. Proszę o pytanie, 

którego wcześniej pan nie zadał.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam jeszcze jedno pytanie związane z pana 

wypowiedzią. Wspomniał pan o ustawie, a raczej 
o braku ustawy reprywatyzacyjnej i o konsekwen-
cjach, które są wynikiem tego braku. Chciałbym się 
od pana dowiedzieć – też poproszę raczej o udzielenie 
mi odpowiedzi na piśmie – jakie pan widzi autentycz-
nie istniejące problemy, wynikające z braku ustawy 
reprywatyzacyjnej, z punktu widzenia naruszania 
praw człowieka i obywatela zarówno w kontekście, 
rzecz jasna, prawa własności, jak i w kontekście praw 
osób, które zostały niejako pośrednio pokrzywdzone, 
choćby jako lokatorzy nieruchomości zwracanych 
w trybach obowiązujących prawnie, oczywiście mimo 

braku ustawy reprywatyzacyjnej, czy też w procesie 
prywatyzacji mniej lub bardziej dzikiej, która także 
mogła owocować konkretnymi zaburzeniami w sfe-
rze praw obywatelskich. Tych kategorii jest oczy-
wiście dużo więcej. Ja ich w pytaniu nie wyczerpię, 
a pan, obawiam się, też nie będzie w stanie z marszu 
o wszystkich opowiedzieć. Jeżeli mógłby pan, pro-
szę przesłać mi informację dotyczącą tego zakresu 
działań w roku 2015 z perspektywy pytania, jakie 
są skutki braku ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Profesorze.
I bardzo proszę, pan minister.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za pytania.
Jeżeli chodzi o kwestię niezrealizowania wyroku, 

to w zasadzie nasze interwencje, które były kierowane 
do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, były 
takie: no, proszę ten wyrok zrealizować, proszę go 
wykonać, następuje tutaj krzywda. Ale te odpowiedzi, 
które dostawaliśmy, były dość ogólne i w pewnym 
sensie nie wskazywały na kwestię braku woli. No 
wydaje mi się, że główna i zasadnicza przyczyna jest 
taka, że po prostu brakuje wystarczających środków 
finansowych, chodzi o koszty, które się wiążą z pełną 
realizacją tego wyroku.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące konwencji o pra-
wach osób starszych, to tutaj jest taka inicjatywa spo-
łeczna – też popierana przez rzecznika – która ogól-
nie się nazywa „Za starość waszą i naszą!”. Zmierza 
ona do tego, aby Polska była de facto inicjatorem 
stworzenia konwencji o prawach osób starszych. To 
jest takie odwoływanie się trochę do naszej tradycji 
kształtowania prawa międzynarodowego. Mianowicie 
jeżeli spojrzymy na lata osiemdziesiąte, to z polskich 
środowisk naukowych, środowisk zajmujących się 
ochroną praw dziecka, wypłynął postulat stworzenia 
konwencji o prawach dziecka. Następnie w 1989 r. ta 
konwencja została przyjęta na forum Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i stała 
się tym niezwykle ważnym instrumentem prawa mię-
dzynarodowego. I do tej pory mamy już konwencję 
o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 
mamy konwencję o prawach osób z niepełnosprawno-
ściami. No i jest pomysł, żeby powstała też konwencja 
międzynarodowa o prawach osób starszych, ale żeby 
to Polska była inicjatorem tej konwencji. I to jest, jak 
mi się wydaje, wielki postulat pod adresem MSZ, 
żeby takie działania podjąć. Bo faktycznie w Polsce 
mamy tyle doświadczeń, tyle problemów, tyle nieroz-
wiązanych rzeczy, że tak powiem, systemowych – od 
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kwestii DPS, przez kwestię braku geriatrów, lekarzy 
specjalistów, kwestię starzenia się społeczeństwa, 
przez problemy związane z transformacją ustrojową 
i wykluczeniem pewnych grup, zamieszkiwaniem na 
terenach wiejskich – że te nasze wszystkie problemy 
w zasadzie mogłyby się całkiem nieźle złożyć na na-
szą refleksję, jak ten standard międzynarodowy praw 
człowieka odnoszący się do praw osób starszych po-
winien wyglądać. I mam nadzieję, że poprzez ciągłe 
powtarzanie, że coś takiego by się przydało, Polska 
mogłaby też bardzo ciekawie zaistnieć na arenie mię-
dzynarodowej nie tylko jako, można powiedzieć, be-
neficjent różnych umów międzynarodowych, ale też 
jako promotor różnego rodzaju rozwiązań.

Co do ogródków działkowych, powiem tak. Tu 
faktycznie jest taka, powiedziałbym, delikatna sy-
tuacja, jeżeli chodzi o relację rzecznika z Polskim 
Związkiem Działkowców. I tutaj chciałbym się od-
nieść do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, 
że część osób, które jest działkowcami, twierdzi, że 
statut Polskiego Związku Działkowców niekoniecznie 
musi odpowiadać standardom konstytucyjnym, do-
maga się od urzędu rzecznika refleksji na ten temat. 
Jedyne co do tej pory zrobiłem, to wysłałem pewne 
pytania do PZD, żeby PZD się do nich ustosunkowało. 
Ale już wysłanie samych pytań było interpretowane 
jako atak na niezależność PZD, i tak było to nagła-
śniane w mediach czy przy użyciu innych środków 
przekazu. Tak że na razie tutaj jeszcze, jakkolwiek 
by na to patrzeć, w odniesieniu do tego statutu PZD 
żadnych działań w tym zakresie nie podejmowałem. 
To jest jedna kwestia. 

Druga kwestia, znacznie poważniejsza – tak mi 
się wydaje – to jest kwestia zamieszkiwania na tere-
nie ogródków działkowych. Czy tego chcemy, czy 
nie, jest pewna grupa osób, która mieszka na terenie 
ogródków działkowych. Często są to osoby, które 
padły ofiarą reprywatyzacji, osoby, które musiały 
się wyprowadzić na teren ogródków działkowych, 
ponieważ nie były w stanie znaleźć innego miejsca 
zamieszkania na terenie miasta. I ja jestem zdania, 
że ogródki działkowe absolutnie nie służą temu, aby 
mieszkać tam na stałe. Po pierwsze, nie są to miejsca, 
które są do tego dostosowane. Po drugie, mamy ogra-
niczenie dotyczące wielkości, jeśli chodzi o wielkość 
altan. Po trzecie, nie ma tam często odbioru śmieci 
i doprowadzenia wody, energii, możliwości dojazdu 
karetek itd., itd. To jest miejsce do rekreacji, wypo-
czynku, a nie do mieszkania. Jednak ze względu na 
to, że wśród tych osób mogą być osoby, które nie 
mają zapewnionych innych miejsc, innego miejsca za-
mieszkania, nie jestem przekonany, czy takie, powie-
działbym, twarde podejście, na zasadzie: natychmiast 
wszyscy się wyprowadzają z ogródków działkowych, 

nie doprowadzi do tego, że te osoby po prostu wy-
lądują w noclegowniach dla osób bezdomnych i ich 
sytuacja mieszkaniowa będzie o wiele gorsza.

Mnie się podoba podejście do tej sprawy, które zo-
stało zastosowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
Mianowicie sąd okręgowy rozpatrywał sprawę jed-
nego pana, który mieszka w ogródkach działkowych, 
nie ma innego, alternatywnego miejsca zamieszkania, 
nie ma zarobków czy dochodów, które by pozwalały 
na to, żeby mógł wynająć mieszkanie na wolnym ryn-
ku. Sąd powiedział: proszę się wyprowadzić, ale ma 
pan na to czas do końca 2017 r., czyli stworzył pewien 
okres karencji. I wydaje mi się… Będę dążył do tego, 
żeby współpracować z poszczególnymi miastami, 
właśnie takimi jak Poznań, Łódź, tymi, w których te 
problemy występują, żeby z jednej strony zidentyfiko-
wać te osoby, które nie mają alternatywy, a z drugiej 
strony doprowadzić do stworzenia jakiegoś takiego, 
powiedziałbym, programu wychodzenia czy wypro-
wadzania się z ogródków działkowych. Ale docelowo 
oczywiście altany nie powinny być zamieszkiwane 
na stałe przez osoby. Jednak chodzi o to, żeby bez 
takiego… Jeżeli podejdziemy do tego tylko na takiej 
zasadzie, że mamy ustawę o ochronie praw lokatorów 
itd. i że z niej wynikają określone uprawnienia, to nie 
rozwiążemy problemu, bo dobrze wiemy, że kolejka 
do lokali socjalnych jest tak duża, że dla tych osób 
tym bardziej nie będzie ich dostępności.

Liczę na to, że być może program „Mieszkanie +” 
da jakieś rozwiązanie tego problemu i spowoduje po-
większenie zasobu lokali tanich, lokali czynszowych, 
bo niekoniecznie muszą to być lokale socjalne. Być 
może to spowoduje rozwiązanie problemu. Ale tutaj 
trzeba, wydaje mi się, bardzo mocno współpracować 
z władzami lokalnymi.

Jeśli chodzi o likwidowanie domów dziecka, to 
ja bardzo chętnie się włączę w akcję, bardzo chętnie 
spotkam się z panem senatorem, żeby porozmawiać, 
jak mógłbym wesprzeć. Absolutna, pełna zgoda.

Kwestia wiatraków. Mój postulat, ale też postulat 
mojej poprzedniczki – i podejrzewam, że wielokrotnie 
na tym forum o tym mówiła – był taki, żeby uregu-
lować w jakiś sposób odległość między wiatrakiem 
a domem. No i, jakby to powiedzieć… rzecznik jest 
w tej trudnej sytuacji, że później ten postulat się re-
alizuje, tylko że ustawodawca, że tak powiem, trochę 
przesadza, bo ta odległość, którą określił, jest taka, że 
prawie nie ma w Polsce miejsca, w którym te wiatraki 
mogłyby stać, i że pojawia się kwestia relacji oraz 
zarzut naruszenia prawa własności tych, którzy te 
wiatraki posiadają, czy zarzut, że nie jest rozwijana 
czysta energia. Tak że mnie może tylko cieszyć, że 
nowelizacja w tym zakresie zostanie podjęta. Ale 
chciałbym podkreślić, że to nie jest moja rola, żeby 
wchodzić w to i dokładnie, z linijką analizować, jaka 
odległość to powinna być. No, to już muszą specjali-
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ści zdecydować… tzn. specjaliści muszą to wskazać, 
a parlament musi podjąć określoną decyzję.

Jaka jest skuteczność pomocy w konkretnych spra-
wach? Powiem tak: my staramy się być, jak się da, 
skuteczni i podejmować interwencje tam, gdzie się 
da. Jeżeli widzimy taką przestrzeń i możliwość, to 
przystępujemy do postępowań sądowych, czasami 
wszczynamy postępowania na rzecz osób indywi-
dualnych, wyjaśniamy sprawy poprzez interwencje, 
wnosimy kasacje. Niestety, to, z czym czasami się 
spotykam… Czasami jest traktowane jako zarzut wo-
bec rzecznika to, że rzecznik czegoś nie zrobi. Ale 
często jest tak, że minęły wszelkie terminy. No, jeżeli 
np. mamy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego 
w sprawach cywilnych, która jest ograniczona termi-
nem, to choćbyśmy starali się wymyślić jakieś roz-
wiązanie, nie możemy. Ale później z drugiej strony 
jest zarzut, że rzecznik nic nie zrobił. No, czasami po 
prostu nie jest w stanie nic zrobić. Mnie się wydaje, 
że najlepiej by było, gdybym po prostu na pytanie 
pana senatora odpowiedział na piśmie, przedstawiając 
jakieś bardzo konkretne przykłady interwencji.

To, co chciałbym wskazać – mówiłem o tym na 
początku – to jest to, że czasami w pewnych sytu-
acjach, gdy problemy można rozwiązać poprzez 
pewne negocjacje albo próby porozumienia, staram 
się podejmować takie działania. Dzisiaj akurat mój 
zastępca jest, jak mówiłem na początku, w Chełmie. 
Tam chodzi o być może doprowadzenie do stworzenia 
ośrodka wsparcia właśnie dla dorosłych osób z nie-
pełnosprawnościami, którymi opiekują się rodzice, 
którzy ze względu na tę opiekę nie są w stanie podjąć 
normalnego życia, normalnej pracy zawodowej. Mam 
nadzieję, że nasza inicjatywa doprowadzi do reali-
zacji… I to nie jest taka inicjatywa, że tylko dostali-
śmy pismo. Ja byłem wcześniej w Chełmie, później 
wysłałem swojego współpracownika, żeby wybadał 
teren, nastroje i to, z kim można rozmawiać, a dzisiaj 
odbywa się spotkanie, które, mam nadzieję, do czegoś 
doprowadzi.

Jest też na przykład taka kwestia dotycząca praw 
lokatorów, wydaje mi się, że bardzo konkretna. 
W Poznaniu był duży problem dotyczący tak zwanych 
roszczeń regresowych, właśnie à propos reprywaty-
zacji. Sytuacja jest taka: oddajemy prywatną kamie-
nicę z mieszkańcami, ci mieszkańcy płacą czynsz 
na poziomie minimalnym, taki, jak zawsze płacili, 
a miasto musi rekompensować właścicielowi różnicę 
między tym czynszem a czynszem rynkowym. Tylko 
że miasto Poznań miało taką praktykę, jako jedno 
z miast niestety wyjątkowych pod tym względem, że 
następnie wracało do wspomnianych mieszkańców 
z tak zwanym roszczeniem regresowym. Czyli żądało 
od nich tego, co zapłaciło prywatnym właścicielom, 

to znaczy wspomnianej różnicy. Powstawała więc 
sytuacja paradoksalna. Bo nie dość, że osoby, o jakich 
tu mowa, zazwyczaj są biedne, to jeszcze na starcie 
dostawały dług rzędu kilku, kilkunastu czy kilku-
dziesięciu tysięcy zł. No i akurat w toku takich, można 
powiedzieć, negocjacji czy spotkań – z jednej strony 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, z drugiej 
strony prezydent Poznania – i jeszcze we współpra-
cy z NIK i regionalną izbą obrachunkową udało się 
doprowadzić do takiego swoistego porozumienia, że 
prezydent odstąpił od wspomnianych roszczeń, a te 
postępowania, które się toczyły, zawiesił. Tak że to, 
o czym tu mówimy, to nieobca mi praktyka.

Tydzień temu miałem też bardzo ciekawe spotkanie 
z szefostwem Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
z jednej strony, a z drugiej strony – z poszkodowa-
nymi mieszkańcami miejscowości Bakałarzewo, 
znajdującej się w okolicach Suwałk. Tam kilka osób 
zostało pokrzywdzonych w związku z budowaniem 
linii energetycznej. No i to, co dla mnie było cenne, 
to to, że szef PSE otwarcie przyznał, że wspomniane 
inwestycje robiło się w Polsce trochę na zasadzie „naj-
tańszym kosztem i jak najszybciej”, a prawa miesz-
kańców były, że tak powiem, gdzieś tam z tyłu i nie 
były wystarczająco respektowane.

Brak ustawy reprywatyzacyjnej. Ja skierowa-
łem do pani premier duże wystąpienie generalne, 
na dwadzieścia kilka stron, gdzie są przedstawione 
działania wcześniejszych rzeczników i moje w tym 
temacie. Ten problem można oczywiście postrzegać 
na 2 poziomach. Z jednej strony z perspektywy pra-
wa własności… I to, co jest częścią mojej sugestii, 
to to, że wspomniany problem można rozwiązać, 
ale uwzględniając także standardy praw człowieka. 
A przecież standardy praw człowieka nie przewidują, 
po pierwsze, że zawsze trzeba oddawać w naturze, po 
drugie – że zawsze trzeba oddawać pełną wysokość. 
Jeżeli spojrzymy na orzeczenie w sprawie Broniowski 
przeciwko Polsce, wyrok pilotażowy – tutaj ukłony 
dla pana senatora, który jest doskonałym ekspertem, 
jeśli chodzi o Strasburg – no to zobaczymy, że tam 
jest wyraźna wskazówka, że można miarkować wyso-
kość odszkodowań w przypadku zwrotu mienia. I być 
może, jeżelibyśmy się zastanowili perspektywicznie, 
to można by było uregulować wspomnianą kwestię 
w ten sposób.

Ale z drugiej strony jest oczywiście kwestia niele-
galnych reprywatyzacji i ochrony praw lokatorów. No 
i na przykład jedna z moich sugestii jest taka, że pro-
kuratura powinna aktywnie korzystać z możliwości 
przystępowania jako strona do postępowań cywilnych 
dotyczących zwrotu nieruchomości. Taka możliwość 
istnieje. I to jest też jedna z form zapewnienia kontroli 
praworządności we wspomnianych sytuacjach.

To, co, jak mi się wydaje, też będzie w najbliż-
szym czasie przedmiotem refleksji tej Izby, to jest 
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kwestia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej. To jest zadziwiające, że ta ustawa nie ob-
jęła lokatorów, jako grupy, która powinna mieć taki 
naturalny dostęp… A dobrze wiemy, że osoby, które 
są dotknięte różnymi problemami z zakresu prawa 
mieszkaniowego, często mają po prostu problem ze 
znalezieniem prawnika, który by daną sprawę popro-
wadził. Wcale takich specjalistów nie ma wielu, wcale 
nie chcą się oni chętnie takimi sprawami zajmować. 
I gdyby lokatorzy, także dotknięci problemem repry-
watyzacji, mieli dostęp do takiej nieodpłatnej pomocy 
prawnej, to mogłoby to pomóc. Oczywiście prześlę 
całe wystąpienie na piśmie, bo tam jest dwadzieścia 
kilka stron rozważań.

(Senator Jan Żaryn: Właśnie o tym chciałem po-
wiedzieć.)

Zresztą wskazujemy też, że jeżeli się przyjrzeć 
różnym podmiotom, które skorzystały z reprywatyza-
cji, no to niestety ma się do czynienia z takim poczu-
ciem faktycznej nierówności wobec prawa. Niektórzy 
skorzystali, niektórzy nie. I to wszystko trzeba w jakiś 
sposób uregulować, zakończyć i zamknąć temat, bo to 
cały czas będzie wracało. Używanie ogólnych instru-
mentów prawa cywilnego, instrumentów w postaci 
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, 
czyli ogólnych reguł prawa administracyjnego, cały 
czas będzie niejako powodowało powrót do problemu, 
a nie jego rozwiązanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Jarosław Obremski, 

a potem pan senator Jan Dobrzyński.

Senator Jarosław Obremski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, z wielkim szacunkiem wysłucha-

łem sprawozdania. Sprawozdania rzeczników zawsze 
są dla mnie pewnym ukazaniem skali paradoksów 
prawnych czy braku wrażliwości prawnej, którą 
jeszcze mamy, zwłaszcza względem dzieci czy osób 
niepełnosprawnych. 

Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy dosyć de-
likatnej sprawy, tzn. skoro prawa obywatelskie to 
nie tylko pewne kwestie związane z regulacjami 
prawnymi, ale także klimat, język debat, to chciał-
bym zwrócić uwagę na to, że w dyskusji o ustawie 
o ochronie życia często była stawiana sprawa aborcji 
dzieci, które mogą być obciążone zespołem Downa. 
Dzieci z zespołem Downa, a często też osoby dorosłe, 
żyją wśród nas, są obywatelami naszego kraju, często 
ukończyły szkoły i rozumieją to, co się dzieje w życiu 

społecznym, może nie mniej od nas. Mam wraże-
nie, że w tej debacie, także jakby ulicznej, bardzo 
często były przekraczane granice – nie wiem, jak to 
określić – przemocy symbolicznej. To znaczy, jakoś 
nie jestem w stanie wyobrazić sobie demonstracji 
ulicznych, w których kwestia prawa do aborcji np. 
byłaby motywowana nie chromosomem 21, a kolorem 
skóry czy jakimiś genami, które określają np. przyna-
leżność etniczną. Chciałbym troszeczkę uwrażliwić 
także na taki sposób patrzenia. Oni są z nami, są 
współobywatelami. Mam wrażenie, że taki rodzaj 
debaty, w którym mówi się, że lepiej, żeby podobni 
do nich się nie rodzili, jest bardzo okrutny.

Drugie pytanie. Rada Europy często zwraca uwa-
gę Królestwu Norwegii w sprawie zbyt dużej łatwo-
ści, jeśli chodzi o odbieranie praw rodzicielskich do 
dzieci, wobec których jest stosowana jakoś przez nich 
definiowana przemoc czy za mała troska… Może jest 
to pytanie bardziej do rzecznika praw dziecka, ale… 
Czy ma pan takie interwencje, jeśli chodzi o polskich 
obywateli z małżeństw mieszanych czy od osób, które 
nie straciły obywatelstwa polskiego, ale mieszkają 
w Norwegii, a dotyka ich ten problem? Jak może pan 
interweniować? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Dobrzyński. Bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, z doniesień medialnych możemy 

się dowiedzieć, że pan dosyć ściśle współpracował 
z komitetem ONZ w sprawie przyjęcia stanowiska 
karcącego nasz kraj. Jaka była pana rola? Gdzie pan 
widzi przejawy braku – że tak powiem – demokra-
tycznego państwa prawa w naszym kraju? Bo ja ro-
zumiem to tak, że skoro pan współpracował, to pan 
się zgadza z tą opinią.

Wicemarszałek Maria Koc: 
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie? 
Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie ogólne. Sprawozdanie jest bardzo 

obszerne i wskazuje na bardzo aktywną działalność 
rzecznika i jego biura. Część sprawozdań ze spraw za-
czyna się tak: wpłynęła skarga, wpłynęły skargi, licz-
ne skargi. Inne zaczynają się tak: rzecznik monitoruje, 
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rzecznik obserwuje. Proszę powiedzieć, jaka mniej 
więcej jest proporcja między sprawami związanymi 
z konkretnymi skargami lub jakimiś grupami skarg 
a sprawami, które pan podejmuje z własnej inicjatywy 
w wyniku obserwacji działalności legislacyjnej czy 
funkcjonowania instytucji państwowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za uwagi i komentarze.
Uważam, że faktycznie to jest rola rzecznika, żeby 

zwracać uwagę na język debaty publicznej – odnoszę 
się do tego tematu – i że faktycznie pewne sformu-
łowania mogą być krzywdzące dla osób z niepełno-
sprawnościami, które żyją wśród nas, albo mogą być 
nadmiernie wykorzystywane. Swego czasu miałem 
taki dość duży tekst na Onecie dotyczący osób z nie-
pełnosprawnościami intelektualnymi i psychicznymi 
i używania różnego rodzaju określeń odnoszących się 
do choroby psychicznej, tego, jak łatwo używać okre-
śleń i sformułowań, które są po prostu krzywdzące 
i które powodują jeszcze większe wykluczenie tych 
osób. Przygotowaliśmy też… Mamy nawet przygoto-
wany na ten temat specjalny raport, który się opiera 
na analizie prasy i publikacji medialnych dotyczących 
tej sprawy. Ale taka druga grupa, która też została 
tym dotknięta, to są muzułmanie, którzy bardzo się 
skarżą na to, że zmieniły się sposób podejścia do nich, 
traktowania ich i język wobec nich, co się przekłada 
na takie zwyczajne chociażby życie uniwersyteckie 
osób, które do nas przyjeżdżają. I przygotowaliśmy 
też raport na ten temat. Tak że mogę jedynie obiecać, 
że będę zwracał na to większą uwagę.

Jeżeli chodzi o działania Rady Europy i zwraca-
nie uwagi różnych państw… Faktycznie Norwegia 
ma urząd, który się nazywa bodajże Barnevernet, 
o ile mnie pamięć nie myli, może trochę zmieniłem 
tę nazwę. To jest urząd, który jest odpowiednikiem 
niemieckiego Jugendamt. I zazwyczaj… No nieste-
ty, mamy sytuację masowej emigracji zarobkowej 
z Polski i jednocześnie mamy problem polegający na 
tym, że gdy obywatele Polski wyjeżdżają, to spoty-
kają się z innymi tradycjami, z innym podejściem, 
z innym poziomem wrażliwości. Coś, co w naszych 
warunkach jest uznawane za dopuszczalne, tam 
powoduje nagle powstanie problemów rodzinnych. 
Czyli mówiąc tak obrazowo, jeżeli rodzic podniesie 
głos na dziecko albo zacznie, że tak powiem, ob-

sztorcowywać to dziecko – nie chodzi o przemoc 
fizyczną, absolutnie – za to, że lekcji nie odrobiło, 
to tam być może to już jest kwalifikowane od razu 
jako powód do interwencji i pojawiają się różnego 
rodzaju problemy na tym tle. Na ten temat był film 
„Obce niebo”, który chyba dość dobrze to obrazo-
wał. My w każdej takiej sprawie, która do nas jest 
zgłaszana, staramy się interweniować i mamy 2 moż-
liwości takiej interwencji. Przede wszystkim to kon-
takt z naszym konsulatem i sprawdzenie, co konsul 
w danej sprawie może zrobić, ale też czasami kon-
takt z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak np. w tym 
ostatnim przypadku związanym z Jugendamtem, bo 
Ministerstwo Sprawiedliwości czasami ma lepsze 
możliwości współpracy. W innych sytuacjach to jest 
możliwość kontaktu z krajową instytucją zajmującą 
się prawami człowieka, czyli z moimi odpowiednika-
mi w innych państwach, tylko że niestety nie zawsze 
ten odpowiednik istnieje. W Niemczech np. nie ma 
odpowiednika ombudsmana, są jedynie ombudsman 
wojskowy oraz niemiecki instytut na rzecz praw czło-
wieka, który się zajmuje działalnością doradczą dla 
rządu federalnego, jednak nie prowadzi typowej dzia-
łalności interwencyjnej. Ale w tej sprawie w wyniku 
naszej korespondencji osiągnęliśmy pewne rezultaty 
i nastąpiła modyfikacja zasad działania tej instytucji 
norweskiej, właśnie w wyniku naszych skarg i na-
szych kontaktów. Powstaje pytanie, czy jest to wy-
starczająco satysfakcjonujące. Ale oczywiście podeślę 
szczegółową informację w tej sprawie na piśmie.

Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby 
powiedzieć o mandacie rzecznika, o tym, że ja nie 
uciekam przed sprawami transgranicznymi, które 
dotyczą obywateli polskich. Taką kwestią, w której, 
jak się wydaje, całkiem sporo udało mi się jak do 
tej pory zrobić, ale jeszcze nie wszystko, jest kwe-
stia przemocy w stosunku do obywateli polskich 
na Wyspach Brytyjskich. Mniej więcej 2 miesiące 
temu pojechałem do Londynu spotkać się z sze-
fem brytyjskiej Komisji na rzecz Równości i Praw 
Człowieka, widziałem się też z przedstawicielami 
Amnesty International oraz przedstawicielami kilku 
innych organizacji i osobami, przy wielkim wspar-
ciu ambasadora Arkadego Rzegockiego. W styczniu 
planujemy zorganizować taką, można powiedzieć, 
debatę z udziałem tych wszystkich instytucji, które 
w Wielkiej Brytanii są odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo polskich obywateli. 

Powiem szczerze, to jest tak, że nawet brytyjskie 
instytucje praw człowieka, te odpowiedzialne za 
te kwestie, były zaskoczone tym, co się dzieje po 
Brexicie. To nie jest tak, że dla nich to było naturalne, 
dla nich to też jest w pewnym sensie szok mentalny, 
że państwo, które uchodziło za wzór wielokulturo-
wego podejścia, może tak szybko przejść na poziom, 
gdzie stosowana jest przemoc językowa czy prze-
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moc fizyczna w stosunku do migrantów z Europy 
Środkowo-Wschodniej, bo chodzi nie tylko o Polskę, 
Polaków, ale też o Czechów, Rumunów, Bułgarów 
czy Słowaków.

Pytanie pana senatora Dobrzyńskiego. Chciałbym 
powiedzieć, że ja się głęboko nie zgadzam z tym, 
co było przedstawione w „Wiadomościach” TVP 
2 tygodnie temu. To nie był materiał prawdziwy, to 
nie był materiał, który oddawał istotę mojej współ-
pracy z Komitetem Praw Człowieka ONZ. I teraz, 
żeby rzeczy uporządkować, powiem, na czym to po-
lega. Zgodnie z art. 17a ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, rzecznik ma za zadanie współpra-
cować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną praw człowieka. Z punktu 
widzenia standardów międzynarodowych jest zupeł-
nie oczywiste, że takie instytucje jak rzecznik przed-
stawiają swoje raporty poszczególnym komitetom 
traktatowym ONZ, czy to będzie Komitet Praw Osób 
Niepełnosprawnych, czy komitet ds. przeciwdziałania 
wszelkim formom dyskryminacji kobiet, czy Komitet 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 
czy Komitet Praw Człowieka ONZ. Organy trakta-
towe to są organy działające na podstawie różnych 
umów międzynarodowych, które zostały ratyfiko-
wane przez państwo. 

To wygląda tak: państwo polskie przedstawia swój 
raport, rzecznik może przedstawić swój kontrraport 
– to mogę być nie tylko ja, może to być też rzecz-
nik praw dziecka, który akurat Komitetowi Ochrony 
Praw Dziecka też przedstawiał swój raport – następnie 
przedstawiają swoje raporty różne organizacje poza-
rządowe, jeżeli są zainteresowane, potem odbywa się 
sesja w Genewie, gdzie się na ten temat dyskutuje, 
a efektem tej dyskusji i analizy wszystkich raportów 
jest przedstawienie tzw. concluding observations, 
czyli rekomendacji danego komitetu. I ja przedstawi-
łem 2 raporty. Jeden przedstawiłem Komitetowi Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który 
przyjął swój raport końcowy na początku paździer-
nika, dokładnie 7 października 2016 r., i jestem prze-
konany, że z wieloma kwestiami wszyscy możemy się 
tutaj w pełni zgodzić. Chodzi mi o takie sprawy jak 
szara strefa, równe wynagrodzenie za pracę równej 
wartości, prawa związków zawodowych, ubezpiecze-
nia społeczne itd., itd. Z kolei raport Komitetu Praw 
Człowieka ONZ został przyjęty dokładnie 31 paź-
dziernika, a opublikowany 4 listopada. Jeśli chodzi 
o kwestie odnoszące się do stanu praworządności, 
to raport też uwzględnia kwestie związane chociaż-
by z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. 
Dokładnie to, co komitet powiedział, to jest pkt 8 
tego raportu: „Państwo-Strona powinno zapewnić 
poszanowanie i ochronę integralności i niezależno-

ści Trybunału Konstytucyjnego i jego sędziów oraz 
zapewnić wykonanie wszystkich orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Komitet wzywa Państwo-Stronę do 
niezwłocznego oficjalnego opublikowania wszystkich 
orzeczeń Trybunału” itd., itd.

Senator Jan Dobrzyński:
Oczywiście cieszę się, że pan odcina się od tego, co 

pokazał TVN, ale w tym stanowisku jest coś niepoko-
jącego, pomijając sprawę Trybunału Konstytucyjnego, 
bo to jest najdrobniejsza sprawa… W zaleceniach 
dotyczących innych kwestii oceniono, że Polska 
powinna wzmocnić przepisy antydyskryminacyjne 
w związku ze wzrostem liczby incydentów przemo-
cy, mowy nienawiści i dyskryminacji ze względów 
rasowych, narodowościowych, etnicznych, religijnych 
czy orientacji seksualnej. Z tych wszystkich pytań, 
które zadawaliśmy panu, pan Czerwiński też zadawał, 
i z tego zestawienia nie wynika takie stanowisko, 
wręcz przeciwnie, my z tym nie mamy problemów 
jako kraj. Dlaczego więc to się znalazło w stanowisku 
tego komitetu czy tej grupy, jak pan to nazywa?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: To 
znaczy ja uważam, że my mamy z tym problem…)

A to gdzie, Panie Ministrze? 
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Moim zdaniem…)
Może pan coś powie na ten temat, bo ja nic nie 

wiem, my nic nie wiemy na ten temat.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dobrze, to pozwoli pan senator, że przedstawię. Ja 

uważam, że mamy problem na dwóch poziomach. Po 
pierwsze, mamy problem związany z tym, że w Polsce 
przepisy dotyczące… czyli przepisy art. 256 i 257 oraz 
art. 119 kodeksu karnego, które przewidują odpowie-
dzialność za różnego rodzaju formy przemocy słownej 
oraz przemocy fizycznej, nie są wystarczające. One 
nie obejmują takich przesłanek dyskryminacyjnych, 
jak wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna 
oraz tożsamość płciowa. I na ten temat wielokrot-
nie… No, może nie wielokrotnie, ale przedstawiliśmy 
Ministerstwu Sprawiedliwości dwa wystąpienia gene-
ralne, które niestety nie spotkały się z uznaniem. To 
jest pierwszy problem. A drugim problemem jest to, 
że jeżeli spojrzymy na statystyki, oficjalne statystyki 
Komendy Głównej Policji dotyczące tzw. przestępstw 
z nienawiści, czyli tych przestępstw, które już obecnie 
są uregulowane w art. 256 i 257, to zobaczymy, że 
mamy do czynienia ze wzrastającą liczbą tego typu 
sytuacji. Co więcej, raz na jakiś czas niestety mam 
do czynienia z różnego rodzaju pobiciami na takim 
tle. Ostatnio widziałem się z władzami Uniwersytetu 
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Mikołaja Kopernika, które są bardzo zaniepokojone 
tym, że w czerwcu oraz w październiku pobito w ich 
mieście studentów z programu Erasmus, właśnie z po-
wodów etnicznych. Zajmowałem się przypadkami 
takich pobić w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Łodzi 
i wiem, że takie sytuacje…

(Senator Jan Dobrzyński: To jednak pisał pan do 
organizacji…)

Ale to było częścią mojego raportu. Mój raport 
liczył bite 30 stron różnych analiz i różnych prze-
myśleń dotyczących sytuacji w Polsce. Ja już tutaj 
powiedziałem, że przedstawiłem swój raport zarów-
no Komitetowi Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych, jak i Komitetowi Praw Człowieka 
ONZ. Raport skierowany do Komitetu Praw 
Człowieka ONZ był dostępny na stronie internetowej 
rzecznika 17 października i nie był jakoś specjalnie 
ukrywany, bo to nie była żadna tajna działalność. 
To jest właśnie mój problem. Z tego zrobiono aferę, 
podczas gdy to jest standardowa procedura.

(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję.)
I jeszcze pytanie pana senatora Wacha o podej-

mowanie spraw z własnej inicjatywy oraz z urzędu. 
Powiem państwu, że trudno jest mi… Bo my mamy 
taką klasyfikację: z własnej inicjatywy oraz z urzę-
du. Oczywiście zdecydowana większość spraw to 
sprawy podejmowane w wyniku skarg składanych 
do biura rzecznika. Czasami te skargi są, powie-
działbym, masowe. Pan senator Czerwiński pytał 
o Opole. No, np. z Dobrzenia Wielkiego cały czas 
dostaję skargi i cały czas, powiedziałbym, poziom 
zadowolenia z tego wszystkiego, co robię w tej spra-
wie, jest chyba niespecjalnie wysoki. Zmierzam do 
tego, że są pewne tematy, w przypadku których tych 
skarg jest po prostu stosunkowo dużo. Z kolei jeśli 
chodzi o podejmowanie spraw z urzędu, to zazwy-
czaj jest tak, że jak jeździmy po kraju, różne osoby 
zgłaszają różne problemy. Czasami też monitoruje-
my to, co jest w prasie. Z tych kilkudziesięciu tysięcy 
spraw, które podejmujemy, tych, które podejmujemy 
z urzędu, jest ok. kilkuset w skali roku, tak że jest 
tego niewiele. Raczej staramy się czekać na skargi 
– zresztą często te skargi są powtarzane – ale jeżeli 
czytam artykuł w gazecie i widzę, że jest problem, 
to nie czekam, aż mi się ktoś poskarży, tylko sam 
podejmuję działanie, które jest pewną reakcją na te 
doniesienia medialne.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń, proszę o pytanie.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Rzeczniku, mam pytanie dotyczące ochrony 
wolności człowieka. Jak pan ocenia regulację art. 258 
§2, która wprowadza swojego rodzaju bardzo sze-
roką przesłankę stosowania aresztu tymczasowego, 
właściwie traktowaną przez sąd jako obligatoryjną 
w przypadku, gdy górna granica grożącej kary wy-
nosi co najmniej 8 lat? Bo niestety w tej chwili jest 
taka praktyka, że wystarczy człowiekowi zarzucić 
popełnienie czynu, który jest zagrożony taką karą, 
żeby go pozbawić wolności. Bardzo często prowadzi 
to do pochopnego stosowania aresztu tymczasowego, 
a potem, w konsekwencji, do przegrywania spraw 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasburgu, jak chociażby w przypadku sprawy 
Kauczor przeciwko Polsce czy sprawy dotyczącej de-
tencji, sprawy Musiał przeciwko Polsce, i wielu, wielu 
innych. Dochodzi nawet do tego, że Rada Europy 
uznaje Polskę – to już jest sytuacja sprzed paru lat – za 
kraj mający problemy natury strukturalnej z posza-
nowaniem wolności człowieka, wynikające bądź ze 
złego prawa, bądź jeszcze bardziej z błędnej praktyki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Senatorze, cóż mogę powiedzieć, 

będzie pan senator miał więcej spraw i więcej klien-
tów niestety w związku z tym przepisem, ponieważ 
on jest absolutnie niezgodny z europejską konwen-
cją praw człowieka. Ja ubolewam, że pan minister 
Warchoł, który jest doskonałym ekspertem z zakresu 
prawa karnego i zna standardy praw człowieka, pro-
mował to rozwiązanie, przedstawiając nowelizację 
kodeksu postępowania karnego, przedstawiając ją 
już jako wiceminister sprawiedliwości. Bo w ten 
sposób tak naprawdę wrzucamy do kosza cały do-
robek strasburski z zakresu sprawy Kauczor czy też 
setek innych spraw, które były prowadzone. Przepis 
art. 258 został przeze mnie zaskarżony do Trybunału 
Konstytucyjnego. Czekam na rozstrzygnięcie try-
bunału, mam nadzieję, że trybunał to zmodyfikuje. 
Moim zdaniem nie może być tak, że areszt stosuje się 
tylko i wyłącznie z powodu grożącej oskarżonemu 
wysokiej kary i że to może być jedyna wystarczająca 
przesłanka. 

Chciałbym wskazać, że to nie jest jedyny problem, 
jaki mamy z tymczasowym aresztem, mamy jeszcze 
2 inne. Po pierwsze, brakuje maksymalnej wysokości 
tymczasowego aresztowania, co bardzo ładnie uwi-
doczniła – tzn. myślę, że to nie było ładnie dla pana 
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Macieja Dobrowolskiego – sprawa słynnego kibica 
Legii. Ona pokazała, jak daleko to może iść, że gdyby 
nie wielkie zainteresowanie mediów, to być może on 
by siedział ponad 3,5 roku i nikt by nawet nie zmierzał 
do zakończenia procesu. I tutaj w tym zakresie też 
skierowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, 
żeby wreszcie określić w polskim prawie, że musi 
być limit dyscyplinujący dla wszystkich organów 
państwa, które muszą się zmieścić z procesem przy-
najmniej przed pierwszą instancją do określonego 
etapu postępowania. Zobaczymy, jak trybunał do tego 
podejdzie.

Chciałbym też wskazać, że ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych z czerwca 2016 r. stwarza jesz-
cze jedną, kolejną podstawę stosowania 14-dniowego 
aresztu tymczasowego, i to też może budzić wątpli-
wości z punktu widzenia standardów konwencyjnych. 
To też było przedmiotem zaskarżenia do Trybunału 
Konstytucyjnego. I też chciałem wskazać, że akurat 
Komitet Praw Człowieka do tych wszystkich rzeczy 
się odniósł. Rekomendował Polsce, że z jednej stro-
ny trzeba docenić, że Polska dużo zrobiła na rzecz 
ograniczenia stosowania aresztów tymczasowych – 
bo dobrze wiemy, że takie sprawy, w których areszt 
stosuje się seryjnie, już są coraz rzadsze – ale wciąż 
to nie oznacza, że te przepisy, które zostały wpro-
wadzone w ostatnim czasie… niestety one standard 
ochrony praw człowieka pogarszają. I trochę żałuję, że 
Komitet Ministrów Rady Europy, czyli ten organ, któ-
ry nadzoruje wykonywanie wyroków Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, zamknął rozpatrywanie 
i badanie Polski pod tym kątem, czyli zamknął spra-
wy pod hasłem „Kauczor i inne sprawy”, ponieważ 
teraz będziemy musieli czekać na kolejny wyrok, żeby 
poprzez trybunał w Strasburgu i organ monitoringo-
wy Rady Europy próbować zachęcić władze Polski 
do modyfikacji przepisów w tym zakresie.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Pierwsze pytanie. Chciałbym, żeby to była dość 

precyzyjna odpowiedź. Oddzielmy kwestie imigranc-
kie, kwestie mniejszości romskiej, tak, jak powiedzia-
łem, związane na ogół ze statusem ekonomicznym. 
Mówię o mniejszościach narodowych i etnicznych, 
tych, które są wskazane w naszej ustawie, tam jest ich 
kilkanaście, bodajże 14. Czy miał pan jakiekolwiek 
skargi w roku 2015 związane z naruszaniem praw, 
u podłoża których były właśnie prawa mniejszości 

narodowych i etnicznych? Abstrahujemy od sprawy 
Opola, bo to jest inna kwestia. I to jest jedno pytanie 
szczegółowe.

Druga kwestia zaś to bardziej konstatacja i prosił-
bym, żeby pan się do niej odniósł. Sama instytucja, 
którą pan reprezentuje, której pan w tej chwili jest 
przedstawicielem, jest bardzo potrzebna, bo często 
jest to jedyna droga, jest to, nazwijmy to, ostatnia 
deska ratunku. Ale powinien pan przede wszystkim 
reprezentować najsłabszych, tych, którzy się nie prze-
bijają do mediów jakby w postaci celebryckiej. Przede 
wszystkim chodzi o to, żeby po równo, tak bym to 
określił… Główne rzeczywiste problemy, które są 
w Polsce… One występują i będziemy je niwelować, 
ale to musi trochę potrwać.

I pytanie. Czy próby uzewnętrzniania swoich po-
glądów, uzewnętrzniania, nazwijmy to, poprawno-
ści politycznej, poglądów wcześniej prezentowanych 
w trakcie pełnienia tej funkcji pomagają w pełnieniu 
tej funkcji, czy przeszkadzają? Czy zbyt jaskrawa 
demonstracja tych poglądów… Sam pan stwierdził, 
że pana konstatacji związanych z ochroną mniejszości 
seksualnych i kwestii języka nienawiści Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie podzieliło. Czyli jest jakaś róż-
nica, nazwijmy to, we wrażliwości. Czy nie uwa-
ża pan, że pana wrażliwość powinna być taka jak 
większości narodu polskiego, a nie jak poprawnej 
politycznie Europy, że powinna raczej w tę stronę 
iść, a nie w stronę poprawnej politycznie Europy? 
To po pierwsze.

Po drugie, czy nie powinien się pan zajmować pro-
blemami ludzi najbardziej skrzywdzonych, słabych, 
a nie próbować wchodzić w wir walki politycznej 
i – przepraszam za wyrażenie, proszę tego nie odczy-
tywać jako obrazy – pchać się na afisz, na pierwsze 
strony gazet? Kwestia Trybunału Konstytucyjnego, 
kwestia raportu ONZ, kwestia ekshumacji smoleń-
skich to być może są dobre kwestie, żeby wejść na 
pozycję celebrycką, ale nie wiem, czy taka działalność 
sprzyja pełnieniu funkcji rzecznika praw obywatel-
skich, praw osób najsłabszych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę na odpowiedź.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za pytania.
Jeżeli chodzi o prawa mniejszości narodowych i et-

nicznych, to ważnych jest kilka kwestii. Oprócz tego, 
o czym już mówiłem, czyli kwestii warunków byto-
wych członków społeczności romskiej w Limanowej, 
Czchowie itd., pojawiały się tematy dotyczące nisz-
czenia miejsc pamięci, jeśli chodzi o mniejszość 
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ukraińską, tematy dotyczące dostępności możliwości 
edukacyjnych dla członków mniejszości ukraińskiej 
i białoruskiej. Pojawiały się również… Szczególnie 
mniejszość białoruska zwracała uwagę na to, że oni 
mają poczucie niewystarczającego wsparcia, jeżeli 
chodzi o kwestię respektowania ich kultury. Ciekawe 
jest to, że kwestie dotyczące przemocy, chociażby 
w stosunku do muzułmanów… Ten problem dotknął 
także mniejszość tatarską. Bardzo ważne, a czasami 
niedostrzegane jest to, że jeżeli mamy mniejszość 
narodową i etniczną, to ona powinna mieć możliwość 
kształcenia się z podręczników, które są odpowied-
nio dla niej przygotowane, przetłumaczone na odpo-
wiednie języki. Ukraińcy się w tej sprawie skarżyli. 
Mieliśmy wymianę dość ciekawej korespondencji 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wydaje mi 
się, że ta korespondencja spowodowała pewne nowe 
otwarcie w tych kwestiach. No generalnie jest tak… 
Te wszystkie kwestie przemocowe, o których mó-
wiłem, też dotykają mniejszości. Pewien język nie-
akceptacji… Jeżeli pan senator pozwoli, to ja wyślę 
taki szczegółowy raport, w którym przedstawiliśmy 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, bo 
ona nas dość głęboko odpytywała z tych… Nawet 
raport roczny tego wszystkiego nie oddaje. Dużą sa-
tysfakcją było dla mnie to, że komisja przyjęła nasz 
raport w tym zakresie bez zastrzeżeń.

Jeżeli chodzi o próbę uzewnętrzniania poglą-
dów… Rzecznik jest takim organem państwa, który 
ma zajmować się prawami wszystkich mniejszości, 
wszystkich grup. Nie może się kierować tym, czy 
coś się podoba większości społeczeństwa, czy też 
nie. Jeżeli grupa osób, nawet stosunkowo niewiel-
ka jak chociażby osoby transpłciowe, zwraca się do 
urzędu rzecznika, to ja mam za zadanie się nimi za-
jąć. Jeżeli mówimy o ochronie praw osób należących 
do mniejszości seksualnych, to muszę wskazać na 
to, że polskie prawo to przewiduje, począwszy od 
konstytucji, art. 32 konstytucji, przez kodeks pra-
cy, rozdział 2a. Przewiduje to również np. ustawa 
o radiofonii i telewizji, która w przepisach odnoszą-
cych się do przekazu reklamowego mówi o tym, że 
nie mogą być to treści, które dyskryminują m.in. ze 
względu na orientację seksualną. Ja uważam, że moją 
rolą jest upominać się o realizację praw konstytu-
cyjnych oraz praw ustawowych osób należących do 
mniejszości, także mniejszości seksualnych. Jeżeli 
w polskich przepisach chroniących przed dyskrymi-
nacją, przed przemocą słowną i przemocą fizyczną te 
mniejszości nie są uwzględnione, to moja rola polega 
na tym, aby się o to upominać. To nie jest, wydaje mi 
się, jakaś polityczna poprawność, tylko to są i reko-
mendacje Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi 
i Nietolerancji, i rekomendacje niedawno przyjęte 

przez Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych. Wydaje mi się, że także takie po pro-
stu przyzwoite podejście opierające się na ludzkiej 
godności powinno uzasadniać moje działania w tym 
zakresie.

Jeżeli chodzi o kwestię pewnego wizerunku me-
dialnego, to zapewniam pana senatora, że absolut-
nie nie jest moim celem, że tak powiem, budowanie 
popularności czy eksponowanie mojej osoby w ra-
mach jakichś tematów. Czy ja tego chciałem, czy nie 
chciałem, tematem ekshumacji musiałem się zająć, 
bo rodziny się o to do mnie zwróciły. Musiałem się 
zastanowić, czy jest w tej sytuacji jakaś opcja, żeby 
osoby, które twierdzą, że ich dobro osobiste w postaci 
prawa do poszanowania pamięci osób bliskich, jest 
naruszane…

Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tak, jak 
tu wcześniej rozmawialiśmy, uważam, że to jest fun-
damentalny organ dla ochrony praw obywatelskich. 
Rzecznik nie może uznawać, że nic się nie dzieje 
w momencie, kiedy niezależność organu konstytu-
cyjnego, który odpowiada za ochronę praw i wol-
ności jednostki, może być przedmiotem naruszeń. 
Ja powiem tak. Ja marzyłbym o tym, żeby media, 
także media publiczne, chciały podyskutować na takie 
tematy jak problemy osób z niepełnosprawnościami, 
osób ubezwłasnowolnionych, funkcjonowanie DPS-
ów, funkcjonowanie zakładów karnych, zakładów 
poprawczych, schronisk dla nieletnich i całe mnóstwo 
innych tematów, bym powiedział, socjalnych. Proszę 
państwa, przez ostatni rok – po raz pierwszy to mó-
wię, bo trudno się skarżyć publicznie, ale skoro takie 
pytanie padło, to mogę to powiedzieć – w telewizji 
publicznej byłem tylko raz, w programie u Bronisława 
Wildsteina. Tylko raz. Jeżeliby porównać ten mój… 
Wydaje mi się, że organ konstytucyjny, jakim jest 
Rzecznik Praw Obywatelskich, który zajmuje się ty-
loma prawami obywatelskimi, powinien mieć jakąś 
formę dostępu do mediów publicznych. Podejrzewam, 
że nie wynika to z tego, że obywatele polscy nie są za-
interesowani tym, co rzecznik robi. Ja bardzo chętnie 
na te różne tematy w telewizji czy mediach publicz-
nych bym porozmawiał.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń, proszę o pytanie.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Rzeczniku, ja mam pytanie dotyczące dzia-

łania ZUS. Wiem, że wiele osób czuje się pokrzyw-
dzonych tym, że dopiero przed upływem terminu 
przedawnienia roszczeń ZUS dotyczących składek 
ubezpieczeniowych, a więc terminu 10-letniego, wy-
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dawane są decyzje administracyjne ZUS, które zobo-
wiązują do płacenia składek z tytułu powszechnego 
ubezpieczenia w miejsce ubezpieczenia rolniczego, 
albowiem ZUS dochodzi do wniosku, że rolnik, któ-
ry jest ubezpieczony w KRUS, powinien być ubez-
pieczony w ZUS, gdyż podjął jakąś tam działalność 
gospodarczą. Przepisy w tej sprawie są wyjątkowo 
niejasne, poza tym ich znajomość mało rozpowszech-
niona wśród ludzi, zwłaszcza wśród tych rolników, 
których to dotyczy. To bardzo częste swoiste wyczeki-
wanie do tego krańcowego momentu, czyli do upływu 
niemalże 10 lat, po którym to okresie roszczenie się 
przedawnia, powoduje, że narastają ogromne odset-
ki od sum, które są należne. Sam znam przypadek, 
że kobiecie, która prowadziła gospodarstwo rolne, 
naliczyli w sumie ponad 100 tysięcy zł. No, jest to 
rujnacja człowieka. Ta kobieta była bliska odejścia 
od zmysłów, rozważała popełnienie samobójstwa. 
Musiałem się bardzo nagimnastykować, żeby dać jej 
nadzieję na to, że ewentualnie może coś wywalczyć 
przed sądem, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że 
sprawa jest bardzo trudna. Ale regulacje w tej mie-
rze, uważam, są nieprecyzyjne i ludziom dzieje się 
ogromna krzywda.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Może jeszcze pan senator Fedorowicz. Proszę 

o pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, właściwie to 

moje pytanie jest już nieaktualne, bo pan z właściwą 
sobie kulturą odpowiedział na taką zaczepkę: wpy-
chanie się na rynek celebrycki. Takie słowa nie po-
winny tu padać, być w języku senatorskim. No, ale 
widocznie w takim żyjemy świecie.

Panie Ministrze, przypominam kolegom, którzy 
jak zwykle z tej strony sceny, nie wiadomo z jakie-
go powodu, atakują przedstawiciela konstytucyjne-
go organu, jakim jest rzecznik praw obywatelskich, 
jak gdyby to był jakiś ich przeciwnik polityczny, co 
w moim pojęciu jest nieuprawnione w żaden sposób… 
To jest na razie stwierdzenie obywatela senatora. 
A teraz w związku z tym zadam pytanie. Czy jakie-
kolwiek pańskie poglądy polityczne mają wpływ na 
pańską rzeczową, zawodową działalność jako mini-
stra, rzecznika praw obywatelskich? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Pierwsze pytanie pana senatora Cichonia doty-
czyło kwestii działań ZUS. Dostałem informację 
od pana dyrektora Nawackiego, który jest szefem 
Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 
że takich skarg nie było. Takie konkretne skargi nie 
trafiły. Być może będziemy musieli się przyjrzeć, bo 
czasami obywatele nie wiedzą, że mogą się w danej 
sprawie poskarżyć. My mamy sporo spraw dotyczą-
cych działalności ZUS. Chociażby takie rzeczy jak… 
Niedawno byłem w Chełmie i tam akurat osoby skar-
żyły mi się, że jest problem z udowodnieniem, że się 
pracowało w szkodliwych warunkach. Trochę czasu 
zajmuje, zanim się udowodni, że fabryka obuwia, 
która tam była zlokalizowana, niespecjalnie dbała 
o standardy, o dobre warunki zdrowotne. I później 
oczywiście są długie perypetie w kontaktach z ZUS, 
żeby to ustalić.

Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, 
która się, niestety, czasami w Polsce dzieje, i akurat 
przodują w tym urzędy skarbowe. A to jest dokład-
nie ten problem, o którym pan senator powiedział. 
Mianowicie problem z zakresu zaufania obywatela do 
państwa. Bo mija termin, już za chwilę może nastąpić 
przedawnienie i nagle się okazuje, że wszczynamy 
postępowanie po to tylko, aby przerwać bieg termi-
nu przedawnienia. Akurat czekam na rozpoznanie 
wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego 
po to, żeby się zastanowił nad tym przepisem ordy-
nacji wyborczej, który w pewnym sensie…

(Senator Zbigniew Cichoń: Podatkowej.)
Proszę?
(Senator Zbigniew Cichoń: Podatkowej.)
Podatkowej, tak, tak. Oczywiście podatkowej.
…który przyznaje nadmierne uprawnienia, jeśli 

chodzi o działania urzędu skarbowego w zakresie 
właśnie tego biegu przedawnienia. Ale też trzeba 
pamiętać, że w każdej takiej sytuacji mamy kontrolę 
sądową. Jeżeli takie sprawy się w sądach pojawiają, 
to nam się zdarza do takich spraw przystępować czy 
też wnosić skargi na rzecz obywateli. Oczywiście 
jeżeli identyfikujemy w tym jakiś konkretny problem 
prawny, jeżeli to nie jest tylko i wyłącznie kwestia 
jakiegoś indywidualnego nadużycia.

Jeżeli chodzi o kwestię moich poglądów politycz-
nych… Każdy ma jakieś poglądy polityczne, ale ja 
chciałbym podkreślić: ja nie jestem politykiem, nigdy 
nie byłem politykiem, nigdy nie należałem do żadnej 
partii politycznej. Każda osoba, która poświęci dwie 
minuty na prześledzenie mojego życiorysu, zauważy, 
że pracowałem w fundacji helsińskiej, która słynęła 
z tego, że krytykuje każde rządy po kolei, odnosząc 
się do standardów praw człowieka. Dla mnie wy-
znacznikiem mojej roli jest konstytucja, jest moje 
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ślubowanie, jest moja maksymalna rzetelność zawo-
dowa. Tego się staram trzymać od początku kadencji 
i będę się trzymał do końca kadencji, co nastąpi za 
3 lata, 9 miesięcy i 24 dni. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Aleksander Bobko. Proszę o pytanie.

Senator Aleksander Bobko:
Ja mam pytanie dotyczące troszkę innej płaszczy-

zny. Jest tu bardzo dużo szczegółów, ale życie składa 
się ze szczegółów, więc dobrze, że pan minister, pan 
rzecznik tak szczegółowo te kwestie tu porusza.

Ja miałbym następujące pytanie. Idea praw czło-
wieka czy idea praw obywatela była ideą, która stano-
wiła pewną odpowiedź, właściwie pewne narzędzie 
do zabezpieczenia wolności człowieka. Powstawała 
ona w określonych warunkach, wtedy kiedy wolność 
była zagrożona przez różne czynniki. Mam do pana 
pytanie: jak pan uważa jako piastujący to ważne 
stanowisko, co dzisiaj w Polsce, także w Europie, 
jest głównym źródłem zagrożeń wolności człowie-
ka i obywatela? Gdyby to się dało tak w kilku…Nie 
wiem. Co by pan na ten temat powiedział, co pana 
zdaniem jest dzisiaj największym zagrożeniem dla 
wolności?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie na 2 po-

ziomach. Pierwszy to jest teoretyczny, chodzi o to, czy 
wolność, często postrzegana tylko i wyłącznie w kate-
goriach wolności osobistej, jest wartością tak istotną 
we współczesnych czasach, jak była w czasach, kiedy 
mieliśmy chociażby więźniów politycznych, kiedy był 
czas niejako zdobywania demokracji, kiedy starali-
śmy się o stworzenie demokracji w naszym państwie. 
Wydaje mi się, że współcześnie znacznie ważniejsza 
staje się wartość w postaci prawa do prywatności. 
Gdybyśmy mówili o prawie do prywatności i tak głę-
biej się zastanowili, czym jest prawo do prywatności, 
to okazałoby się, że w zasadzie my teraz bardziej 
potrzebujemy gwarancji, jakie kiedyś stosowało się 
w stosunku do wolności osobistej, w odniesieniu do 
prawa do prywatności.

Być może to jest moment na takie globalne za-
stanowienie się, już nawet nie tylko w Polsce, nad 

czymś takim, na ile mamy wolność od ingerencji ze 
strony państwa w naszą sferę prywatności i na ile 
państwo poprzez różnego rodzaju swoje działalności 
może nas kontrolować, ale być może też poprzez to, 
że wie, jak my się zachowujemy, może wpływać na 
nasze zachowania. To się oczywiście odnosi także do 
podmiotów prywatnych.

Wydaje mi się, że w Polsce ta debata stanie się 
szczególnie ciekawa, gdy niebawem zaczniemy funk-
cjonować w obliczu nowego rozporządzenia unijnego 
o ochronie danych osobowych, które z jednej strony 
wzmocni generalnego inspektora ochrony danych oso-
bowych, a z drugiej przeformułuje kwestie odnoszące 
się do podejścia do naszej prywatności, wzmocni nas 
instrumentalnie, jeśli chodzi o ochronę. Dlatego tak 
dużo uwagi zwracam chociażby na kwestię upraw-
nień służb specjalnych, kontroli ze strony parlamentu, 
uprawnień prokuratury, policji itd. Wydaje mi się, że 
z punktu widzenia takich klasycznych praw człowieka 
jest to coś niezwykle poważnego.

Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć, bo 
to jest, powiedziałbym, swojego rodzaju wyzwanie 
cywilizacyjne, to kwestia roli podmiotów prywat-
nych w naszym życiu, gdyż może się okazać tak, że 
tym głównym naruszycielem już nie jest państwo ze 
swoim aparatem, nie są organy władzy publicznej. 
Co więcej, w pewnych sytuacjach być może to, że 
nauczyliśmy się stosować standardy praw człowieka, 
powoduje, że te zagrożenia dla naszych praw łatwiej 
jest identyfikować, łatwiej jest sprawdzić, łatwiej jest 
później kogoś o to oskarżyć albo pociągnąć do od-
powiedzialności.

Ja nie bez przyczyny mówiłem o konieczności 
wprowadzenia monitoringu w prywatnych schro-
niskach, noclegowniach dla osób starszych. To jest 
klasyczny przykład: państwo nie wykonuje swojej 
roli w pełni w zakresie zapewnienia opieki oso-
bom starszym, mamy problem braku solidarności 
międzypokoleniowej, wchodzi w to wolny rynek, 
wolny rynek dostarcza instrumentu w postaci 
schronisk, miejsc pobytu, ale państwo nie nadąża 
za procesem tej zmiany poprzez swój aparat kon-
trolny, co więcej, uznając, że być może kontrakt, 
umowa załatwi wszystko. To jest też inny problem. 
Teraz prowadzona jest taka duża dyskusja, doty-
cząca tzw. cenzury na Facebooku, która została 
podjęta w związku z zablokowaniem kilku stron 
internetowych. Przyjrzyjmy się temu głębiej. Moim 
zdaniem tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy 
blokujemy tę czy inną stronę internetową, chodzi 
o to, że w momencie, kiedy Facebook ma 2 miliardy 
użytkowników w skali globalnej, stał się on tak 
samo ważnym narzędziem komunikacji jak media, 
prasa, telewizja. To nie jest już tylko i wyłącznie 
podmiot prywatny. To jest podmiot, który być 
może tworzy nam jakieś dobro publiczne i może 
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powinniśmy się zastanowić, czy on też w którymś 
momencie nie będzie wykorzystywać tego dobra 
publicznego, jakim są 2 miliardy subskrybentów, 
użytkowników, osób, które przyzwyczaiły się do 
takiej komunikacji, do celów, które mogą być albo 
niezgodne z polskim prawem, albo, że tak powiem, 
nadmierne, albo być może będą tu stosowane ja-
kieś manipulacje, jeżeli spojrzeć na to w pewnej 
dłuższej perspektywie. A więc powiedziałbym tak: 
prywatyzacja zadań publicznych, pewne wyposa-
żanie podmiotów prywatnych czy to, że one same 
stają się uczestnikami naszego życia publicznego, 
a także brak wystarczającej kontroli i refleksji inte-
lektualnej nad tym może w dłuższej perspektywie 
stanowić poważne zagrożenie dla naszej wolności.

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

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze… A, oczywiście: Panie Marszałku 

i Panie Ministrze! To będzie pytanie z cyklu pytań 
zgłaszanych przez senatora po to, żeby obywatele 
oglądający naszą transmisję lub chcący się przyjrzeć 
protokołom wiedzieli, jakie są zasady działania pań-
stwa prawa.

Otóż przed chwilą przeczytałem, że minister 
sprawiedliwości i jego wiceminister, a także jesz-
cze jeden z senatorów są oskarżani przez pewną 
gazetę, półpoważną, o to, że doprowadzili do ja-
kichś defraudacji czy też do jakiegoś złego wydania 
pieniędzy publicznych, europejskich. Bo to ma już 
charakter międzynarodowy. Oczywiście gdyby to 
spotkało osobę taką jak np. niektórzy moi kole-
dzy czy ja, to sprawa byłaby oddana do sądu, bo 
to byłoby oczywiste pomówienie. Ale czy w tej 
sytuacji to byłaby kwestia mojego wyboru, czy ja 
mógłbym startować z prośbą o pomoc rzecznika 
praw obywatelskich, bo oto jestem niesłusznie po-
dejrzewany o jakieś tego typu, nazwijmy to… no, 
bo jest pomówienie? Przepraszam, że o tym mó-
wię, ale to dlatego, że bardzo często słyszę opinie 
senatorów, że Polacy nie rozumieją, co to znaczy 
Trybunał Konstytucyjny… A więc może pan mi 
odpowie, czy mam się najpierw zwrócić do sądu, 
czy rzecznik praw obywatelskich stanie w mojej 
obronie w przypadku niesłusznych oczywiście ata-
ków, np. ze strony gazet?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy są ataki 
na osobę indywidualną, mamy do dyspozycji wiele 
instrumentów prawnych, aby temu przeciwdziałać 
– mamy prywatne akty oskarżenia o zniesławienie, 
mamy pozwy o ochronę dóbr osobistych i mamy pra-
wo do wsparcia adwokackiego w takich sytuacjach. 
I to są… Powiem tak: w momencie, kiedy następuje 
tego typu oskarżenie, to podejmowanie takich typo-
wych działań chroniących indywidualną reputację 
jest, wydaje mi się, tym, co powinno się dziać. Ale 
oczywiście w pewnych sytuacjach bywa tak, że może-
my oczekiwać i powinniśmy oczekiwać, poza naszym 
indywidualnym zaangażowaniem, także zaangażo-
wania prokuratury do tego, aby daną sprawę spraw-
dziła, daną sprawę zbadała i przeprowadziła rzetelne 
postępowanie przygotowawcze. W takich sytuacjach 
często zgłaszają się do mnie osoby z pytaniem, czy 
rzecznik może w jakimś zakresie skontrolować tryb 
prowadzonego postępowania przygotowawczego, 
a więc to, czy prokuratura działa odpowiednio efek-
tywnie. I my często ściągamy akta, analizujemy je, 
dajemy jakieś nasze uwagi w odpowiedzi. I od tego 
jest rzecznik. Co więcej, sporo takich… no, może nie 
sporo, ale jest kilka takich spraw, które wymagają 
też zaangażowania kancelarii tajnej do wyjaśnienia 
okoliczności. Tak że mnie się wydaje, że rzecznik 
w takich sytuacjach powinien być raczej organem 
subsydiarnym, wspierającym, kontrolującym działa-
nia organów władzy w momencie kiedy osoba indy-
widualna nie jest w stanie samodzielnie się ochronić, 
jeśli chodzi o jej reputację.

Inaczej jest, jeżeli mamy do czynienia z takimi 
sytuacjami, gdzie jest wkraczanie np. w sferę dyskry-
minacji jakiejś osoby ze względu na jakąś jej cechę, 
albo z zastosowaniem przepisów, o których mówiłem 
– art. 256 i 257 k.k. – tu staramy się być oczywiście, 
właśnie ze względu na mandat rzecznika, trochę bar-
dziej aktywni.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mam jeszcze dodat-
kowe pytanie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za tę odpo-

wiedź, ale to jest sytuacja zupełnie nietypowa, bo 
oskarżenia dotyczą ministra i wiceministra sprawie-
dliwości, a w dodatku jeszcze prokuratora generalne-
go. No więc jak on ma się właściwie bronić?

(Senator Leszek Czarnobaj: To nieprawda.)
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No, przepraszam, ale…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To jest pytanie 

czy porada prawna?)
Wycofuję pytanie.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że rzecznik praw obywatelskich zobo-

wiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na py-
tania zadane przez panów senatorów Dobrzyńskiego, 
Żaryna, Łyczaka, Wacha, Czerwińskiego.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję, Panie i Panowie 
Senatorowie.)

(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bobkę.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Czy 

ja mam jeszcze tutaj…)
Nie, nie, proszę zająć miejsce. Ma pan prawo do 

ustosunkowania się do wypowiedzi senatorów w dys-
kusji.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Aha, dobrze.)

Jeżeli mogę, podam tylko krótką informację: o go-
dzinie 17.00 ogłoszę godzinną przerwę na wniosek 
Platformy Obywatelskiej.

(Głos z sali: O 17.00?)
O 17.00 będzie godzinna przerwa na wniosek 

Platformy Obywatelskiej. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Bobko: Już teraz?)
(Senator Jan Dobrzyński: To już, Panie Marszałku, 

ogłaszaj pan przerwę. Bo ile tam jeszcze zostało? 
Mamy 15 minut.)

Panie Senatorze, przepraszam, nie udzieliłem panu 
głosu.

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Ta debata jest moim zdaniem bardzo ważna, i to 

nie tylko ze względu na poziom jej szczegółowo-
ści. Stanowi ona ogromne źródło wiedzy na temat 
stanu przestrzegania praw człowieka i obywatela 
w Polsce, ale daje także możliwość pogłębienia re-
fleksji i uważniejszego spojrzenia na to ważne zagad-
nienie. Chciałbym przypomnieć o tym, że idea praw 
człowieka narodziła się w pewnym okresie historii 

i że była to bardzo ważna idea, dzięki której ukształ-
tował się w dużej mierze nowożytny porządek spo-
łeczny i polityczny. Ta idea kształtowała się w okresie, 
w którym stanowiła ona pewien oręż, pewne narzę-
dzie walki o poszerzanie zakresu wolności jednostki 
w konflikcie czy też w zderzeniu z absolutną władzą 
suwerena, monarchy, a więc z władzą innego rodzaju 
niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj 
często o tym zapominamy w tej takiej, powiedzmy, 
krzątaninie wokół praw człowieka. No, ta dzisiejsza 
dyskusja miała właśnie charakter takiej – w dobrym 
tego słowa znaczeniu – krzątaniny wokół szczegółów, 
niemniej warto przypomnieć o związku idei praw 
człowieka z zasadą wolności indywidualnej. 

W polskim doświadczeniu idea praw człowieka 
miała swój szczególnie istotny moment w czasach 
komunizmu, w czasach PRL, kiedy stanowiła, po-
wiedziałbym, szczególnie poręczne, przydatne narzę-
dzie do walki z totalitarnym systemem. Znakomitym 
przykładem wykorzystywania tego narzędzia był Jan 
Paweł II, czyli – jak niektórzy o nim mówili – pa-
pież praw człowieka. Niemniej jednak współcze-
śnie, w ostatnich 20 latach, po 1989 r., wydaje się, 
że sytuacja uległa jednak – i nad ulega na naszych 
oczach – istotnym zmianom. Wspomniałem o tym 
już w swoim pytaniu do pana rzecznika. Powtórzę 
to pytanie, nad którym warto poważnie i głęboko się 
zastanowić: co dzisiaj zagraża wolności? Co dzisiaj 
we współczesnym świecie, świecie zglobalizowanym, 
świecie internetu – można by tak dalej – w świecie 
zmian związanych z postępem biotechnologicznym, 
medycznym, nowymi technikami, zagraża wolności? 

Ja bym dodał pytanie o to, czy – a jeśli tak, to w ja-
kim stopniu – tradycyjnie rozumiana kategoria, idea 
praw człowieka, ciągle jest kluczowym i istotnym 
narzędziem do ochrony wolności. Bo w historii czę-
sto… To znaczy, to jest naturalny proces, że niektóre 
narzędzia, urządzenia i wynalazki, znakomite w swo-
im czasie, później znajdują się w antykwariatach. To 
samo dotyczy idei społecznych i politycznych. Nie 
stawiałbym tezy, że idea praw człowieka dzisiaj jest 
już ideą archaiczną, tylko zadałbym pytanie o to, w ja-
kim stopniu, wobec współczesnych wyzwań i współ-
czesnych zagrożeń wolności, idea praw człowieka 
jest ciągle kluczowym i podstawowym narzędziem. 
To pytanie warto stawiać. Pojawiają się wątpliwości, 
bo… Pomimo pewnych niewątpliwych różnic między 
światopoglądem pana rzecznika a moim – to wynika 
i z dyskusji, i ze znanej działalności pana rzecznika – 
w dużej mierze zgadzam się z odpowiedzią na moje 
pytanie, którą usłyszałem. To znaczy, jeśli chodzi 
o wyliczenie zagrożeń, które sobie przygotowałem, 
to w istocie rzeczy ono w dużej mierze pokrywa się 
z tym, o czym pan powiedział w tej odpowiedzi ad 
hoc. A więc władze instytucji ponadnarodowych jak-
by niewidocznych dla prawodawstwa czy międzyna-
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rodowego, czy poszczególnych państw, czy zagroże-
nie dla prywatności, nawet nie ze strony służb, bo 
dzisiaj często sprytny młody człowiek potrafi bardziej 
naruszyć intymność czy prywatność niż funkcjona-
riusze służb specjalnych państwa… 

Moim zdaniem wielkim zagrożeniem jest dzi-
siaj także ten lewiatan prawny, system prawny, któ-
ry chroni czy chce chronić prawo, ale robi to coraz 
bardziej detalicznie. Jest pewna inflacja narzędzi 
prawnych, a także inflacja – proszę się nie obrazić – 
instytucji rzecznika czy rzeczników. Nie wiem, czy 
dzisiaj nie ma kilkunastu rzeczników w Polsce, usy-
tuowanych ustawowo czy konstytucyjnie. Są jeszcze 
rzecznik praw dziecka, rzecznik konsumenta… No, 
nie będę wyliczał. Jest pewna inflacja tego wszyst-
kiego. Pytanie: w jakim stopniu prawa i wolności są 
efektywnie chronione właśnie w tej sytuacji? 

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Mianowicie po-
szerzanie katalogu praw, bo niewątpliwie mamy… 
Zresztą w literaturze jest opisane to, jak w ostatnich 
kilkudziesięciu latach poszerzał się i ciągle się po-
szerza katalog praw: katalog praw ekonomicznych – 
mówi się wręcz o trzeciej generacji praw ekonomicz-
nych – katalog praw mniejszości itd. Czy czasami nie 
jest tak, że poszerzanie katalogu staje się w pewnym 
sensie antyskuteczne? Bo poszerzanie katalogu praw 
odbywa się też jakimś kosztem. Mówienie np. o re-
lacji dziecko – rodzic w kategoriach praw dziecka 
niewątpliwie wzrusza i narusza tradycyjne myśle-
nie o rodzinie, a więc istotnie narusza coś, co kie-
dyś nazywało się władzą rodzicielską i przez wiele 
wieków pełniło jednak pozytywną funkcję w naszej 
tradycji europejskiej. Mówienie o tym w kategoriach 
prawa dziecka jest, w mojej ocenie, jednak pewnym 
rodzajem społecznego eksperymentu. Katalog praw 
ekonomicznych ewidentnie jest poszerzany kosztem 
ograniczenia prawa własności, prawa, które też ma 
swoją tradycję w naszej cywilizacji.

Jednak dzisiaj dostrzegam niebezpieczeństwo – 
i to już pewnie będzie ostatnia uwaga ze względu na 
czas – także w tym, że ta piękna idea praw człowie-
ka jest często wykorzystywana instrumentalnie do 
pewnych walk ideologicznych, do forsowania swo-
ich poglądów, które z faktyczną troską o ochronę 
praw człowieka, o ochronę wolności mają niewiele 
wspólnego. A więc jest często narzędziem do forso-
wania pewnych zmian aksjologicznych czy ideowych 
w Europie. Takim przykładem, bardzo dla mnie nie-
pokojącym, jest np. to, kiedy współczesna Europa 
w dyskusji mówi o dopuszczalności, legalizacji – czy 
też nielegalizowaniu – aborcji i odwołuje się do idei 
praw człowieka, czyli kiedy współczesna Europa 
mówi, że prawo kobiety do aborcji jest podstawowym 
prawem człowieka. Co to ma wspólnego z ideą praw 

człowieka, która chroni, ma służyć ludzkiej wolności? 
Abstrahuję tu od kwestii poglądów na sprawę aborcji, 
ale chodzi o to, w jakim stopniu jest to ewidentne nad-
użycie tej idei. I niestety z tego rodzaju nadużyciami 
mamy dzisiaj często do czynienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borowski. Zapraszam.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoki 

Senacie!
Nie tak dawno temu, trochę ponad rok temu, gło-

sowaliśmy tutaj, w tej Izbie, wybierając rzecznika 
praw obywatelskich. Debata była długa, można nawet 
powiedzieć, że zajadła. Był wyraźny podział opinii 
co do tego, czy pan Adam Bodnar będzie dobrym 
rzecznikiem. No, nie jestem absolutnie uprawnio-
ny do tego, żeby mówić w imieniu tych, którzy nie 
popierali tej kandydatury, ale wydaje mi się, że ci 
z państwa, którzy dzisiaj byli na sali – szkoda tylko, 
że w tak niewielkiej liczbie – i którzy wysłuchali tego 
sprawozdania, wysłuchali odpowiedzi na pytania, 
jak myślę, może nawet troszkę zmienili zdanie w tej 
sprawie, a w każdym razie nie cierpią z tego powodu, 
że akurat pan Adam Bodnar jest rzecznikiem praw 
obywatelskich.

Chcę mu z tego miejsca podziękować, jemu 
i jego współpracownikom – bo to on występuje 
na zewnątrz, ale przecież doskonale wiemy, że te 
wszystkie sprawy, które rzecznik załatwia, 57 ty-
sięcy spraw, rozkładają się na grupę ludzi, którzy 
naprawdę ciężko pracują. Oczywiście zdarzają się 
czasami jakieś zaniedbania, czasami pewne sprawy 
się przeleżą albo nie wszyscy są zadowoleni z tych 
interwencji. No, musimy to przyjąć do wiadomo-
ści. I jeżeli chcemy tego uniknąć, to powinniśmy 
tej instytucji pomagać. A ja muszę tutaj przypo-
mnieć, zwłaszcza koleżankom i kolegom z Prawa 
i Sprawiedliwości, że podczas uchwalania budżetu 
jeszcze w Sejmie, kiedy ktoś – już nie pamiętam kto 
– zaproponował obcięcie funduszy na urząd rzecz-
nika, i kiedy w Senacie, który przecież powinien 
bronić tej instytucji, próbowaliśmy… No, mówię 
tutaj „próbowaliśmy” o mniejszości. Ta mniejszość 
próbowała przywrócić poprzednie kwoty… Bo tam 
nastąpiła ewidentna dyskryminacja – przypomnę, że 
uchwalono kwotę niższą niż kwota wydatków z roku 
poprzedniego. W związku z tym była propozycja, 
żeby przynajmniej przywrócić kwotę taką, jaka była 
poprzednio. I to zostało przez większość odrzucone. 
Myślę, że trzeba by się tego trochę powstydzić, bo 
naprawdę to jest strzelanie sobie w stopę.
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Pan rzecznik odpowiedział tutaj – bardzo, moim 
zdaniem, trafnie – na pytanie czy na sugestię, na 
wypowiedź pan senatora Czerwińskiego, którego 
skądinąd bardzo cenię za zwięzłość oraz logikę wy-
powiedzi. Pan senator poruszył rzeczywiście ważny 
problem: dlaczegóż to rzecznik zajmuje się jakimiś 
sprawami szczątkowymi, co do których na dodatek 
większość społeczeństwa ma inny pogląd. No, wła-
śnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że większość 
społeczeństwa ma inny pogląd, ale mniejszość musi 
być chroniona. I taka sama zasada jest notabene 
w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał 
Konstytucyjny nie ma chronić większości. To bez 
sensu, bo większość uchwala sobie takie prawa, jakie 
chce. On musi chronić mniejszość. W tym wypadku 
nie chodzi mi o mniejszości etniczne czy inne, które 
czasami też skarżą się do trybunału. On chroni mniej-
szość polityczną przed kompletnym zawłaszczeniem 
władzy przez większość. Więc myślę, że pan rzecznik 
wywiązuje się z tego bardzo prawidłowo i jest tutaj 
bardzo, że tak powiem, aktywny i pracowity.

Teraz już przejdę do sprawy bardziej ogólnej, 
która jest takim moim konikiem. Ja to poruszałem 
jeszcze w poprzedniej kadencji i muszę to poruszyć 
teraz. Mianowicie stale pojawia się problem, właści-
wie w jakim celu powołany jest Senat. Senat w swo-
im czasie, jak pamiętamy, powołany był w bardzo 
określonym celu, mianowicie w takim, żeby kon-
trolować Sejm zdominowany przez poprzedni układ 
polityczny. To się szybko skończyło. I potem przez 
całe lata był poważny problem, po co właściwie jest 
Senat. Oczywiście mieliśmy taką działkę, jak Polonia 
i Polacy za granicą, którą na pewien czas niestety nam 
odebrano – przeciwko czemu też protestowałem – ale 
dobrze, że z powrotem przesunięto ją do Senatu. Ale 
to byłoby za mało, to byłoby za mało. 

Otóż zaczęliśmy pewną praktykę w poprzedniej 
kadencji. Ta praktyka polegała na tym, żeby Senat 
w oczach milionów polskich obywateli stał się obroń-
cą ich praw i stał się obrońcą prawa w ogóle. I te-
raz te dwie kwestie są w Polsce, można powiedzieć, 
uprawiane przez, z grubsza mówiąc, 3 instytucje: 
Trybunał Konstytucyjny, rzecznika praw obywatel-
skich – oczywiście również przez rzecznika praw 
dziecka – i przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wszystkie 
te instytucje wskazują na braki, uchybienia, jakieś 
niedoróbki prawne, które należałoby poprawić. Część 
z nich oczywiście powinien poprawiać rząd, który ma 
do tego odpowiednie kompetencje, ale część z nich 
powinna być poprawiana poprzez inicjatywą senac-
ką. I to zaczęliśmy robić w poprzedniej kadencji. 
Niestety w tej kadencji przestaliśmy to robić. Nie 
realizujemy wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 
Ja jestem członkiem Komisji Ustawodawczej, więc 

wiem, jak to wygląda. Niestety, co wyrok trybunału, 
jest wniosek – nie będziemy tego realizować, rząd się 
tym zajmie, kiedyś się tym zajmie, może za pół roku, 
może za rok, może za 2 lata. Zawsze pojawia się jakiś 
pan minister, który mówi, że rząd nad tym pracuje 
itd. Ja te argumenty słyszałem i poprzednio, tylko 
doskonale wiem, jak rząd pracuje nad takimi sprawa-
mi, zwłaszcza nad takimi, na których mu specjalnie 
nie zależy. Wtedy podejmowaliśmy takie działania, 
dzisiaj takich działań nie podejmujemy.

Rzecznik praw obywatelskich. Przecież to jest ko-
palnia – te 600 stron, które pan rzecznik napisał i które 
elektronicznie, bo inaczej by się nie dało, nam przeka-
zał. Tam jest wielkie bogactwo informacji dotyczących 
tego, które prawa są złe, że brakuje rozporządzeń, ak-
tów niższego rzędu, tego, jakie obszary są lekceważone 
ze względu na to, że w ogóle nie ma prawa w tym 
zakresie. I aż się prosi, żeby w Senacie odpowiednie 
komisje to przeglądały i występowały z inicjatywami 
ustawodawczymi. I wtedy, realizując jeden z celów 
– ten zasugerowany przez Trybunał Konstytucyjny, 
czasami przez Najwyższą Izbę Kontroli, która rów-
nież wskazuje na braki prawne, czy przez rzecznika 
praw obywatelskich – Senat zaczyna nabierać jakie-
goś kształtu. Zaczyna być Izbą potrzebną. Izbą, którą 
my, senatorowie, możemy przedstawiać… którą może 
przedstawiać marszałek Senatu na konferencjach pra-
sowych, którą my, senatorowie, możemy przedstawiać 
w terenie. I możemy mówić, po co my jesteśmy, że my 
właśnie to załatwiamy, to załatwiamy, to załatwiamy… 
Tego Sejm nie załatwi, proszę państwa.

Ponieważ tego nie realizujemy kompletnie, to, no 
cóż, korzystam z tej okazji, żeby jeszcze raz o tym 
przypomnieć, bo dzisiaj… dzisiaj, proszę państwa, to 
zależy przede wszystkim od większości senackiej, czy 
ona podejmie to i nie będzie tylko dość mechanicz-
nym wykonawcą poleceń, które przychodzą z góry, 
ale w tym obszarze zachowa pewną autonomię. Tak 
na marginesie – jest to z korzyścią dla każdej władzy. 
Z korzyścią dla każdej władzy i także dla określonego 
układu politycznego, dlatego że ludzie oceniają układ 
polityczny po tym, w jaki sposób on w całości reali-
zuje ich potrzeby i oczekiwania. I wtedy ci, którzy 
rządzą, na tym zyskują. Można powiedzieć, że ja, 
będąc w opozycji do obecnego rządu, właściwie nie 
powinienem być tym zainteresowany, ale jestem, bo 
uważam, że to buduje nasz system na długie lata, 
bez względu na to, kto będzie rządził. Jeżeli tego nie 
zrobimy, proszę państwa, to po prostu piłujemy gałąź, 
na której siedzimy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ponieważ do dyskusji zgłosił 

się jeszcze pan senator Cichosz…
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(Senator Zbigniew Cichoń: Cichoń.)
…Cichoń, przepraszam, ogłaszam teraz go-

dzinną przerwę, zgodnie z wnioskiem Platformy 
Obywatelskiej. Nie uda nam się przed przerwą…

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja cofam swój wnio-
sek.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Rezygnuje, do pro-
tokołu…)

Dobrze, to w takim razie spróbuję skończyć ten 
punkt.

Zamykam dyskusję*.
Czy rzecznik praw obywatelskich, pan Adam 

Bodnar, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować 
się do wystąpień senatorów w dyskusji?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie…)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Czy 

państwo zgodzą się na minutkę?)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Jeżeli minutkę, to tak, jeżeli dłużej, to ogłoszę 

przerwę.
(Senator Jan Rulewski: Półtorej.)
Nie chcę, żeby pan minister czekał godzinę, ale to 

tylko za zgodą państwa…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ależ oczywiście.)

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

i Szanowni Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję za te wystąpienia, bardzo głębo-

kie i wskazujące na wiele różnych kwestii. Obiecałem, 
że minutkę, 50 sekund mi zostało… Dwie kwestie. 
Uważam, że inflacja praw człowieka szkodzi, w mo-
mencie kiedy nie ma jednocześnie mechanizmów, któ-
re skutecznie chronią prawa człowieka. I faktycznie 
dostrzegam, że ta inflacja powoduje później problem 
z przekonaniem, że coś jest elementem standardu, 
bo im więcej standardów tworzymy, tym więcej się 
pojawia kolizji między nimi. Jeśli bardziej inwestu-
jemy w prawo do prywatności, to się pojawia konflikt 
z dostępem do informacji publicznej, jeśli bardziej 
inwestujemy w ochronę przed dyskryminacją, to jest 
konflikt z innymi wartościami… Ja może panu sena-
torowi bym wysłał mój referat na podobne tematy, 
chętnie bym się tym podzielił.

Chciałbym wskazać na jedną bardzo ważną rzecz, któ-
ra nawiązuje do tego, co powiedział pan senator Borowski. 
Dla osób, które są ofiarami naruszeń praw człowieka, 
to, że one mogą przyjść na posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, mogą powiedzieć 

* Senator Czesław Ryszka złożył przemówienie w dyskusji do 
protokołu. Przemówienie – w załączeniu.

o swoim problemie, mogą przedstawić, na czym ten 
problem polega i że należy to rozwiązać, to jest najwyż-
sza forma uznania ich jako obywateli, którzy zwracają 
uwagę na to, że coś należy rozwiązać. I my mieliśmy 
takie jedno doświadczenie dotyczące odszkodowa-
nia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Państwo sobie nawet nie wyobrażają, jak ta osoba czekała 
na to, żeby wreszcie ten swój problem, z którym każdego 
dnia się budzi i idzie spać, mogła przekazać senatorom, 
i jak ważne było to, że oni zobowiązali się do zajęcia się 
tym. Tak że bardzo zachęcam do angażowania się właśnie 
w rozpoznawanie spraw petycyjnych i aktywizowanie 
w ten sposób całego Senatu, jeśli chodzi o obronę praw 
i wolności jednostki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję rzecznikowi praw obywatelskich, panu 

Adamowi Bodnarowi, za przedstawienie informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 

o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 
2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw 
człowieka i obywatela.

Ogłaszam przerwę… do osiemnastej?
(Głos z sali: Tak.)
Do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 04  

do godziny 18 minut 02)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, 
druk nr 327 – i rozpatrzenie go jako punktu siedem-
nastego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: powołanie członka Rady 
Polityki Pieniężnej.

Wysoka Izbo, w dniu 6 października 2016 r. Senat 
odwołał Marka Chrzanowskiego z funkcji członka 
Rady Polityki Pieniężnej. W związku z tym zachodzi 
konieczność powołania przez Senat nowego członka 
rady. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim 
uzupełnienia składu rady dokonuje się nie później niż 
w okresie 3 miesięcy od odwołania.

Informuję, że zostali zgłoszeni następujący kan-
dydaci: pan Marek Dąbrowski oraz pan Rafał Sura. 
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Życiorysy kandydatów zawarte są w druku nr 314. 
Wobec zgłoszonych kandydatów zostało zakończo-
ne postępowanie sprawdzające, określone w ustawie 
o ochronie informacji niejawnych.

Wnioski dotyczące przedstawionych kandydatur 
marszałek Senatu skierował do Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Sprawozdanie komisji za-
warte jest w druku nr 314 O.

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

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Marszałek Senatu skierował do naszej komisji 

26 października wniosek w sprawie kandydatów na 
członka Rady Polityki Pieniężnej. Komisja spotkała 
się 15 listopada na swoim pięćdziesiątym szóstym 
posiedzeniu i przygotowała opinię, która zawarta 
jest w druku nr 314 O. Komisja po przesłuchaniu 
kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej 
stwierdziła, że kandydaci zostali zgłoszeni prawi-
dłowo. Komisja jednocześnie pozytywnie zaopi-
niowała obu panów, obu kandydatów na członków 
Rady Polityki Pieniężnej, i przedstawiła listę kandy-
datów Wysokiemu Senatowi. Tak więc bardzo proszę 
Wysoki Senat o podjęcie decyzji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Przed podjęciem uchwały w sprawie powołania 

członka Rady Polityki Pieniężnej Senat może wezwać 
kandydatów do złożenia wyjaśnień i udzielenia od-
powiedzi na pytania senatorów.

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

(Senator Alicja Zając: Dziękujemy.)
Pan przewodniczący Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja bym chciał usłyszeć od pana dra hab. Marka 

Dąbrowskiego krótką informację na temat tego, co 
zmieniło się w jego życiorysie od czasu, kiedy był 
przez klub Platformy Obywatelskiej prezentowany 
jako kandydat po raz pierwszy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, może pan odpowiedzieć. Tak, 
może być z mównicy.

Kandydat na Członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miałem przyjem-

ność stać w tym miejscu już w styczniu bieżącego 
roku, już wtedy spotkałem się z państwem. Wówczas 
byłem, można tak powiedzieć, świeżo upieczonym 
doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekono-
micznych. Moja dyscyplina to ekonomia. Od tego 
czasu zostałem awansowany na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego mojej macierzystej uczelni, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 
września bieżącego roku pełnię funkcję kierownika 
Katedry Makroekonomii na tymże uniwersytecie.

(Senator Stanisław Kogut: Jasne.)
(Senator Alicja Zając: To jest w dokumentach.)
To tyle, jeśli chodzi o kwestię awansów, zmian. 

Nie będę mówił o publikacjach i o innych rzeczach, 
bo to jest w dokumentacji.

(Senator Stanisław Kogut: Tak, w dokumentacji.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Profesorze! W związku 

z tym, że obrady komisji trwały dość długo, pan prze-
wodniczący ze względu na brak czasu ograniczył 
wystąpienia gości. Jeśli pan pozwoli, to wypowiem się 
w imieniu gości, którym obiecaliśmy z panem senato-
rem Kleiną, że zadamy ich pytania obydwu kandyda-
tom. Zadam te pytania w imieniu Fundacji im. Stefana 
Batorego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
oraz w naszym własnym imieniu.

Oto te dwa pytania. W różnych krajach stosuje 
się różne rozwiązania z zakresu polityki pieniężnej 
i samej konstrukcji wykonywania… Czy istnieją na 
świecie narzędzia polityki pieniężnej lub rozwiązania 
organizacyjno-prawne dotyczące polityki pieniężnej 
lub ciał decydujących o polityce pieniężnej, których 
w Polsce nie ma, a które warto byłoby wprowadzić? 
Czy takowe instrumenty istnieją?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wolniej, wolniej tro-
chę.)

I drugie pytanie. Panowie na pewno obserwowa-
liście przez rok to, co się dzieje w ramach funkcjono-
wania Rady Polityki Pieniężnej. Pytanie jest następu-
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jące: czy można już porównać funkcjonowanie Rady 
Polityki Pieniężnej z poprzedniej i obecnej kadencji 
i czy zaszły tu według pana jakieś istotne zmiany? 
Oczywiście opieramy się na dokumentach, które były 
dostępne w przestrzeni publicznej. Dziękuję bardzo.

Kandydat na Członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski:
W takim razie odpowiem po kolei, najpierw na 

pierwsze pytanie. Polska, jeśli chodzi o politykę pie-
niężną, ma w mojej ocenie dobre rozwiązania insty-
tucjonalno-prawne. Jest niezależny bank centralny, są 
członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy cieszą 
się niezależnością, a cel stojący przed bankiem cen-
tralnym i zadania członków Rady Polityki Pieniężnej 
są jasno określone. Bank centralny może zdefinio-
wać, co oznacza stabilność cen. Nasz cel inflacyjny 
jest zbliżony do celów, jakie stosowane są w innych 
krajach europejskich, a także w krajach pozaeuropej-
skich, np. w Nowej Zelandii, która również stosuje 
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.

W moim przekonaniu warto byłoby się zastanowić 
nad pewną zmianą funkcjonowania Rady Polityki 
Pieniężnej. Tak się składa, że w jednym czasie wy-
mieniani są prawie wszyscy członkowie Rady Polityki 
Pieniężnej, co sprawia, że ciągłość prowadzenia po-
lityki pieniężnej niekoniecznie zostaje zachowana. 
Byłoby być może wskazane zastanowienie się nad 
tym, by kadencje członków Rady Polityki pieniężnej 
w jakiś sposób się zazębiały. Nie wiem, być może 
np. Sejm mógłby wybrać członków Rady Polityki 
Pieniężnej na 2 lata, Senat np. na 4 lata, prezydent 
wskazać na 6 lat, oczywiście w okresie przejścio-
wym, po to, żeby te zmiany dokonywały się potem 
w sposób, można powiedzieć, asynchroniczny. To 
zagwarantowałoby, wydaje się, większą stabilność 
polityki pieniężnej i też nie byłoby tego okresu nie-
pewności na rynkach finansowych w oczekiwaniu na 
to, co może uczynić kolejna Rada Polityki Pieniężnej.

Tu przechodzę do odpowiedzi na drugie py-
tanie, które pan senator był łaskaw zadać w imie-
niu Fundacji im. Stefana Batorego i Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. Cóż, obecna Rada 
Polityki Pieniężnej stosuje, tak to określa, politykę 
wait and see, czyli politykę czekania i obserwowania 
tego, co się dzieje w gospodarce polskiej. Nie wydaje 
się, żeby można było porównać działania obecnej 
rady z działaniami poprzedniej rady z tego prostego 
względu, że w polityce pieniężnej występują opóźnie-
nia, chodzi o to, że decyzje podejmowane przez Radę 
Polityki Pieniężnej wywierają wpływ na gospodarkę 
najwcześniej po 4 kwartałach. Ponieważ obecna Rada 

Polityki Pieniężnej w większości, bo w gruncie rzeczy 
z wyjątkiem 2 osób, została powołana na początku 
roku, jest zbyt wcześnie, by mówić o skutkach dzia-
łań obecnej rady. To, co mamy obecnie, nazwałbym 
raczej jeszcze efektem działań, decyzji poprzedniej 
Rady Polityki Pieniężnej.

Wydaje mi się, że obecna rada, jeśli miałbym 
oceniać, nie porównując, bo – tak jak powiedziałem 
– tego zrobić się nie da, prowadzi na razie dość roz-
sądną, roztropną politykę pieniężną, bowiem rzeczy-
wiście w tym okresie, który obecnie mamy, takiej 
niepewności, jeśli chodzi o gospodarkę światową, 
polityka uważnego wyczekiwania jest chyba najlep-
szym rozwiązaniem. Niemniej zgadzam się, że trzeba 
przymierzyć się do podwyżek stóp procentowych, ale 
pewnie pod koniec przyszłego roku, więc tu akurat 
moje stanowisko niespecjalnie różni się od stanowi-
ska wyrażonego przez pana prezesa Glapińskiego. 
Polityka pieniężna, dobra polityka pieniężna to nudna 
polityka pieniężna, czyli taka, przy której się ziewa. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Otóż chciałbym powiedzieć, że pan senator 
Czarnobaj próbuje wprowadzić w Senacie taki 
nowy zwyczaj, polegający na tym, że zadając py-
tania, zadaje pytania nie swoje, tylko jakichś in-
stytucji. Ja myślę, że to jest zły zwyczaj, to nie jest 
zgodne z regulaminem. W regulaminie… Panie 
Marszałku, proszę się nie śmiać. Przecież w regu-
laminie jest wyraźnie napisane, że to są pytania 
senatorów, więc nie ma potrzeby odwoływania 
się do jakichś instytucji. Ja myślę, że to jest zły 
zwyczaj, i nie namawiam do kontynuowania tego 
zwyczaju.

A ponieważ jesteśmy przy pytaniach, jestem zo-
bowiązany zadać pytanie panu profesorowi. Wszyscy 
wiemy, że główną aktywnością rady, przynajmniej 
w wymiarze społecznym czy medialnym, jest usta-
lanie stóp procentowych. Jakie inne zadania wcho-
dzą w zakres działania Rady Polityki Pieniężnej? 
Prosiłbym, aby krótko pan nam o tym powiedział.

(Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej 
Marek Dąbrowski: Rozumiem, że mogę udzielić od-
powiedzi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
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Kandydat na Członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski:

Zadania stojące przed Radą Polityki Pieniężnej 
precyzuje ustawa o Narodowym Banku Polskim. 
I tak jak pan senator słusznie zauważył, rzeczy-
wiście podstawowym instrumentem w polityce 
pieniężnej jest ustalanie stopy procentowej. Przy 
czym chodzi nie tylko o stopę referencyjną, czyli 
rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, ale 
także o stopę kredytu lombardowego, stopę depo-
zytową. A więc to jest pewien zestaw stóp procen-
towych, bo stopy procentowe ustalane przez bank 
centralny mają wyznaczać korytarz dla rynkowej 
stopy procentowej. Bank centralny koncentruje 
się tutaj na tzw. stopie Polonia, to ona jest w ob-
szarze jego zainteresowania. I pod tym względem 
nie odbiegamy od innych banków centralnych, czy 
Europejskiego Banku Centralnego, czy Systemu 
Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. 
Jak chodzi o inne instrumenty, to w dyspozy-
cji… W tym arsenale instrumentów Rada Polityki 
Pieniężnej posiada również stopę rezerwy obo-
wiązkowej, a także wysokość oprocentowania tej 
rezerwy. Przy czym patrząc na to, co działo się 
w polityce pieniężnej, trzeba jednak przyznać, że 
ten instrument nie był zbyt często stosowany. On 
został wykorzystany w okresie kryzysu finansowe-
go, kiedy tę stopę obniżono do 3%, obecnie ona jest 
na poziomie 3,5%. Rada Polityki Pieniężnej może 
również ustalać zasadę operacji otwartego rynku, 
czyli, można powiedzieć, technicznego sposobu 
oddziaływania na stopy procentowe, na rynkowe 
stopy procentowe. No bo tutaj idea jest taka, że 
bank centralny postanawia, że stopa procentowa, ta 
referencyjna, jest, powiedzmy, na poziomie 1,5%, 
tak, jak obecnie, ale następnie trzeba rynkowe sto-
py procentowe do tej stopy w jakiś sposób dopro-
wadzić. I do tego służą operacje otwartego rynku 
polegające od lat… obecnie na sprzedaży bonów 
pieniężnych.

Zgodnie z art. 12 są jeszcze 3 inne zadania sto-
jące przed Radą Polityki Pieniężnej. One dotyczą 
zatwierdzenia planu finansowego, sprawozdania 
z działalności NBP, które potem jest prezentowane 
np. w Sejmie, czy przyjmowania rocznego sprawoz-
dania finansowego. Ono jest o tyle ważne, że w tym 
sprawozdaniu jest określony już jednoznacznie zysk, 
jaki wygeneruje czy generuje Narodowy Bank Polski 
– np. w minionym roku było to ponad 8 miliardów zł 
– a do budżetu trafia 95% tego zysku. Tutaj też jest 
pewien styk z polityką budżetową. Bo tych przy-
chodów, w gruncie rzeczy tego zysku, wysokości tej 
wpłaty z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego 
nie da się przewidzieć. Za 2015 r. to było ok. 8 mi-

liardów, trochę mniej, bo bank centralny zostawił 
5% na zwiększenie funduszu rezerwowego, ale np. 
w poprzednich 2 latach ta wpłata wynosiła 0 zł. To 
wiąże się z tym, że bank centralny jest zobowiązany 
do utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian 
kursu walutowego. Więc ta wpłata może być, może 
jej nie być. I Rada Polityki Pieniężnej ustala również 
górne granice zobowiązań wynikających z zaciąga-
nia przez NBP pożyczek i kredytów w instytucjach 
zagranicznych.

Oprócz tego oczywiście bank centralny ma możli-
wość udzielania kredytu refinansowego, czyli takiego 
kredytu, który pozwala odzyskać bankom komercyj-
nym płynność, a także wywiązać się z obowiązku 
utrzymywania określonej ilości gotówki w swoich 
aktywach. To nie jest tak, że codziennie ten obo-
wiązek jest sprawdzany, ta rezerwa gotówkowa musi 
być utrzymywana średnio miesięcznie na pewnym 
wyznaczonym właśnie przez Radę Polityki Pieniężnej 
poziomie. Tutaj bank centralny ma możliwość od-
działywania na tego rodzaju rezerwę. Poza tym 
Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki 
Pieniężnej ustala zasady określenia kursu walutowego 
złotego. Ustala również politykę walutową. Tak więc 
to spektrum instrumentów, jakimi dysponuje Rada 
Polityki Pieniężnej, jest rzeczywiście dość szerokie. 
W założeniach polityki pieniężnej właściwie na każdy 
rok Rada Polityki Pieniężnej cały czas przypomina 
o tym, że ma prawo wykorzystać interwencje walu-
towe, czyli może ingerować na rynku walutowym, 
może interweniować, najczęściej w tym celu, aby, tak 
jak to się działo np. w 2011 r., ograniczać zmienność 
kursu walutowego, a więc sprawiać, że rynek będzie 
bardziej stabilny.

Są jeszcze inne, drobniejsze, może nie mniej waż-
ne, ale rzadziej wykorzystywane instrumenty, jak np. 
kredyt krótkoterminowy dla Krajowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej czy Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego itd. No, jest jeszcze moż-
liwość dyskonta, redyskonta weksli. Ale to są już 
detale, które niespecjalnie mają znaczenie dla poli-
tyki pieniężnej, podobnie jak np. operacje depozyto-
wo-kredytowe. Najważniejszym instrumentem, i to 
podkreśla rada, jest stopa procentowa.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, chciałbym tylko panu senatoro-
wi Wiatrowi wyjaśnić…

(Senator Alicja Zając: Chyba zadać pytanie.)
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Ze względu na późną porę i szacunek dla tytułu 
profesorskiego, Panie Profesorze, nie będę komento-
wał tego wspaniałego wystąpienia. Chciałbym tylko 
powtórzyć jeszcze raz – może to nie dotarło, więc 
jeszcze raz chcę powtórzyć – że pytanie to zada-
ję w imieniu pana senatora Kleiny, własnym oraz 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Fundacji 
imienia Stefana Batorego.

Jeżeli, Panie Marszałku, złamałem w tym momen-
cie regulamin, to jako poczatkujący senator bardzo 
serdecznie przepraszam.

(Wesołość na sali)
I chciałbym przejść do pytania do pana profeso-

ra…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale…)
Nie, już nie musi pan komentować, ja wiem, co 

pan powie.
(Senator Robert Mamątow: No tak, ty możesz, 

a my nie możemy.)
Możecie. Przecież ja…
(Senator Robert Mamątow: No tak, oczywiście, 

zawsze mogłeś.)
Robert, żartowałem, no.
Czy mogę do pana profesora…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo.)
Panie Profesorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Profesorze, przechodzę do króciutkiego 

pytania. Przepraszam, że się powtarzam, ale pod-
czas, jak sądzę, dość ciekawej dyskusji w czasie 
posiedzenia komisji budżetowej – szkoda, że za-
brakło czasu na dalszą dyskusję – pan profesor wy-
liczał, tak szybko, na palcach, o ile według pana 
profesora spadną dochody budżetu państwa, jeśli 
produkt krajowy brutto zmaleje o 0,5%. Ja mam 
trochę wątpliwości, czy dobrze zapamiętałem. Jeśli 
pan profesor mógłby to powtórzyć, to byłaby to dla 
nas informacja dotycząca orientowania się w tym, 
co dotyczy dochodów w zależności od wielkości 
produktu krajowego brutto.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, w sprawie sprostowania. 

Ponieważ zostałem tutaj wymieniony, chciałbym do 
tego się ustosunkować. Przede wszystkim uważam, 
że machanie ręką w moim kierunku nie było zbyt 
eleganckie. I chciałbym zwrócić uwagę, że w swoim 
wystąpieniu nie mówiłem o tym, że pan złamał re-
gulamin, tylko że pan wprowadza pewien zwyczaj, 
którego do tej pory nie było, i że uważam, że to nie 
jest dobry zwyczaj. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
w kwestii formalnej.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Proszę zwrócić panu senatorowi Wiatrowi uwagę, 

że jako senator nie jest uprawniony do komentowania 
wystąpień innych senatorów.

(Senator Kazimierz Wiatr: A pan marszałek to 
wielokrotnie sam robił.)

Jeżeli pan chce komentować, to niech pan się za-
pisze do głosu.

(Senator Czesław Ryszka: A w jakim trybie pan 
marszałek występuje?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Marszałku, ale teraz…
(Senator Bogdan Borusewicz: W trybie formal-

nym.)
…ale teraz pan komentuje wystąpienie pan sena-

tora Wiatra.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Kandydat na Członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski:
Wracam w takim razie do naszej dyskusji, któ-

ra miała miejsce na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Mówiliśmy m.in. o polityce 
budżetowej, o styku polityki pieniężnej z polityką 
budżetową i wtedy odwoływałem się do badań em-
pirycznych przeprowadzonych przez OECD, z któ-
rych wynika, że między wzrostem gospodarczym 
a deficytem budżetowym istnieje pewien związek. 
I pewnie jest to oczywiste, ale te badania idą nieco 
dalej, bo pokazują od strony ilościowej, jak wygląda 
ten związek. Wniosek, krótko rzecz ujmując, wyglą-
da tak, że jeżeli wzrost gospodarczy ulega redukcji 
o jeden punkt procentowy, np. z 3,5% spada do 2,5%, 
to wówczas przeciętnie deficyt budżetowy zwiększa 
się o 0,5% PKB. W przypadku Polski, ponieważ PKB 
wynosi niecałe 2 biliony zł, te 0,5% PKB to byłoby 
około 10 miliardów zł. Jeszcze raz: redukcja wzro-
stu gospodarczego o 1 punkt procentowy prowadzi, 
średnio rzecz biorąc, do powiększenia się deficytu 
budżetowego o 10 miliardów zł. I to nie jest efekt 
złej polityki budżetowej, prowadzonej w momencie, 
kiedy ten wzrost gospodarczy się obniża. Jest to efekt 
naturalny, wynikający z fazy cyklu koniunkturalnego.

Rządzący powinni być tego świadomi. Zakładam, 
że pewnie są świadomi i istnieje jakaś rezerwa na 
niekorzystny scenariusz w gospodarce światowej. 
Dziękuję.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu Rafałowi Surze?
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja w swojej początkowej wypowiedzi prosiłem, 

żeby pan odpowiedział na dwa pytania zadane 
w imieniu senatora Kleiny i pozostałego towarzy-
stwa, i moim.

(Senator Piotr Zientarski: To te same pytania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy pan słyszał te pytania? Tak?
Proszę bardzo.

Kandydat na Członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Rafał Sura:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę pozwolić, 
że zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie, bo w tym 
przypadku moja wypowiedź będzie krótsza.

Jeśli chodzi o zestawienie, o próbę porównania 
działalności poprzedniej i obecnej Rady Polityki 
Pieniężnej, to przede wszystkim jest to trud-
ne z dwóch powodów. Po pierwsze, obecna rada 
działa w innych warunkach niż rada poprzedniej 
kadencji. Wtedy było inne otoczenie wewnętrzne 
i zewnętrzne, w związku z czym prosta próba po-
równania jest niewątpliwie trudna. Po drugie, okres 
funkcjonowania… To jest inna perspektywa. Tutaj 
jest niespełna rok funkcjonowania, tam mieliśmy 
pełną kadencję.

Jedno, co niewątpliwie można tu powiedzieć, to 
to, że w działaniach i poprzedniej, i obecnej rady 
mało jest tzw. doktrynerstwa, a dużo wsłuchiwania 
się w dane o rynku, analizowania raportów Instytutu 
Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, 
a także danych płynących z Europejskiego Banku 
Centralnego. Dopiero na tej podstawie prowadzone są 
analizy i ewentualnie podejmowane decyzje. Krótko 
mówiąc, ta polityka jest ze wszech miar godna po-
parcia.

Gdy chodzi o pierwsze pytanie, to chciałbym od-
powiedzieć w ten sposób. Generalnie narzędzia po-
lityki pieniężnej można podzielić na konwencjonalne 
i niekonwencjonalne. O narzędziach konwencjonal-
nych był łaskaw wspomnieć pan prof. Dąbrowski. One 

wprost wynikają z przepisów ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Ale jest jeszcze 
szereg możliwości tzw. działania niekonwencjonal-
nego. W Unii Europejskiej takie działania są podej-
mowane przez różne banki centralne, a także przez 
Europejski Bank Centralny w ramach tzw. luzowania 
ilościowego.

Przypomnę tylko, że nie tak dawno w Europie 
i w Polsce toczyła się ciekawa dyskusja na temat 
możliwości skupowania przez banki centralne, 
a także przez Europejski Bank Centralny, papie-
rów dłużnych na rynku wtórnym. Ta dyskusja to-
czyła się bardzo długo. Na wniosek Bundesbanku 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygał 
tę kwestię. Jest ona rozstrzygnięta in plus, taka 
możliwość jest dopuszczona. No i pojawia się py-
tanie, czy w Polsce byłoby to zasadne. Oczywiście, 
że tak. Oczywiście, że byłoby to zasadne, ale wy-
łącznie w sytuacji nadzwyczajnej. Dzięki Bogu, 
w obecnych czasach nie mamy konieczności… 
Oczywiście czasy mogłyby być lepsze, ale też nie 
są najgorsze. Są generalnie spokojne, gdy chodzi 
o gospodarkę, i nie ma takiej konieczności. Ale 
gdyby zaistniała taka konieczność, to absolutnie 
jest to ze wszech miar pożądane.

Jeśli państwo senatorowie pozwolicie, to chciał-
bym na jeszcze inną kwestię zwrócić uwagę. Bank 
centralny Węgier swego czasu stosował w ramach 
tej polityki luzowania ilościowego taki mechanizm, 
że udzielał bankom komercyjnym kredytów na bar-
dzo preferencyjnych warunkach po to, żeby te banki 
udzielały przedsiębiorcom kredytów, ale pod warun-
kiem, że oprocentowanie nie będzie przekraczało 2%. 
Krótko mówiąc, chodziło o impuls prorozwojowy, 
propopytowy. Kończąc, powiem tak. Na razie nie 
ma konieczności, aby bank centralny sięgał do tego 
rodzaju instrumentarium, ale gdyby – odpukać w nie-
malowane – taka konieczność zaistniała, to jak naj-
bardziej należy po te instrumenty sięgać. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo panom dziękuję.
Przystępujemy do głosowania w sprawie powoła-

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 opie-
czętowanych kart do głosowania. 

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyzna-
czam sekretarzy: senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
senatora Jerzego Wcisłę oraz senatora Marka Pęka.
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Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Na karcie można postawić znak „x” obok co 
najwyżej jednego nazwiska. Karta, na której posta-
wiono więcej niż jeden znak „x”, będzie traktowana 
jako głos nieważny.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Karta do głosowania jest ważna, jeżeli postawiono 

jeden znak „x”, jeżeli nie postawiono żadnego znaku 
„x”. Senator może wstrzymać się od głosu albo być 
przeciwko wszystkim kandydatom – wtedy pozosta-
wia kartę pustą i nie stawia żadnego znaku „x”.

Pozostawienie pustej kratki przy danym nazwi-
sku oznacza sprzeciw albo wstrzymanie się od głosu 
wobec poszczególnej kandydatury.

Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani 
w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty 
do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa 
w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze 
dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół 
głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie 
tych kart.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Dajcie mi jedną.)
(Głos z sali: Jeszcze komuś?)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ktoś jeszcze nie 

ma?)
(Senator Stanisław Karczewski: Czy wszyscy do-

stali karty?)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 

do głosowania?
Proszę senatora sekretarza Arkadiusza 

Grabowskiego o odczytywanie kolejno nazwisk se-
natorów. Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wy-
czytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione 
karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
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,
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Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze 

senator Dobrzyński.)
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy państwo senatorowie już oddali gło-

sy? Dziękuję.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o oblicze-

nie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 18.47.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 37  

do godziny 18 minut 47)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: powołanie członka Rady 
Polityki Pieniężnej.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Protokół głosowania tajnego z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przepro-
wadzenia głosowania tajnego sekretarze – senator 
Arkadiusz Grabowski, senator Marek Pęk i senator 
Jerzy Wcisła – stwierdzają, że w głosowaniu taj-
nym w sprawie powołania członka Rady Polityki 
Pieniężnej oddano głosów 70, w tym głosów waż-
nych – 70. Wymagana bezwzględna większość gło-
sów wynosi 36.

Za kandydaturą Marka Andrzeja Dąbrowskiego 
głosowało 23 senatorów, a za kandydaturą Rafała 
Bogumiła Sury głosowało 46 senatorów.

Wymaganą bezwzględną liczbę głosów uzyskał 
pan Rafał Bogumił Sura.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady 
Polityki Pieniężnej.

Senat powołał w skład Rady Polityki Pieniężnej 
pana Rafała Bogumiła Surę. (Oklaski)

Bardzo proszę powołanego przez Senat członka 
Rady Polityki Pieniężnej o podejście do stołu pre-
zydialnego.

(Wszyscy wstają)
Chciałbym wręczyć panu uchwałę, a następnie bę-

dzie pan uprzejmy złożyć przysięgę zgodnie z ustawą 
o Narodowym Banku Polskim. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy można usiąść?)
(Głos z sali: Nie.)
Właśnie nie. To znaczy można, ale za chwileczkę 

trzeba będzie wstać.
Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim 

członkowie rady przed objęciem obowiązków w ra-
dzie składają przysięgę przed organem powołującym. 
Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak 
mi dopomóż Bóg”.

Bardzo proszę wszystkich o powstanie.
I bardzo proszę pana o odczytanie przysięgi.

Członek Rady Polityki Pieniężnej  
Rafał Sura:
Obejmując obowiązki członka Rady Polityki 

Pieniężnej, przysięgam uroczyście, że będę działać 
z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświad-
czeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z ce-
lami działalności Narodowego Banku Polskiego. Tak 
mi dopomóż Bóg. (Oklaski)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że powołany przez Senat członek 

Rady Polityki Pieniężnej złożył przysięgę zgodnie 
z ustawą o Narodowym Banku Polskim.

Jeszcze raz gratuluję panu profesorowi powołania 
na członka Rady Polityki Pieniężnej i życzę wielu 
sukcesów w dalszej pracy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 306, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 306 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa…
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
…i Rozwoju Wsi przedłożyć sprawozdanie z po-

siedzenia, które odbyło się w dniu 21 października 
2016 r., na temat ustawy o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podczas posiedzenia nie składano żadnych wnio-
sków legislacyjnych, w związku z tym Wysoka 
Komisja jednomyślnie przyjęła – po rozpatrzeniu 
uchwalonej przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. 
ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – ustawę bez popra-
wek. Proszę Wysoką Izbę o poparcie.

Jeśli chodzi o merytoryczne rzeczy, to jest 8 takich 
punktów, które wymieniano przy okazji tej ustawy. 
Powiem, że m.in. wychodzi ona naprzeciw rolni-
kom, którzy mieli problemy z rozliczeniami lub do-
pełnieniem pewnych formalności, które wynikały… 
Przedtem była kwota 15 tysięcy, teraz jest 40 tysię-
cy zł. I są również te rzeczy, które wynikają z braku 
ściągalności. Chodzi o to, aby można było umorzyć 
te wierzytelności. A jeśli koszty, które by wynikły, 
byłyby wyższe od możliwości ściągnięcia… Wtedy 
takich czynności nie popełniać. Bo szkoda kosztów 
budżetowych, jeśli czegoś się nie da ściągnąć. Tak 
że to tyle, jeśli chodzi o główne sprawy, które tu są. 
Jeśli będą pytania… A myślę, że resztę pan minister 
dopowie. Bardzo dziękuję i proszę o poparcie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, Panie Senatorze 

Sprawozdawco, ja mam pytanie dotyczące jednego 
z elementów projektowanej ustawy, tj. zapisu da-
jącego możliwość upoważnienia przez kierownika 
jednostki organizacyjnej agencji restrukturyzacji na 
poziomie biura powiatowego albo oddziału regio-
nalnego pracowników innych komórek organizacyj-
nych, czyli innych biur powiatowych bądź oddziałów 
regionalnych, do wydawania decyzji, postanowień 
i zaświadczeń w postępowaniu administracyjnym. 
Czy to było przedmiotem posiedzenia komisji? Czy 
może minister wyjaśniał takie pytanie? Czym to jest 
podyktowane? Pojawiły się pewne obawy ze strony 
pracownika agencji restrukturyzacji, że pracowni-
cy nie do końca wiedzą – w związku z określoną 
strukturą organizacyjną agencji, w związku z będącą 
od początku konstrukcją organizacyjną – nie bardzo 
orientują się, dlaczego tego typu rozwiązania są w tej 
ustawie zaproponowane.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Rzeczywiście jednym z zadań, które zostały 

wprowadzone, jest możliwość upoważnienia przez 
kierownika jednostki organizacyjnej pracownika in-
nej jednostki do załatwienia sprawy w jego imieniu, 
a w szczególności do wydania decyzji administracyj-
nych, postanowień i zaświadczeń. Takie są podjęte 
decyzje. Tak było uzasadniane i ministerstwo pre-
zentowało takie stanowisko. W związku z tym jeśli 
chodzi o jakieś szczegółowsze dane, to proszę pytać 
pana ministra.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatora spra-

wozdawcy? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.
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Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak jest.)

Bardzo proszę.
Na sali jest pan podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan minister Zarudzki.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję za możliwość procedowania i przed-

stawienia najkrócej, jak tylko można, spraw zwią-
zanych… Odniosę się też do pytania, które zostało 
zadane.

W ustawie o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wprowadza się kilka za-
sadniczych zmian mających na celu, po pierwsze, 
stworzenie kierownikom biur powiatowych lub dy-
rektorowi oddziału regionalnego, w których wystąpi-
ła kumulacja określonego rodzaju zadań, możliwości 
skorzystania z pomocy pracowników zatrudnionych 
w innym biurze powiatowym lub oddziale regional-
nym realizującym analogiczne zadania, którzy jed-
nocześnie w danym momencie mogą wesprzeć inne 
biura lub oddziały w wykonywaniu zdań. Jest to spo-
wodowane tym, że uruchamiamy Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Ten rok jest rokiem rozruchu 
całego programu na lata 2014–2020. W przyszłym 
roku będzie jeszcze kilka działań. Wydaje się uza-
sadnione to, żeby wtedy, kiedy skumulują się z jed-
nej strony płatności bezpośrednie, a z drugiej strony 
wdrażanie działań związanych z drugim filarem, 
biura różnie obciążone mogły się wzajemnie wspie-
rać pomocą kadrową. Bo racjonalizujemy zatrud-
nienie i chcemy być efektywni, a przede wszystkim 
chcemy, żeby rolnicy otrzymywali środki finansowe 
dobrej jakości szybko i sprawnie. Po drugie – tak jak 
już przedstawił senator sprawozdawca, pan senator 
Chróścikowski – podwyższono z 15 tysięcy zł do 
40 tysięcy zł kwotę, powyżej której do umorzenia 
wierzytelności wymagana jest zgoda ministra fi-
nansów. Po trzecie, zmiana umożliwia prezesowi 
agencji restrukturyzacji umorzenie wierzytelności 
z urzędu w przypadku, gdy nie odzyskano wierzy-
telności w wyniku przeprowadzonego postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego, a także wtedy, 
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wie-

rzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, lub wtedy, gdy postępowanie egzekucyj-
ne okazało się nieskuteczne.

To są 3 podstawowe przesłanki tej ustawy: spraw-
ność, zmiany organizacyjne, skuteczność wydawa-
nia środków i uruchomienia Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Co do upoważnień, to naturalnie chodzi tu-
taj o pewną konsekwencję. Skoro korzysta się 
z pomocy innych biur, to musi być też możliwość 
wydawania upoważnień przez innych kierowni-
ków czy też innych pracowników. To po pierwsze. 
Drugie odniesienie jest takie, że upoważniony 
i tak musi mieć kwalifikacje, musi przejść odpo-
wiednie egzaminy, żeby spełnić wszystkie wyma-
gania. A więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa. 
Są wewnętrzne procedury, które gwarantują ja-
kość pracy pracowników. 

To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękuję za odpowiedź na to py-

tanie. Jednak powiem szczerze, że ta odpowiedź nie 
jest dla mnie do końca satysfakcjonująca. Ta argu-
mentacja nie przemawia do mnie do końca z uwagi 
na to, że – o ile dobrze się orientuję, ale myślę, że 
mam dość dobre wiadomości – na poziomie oddzia-
łów regionalnych została przeprowadzona etatyza-
cja. Jak to wygląda w praktyce? Panie Ministrze, 
prosiłbym potem o wyjaśnienie, potwierdzenie. 
Wygląda to tak, że są biura powiatowe agencji re-
strukturyzacji, które notorycznie nie radzą sobie 
z nałożonymi na nie zadaniami. Są takie biura, które 
oczekują pomocy innych biur powiatowych. Mówię 
to z autopsji, ponieważ byłem przez 6 lat pracow-
nikiem agencji restrukturyzacji na poziomie biura 
powiatowego, byłem również organem wydającym 
decyzje administracyjne. I trochę mnie dziwi – że 
tak powiem – że tego typu przesunięcia i rozwiąza-
nia są proponowane w ustawie, bo to nie rozwiąże 
problemu. Biura powiatowe, które były słabe, dalej 
będą słabe, a ci, którzy pracują dobrze i „wyrabiają 
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swoje normy”, będą wykonywać pracę za inne biura 
powiatowe. Tak to będzie wyglądało w praktyce. 
Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, dwukrotnie byłem dyrektorem 

pomorskiego oddziału regionalnego agencji restruk-
turyzacji, więc dobrze znam biura powiatowe, także 
je kontrolowałem, byłem też pracownikiem ośrodka 
doradztwa. A więc znam to od kulis. No, co mam 
panu odpowiedzieć? Jak najbardziej… No, wiemy, 
że pracownicy są różni, ale jakość pracy, tak jak 
wszędzie… Tak? To nie zwalania od dobrej jakości 
pracy, od wspierania i pilnowania… Tutaj przesłan-
ką tej… No, tak jak wszędzie, w każdym zakładzie 
pracy, są różni ludzie, jeśli nie spełniają kryteriów, 
to albo niech idą na szkolenia, albo będą zwolnieni. 
Ale przecież wiemy, Panie Senatorze, jak to wygląda 
w agencji, jaka jest procedura w tej pracy, ile trzeba 
przejść szkoleń, żeby można było zostać pracowni-
kiem, specjalistą. Już nie wspomnę, ile egzaminów 
– chyba z 15 czy 16 – musi zdać kierownik biura 
powiatowego. A jak nie przechodzi tych procedur… 
A to są e-learningi i jeśli on nie… No przecież pan to 
doskonale wie, że jeśli taki ktoś nie przechodzi tych 
e-learningów, to znaczy to, że się nie nadaje i trzeba 
go zmienić.

A jeśli chodzi o obciążenia, to myślę, że bardziej 
istotne jest… Teraz ta jakościowa praca w biurach 
powiatowych jest związana z nierównomiernym ob-
ciążeniem. My przesuwamy pewne działania z biur 
powiatowych do centrali – tak jak jest to w przy-
padku ustawy, którą za chwilę będziemy w Senacie 
procedować, ustawy o rozwoju obszarów wiejskich… 
Program „Młody rolnik” przechodzi do centrali, kwe-
stie restrukturyzacji małych gospodarstw też idą do 
centrali, po to, żeby odciążyć biura powiatowe. To 
jest po pierwsze.

Po drugie, ta praca jakościowa jest ciągła, jakość 
pracy doradców, jakość pracy specjalistów w biu-
rach powiatowych jest coraz lepsza, a tam, gdzie 
jest ona nieodpowiednia, to są odpowiednie służby 
w oddziale. Sam pan wie, jakie są systemy doskona-
lenia, kształcenia i cały system edukacji w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja 
restrukturyzacji jest też instytucją, która jest spraw-
dzana, a najlepszym wynikiem jest to, w jaki sposób 
wydawane są środki. Nam zależy na tym, żeby jeszcze 
szybciej i skuteczniej rolnicy je otrzymywali, żeby 

bez żadnych zaległości i w terminie było wydawanie 
decyzji. Jest to jak gdyby podstawowa sprawa.

Powiem szczerze, że nie wiem, co jeszcze mam 
powiedzieć, wyjaśniając tę sprawę. To tyle. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, ja w tym samym duchu… Bo 
kulminacja dopłat, to, co pan mówił, PROW, to 
oznacza zadania, które są we wszystkich biurach 
powiatowych. I pewnie do tego potrzebna jest dobra 
organizacja pracy. Ponadto ja nie wyobrażam sobie 
za bardzo tego, że kierownik jednego biura powiato-
wego upoważnia pracownika innego biura do wyko-
nywania decyzji. No, pewnie jest to możliwe, ale… 
Pytanie moje dotyczy tego, jak to technicznie miałoby 
wyglądać. Zdaję sobie sprawę z tego – bo sam wy-
dawałem decyzje administracyjne – jakie są do tego 
dokumenty potrzebne, i nie za bardzo rozumiem, jak 
można w imieniu… Weźmy chociażby przykład biura 
powiatowego – to, że w jednym powiecie będą wyda-
wać decyzje dotyczące innego powiatu. Jak to będzie 
technicznie wyglądało? Takie jest moje pytanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Ja myślę, że najprościej, jak to tylko jest możli-

we, jeśli chodzi o przekazywanie i obsługę. Jeśli jest 
nadmiar, nadmiar… Ja powiem przede wszystkim 
tak: tu jest pewne działanie profilaktyczne, czyli ta-
kie, które ma zabezpieczać, jeśli mamy… Tu trzeba 
spojrzeć też na liczbę rolników, na ilość wniosków, 
które są… Wiemy, że są województwa, w których jest 
30 tysięcy rolników, ale są też województwa, takie jak 
lubelskie, gdzie jest 120 albo 160 tysięcy rolników. 
A więc obciążenie biur powiatowych czasami wynika 
z nieadekwatności obsługi do ilości wniosków. I wte-
dy – no, mój Ty Panie Boże… Wtedy bierzemy pulę 
wniosków dotyczących np. płatności bezpośredniej 
z odpowiednią ewidencją i archiwizujemy to, zbie-
ramy i przewozimy do drugiego biura powiatowego, 
a to wszystko zgodnie z procedurami, które obowią-
zują, i tam jest to przyjmowane na stan, a następnie 
rozdzielane i procedowane. Np. cała kontrola admini-
stracyjna wniosków o płatności, przykładowo właśnie 
wniosków o płatności.
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Mówimy też o innych działaniach, o tym, że jeśli 
będzie tak, że biura powiatowe będą zajmować się tyl-
ko wnioskami o płatności, a będą inne przyjmowane… 
Rozumiem to też tak, że będą w biurach powiatowych 
przyjmowane inne działania, z drugiego filaru PROW, i to 
obciążenie może być takie, że będzie dużo pracy z wyda-
niem decyzji administracyjnych związanych z płatnościa-
mi. Wtedy te biura nie będą robić tych innych działań, nie 
będą oceniać wniosków, tylko to będzie przekazane inne-
mu biuru powiatowemu. To będzie zebrane, przewiezione 
i będzie tam zarchiwizowane. I będą wydawane decyzje, 
w najprostszy możliwy organizacyjnie sposób, tak aby 
nie kumulować pracy i nie kumulować zaległości. Ja nie 
jestem od księgowości, od przekazywania dokumentów, 
ale te procedury są dla mnie czytelne: przewozi się do 
drugiego i realizuje się to tam, gdzie jest nadmiar siły 
roboczej, żeby pracownicy nie musieli się przemieszczać. 
Łatwiej jest zawieźć wnioski, które powinny być rozpa-
trywane. To niekoniecznie muszą być wnioski związane 
z płatnościami bezpośrednimi, w jakiejś części mogą 
być, ale może być dużo wniosków dotyczących rolnic-
twa ekologicznego, programów rolno-środowiskowych, 
programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Trudno 
powiedzieć. Teraz zaczął się nowy okres, rolnicy sys-
tematycznie składają wnioski, więc każdy rok będzie 
też stwarzał, w szczególności w ramach drugiego filaru, 
pewne obciążenia biur powiatowych. Musimy się przed 
tym zabezpieczyć. Bądźmy mądrzy przed, a nie po. Temu 
też służy ta ustawa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję,
Pan senator Grabowski… Jeszcze nie. Po raz ko-

lejny senator Florek.

Senator Piotr Florek:
To jeszcze raz, Panie Ministrze, ja tylko podpowia-

dam. Czy jednak nie prościej wystawić delegację, tak 
aby pracownik pojechał do tego biura, niż przewozić 
i ryzykować, że coś może nie dojechać? Nie wiem, 
trzeba ubezpieczać dokumenty, bo to są dokumenty, 
a różne rzeczy… Już nie chcę mówić, co może się po 
drodze wydarzyć. W związku z tym pytam, czy nie 
prościej byłoby zrobić odwrotnie, wysłać pracownika, 
oddelegować go na ten czas, na 2–3 tygodnie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Senatorze, bardzo panu dziękuję, to jest słusz-

na uwaga, ale w życiu jest różnie. Jeśli są to sąsied-

nie biura, np. Sztum i Malbork – nie ma pana senatora 
Czarnobaja – to wiemy, że to jest odległość 20 km, więc 
nie ma problemu, absolutnie. Ale jeśli to byłby Sztum 
i Słupsk, i codziennie 150 km… Nie. Po prostu chodzi 
o racjonalizację tych usług. A jeśli chodzi o przewóz do-
kumentacji, to oczywiście ryzyko jest, ale to już ćwiczy-
liśmy. W poprzednich latach woziło się część wniosków 
do innych województw, do innych części kraju, żeby je 
opracować. Czasami opracowywało się wnioski, które 
były… Trzeba było niejako przerobić wnioski, które nie 
były poddawane dalszemu procedowaniu, ale musiały 
być fizycznie ocenione, a one i tak nie były finansowane. 
Więc mamy tu wystarczająco dużo doświadczeń, żeby 
to zrobić profesjonalnie. Proszę się nie obawiać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Mikołajczyk 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatno-
ściach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 307, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 307 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam 

zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac komisji nad 
ustawą o zmianie ustawy o płatnościach w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego, druk senacki nr 307.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian 
w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 
Najważniejsze zmiany wynikają, po pierwsze, z po-
trzeby wprowadzenia zmian w instrumentach wspar-
cia związanego z produkcją w związku z nabytymi 
doświadczeniami z pierwszych lat stosowania no-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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wego systemu wsparcia bezpośredniego; po drugie, 
z konieczności dostosowania warunków przyznania 
płatności związanej z produkcją w sektorze buraków 
cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowań 
prawnych, chodzi o zniesienie z dniem 1 października 
2017 r. kwotowania produkcji cukru.

Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania w za-
kresie płatności związanych z produkcją zostały 
przez Polskę notyfikowane w Komisji Europejskiej 
w dniu 1 sierpnia 2016 r. Płatności stosowane w Polsce 
w latach 2015–2016 związane z produkcją zostały 
ocenione przez Komisję Europejską, która zgłosi-
ła zastrzeżenia do części z nich, w związku z tym 
wskazane powyżej zmiany zostały notyfikowane na 
lata 2017–2020.

W miejsce stosowanych dotychczas płatności do 
roślin wysokobiałkowych proponuje się wprowadze-
nie 2 odrębnych form wsparcia w 2 podsektorach: 
podsektor pierwszy – płatności do roślin strączko-
wych na ziarno, podsektor drugi – płatności do roślin 
pastewnych. Mają one sprzyjać lepszemu wykorzy-
staniu potencjału wsparcia w sektorze roślin wyso-
kobiałkowych jako instrumentu budowania bardziej 
konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz. 
Dokonane zmiany biorą pod uwagę potrzebę zarówno 
zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego 
na paszę, jak i lepszego ukierunkowania wsparcia, 
uwzględniającego sposób wykorzystania roślin wy-
sokobiałkowych. Podsektor pierwszy z założenia ma 
mieć większe znaczenie w towarowej produkcji su-
rowca do produkcji pasz treściwych. Natomiast pod-
sektor drugi w dużym stopniu będzie źródłem samo-
zaopatrzenia produkcyjnego gospodarstw – produkcja 
pasz objętościowych, głównie zielonki, na własne 
potrzeby gospodarstwa. Ponieważ oba podsektory 
mają być ukierunkowane na dostarczenie surowca do 
produkcji pasz, wprowadzono warunek zbioru ziarna 
w podsektorze pierwszym, wyłączono ze wsparcia 
uprawy przeznaczone na zielony nawóz w podsek-
torze drugim.

Wykaz gatunków roślin objętych wsparciem 
w poszczególnych podsektorach zostanie określony 
w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich 
i płatności niezwiązanej do tytoniu, wydanym na 
podstawie zmienianego art. 34 ustawy o płatnościach. 
Podsektor pierwszy będzie obejmował uprawę naj-
ważniejszych roślin strączkowych, mających istotne 
znaczenie jako komponent do produkcji pasz treści-
wych, śruty, tj. bobiku, grochu pastewnego, łubinu 
białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego i soi 
zwyczajnej. Natomiast podsektor drugi będzie obej-
mował uprawy esparcety, koniczyny, komonicy, lę-
dźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki, czyli 

uprawy wszystkich pozostałych roślin dotychczas 
wspieranych w ramach płatności do upraw roślin wy-
sokobiałkowych. 

W podsektorze drugim ustanowiono limit po-
wierzchni upraw w gospodarstwie, do której może zo-
stać przyznana płatność, wynosi on 75 ha. Natomiast 
w podsektorze pierwszym planowane jest zróżnico-
wanie stawek płatności w zależności od powierzchni 
upraw w gospodarstwie kwalifikującym się do tej 
płatności. Płatność będzie miała charakter degre-
sywny, tzn. wyższa stawka będzie stosowana do 
pierwszych 75 ha uprawy w gospodarstwie, a nad-
wyżka powierzchni ponad ten próg będzie objęta 
niższą kwotą, tj. 50 %. W konsekwencji średni po-
ziom wsparcia na hektar upraw w gospodarstwach 
wielkoobszarowych będzie niższy. Takie podejście 
jest uzasadnione zwłaszcza ze względu na to, że go-
spodarstwa te odnoszą większe korzyści wynikające 
ze skali produkcji, a zatem nie wymagają wsparcia 
na zbliżonym poziomie.

Brak limitu powierzchni upraw w gospodarstwie, 
do której może zostać przyznana płatność w ramach 
podsektora pierwszego – planowana jest jedynie de-
gresywna stawka płatności – ma sprzyjać lepszemu 
dostosowaniu struktury podaży ziarna do struktury 
zapotrzebowania zakładów produkcji pasz. Przemysł 
przetwórczy zgłasza bowiem zapotrzebowanie na 
duże, jednolite partie surowca, podczas gdy produk-
cja ziarna roślin strączkowych jest w Polsce silnie 
rozdrobniona.

Zmiana brzmienia ust. 1 w art. 15 oraz pktu 3 
i 4 w art. 34 w ust. 2 ustawy o płatnościach wynika 
nie tylko ze zmian w zasadach przyznawania wspar-
cia w sektorze roślin wysokobiałkowych, lecz rów-
nież z planowanego odejścia od wspierania upraw 
malin w ramach wsparcia związanego z produkcją. 
Kontynuacja wsparcia w tym zakresie nie ma uzasad-
nienia w świetle przepisów Unii. Aktualnie jesteśmy 
największym producentem malin nie tylko w Europie, 
ale także na świecie.

Mając na względzie, że zgodnie z art. 52 ust. 3 
rozporządzenia nr 1307/2013 wsparcie związane 
z produkcją można przyznawać jedynie tym sektorom 
produkcji rolnej, które mają szczególne znaczenie ze 
względów gospodarczych, społecznych lub środowi-
skowych i znajdują się w trudnej sytuacji, a stosow-
nie do art. 52 ust. 5 ww. rozporządzenia, wsparcie 
związane z produkcją można przyznawać jedynie 
w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić za-
chętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji 
w danych sektorach – a nie powodowanie ich wzrostu 
– proponuje się odejście od wspierania upraw malin 
w ramach płatności związanych z produkcją. O 1/3 
zmniejszone zostaje dofinansowanie do pomidorów.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 1 lit. d jest 
konsekwencją nowych uwarunkowań prawnych na 
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poziomie unijnym – zniesienia z dniem 1 paździer-
nika 2017 r. systemu kwotowania produkcji cukru. 
Zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania 
płatności związanej z produkcją w sektorze buraków 
cukrowych wyłącznie do powierzchni upraw, z któ-
rych pochodzą buraki kwotowe. Projektowane prze-
pisy przewidują, że wsparcie będzie przyznawane do 
całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych 
objętej umową. Daje to możliwość zawarcia umowy 
z grupą producentów, organizacją producentów lub 
zrzeszeniem organizacji producentów. Ma to związek 
z odejściem od kwotowania cukru od 2017 r. w całej 
Unii Europejskiej.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 2 lit. a polega 
na obniżeniu limitu zwierząt w gospodarstwie, które 
mogą być objęte płatnością w sektorze bydła i w sek-
torze krów, z objętych 30 do 20 sztuk.

W sektorze młodego bydła, w okresie 2014–2016, 
ma miejsce systematyczny wzrost pogłowia, co wska-
zuje na zbyt duże zachęty w postaci dotychczasowych 
płatności lub na to, że wystąpiły nowe okoliczności 
ograniczające ryzyko zaniku lub zmniejszenia pro-
dukcji. W związku z tym proponuje się obniżenie 
do 20 sztuk limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, 
które mogą być objęte płatnością. Zapewni to ukie-
runkowanie wsparcia wyłącznie do tych gospodarstw, 
w których – mimo ogólnego wzrostu pogłowia w tym 
sektorze – obserwuje się tendencję spadkową.

Podobnie w sektorze krów w okresie 2013–2016 
ma miejsce systematyczny, chociaż nie tak duży jak 
w sektorze bydła, wzrost pogłowia. W celu zmini-
malizowania ryzyka dalszego wzrostu liczby krów 
w populacji wspieranej tą formą płatności proponuje 
się zmniejszenie limitu liczby krów w gospodarstwie, 
które mogą być objęte płatnością, do 20 sztuk.

Szacuje się, że zwiększenie wsparcia obejmie 80% 
gospodarstw rolników posiadających 50% krajowego 
stada młodego bydła oraz 80% rolników posiadają-
cych około 40% krajowego stada bydła, przy czym 
wsparcie dotyczyć będzie tych rolników, u których od 
roku 2009 rejestrowany był systematyczny spadek.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 2 lit. b polega 
na zmianie okresu przetrzymywania owiec – z obec-
nego okresu, obejmującego dzień złożenia wniosku 
oraz okres od 20 października do 20 listopada roku 
złożenia wniosku, na okres od 15 marca do 15 kwiet-
nia roku złożenia wniosku. Zmiana ta ma ułatwić rol-
nikom zarządzanie stadem i jest zgodna z postulatem 
organizacji związkowych.

Płatności są w całości finansowane z budżetu unij-
nego, zatem z uwagi na proponowane zmiany nie 
przewiduje się skutków dla budżetu.

Komisja przyjęła ustawę bez poprawek i o to samo 
proszę Wysoką Izbę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)

…i przedstawić stanowisko rządu? Tak.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że to, co przedstawił pan senator Łyczak, 

było bardzo precyzyjne, bardzo za to dziękuję. Sądzę, 
że najistotniejsze rzeczy, przesłanie i myśl przewodnia 
ustawy zostały przekazane. Ja ze swojej strony dodam 
tylko tyle, że zmieniamy ustawę o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego. Chodzi 
o to, abyśmy tak ustawili rolnikom nowe płatności 
bezpośrednie od 15 marca 2017 r., aby te nowe zasa-
dy, które zostają trochę wymuszone przez Komisję 
Europejską, spowodowane tym, jeszcze raz to po-
wtórzę, że wsparcie związane z produkcją może być 
udzielane tylko w przypadku tych zwierząt i roślin, 
które w okresie referencyjnym znajdują się w trudnej 
sytuacji… Ten okres referencyjny to lata 2009–2013, 
i te płatności nie mogą stymulować wzrostu produkcji. 
Ponieważ stwierdzono, że one trochę nam zaburzyły 
ten rynek, jest stymulacja, to znów jesteśmy mądrzy 
przed szkodą, żeby po całej kampanii składania przez 
rolników wniosków o płatność nie trzeba było win-
dykować, czyli zwracać nienależnie pobranych środ-
ków… To jest jak gdyby pierwsze przesłanie.

Druga informacja, o tym, co już mówiliśmy, czy-
li przesłanki, do jakich roślin… Przypomnę, że do 
większej grupy roślin są dopłaty związane z produk-
cją. My tutaj mówimy o bydle, krowach, roślinach wy-
sokobiałkowych, burakach cukrowych, pomidorach 
i owocach miękkich – myślę o malinach – i w przy-
padku każdego z tych elementów przedstawiamy, 
dlaczego, z jakich powodów wprowadzamy te zmiany. 
Ja mogę tylko to powtórzyć, to było precyzyjnie przez 



148
30. posiedzenie Senatu w dniu 16 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)

pana senatora sprawozdawcę przekazane. Nie mam 
tutaj nic do dodania, chyba że będą jakieś szczegó-
łowe pytania.

Projektowane zmiany zasad przyznawania płat-
ności bezpośrednich powodują konieczność przy-
gotowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa do wdrożenia, do realizacji… No, w sys-
tem musi to być wprowadzone tak, żebyśmy zdążyli 
z nowym okresem, żeby to nie było znów na ostatnią 
chwilę, jak to wcześniej bywało… W szczególności 
z uwagi na konieczność dostosowania systemu infor-
matycznego służącego obsłudze wniosków o przy-
znanie płatności w celu zapewnienia odpowiedniego 
czasu na dokonanie niezbędnych dostosowań koniecz-
ne jest pilne przyjęcie projektowanej ustawy zawartej 
w druku, który został państwu senatorom przedsta-
wiony. Dlatego bardzo proszę o procedowanie. Z mo-
jej strony to by było na tyle. Jeśli są szczegółowe 
pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest.)
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Na Opolszczyźnie w rejonie Głubczyc w ostatnim 

czasie zamknięto obory, skutkiem czego trzydziestu 
kilku ludzi straciło pracę. To się wiąże z tym, o czym 
była mowa, czyli z faktem, że w kwietniu zeszłego 
roku zniesiono kwotowanie mleka. Czy propozycja 
dotycząca zmniejszenia dopłat bezpośrednich z 30 do 
20 krów to jest, jak usłyszałem, propozycja zmierza-
jąca do… Czy to jest nasze inne rozwiązanie sprawy 
kwotowania?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
To są zupełnie inne płatności i to nie jest rozwią-

zanie sprawy kwotowania. To są zupełnie rozdzielne 
rzeczy.

(Senator Grzegorz Peczkis: Rozumiem.)
Tam mówimy o regulacji rynku mleka, o zniesie-

niu kwotowania i konsekwencjach, tutaj natomiast 

mówimy szczegółowo o wzroście pogłowia bydła, 
pogłowia krów w porównaniu do lat 2009–2013. 
Pogłowie wzrosło, a te płatności nie mogą stymu-
lować produkcji, bo w sposób naturalny… Zostały 
zniesione kwoty, rolnicy produkują więcej mleka, 
więc stwierdzono, że musimy zmniejszyć dopłatę 
w porównaniu do okresu referencyjnego, żeby nie 
nastąpiła stymulacja, bo inaczej rolnicy będą musieli 
zwracać pieniądze po otrzymaniu płatności. Taki jest 
mechanizm płatności, czy nam się podoba czy nie. On 
po prostu w taki sposób został wynegocjowany, w taki 
sposób wprowadzony i nie mamy tu manewru, więc 
szukamy… Szukaliśmy rozwiązań pozwalających na 
to, żeby zachować koperty, żeby nie naruszać kopert, 
dlatego będzie inna trochę redystrybucja wewnętrz-
na dla… Jeśli chodzi o tę dystrybucję, to szacuje się 
– mam takie informacje – że zwiększenie wsparcia 
obejmie około 80% rolników posiadających 50% kra-
jowego stada bydła i około 50% rolników posiadają-
cych 40% krajowego stada krów. Tak że zawsze są 
to kompromisy, które… Nie chcę powiedzieć, że one 
są zgniłe, ale… Takie rozwiązanie pozwoli przede 
wszystkim zachować pulę środków dla rolników, 
dzięki czemu Komisja Europejska nie będzie win-
dykować nam części pieniędzy na wsparcie związane 
z produkcją.

(Senator Grzegorz Peczkis: Czy tak jest tylko 
w przypadku Polski, czy kraje sąsiednie wprowadzają 
takie same ograniczenia?)

To są mechanizmy polskie, bo w innych krajach 
jest inna struktura pogłowia. Można powiedzieć, że 
mechanizm referencyjny 2009–2013 jest zachowa-
ny w innych krajach, bo to są zasady wspólne dla 
wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale jest tam inna 
struktura pogłowia. Jeśli gdzieś nastąpił… w porów-
naniu do roku… Powiedzmy sobie, do jakich grup 
roślin i zwierząt są te płatności związane z produkcją: 
bydło, krowy, owce, kozy, rośliny wysokobiałkowe…

(Senator Grzegorz Peczkis: Mnie chodzi głównie 
o krowy.)

Jeśli tu nastąpiła jakaś nadprodukcja, to trzeba ob-
niżyć… Każdy kraj ma swoją rzeczywistość i wtedy 
to modyfikuje.

(Senator Grzegorz Peczkis: Głównie o krowy mi 
chodzi, o mleko, o krowy.)

W porównaniu do roku referencyjnego 2009–
2013… To jest mechanizm, ale w każdym z krajów on 
się kształtuje w inny sposób, bo różna jest struktura 
pogłowia bydła.

(Senator Grzegorz Peczkis: Czy wobec obecnej 
sytuacji na rynku mleka w Polsce przewidujecie 
państwo – poza takim ruchem, który wydaje mi się 
ruchem w drugą stronę – jakieś inne działania na-
prawcze, czy nie?)

Cały mechanizm dotyczy rynku mleka. My wielo-
krotnie powtarzaliśmy w Brukseli te działania, które 
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podejmował minister Jurgiel, dotyczące rynku mle-
ka. Otwarcie mówimy o 23 rynkach sprzedaży pro-
duktów rolno-żywnościowych w różnych miejscach 
poza Unią Europejską – minister Bogucki jest właśnie 
w Chinach. Był prowadzony skup interwencyjny po-
legający na… Sprawa mleka drgnęła, te mechanizmy 
zafunkcjonowały. Skup interwencyjny mleka odtłusz-
czonego, masła, żeby zdjąć nadprodukcję i sprzedać 
ja wtedy, kiedy będą niedobory… Działania inter-
wencyjne były podejmowane ze wsparciem unijnym; 
były też pewne premie za wycofanie się z produkcji. 
Nikt nie mówi, że jest idealnie, ale działania zostały 
podjęte i rolnicy to odczuli: już nie płaci się 60 gr za 
litr mleka, tylko 1 zł 10 gr czy 1 zł 30 gr, bardziej 
1 zł 30 gr. Takie są tendencje. One, że tak powiem, 
idą w dobrą stronę.

(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

mnie interesują maliny. Przyznam się, że czegoś tu 
nie rozumiem. Jesteśmy największym producentem 
malin na świecie. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)

Czyli nam się ta produkcja opłaca, jak rozumiem.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)
To dlaczego cofacie państwo dopłaty? Czy to jest 

inicjatywa Unii, agencji, czy jakichś środowisk lob-
bystycznych? Ktoś przecież musi być tego inicjato-
rem. Skoro dobrze nam to wychodzi, skoro maliny się 
sprzedają – tak to rozumiem – to pojawia się pytanie, 
komu to przeszkadza.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Dobry przykład i dobre pytanie. Ja chciałbym po-

wiedzieć, że jeśli chodzi o płatności związane z pro-
dukcją, w tym przypadku z produkcją malin, to był to 
rok referencyjny. Określono, że w latach 2009–2013 
produkowano w Polsce, umówmy się – to nie muszą 
być dane rzeczywiste – średnio 100 ton malin. I teraz 
tak: w płatnościach uwzględniono pewną pulę do-
płat do takiej powierzchni, która zapewnia produkcję 

100 ton malin. Okazało się – Komisja Europejska bada, 
jak kształtują się poszczególne rynki, do których są 
dopłaty – że w ostatnim roku i wcześniej wyproduko-
wano w Polsce 150 ton malin. A mechanizm płatności 
nie dotyczy wzrostu produkcji, tylko utrzymania jej na 
poziomie 100 ton. W związku z tym trzeba się wyco-
fać. Tak wynegocjowano procedurę dopłat bezpośred-
nich w okresie 2014–2020, tak działa ten cały system. 
I on funkcjonuje tak: skoro produkujecie za dużo, to 
dopłaty bezpośrednie wam się nie należą i trzeba je 
zdjąć w części lub w całości. Tutaj akurat w całości, ze 
względu na wielkość. Cały miesiąc – jest pani dyrektor 
Czapla – pracowaliśmy nad tym z zespołem. To nie jest 
tak, że my siadamy sobie za biurkiem i mówimy: tu 
odejmiemy tyle, a tam tyle. Cały miesiąc zbieraliśmy 
dane statystyczne. Instytuty musiały przedstawiać nam 
dane, a my je analizowaliśmy i zastanawialiśmy się, 
w jaki sposób mamy postąpić z poszczególnymi gru-
pami, które chcą, żeby zachowano pewien standard. 
Do 30 lipca musieliśmy to notyfikować do Komisji 
Europejskiej, żeby nam to przyjęto. To była cała proce-
dura, a więc nie ma tutaj żadnego przypadku. Powiem 
jeszcze raz: chodziło o to, żebyśmy nie musieli zwracać 
części przynależnych nam dopłat bezpośrednich, tych 
związanych ze wsparciem, z produkcją.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 303, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 303 A i 303 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Krzysztofa Słonia, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. usta-
wie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.
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Marszałek Senatu dnia 24 października 2016 r. 
skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2016 r. komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa wprowadza trzy zasadnicze zmiany do 
funkcjonującej obecnie ustawy. Pierwsza zmiana ma 
na celu podwyższenie kwoty przychodu uzyskiwa-
nego przez rolnika lub domownika, podlegających 
z mocy ustawy w pełnym zakresie ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników, którzy zostali objęci powszech-
nym systemem ubezpieczenia społecznego.

Ustawa z 23 października 2014 r. wprowadziła 
dla uzyskiwania przychodu granicę jego wysokości 
– miesięcznie nie więcej niż połowa minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Przepisy te obowiązują od 
1 stycznia 2015 r. Obecna nowelizacja ustawy pod-
wyższa kwotę możliwego do uzyskania przychodu 
rolnika – lub domownika – do kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Druga zmiana zawarta w nowelizacji rozszerza 
katalog osób, z którymi w KRUS stosunek pracy na-
wiązuje się na podstawie powołania; dotyczy to nie 
tylko kierowników, lecz także zastępców kierow-
ników, dyrektorów i ich zastępców w istniejących 
strukturach KRUS.

Trzecia kwestia dotyczy gospodarki finansowej 
KRUS. Ustawa dokonuje zmiany art. 83 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizując 
zalecenie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli do-
tyczące lokowania wolnych środków funduszu admi-
nistracyjnego KRUS.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Informuję Wysoką Izbę, że Sejm uchwalił usta-
wę zgodnie ze wskazaniami komisji. Ustawa została 
przyjęta 21 października 2016 r. 397 głosów za, nikt 
nie był przeciw, 5 posłów wstrzymało się od głosu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, senatora Wiesława Kiliana, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Kilian:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę w imieniu komisji rolnictwa przedstawić 

opinię komisji. Pan senator Słoń przedstawił precy-
zyjnie proces legislacyjny. Ja tylko dodam, że to jest 

kontynuacja ustawy, która została uchwalona za rzą-
dów Platformy Obywatelskiej i PSL. 

Komisja, obradując 10 listopada, przyjęła jedno-
głośnie proponowaną ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa sanatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do państwa sprawozdawców, ale 

jeśliby mieli problemy z odpowiedzią, jako że pro-
blematyka ubezpieczeń jest złożona, złożona również 
dla mnie, przypuszczam, że dla innych też, ale może 
państwo większą wiedzą dysponują… Mianowicie 
powstaje jakby gdyby nowy tytuł ubezpieczeniowy, 
tyle że w związku z podniesieniem tej kwoty umoż-
liwiającej dodatkowe zarobkowanie, co zobowiązuje, 
jak rozumiem, do odprowadzenia przez płatnika bądź 
przez ubezpieczonego składek. Jest więc pytanie, czy 
to będzie tworzyło nowy tytuł do uzyskania emery-
tury w systemie powszechnym, a jeśli nie, to jak to 
będzie konsumowane. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Rozszerza się sposób kształtowa-
nia kadr w instytucjach, powiedzmy, rynku rolnego 
polegający na wprowadzeniu uproszczonej zasady 
powoływania zamiast nawiązywania stosunku pracy. 
Czym to jest uzasadnione? Co przeszkadzało, żeby 
zastępcy kierowników, dyrektorów czy inni podob-
ni… Co przeszkadzało w utrzymaniu stanu obecnego?

Senator Krzysztof Słoń:
Materia, o której w swoich pytaniach wspomniał 

pan senator Rulewski, wykracza poza tematykę, jaka 
była omawiana podczas posiedzenia komisji, zarówno 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
jak i komisji rolnictwa. Zmiana, o jakiej mówi usta-
wa, dotyczy tylko wysokości kwoty. Była połowa 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, a teraz bę-
dzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
A zatem podwyższone jest to o tę brakującą połowę 
minimalnego wynagrodzenia. Cały katalog ubezpie-
czeniowo-przychodowy nie został zmieniony, tylko 
w tym miejscu nastąpiła zmiana. 

Jeśli chodzi o kwestie, o jakich wspomniał pan 
senator, dotyczące drugiej zmiany, to rzeczywiście 
rozszerzony jest tylko katalog. Ta zmiana daje pre-
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zesowi kasy możliwość powoływania kierowników 
placówek terenowych i ich zastępców. Pozostałych 
pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, 
chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na 
podstawie powołania.

Trzecia zmiana, o której wspomnieliśmy w spra-
wozdaniach, dotyczy tylko i wyłącznie dopisania 
akapitu o tym, że minister będzie mógł dokonywać 
lokowania wolnych środków funduszu administra-
cyjnego. Ten fundusz powstaje z odpisów z funduszu 
składkowego i z funduszu emerytalno-rentowego. 
On wynosi, w tym roku, o ile dobrze wiem, ponad 
600 milionów zł. I zmiana, o której mowa, to jest tylko 
taka zmiana, aby minister mógł we właściwy sposób 
lokować wspomniane środki. Te 3 zmiany zawarte są 
w nowelizacji ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zamierzałem zadać to pytanie panu ministro-

wi, ale widzę, że senator sprawozdawca Krzysztof 
Słoń już poruszył ten temat. Chodzi mi właśnie o ten 
fundusz administracyjny. Bo, jak rozumiem, ten fun-
dusz istniał do tej pory. Co się do tej pory działo 
z tymi środkami? Są to środki niemałe, 600 milio-
nów zł. Wiem, że był raport NIK. Czy ta kwestia była 
przedmiotem posiedzenia komisji, czy była poruszana 
przez ministerstwo?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
W odpowiedzi na pytanie pana senatora stwier-

dzam, razem z kolegą sprawozdawcą komisji rolnic-
twa, że podczas debaty nie wchodziliśmy tak głęboko 
w materię wspomnianej zmiany. Ale, jak sądzę po 
tym, co w swoim sprawozdaniu pokontrolnym po-
stuluje Najwyższa Izba Kontroli, chodzi o to, aby te 
środki, niemałe przecież, które nie są w ciągu roku 
wykorzystywane jednorazowo… aby była możliwość 
lokowania ich, decyzją ministra, we właściwy sposób. 
Tak jak wspomniałem, to jest niebagatelna kwota, 
bo w bieżącym roku, w 2016 r. wynosi ona ponad 
600 milionów zł.

Jeśli pan minister mógłby nas wesprzeć w odpo-
wiedzi, to bardzo poproszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów spra-

wozdawców? Nie.
Dziękuję bardzo panom senatorom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pan minister Romanowski, podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bardzo 
proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panowie senatorowie sprawozdawcy bardzo kom-

petentnie wyjaśnili zmiany proponowane w projek-
cie poselskim. Ja chciałbym tylko doprecyzować ta-
kie niuanse czy może szczegóły, dotyczące właśnie 
przede wszystkim wspomnianej zmiany, czyli pod-
niesienia możliwości zarobkowania. Jest to zmiana, 
która postulowana była przez organizacje rolnicze. 
Przedstawiciele rolników zasiadali choćby w radach 
nadzorczych spółdzielni mleczarskich czy innych 
podmiotów gospodarczych w rolnictwie. Do tej pory, 
tak jak wspomniał pan senator Słoń, była możliwość 
osiągnięcia wynagrodzenia w wysokości do 50% naj-
niższego wynagrodzenia. Teraz, dzięki wspomnianej 
zmianie, nastąpi podniesienie do jednego najniższego 
wynagrodzenia, tak więc od 1 stycznia 2017 r. będą to 
2 tysiące zł. Forma nawiązywania stosunku pracy to 
umowa zlecenia lub też umowy agencyjne. I zgodnie 
z wyliczeniami KRUS na chwilę obecną omawiany 
tu przepis obejmie około 2 tysięcy 500 ubezpieczo-
nych w KRUS, co stanowi 0,17% wszystkich ob-
jętych tym ubezpieczeniem na koniec pierwszego 
kwartału 2016 r. Pozwala to, tak jak wspomniałem, 
w przypadku tych właśnie form prawnych na podję-
cie dodatkowego zarobkowania. A co najważniejsze, 
rolnicy, którzy podejmują taką pracę i osiągają taki 
dochód, nie wypadają z ubezpieczenia, odrębnego 
ubezpieczenia dla rolników.

Jeżeli chodzi o fundusz administracyjny, o tę 
zmianę, która wynikała z wniosków pokontrol-
nych Najwyższej Izby Kontroli, to, tak jak pan se-
nator wspomniał, w roku budżetowym jest kwota 
przekraczająca 600 milionów zł. I od tej pory, po 
wejściu wspomnianej ustawy w życie, prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie mógł 
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te środki deponować, aby mogły one po prostu pra-
cować w bieżącym roku budżetowym.

Trzecia zmiana to jest tylko i wyłącznie doprecy-
zowanie zmiany ustawowej, która została wprowa-
dzona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 grud-
nia 2015 r. Jest to po prostu, tak jak wspomniał pan 
senator, rozszerzenie katalogu nawiązania stosunku 
pracy z dyrektorami, zastępcami dyrektorów, kierow-
nikami i zastępcami kierowników wszelkich komórek 
organizacyjnych w schemacie, w strukturze Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o formę po-
wołania.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Nie ma sta-
nowiska rządu. Projekt został przygotowany, ale 
w związku z tym, że prace legislacyjne zostały 
już podjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komitet Stały Rady Ministrów nie podjął uchwa-
ły w sprawie stanowiska rządu. Te zmiany są jed-
nak zbieżne z poglądem resortu, tak że wnoszę do 
Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszalku.
Panie Ministrze, mam takie podejrzenie, że za-

wsze, gdy chodzi o sprawy kadrowe, to PiS lubi obsa-
dzać stanowiska na zasadzie powoływania. Państwo 
krytykowaliście wcześniej PSL za to, że tak robił. Ja 
sobie właśnie odszukałem art. 60 ust. 1 ustawy i pro-
ponowaną zmianę. „Prezes Kasy powołuje i odwołuje 
kierowników komórek organizacyjnych i ich zastęp-
ców”. Tego „ich zastępców” wcześniej nie było. To 
zostało teraz dodane do ustawy. I dalej – „w centrali, 
oddziałach regionalnych i placówkach terenowych 
oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastęp-
ców”. Dalej – „kierowników placówek terenowych 
i ich zastępców”. Tego też nie ma teraz w ustawie.

Rozumiem, że państwo chcą zatrudniać na za-
sadzie powoływania nie tylko, jak było do tej pory, 
kierowników, ale również ich zastępców we wszyst-
kich oddziałach i dodatkowo jeszcze kierowników 
placówek terenowych oraz ich zastępców. I chciałbym 
się dowiedzieć, ilu kierowników jednostek organiza-

cyjnych będzie zgodnie z tą ustawą zatrudnionych na 
zasadzie powołania, a nie umowy o pracę? O jakiej 
mniej więcej liczbie pracowników zatrudnionych 
w drodze powołania my tu mówimy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak wcze-
śniej wspomniałem, ten katalog jest tylko i wy-
łącznie doprecyzowaniem, bo w poprzedniej usta-
wie, która była wprowadzona 20 grudnia 2015 r., 
było zawarte sformułowanie dotyczące dyrektorów 
centrali, kierowników placówek terenowych i od-
działów regionalnych. A tutaj jest doprecyzowanie 
poprzez dodanie zapisu „ich zastępców”. Takich 
funkcyjnych stanowisk obejmowanych w drodze 
powołania jest około 400 w całej Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – mówię o kierowni-
kach placówek terenowych, dyrektorach oddziałów, 
jak również dyrektorach centrali. Do tego docho-
dzą zastępcy, czyli będzie tu dodatkowo około 
100 osób.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pytałem o to sprawozdawców, ale mnie nie zro-

zumieli. Widzę, że pan to doskonale rozumie, tylko 
po prostu używa pan niepolskiego języka. Pytanie 
pana senatora i moje jest takie: dlaczego z zasady 
zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy przechodzi 
się na zasadę mianowania, czyli – powiedzmy to sobie 
szczerze – kolesiostwa? Pan tu mówi o doprecyzowa-
niu. Nie – o zmianie zasady. Nie będzie zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę, która powinna być jak 
najbardziej rozszerzana, tylko koleś kolesia będzie 
sobie dobierał. To jest szkodliwe dla tej instytucji. 
To jest pierwsze pytanie. Dlaczego pan używa nie-
polskiego języka? I co przemawiało za tym, żeby to 
zmienić? Oprócz być może tego, czego dotyczył mój 
zarzut, czyli kolesiostwa.

Drugie pytanie. Rozumiem, że rolnicy będą mogli 
dorabiać sobie więcej niż połowę najniższego wy-
nagrodzenia. Czy to będzie oskładkowane według 
systemu KRUS czy według systemu FUS? A jeśli 
według systemu FUS, to czy powstanie tu roszczenie 
do uzyskania emerytury w systemie pracowniczym? 
Mówimy o umowach-zleceniach i umowach agen-
cyjnych.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze, 
może na początek odpowiem na to drugie pytanie. 
Poprzez możliwość dorobienia, tak jak pan senator 
tutaj to nazwał, czyli poprzez możliwość zarobienia 
dodatkowych pieniędzy w wysokości jednej minimal-
nej… jednego najniższego wynagrodzenia… To będzie 
podlegało powszechnemu ubezpieczeniu, czyli będzie 
podlegało ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Ale po uzyskaniu wieku emerytalne-
go taki rolnik będzie otrzymywał dodatkowe świad-
czenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz 
przysługującej mu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego emerytury będzie, za te składki odpro-
wadzone do ZUS, uzyskiwał dodatkowe świadczenia.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Panie Senatorze, 
powiem, że to jest projekt poselski. Ja staram się tylko 
i wyłącznie wyjaśnić niuanse. I wydaje mi się, że również 
staram się komunikować się poprawną polszczyzną. Ja 
dokładnie zasygnalizowałem, ile stanowisk może zmiana 
tego typu dotyczyć. Tak jak powiedziałem, ta zmiana 
została wprowadzona ustawą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej 20 grudnia 2015 r., tutaj zaś następuje tylko i wy-
łącznie doprecyzowanie tego katalogu w odniesieniu do 
komórek organizacyjnych, które są, które podlegają pre-
zesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pan 
senator uważa, że to jest droga kolesiostwa. Ja uważam, 
że prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
musi sprawnie zarządzać tą instytucją, a sprawność zarzą-
dzania tą instytucją to m.in. skuteczna kadra kierownicza.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Ja mam pytanie. Bo pan mówi… Mówimy o fun-

duszu administracyjnym o wielkości 600 milionów. 
Czy to jest ten tzw. fundusz składkowy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Nie, to nie jest fundusz składkowy. To są dwie 

bardzo różne rzeczy, dwie różne sprawy. Fundusz 
administracyjny to jest to fundusz, który po prostu 
podlega prezesowi, a prezes w ramach realizacji swo-
ich zadań pobiera środki budżetowe zawarte w tym 
funduszu. To są dwie odrębne rzeczy.

(Senator Waldemar Bonkowski: Fundusz składko-
wy ma odrębną osobowość prawną?)

Fundusz składkowy jest odrębnym bytem podle-
gającym prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego stanowi jednocześnie zarząd funduszu 
składkowego ubezpieczenia społecznego rolników.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ale kto zarządza 
tym funduszem? Bo to jest osobna…)

No, zarządza… Tak jak powiedziałem, prezes 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest 
jednocześnie zarządem dla funduszu składkowego 
ubezpieczenia społecznego rolników. I jednocześnie 
wykonuje zadania zarządu wobec tego funduszu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze, to wszystko wygląda na pewien chaos. 
Marzeniem każdego płatnika ZUS jest zostać płatnikiem 
KRUS, dlatego że składka krusowska jest niebotycznie 
niższa. Z kolei NFZ, organizacja podległa ministrowi 
zdrowia, mówi i narzeka, że cały czas musi do tych 
krusowców dopłacać. A tu słychać, że 600 milionów bę-
dzie się lokowało nie wiadomo po co, zamiast wspierać 
system leczenia. Tak że koordynacji międzyresortowej 
w tym nie widzę. Ale pytanie jest konkretne: czy pań-
stwo oszacowali skutki finansowe tego, że poprzez roz-
szerzenie widełek zarobkowych więcej osób pozostanie 
w KRUS, mimo że tak naprawdę już poprzednio powin-
ni przejść pod skrzydła ZUS i płacić wyższą składkę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pan senator de-

likatnie pomylił pojęcia. Fundusz administracyjny to 
jest fundusz podlegający prezesowi Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i poprzez realizację tego 
funduszu prezes zarządza swoją instytucją. To nie 
ma nic wspólnego z ubezpieczeniem społecznym 
rolników. Ten fundusz jest na m.in. administrowanie 
choćby lokalami i wszelkiego rodzaju działalnością 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do 
tego służy ten fundusz, jest on po to, żeby te środki 
budżetowe, które zostaną zebrane w budżecie Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogły 
pracować. Od tej pory, poprzez realizację zaleceń 
Najwyższej Izby Kontroli, prezes będzie mógł te środ-
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ki deponować, czyli po prostu będzie mógł uzyskiwać 
dodatkowe źródło finansowania.

(Senator Tomasz Grodzki: To ja doskonale rozu-
miem, Panie Ministrze, tylko że tak czy owak, tak 
jak mówię, KRUS jest instytucją, do której inne re-
sorty – mówię tu trochę jako obrońca pana ministra 
Radziwiłła – dokładają dużo pieniędzy. Mówienie 
o lokowaniu nadwyżek jest trochę… No, pachnie to 
marnotrawstwem.)

Odpowiem bardzo krótko. Panie Marszałku, 
Wysoki Senacie, stanowisko rządu jest jednoznacz-
ne – zachować odrębny system ubezpieczenia spo-
łecznego dla rolników i utrzymać Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w niezmienionym stanie.

(Senator Tomasz Grodzki: A co z tymi skutkami 
finansowymi w relacji ZUS – KRUS? No bo ci, którzy 
zarabiali nie więcej niż połowę najniższego wynagro-
dzenia, zostawali w KRUS. W tej chwili ci, którzy 
zarabiają tyle, ile wynosi cała kwota minimalna, zo-
staną w KRUS, choć przedtem byli w ZUS. Mówiąc 
wprost: ile ZUS na tym straci?)

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, ZUS na tym 
w najmniejszym stopniu nie straci. Wręcz przeciw-
nie – w związku z wzrostem wynagrodzenia wzro-
sną składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. To są 2 bardzo istotne rzeczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Czy uważa pan, Panie Ministrze, że poprzez tę 

zmianę zrealizowana będzie zasada równości? Żeby 
uciec się do przykładu… Rzemieślnik, który prowa-
dzi działalność rzemieślniczą, odprowadza składki do 
ZUS. Jednocześnie może pracować jako pracownik, 
więc może też… Te składki są komasowane i eme-
rytura… On nie może otrzymać dwóch emerytur, 
mimo że odprowadza składki do dwóch płatników. 
On dostanie jedną emeryturę. Tutaj zaś się okazu-
je, że można dostać dwie emerytury: rolniczą oraz 
pracowniczą. To jest złamanie zasady równości. Jak 
odpowie pan na ten zarzut, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W najmniej-

szym stopniu nie uważam tego za jakiekolwiek zła-
manie zasady równości. To jest po prostu możliwość 

dodatkowej działalności rolników i dodatkowego 
zarobkowania – do wartości najniższego wynagro-
dzenia. Od 1 stycznia będą to 2 tysiące zł. To, że 
jest odrębny system ubezpieczeń społecznych dla 
rolników… Z tego systemu ubezpieczenia społecz-
nego dla rolników rolnik będzie otrzymywał świad-
czenie. System, który jest w Polsce, czyli ten system 
odrębny, to nie jest wzorzec, który my realizujemy, 
nie wiem, jako jedyni na świecie. Takie odrębne 
systemy ubezpieczeń społecznych dla rolników są 
w bardzo wielu krajach. W innych krajach rolnicy 
mają również możliwość dodatkowego zarobkowa-
nia i dodatkowego ubezpieczenia – w powszech-
nym systemie ubezpieczeń. Tak jak powiedziałem, 
stanowisko rządu jest jednoznaczne – utrzymanie 
odrębnego systemu ubezpieczeń społecznych dla 
rolników. 

W związku z postulatem organizacji rolniczych 
podnosimy kwotę możliwą do uzyskania z dodatko-
wego źródła zarobkowania do kwoty minimalnego 
wynagrodzenia. To w żaden sposób nie zakłóca 
systemu… Panie Senatorze, nie wiem, czy chciałby 
pan po pracy przez minimum 30 lat w rolnictwie… 
Do końca bieżącego roku w przypadku mężczyzn 
mówimy o wieku 60 lat, a kobiet – 55 lat. Osoby 
w tym wieku nie mają wieku emerytalnego – te oso-
by uzyskują tylko i wyłącznie prawo do świadczenia 
emerytalnego. Poprzedni rząd poprzez podniesienie 
wieku emerytalnego podniósł ten wiek w przypad-
ku rolników do lat 67, to znaczy w przypadku kobiet 
o lat 12, a mężczyzn – o lat 7. Dopiero po osiągnię-
ciu takiego wieku rolnicy będą, po pierwsze, mieli 
wiek emerytalny, po drugie, uzyskają świadczenie 
emerytalne. Przeciętne świadczenie emerytalne 
dla rolników mających za sobą okres 30 lat za-
trudnienia nie przekracza 1 tysiąca zł. Myślę, że 
jeżeli rolnik będzie miał możliwość dodatkowego 
zarobkowania, a tym samym dodatkowego ubez-
pieczenia – w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
– oraz uzyskania dodatkowego świadczenia, w du-
żej mierze wyjdzie to naprzeciw daleko idącym 
oczekiwaniom społecznym.

(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Zostałem źle zrozumiany… Bo pan minister 
wskazał różnice niekorzystne dla systemu rolnicze-
go. Przeciętny pracownik odprowadza 35% swoich 
dochodów na ZUS, rolnik zaś nie odprowadza nawet 
10%. Nie jest prawdą, jak pan twierdzi, że on pracuje. 
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On prowadzi działalność gospodarczą. Tylko pracow-
nik, który ma umowę o pracę, pracuje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, czy prawdą jest, że rolnicy, któ-

rzy mają dodatkowe dochody z pracy i płacą składki 
do ZUS… Czy są one im zaliczane, czy nie są zali-
czane do okresów składkowych w KRUS? Jeśli nie 
– a myślę, że tak jest – to czy tym z datą urodzenia 
po 1948 r. przysługuje możliwość korzystania z dru-
giego systemu? Czyli rekompensowane to jest tak, 
że pracownikowi, który pracuje i ma lata składko-
we w KRUS, zalicza się te lata do lat składkowych, 
a w drugą stronę tego się nie zalicza. I czy prawdą 
jest, że w tym systemie dopiero ta rekompensata jest 
wyrazem solidarności wyrównawczej, że w porów-
naniu z pracownikami…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Panie Senatorze! Panie Marszałku! Wysoki 

Senacie! Sam pan sobie bardzo skutecznie odpowie-
dział na to pytanie.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale ja pytałem.)
Odpowiadam tylko słowem „tak”, nie będę dalej 

dyskutował.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po zapoznaniu się z projektowanymi zmiana-

mi w ustawie, po wyjaśnieniach pana ministra, 
które pan tutaj przedstawił… Ja tutaj przed chwi-
lą czytałem, jak literalnie wyglądał ten art. 60 do 
tej pory, dotychczas, a jak on wygląda po zmianie. 

Rzeczywiście było, jak pan minister mówił, tak, że 
chyba w grudniu była zmiana, że te oddziały tereno-
we też zostały dodane, tylko w tej chwili inaczej to 
jest w ustawie, zmieniona jest kolejność, bo tam jest 
dodane teraz „kierowników placówek terenowych 
i ich zastępców”, czego nie było. Różnica jest taka, 
że państwo dodaliście teraz w tej ustawie zastępców. 
Ja rozumiem to, co pan mówił, bo zawsze możemy 
powiedzieć, że każdy prezes, każdy dyrektor, każdy 
by chciał mieć swoich ludzi, których powoła, bo 
za nich odpowiada itd. Tylko że są pewne granice 
w zmianach, do których się dochodzi.

Państwo nie będziecie zawsze rządzić, bo przyj-
dzie wcześniej czy później taki moment, kiedy ktoś 
inny będzie rządził.

(Senator Jan Dobrzyński: No.)
Narzekaliście państwo wcześniej na PSL, że oni 

obsadzają wszystkie stanowiska. Proszę państwa, 
w tej…

(Senator Jan Dobrzyński: I na Platformę.)
I na Platformę narzekaliście, bardzo dobrze, że mi 

pan podpowiada.
I teraz, proszę państwa, prosta sprawa, oczywi-

sta: w tej ustawie dokładacie państwo zastępców. 
W grudniu dołożyliście państwo oddziały terenowe 
i kierowników, a teraz jeszcze dokładacie regional-
nych i zastępców w oddziałach terenowych. Pan, Panie 
Ministrze, powiedział, że to jest około 100 dodatko-
wych osób, które tam się znajdą na zasadzie powoła-
nia. W związku z tym ja zgłaszam – przepraszam, już 
kończę pisanie – poprawkę, Panie Przewodniczący, 
żeby art. 60 ust. 1 otrzymał brzmienie… Wykreślę tyl-
ko zastępców w oddziałach regionalnych i zastępców 
w oddziałach terenowych… kierowników placówek 
terenowych. Wykreślam dwa razy „zastępców”. To jest 
moja poprawka, którą zgłaszam. Skoro już poszliśmy 
tak daleko, że obsadzamy bez konkursów, na zasa-
dzie powołania na stanowiska kierowników, to dajmy 
może spokój tym zastępcom, dobrze? Taka jest moja 
poprawka, już piszę ją… zaraz ją przekażę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę 

chętnych.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Mikołajczyk 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył… w zasadzie złoży pan senator 
Florek.

(Senator Piotr Florek: Już składam.)
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionego wniosku?

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Nie.)

Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do przedstawione-
go wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Ogłaszam 15-minutową przerwę, do godziny 
20.15.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 00  
do godziny 20 minut 15)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 320, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 320 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam przyjemność złożyć sprawozdanie w imieniu 

senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prac 
komisji nad ustawą o zmianie ustawy o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych. Jest dość póź-
no, będzie krótko, ale jest to ustawa bardzo ważna, 
myślę, że jest to ustawa, na którą czekają Polacy, która 
umożliwi Polakom podejmowanie właściwych de-
cyzji podczas zakupów produktów żywnościowych. 
Ustawa ma na celu wprowadzenie nowych regula-
cji dotyczących dobrowolnego znakowania środków 
spożywczych informacją „Produkt polski” wraz 
z określeniem wzoru znaku graficznego możliwego 
do zastosowania wraz z taką informacją. Zgodnie 
z ustawą, aby artykuł rolno-spożywczy nieprzetwo-
rzony mógł zostać oznakowany informacją „Produkt 
polski”, musi spełniać następujące kryteria…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Miało być krótko.)
Po pierwsze, jest to produkt, który nie podlegał 

przetwarzaniu, jednak mógł zostać rozdzielony, po-
dzielony na części, przecięty, pokrojony, pozbawiony 
kości, rozdrobniony, wygarbowany, skruszony, nacię-

ty, wyczyszczony, przycięty, pozbawiony łusek, zmie-
lony, schłodzony, zamrożony, głęboko zamrożony lub 
rozmrożony. Po drugie, produkcja, uprawa lub hodow-
la, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec 
i kóz, odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w przypadku mięsa dodatkowo wymaga 
się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów 
i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zaś w przypadku innych niż mięso produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały pozyskane 
od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł rolno-spożywczy 
przetworzony musi zostać wyprodukowany na tery-
torium Polski ze składników, które mogłyby zostać 
oznaczone jako produkt polski. Jeżeli do jego produk-
cji użyto innych składników, to, po pierwsze, łączna 
masa tych składników ma wynosić nie więcej niż 
25% łącznej masy wszystkich składników w chwili 
ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie 
licząc masy wody użytej do jego produkcji. Po drugie, 
nie można zastąpić tych składników takimi samymi 
składnikami pochodzącymi z Polski lub które zosta-
ły wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wyłącznie z polskich składników.

Ustawa zakłada, że do końca 2017 r. mogą pozo-
stać w obrocie produkty oznakowane znakiem gra-
ficznym zawierającym informację „Polski cukier” 
niezgodnym z wzorem.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie „Polski cu-
kier”…)

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia.
Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek 

i o to proszę Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. 

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rolnic-
twa i rozwoju wsi. Jest z nami pani minister Ewa 
Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Chyba nie ma takiej po-
trzeby.)

Bardzo dziękuję.
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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 Rulewski. 
Pani Minister, zapraszam panią na mównicę.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, czy pani uważa, że ta ustawa za-

pobiegnie złemu zjawisku związanemu z jakością 
żywności polskiej, która do tej pory była znana z wy-
sokich standardów, była znakiem firmowym, tymcza-
sem coraz bardziej – a powinno być odwrotnie – jej 
jakość się pogarsza. Tracimy rynki. Takim przykła-
dem była sprawa w Holandii, kiedy to cała Holandia 
zadrżała z powodu polskich jaj, których jesteśmy 
największym eksporterem. Czy są zabezpieczenia 
przeciwko tego typu przypadkom? Przecież ich okres 
oddziaływania… one oddziałują przez wiele lat… 
Również w Czechach nie ustaje krytyka naszej… już 
o Anglii nie mówię… Po prostu następuje odwrót od 
dobrej polskiej żywności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Pani Minister.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pytanie 

pani minister? Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Chcę po-

wiedzieć tak. Nie wiem, skąd pan senator ma taką 
informację, że jest odwrót od polskiej żywności, bo 
my jednak upieramy się i mamy informacje, że nie 
ma takiego odwrotu. Nasza żywność cieszy się dużą 
popularnością i zdobywamy coraz to nowe rynki. 
A wpadka, o której pan mówił, oczywiście dotyczy 
jaj. Ale to się zdarza na całym świecie. W tej chwili 
trwa dochodzenie. Wykorzystywanie takiej wpadki 
oczywiście ma skutki ekonomiczne i kraje, które to 
wykryją, chętnie z tego korzystają, próbując wykorzy-
stać ten kryzys. Są systemy wczesnego powiadamia-
nia i wszystkie kraje są powiadamianie o zaistniałych 
sytuacjach. Tak że tutaj jeśli chodzi o jaja i właśnie 

tę fermę, to te jaja są wycofywane z naszego rynku, 
z rynku wspólnotowego. No, nieszczęście polega na 
tym, że to dotyczyło dużego gospodarstwa, właściwie 
dużego potentata w produkcji jaj. No ale zasada jest 
taka, że za jakość żywności – i zdrowotną, i handlo-
wą – odpowiada, zgodnie z przepisami, producent. 
Tak że tutaj jeśli chodzi o administrację, tu nie ma… 
Administracja ma po prostu egzekwować wykonywa-
nie prawa, stosowanie prawa, które zapewnia jakość, 
a odpowiedzialny jest podmiot. Reasumując, Panie 
Senatorze, to jednak nie jest prawda, że my tracimy 
rynki, bo je zdobywamy. A jeżeli tracimy, to tylko 
w związku z wystąpieniem ewentualnie chorób za-
kaźnych, ewentualnie embarga. Tak że nie zgadzam 
się z tą opinią.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś…
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma chętnych.
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 ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 323, a spra-

wozdanie komisji – w druku nr 323 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, bardzo 

proszę o ciszę.
…senatora Przemysława Błaszczyka, o przedsta- Błaszczyka, o przedsta-a, o przedsta-

wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła ustawę o zmianie 
ustawy o paszach.

Zmiana jest niewielka, lecz ważna dla hodow-
ców, gdyż przesuwa o 2 lata zakaz stosowania pasz 
genetycznie zmodyfikowanych. W głównej mierze 
dotyczy to śruty sojowej, bo ona jest wykorzysty-
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wana w paszach jako środek białka. Jest to kolejne 
przesunięcie. Bo tak naprawdę do tej pory nie udało 
nam się wypracować źródła białka alternatywnego 
dla soi, nie jest też możliwe w tym momencie zastą-
pienie soi genetycznie modyfikowanej soją z upraw 
niemodyfikowanych, to również na pewno wpłynęło-
by na pogorszenie konkurencyjności sektora rolnego 
w naszym kraju.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Ta propozycja zmiany nie wzbudziła kontrowersji 
i dyskusji. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pani minister Ewa Lech chce zabrać głos 
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Czy jest taka potrzeba? 
Chyba nie…)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie widzę. 
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 dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 304, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 304 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Krzysztofa Słonia, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Słoń:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. ustawie 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Marszałek Senatu dnia 24 października 2016 r. 
skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2016 r. komisja 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy-
jęta przez Sejm 21 października 2016 r., ogranicza 
egzekucję i potrącenia z emerytur i rent w części 
odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury 
lub renty przy potrącaniu należności, tj. sum eg-
zekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych niż świadczenia ali-
mentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzeku-
cyjnymi. Dotychczas należności te podlegały tym 
samym zasadom co należności alimentacyjne, a więc 
świadczenia emerytalno-rentowe podlegały ochro-
nie przyjętej na poziomie tylko 50% najniższej eme-
rytury lub renty przy potrącaniu należności – są to 
należności alimentacyjne oraz inne niż świadczenia 
alimentacyjne.

Sejm rozpatrzył projekt tej ustawy w pierwszym 
czytaniu 13 stycznia 2016 r. w Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. 2 sierpnia 2016 r. wpłynę-
ło stanowisko rządu. 4 października 2016 r. komi-
sja przyjęła sprawozdanie podkomisji, w którym 
przyjęto uregulowania projektu. Sejm uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dwudzie-
stym ósmym posiedzeniu. Oddano 428 głosów za, 
nikt się nie wstrzymał ani nikt nie był przeciw-
ny. Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.
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Jest dzisiaj z nami pan minister Marcin Zieleniecki, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek, dziękuję.
Popieramy projekt w takim kształcie, w jakim 

trafił on do Senatu.

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…
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

z czego wynika podwyższenie tej kwoty do 75%? Do 
tej pory było to 50%, tak? Co legło u podstaw tego 
podwyższenia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ktoś jeszcze z państwa pragnie zadać pytanie? 

Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o in-

tencje, którymi kierowali się autorzy projektu, kie-
rując do Sejmu projekt ustawy zmieniającej ustawę 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, to trzeba powiedzieć, że chodzi tak 
naprawdę o ochronę najuboższych emerytów i ren-
cistów, osób otrzymujących najniższe świadczenia 
i, co trzeba dodać, osób zadłużonych, osób, które są 
objęte postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie 

świadczeń emerytalno-rentowych. Intencją projektu, 
obecnie już intencją ustawy uchwalonej 21 paździer-
nika 2016 r. jest to, aby kwota przypadająca do wypła-
ty świadczeniobiorcy, wobec którego prowadzone jest 
postępowanie egzekucyjne, po prostu była wyższa od 
kwoty obowiązującej do tej pory. Do tej pory tą kwotą 
była kwota w wysokości 50% najniższego świadcze-
nia emerytalno-rentowego. Zgodnie z wersją uchwa-
loną przez Sejm tą kwotą będzie kwota w wysokości 
75% najniższego świadczenia emerytalno-rentowego.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Pani 
Marszałek, to chciałbym dopytać.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czyli to są te przypadki, gdy np. ktoś podlega 

egzekucji, dlatego że nie spłacił pożyczki, nie wiem, 
zaciągniętej w jakiejś instytucji parabankowej. Tak? 
Czyli my chronimy tego typu osoby.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Chronimy osoby, wobec których prowadzona 
jest egzekucja z różnych tytułów. To mogą być kre-
dyty zaciągnięte na oficjalnym rynku finansowym, 
w banku, prawda?, wówczas gdy emerytura stanowi 
zabezpieczenie spłaty takiego kredytu. Szczerze mó-
wiąc, nie znam treści umów pożyczek zawieranych 
z instytucjami parabankowymi, ale jeżeli świadczenie 
stanowi zabezpieczenie realizacji takiej umowy, to 
może to dotyczyć również osób zadłużających się 
w takich instytucjach.

Oczywiście katalog tych różnych tytułów, na za-
spokojenie których prowadzona jest egzekucja, jest 
dużo szerszy. To dotyczy tytułów, w przypadku któ-
rych prowadzona jest zarówno egzekucja o charak-
terze cywilnym, czyli oparta na przepisach kodeksu 
postępowania cywilnego, jak i egzekucja o charak-
terze administracyjnym, oparta na przepisach o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. Takim 
tytułem, na podstawie którego może być prowadzona 
egzekucja, może być np. należność z tytułu mandatu, 
należność o charakterze publicznoprawnym.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, pan senator Rulewski.
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Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek, przepraszam za brak refleksu, bo 
rzeczywiście pani wzywała do zadawania pytań, a ja 
naruszyłem pani uprzejmość.

Panie Ministrze, moje pytanie jest krótkie. Czy to 
dotyczy dłużników alimentacyjnych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Ta zmiana nie dotyczy dłużników alimentacyj-

nych.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
W takiej sytuacji zawsze jest coś za coś. Czy ta 

ustawa nie spowoduje ograniczenia możliwości kre-
dytowych w przypadku takich kredytobiorców albo 
żądania przez banki jakichś dodatkowych zabezpie-
czeń?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, oczywiście, ta 

kwestia była przedmiotem naszych analiz. Trzeba 
pamiętać o tym, że w pierwotnej wersji projektu po-
selskiego propozycje szły dalej, zakładały, że kwotą 
wolną od potrąceń na zaspokojenie roszczeń innych niż 
roszczenia alimentacyjne – a o takich tytułach mówimy 
– powinna być kwota najniższego świadczenia eme-
rytalno-rentowego. I można powiedzieć, że z całego 
przebiegu uzgodnień międzyresortowych, z konsul-
tacji również z ministrem sprawiedliwości wynikało, 
że będzie ryzyko, niebezpieczeństwo tak naprawdę 
pozbawienia osób otrzymujących najniższe świad-
czenia emerytalno-rentowe zdolności kredytowej. Bo 
nie można będzie zabezpieczyć pożyczki czy kredytu 
właśnie na podstawie świadczenia emerytalno-rento-
wego. Dlatego myśmy w oficjalnym stanowisku Rady 
Ministrów zaproponowali jednak zmniejszenie kwoty 

wolnej od potrąceń z kwoty najniższego świadczenia 
emerytalnego do kwoty 75% takiego świadczenia. Tak 
aby osoby otrzymujące najniższe świadczenia emery-
talno-rentowe mogły skorzystać z bardzo ograniczonej, 
ale jednak zdolności kredytowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
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 dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 308, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 308 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę połączonych 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, se-
natora Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
2 komisje – Komisja Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych – w dniu 3 listopada bieżącego roku po-
chyliły się nad tekstem uchwalonej przez Sejm w dniu 
24 października bieżącego roku ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym.

Na posiedzeniu obu komisji odbyła się krótka 
dyskusja. Głos zabrali senatorowie i przedstawiciel 
związku „Polskie Mięso”. Po dyskusji pan senator 
przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie uchwały 
bez poprawek. I taką też ustawę kieruję pod obrady 
Wysokiej Izby, i w imieniu obu komisji proszę o przy-
jęcie tejże ustawy.

Tylko dla informacji dodam, że ustawa ma jeden 
cel: dostosowuje ustawę o podatku akcyzowym do 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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wymogów unijnych dotyczących zwolnienia od akcy-
zy wyrobów węglowych. W dyskusji senatorowie nie 
mieli żadnych wątpliwości co do istoty ustawy, a wnio-
sek mniejszości zgłoszony przez panów senatorów 
Czerwińskiego i Kiliana dotyczy tylko terminu wejścia 
ustawy w życie. Obie komisje zaakceptowały w głoso-
waniu termin 1 lipca 2017 r. W związku z tym wnoszę 
pod obrady Wysokiej Izby ustawę w takim kształcie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie powinien zabrać głos sprawozdaw-

ca mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pan senator Mieczysław Augustyn, ale 
nie ma pana senatora.

Ponieważ za chwilę rozpocznie się prezydium, to 
w takim razie ogłaszam przerwę do godziny 21.00. 
Może wtedy pan senator już wróci.

(Głos z sali: Konwent Seniorów.)
Konwent Seniorów. Przepraszam. Konwent 

Seniorów. Tak, tak. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 40  

do godziny 21 minut 01)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana 
przewodniczącego Andrzeja Stanisławka, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, przedstawiam wniosek mniejszości. 

Chodzi o przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie 
o następne pół roku i o to, żeby w art. 2 wyrazy „1 lipca 
2017 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2018 r.”.

Od razu chciałbym wyjaśnić, że nie zgadzam się 
z przesunięciem z bardzo prostej przyczyny. Nie jest 
możliwe zmodyfikowanie kotłowni w ciągu jednego 
roku, ponieważ sam cykl projektowy trwa minimum 
pół roku do roku, a wymiana… Gdyby te 200–300 
przedsiębiorstw wystąpiło nagle o przyspieszenie 
i modernizację kotłowni, to cena kotłowni znacznie 
by wzrosła, tak że przedsiębiorcom bardziej opłaca się 
nie modernizować kotłowni, tylko zapłacić akcyzę. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński. Do którego z pa-
nów?

(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, ja 
mam pytanie do pana ministra.)

Do ministra, dobrze. A czy do panów senato-
rów sprawozdawców ktoś ma jakieś pytanie? Nie. 
Dziękuję.

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

Jest z nami pan minister Wiesław Jasiński, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w tej 
sprawie, w sprawie rozpatrywanego projektu ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Jasiński: Jestem do dyspozycji pana sena-
tora.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, zapraszam tutaj 
na mównicę.

(Senator Krzysztof Słoń: Pan senator zadaje py-
tanie.)

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński zadaje 
pytanie.

Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

mam przed sobą art. 17 dyrektywy z 2003 r., do któ-
rego mamy się dostosować. Ust. 1 lit. a. Co to jest 
zakład energochłonny według tej dyrektywy? Otóż 
zakład energochłonny oznacza jednostkę gospodarczą 
określoną w art. 11, w której koszty nabycia produk-
tów energetycznych i energii elektrycznej wynoszą 
przynajmniej 3% wartości produkcji. Resztę opuść-
my. Co jest dalej? W ramach tej definicji państwa 
członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne 
pojęcia, włącznie z wartością sprzedaży.

Teraz przeczytam, jak to jest zapisane u nas 
w art. 31a ust. 7: przez zakład energochłonny wy-
korzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, 
u którego udział zakupu wyrobów węglowych w war-
tości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% 
w roku poprzedzającym. Czyli po pierwsze, my mamy 
10%, a Unia wymaga tylko 3%. Po drugie, mówimy 
o produktach… Unia mówi o produktach energetycz-
nych, o nabyciu produktów energetycznych – to jedno 
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– i energii elektrycznej łącznie, a my tylko o wyro-
bach węglowych. Po trzecie, Unia mówi o nabyciu, jak 
wspomniałem, produktów energetycznych, energii 
elektrycznej, a my to zaostrzamy i mówimy o war-
tości sprzedaży. Panie Ministrze, z czego wynika 
– czy też wynikało, bo to przecież nie pan jest za to 
odpowiedzialny – takie, a nie inne, że tak to nazwę, 
zaostrzenie przepisów unijnych w trzech miejscach: 
gdy chodzi o procent, o produkty energetyczne i ener-
gię elektryczną, z czego my mamy tutaj tylko węgiel, 
i w kwestii ostatniej, tj. wartości sprzedaży, gdy tam 
jest wartość nabycia? Dlaczego my aż tak bardzo – 
no, nie wiem, jak to nazwać – działamy na szkodę 
naszych producentów, chociaż Unia tego od nas nie 
wymaga? Przecież nie dla celów fiskalnych. O co tu 
chodzi tak naprawdę?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ktoś z państwa senatorów ma jeszcze pytanie 

do pana ministra? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Najpierw chciał-

bym serdecznie podziękować w szczególności panu 
senatorowi za opinię dotyczącą możliwości przesunię-
cia daty wejścia w życie o te pół roku. Pan senator był 
uprzejmy bardzo precyzyjnie uzasadnić tę kwestię.

Odpowiadam na pytanie pana senatora, dzię-
kując jednocześnie za tak wnikliwą analizę art. 17 
przywoływanej przez pana dyrektywy unijnej oraz 
art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym. Nie 
sposób nie zgodzić się z panem senatorem co do 
zdecydowanie bardziej restrykcyjnego w sensie fi-
nansowym ujęcia w polskim prawie. Potrafię na ten 
moment wyjaśnić to następująco. To, o co zwrócili-
śmy się także do Wysokiego Senatu, czyli poparcie 
tego projektu, wynika z konieczności implementacji, 
prawidłowej implementacji dyrektywy unijnej, ale 
w zakresie dotyczącym zwolnienia dla takich zakła-
dów energochłonnych, które wdrażają odpowiednie 
programy ochrony środowiska. I to była przesłanka 
nas motywująca. A w tym zakresie, o który pyta pan 
senator, nie ulega wątpliwości… Bo rząd Platformy 
Obywatelskiej i PSL w 2012 r. źle implementowały tę 
dyrektywę. Ale też w tamtym czasie nie pokusiły się 
o jakieś rozszerzone konsultacje publiczne w celu ob-
niżenia tego progu energochłonności, o który pyta pan 
senator, zejścia na poziom niższy niż owe 10%, ani 
też uwzględnienia tych dwóch następnych przesłanek, 

które był pan uprzejmy wymienić w kwestii art. 31a 
polskiej ustawy o podatku akcyzowym. Mogę z tego 
miejsca wskazać, że my w odniesieniu do żadnego 
projektu, który był przedkładany chociażby w tym 
roku w obszarze prawa finansowego, w obszarze pra-
wa podatkowego, nie myślimy w pierwszej kolejności 
– czy tylko – o zabezpieczeniu środków do budżetu. 

Chodzi o to, żeby uszczelniać system. I to daje 
efekty. Ja przypomnę, że w tym roku mówimy 
o uszczelnieniu, po 9 miesiącach, na poziomie kil-
kunastu miliardów złotych. I taka jest przesłanka. 
W związku z tym mogę też zagwarantować w imieniu 
Ministerstwa Finansów, że nad tą kwestią możliwości 
obniżenia tego progu 10% energochłonności możemy 
się pochylić, ale tu z kolei w ten sposób, aby nie miało 
to skutków ujemnych dla budżetu. Jednocześnie trze-
ba będzie skalkulować, ile podmiotów jest w stanie 
osiągnąć ów nowo przyjęty pułap, gdyby on był na 
poziomie– teoretyzuję – np. 4%. Argumentuję to ta-
kimi przesłankami, jakimi był uprzejmy uzasadniać 
wniosek mniejszości pan senator. Panie Senatorze, 
odpowiedź: należałoby i najprawdopodobniej to 
zrobimy. Dokonamy stosownych kalkulacji i w tym 
aspekcie zaproponujemy odpowiednie rozwiązania. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja w nawiązaniu do pytania pana 
senatora Czerwińskiego. Czy może pan powiedzieć, 
czy zapisy, o które pytał pan senator, są w tej ustawie 
akcyzowej, którą w tej chwili ten rząd przedłożył? Pan 
się powołuje na poprzedni rząd, ale przepisy, które są 
w tej ustawie – i tu się zgadzam z panem senatorem 
Czerwińskim – zaostrzają kryteria unijne. W związku 
z tym ja pytam, czy to jest w tej ustawie, którą pan 
przedłożył, czy to jest w ustawie, którą przedłożył 
tamten, poprzedni rząd.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pan senator 

Czerwiński był uprzejmy cytować ustawę implemen-
tującą w 2012 r. dyrektywy unijne.
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(Senator Bogdan Borusewicz: I Ministerstwo 
Finansów nie uważa, że należy ją zmieniać?)

Panie Senatorze, właśnie mówiłem o tym, że bę-
dziemy tę kwestię analizowali.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą…
(Głos z sali: Pytania już były.)
To już było, tak.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przyznam, że w pewnym sensie przypadkiem, 

poprzez zwykłe sprawdzenie pewnych zapisów, do-
szedłem do takiej oto konkluzji, która została zresztą 
potwierdzona przez pana ministra. Otóż w 2012 r. 
rząd PO-PSL, mimo że mógł umożliwić korzystanie 
ze stawki zerowej akcyzy pewnego typu podmiotom, 
zrobił to wobec znacznie węższej grupy podmiotów. 
Wyznacznikiem są te 3%. Jeśli podmiot, zakład zu-
żywał węgla na cele opałowe za 3% wartości produk-
cji, mógł być zwolniony z akcyzy. Dobrze mówię, 
Panie Ministrze? To są dość skomplikowane kwestie. 
Polski rząd przed czterema laty ustalił, że to może być 
10% – to jest w pewnym sensie wysokość zaporowa, 
ponad trzykrotnie wyższa – czyli starał się być bar-
dziej unijny niż sama Unia, mówiąc krótko. Dlatego 
będę składał poprawkę – proszę tu o przychylne usto-
sunkowanie się do niej pana ministra i resortu – aby 
to z powrotem były 3%, to znaczy tyle, ile od nas 
wymaga Unia. Inną kwestią jest, że dzięki uważnej 
analizie tegoż art. 17 dyrektywy moglibyśmy jeszcze 
bardziej, powiedziałbym, ulżyć naszym przedsiębior-
com. Zostawmy to i skoncentrujmy się tylko na tych 
procentach.

Inicjatywa, nad którą teraz się pochylamy, ma 
jeszcze 2 aspekty. Mamy tu inne zagregowanie pod-
miotów uprawnionych – mają być to zakłady ener-
gochłonne, które jednocześnie wprowadzają w życie 
system, nazwałbym to, związany z energooszczędno-
ścią, z podwyższeniem efektywności energetycznej. 
I tego już nie da się ominąć, bo to jest jasno zapisane.

A jeszcze inną kwestią jest kwestia, kiedy moż-
na to wprowadzić w życie. Niektóre nasze przedsię-

biorstwa, szczególnie skupione np. w grupie „Polskie 
Mięso”, czyli te, które zajmują się obróbką mięsa, 
ale także te z przemysłu mleczarskiego, sugerowały, 
aby wydłużyć wejście w życie tej ustawy, ponieważ 
my nie jesteśmy w tej chwili jeszcze w sporze z Unią 
Europejską, my zostaliśmy na razie tylko ostrzeże-
ni. Tak więc teoretycznie możliwe było wydłużenie 
wejścia w życie tej ustawy, vacatio legis np. z pół 
roku do 1,5 roku. Dałoby to czas na ewentualne przy-
stosowanie się. Rząd nie poszedł w tym kierunku. 
Rozumiem, że rząd uważa, że należałoby to wpro-
wadzić szybko. Ja, nawiasem mówiąc, składałem tę 
poprawkę na posiedzeniu komisji. Ponieważ rząd do 
niej się nie przychylił, nie będę jej podtrzymywał.

Jednak uważam, że poprawka rozszerzająca krąg 
przedmiotowy o te przedsiębiorstwa, które na cele 
opałowe używają węgla za 3% swojej produkcji, a nie 
za 10%, byłaby wskazana. Z jednej strony rozszerzy 
ona krąg przedmiotowy, a z drugiej umożliwi przed-
siębiorstwom przystosowanie się, bo to też jest waż-
ne, wejście w proces przystosowawczy; chodzi tutaj 
o podwyższenie swojej efektywności energetycznej.

I taką poprawkę składam na ręce pani marszałek. 
No i, tak jak powiedziałem, proszę rząd o ewentu-
alne przemyślenie, czy nie należałoby tej poprawki 
poprzeć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Łukasz 

Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Jerzy Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad punktów czternastego: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz siedemnastego: usta-
wa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Punkty te 
zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Senatu, 
które rozpocznie się dzień wcześniej, niż było pier-
wotnie planowane, tj. 29 listopada bieżącego roku. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 305, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 305 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Pragnę w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić 

stanowisko komisji w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz innych ustaw ma na celu 
przywrócenie stażu i powrót do odbywania stażu 
podyplomowego po ukończeniu studiów. Odstępuje 
się tym samym od uregulowań przyjętych ustawą 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących 
kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów wprowa-
dzających dwusemestralne praktyczne nauczanie na 
szóstym roku studiów na kierunku lekarskim i na 
piątym roku na kierunku lekarsko-dentystycznym. 
Skrócono wówczas okres kształcenia, aby umożli-
wić absolwentom tych kierunków szybszy dostęp 
do rynku pracy. Za słabość tej koncepcji uznano 
niewystarczający zakres uprawnień studentów do 
wykonywania świadczeń zdrowotnych. Dlatego 
ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw przywraca rangę stażu 
podyplomowego jako niezbędnego etapu rozwoju 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, podczas 
którego umożliwia się im praktyczną naukę zawodu 
oraz łączenie wiedzy teoretycznej z nabywaniem 
umiejętności praktycznych.

Nowelizacja reguluje warunki odbywania stażu, 
jego organizacji i zakres niezbędnych uprawnień le-
karzy stażystów. Ramy prawne i organizacyjne na-
uki zawodu lekarza i lekarza dentysty zostały ujęte 
w ustawie w sposób jednolity i harmonizujący prak-
tyczne nauczanie realizowane podczas szóstego roku 
studiów wydziału lekarskiego i piątego roku studiów 
kierunku lekarsko-dentystycznego.

Zgodnie z przyjętym założeniem dotyczącym 
kształcenia rezygnuje się z dotychczasowej instytucji 
ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty podczas odbywania stażu pody-
plomowego. W celu odbycia stażu podyplomowego 
i na czas jego odbywania okręgowa rada lekarska 
przyznaje pełne prawo wykonywania zawodu. Wiąże 
się to dla lekarza stażysty z jego uprawnieniami, m.in. 
do wystawiania recept, wydawania skierowań na ba-
dania czy opinii i orzeczeń lekarskich. Staż odbywa 
się pod odpowiednim nadzorem – lekarza specjalisty 
albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez co 
najmniej 5 lat.

Praktyczne nauczanie ma się odbywać nie tylko 
w uczelniach medycznych, ale także w uczelniach 
kształcących na kierunkach lekarskim i lekarsko-den-
tystycznym w symulowanych warunkach klinicznych.

Przedłużenie czasu trwania stażu w porozumie-
niu z radą lekarską może nastąpić na czas realizacji 
części programu kształcenia, która nie została zreali-
zowana, jednak po upływie 5 lat od uzyskania prawa 
wykonywania zawodu stażu się nie przedłuża. Jeżeli 
lekarz stażysta nie ukończył albo nie odbył stażu po-
dyplomowego w terminie 5 lat od uzyskania prawa 
wykonywania zawodu, może odbyć staż ponownie na 
podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem 
prowadzącym staż. Okręgowa rada lekarska przyzna-
je ponownie prawo wykonywania zawodu na czas 
odbywania stażu.

W zakresie realizacji obowiązku znajomości języ-
ka polskiego w mowie i piśmie, potwierdzanej, tak 
jak dotychczas, egzaminem z języka polskiego i nie-
zbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty, ustawa zwalnia z egzaminu nie tylko osoby, 
które ukończyły studia medyczne w języku polskim, 
ale także te, które mają obywatelstwo polskie albo 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale nie 
ukończyły studiów w języku polskim. Warunkiem 
dla nich jest przedstawianie dokumentu wskazanego 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, po-
twierdzającego znajomość języka polskiego.

Organizacja, finansowanie i zapewnienie warun-
ków odbywania stażu podyplomowego pozostanie za-
daniem marszałka województwa. Dotyczy to studen-
tów będących obywatelami polskimi zamierzającymi 
wykonywać zawód na terytorium Polski, mającymi 
stałe miejsce zamieszkania na obszarze wojewódz-
twa, a w przypadku cudzoziemców osób posiadają-
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cych obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamie-
rzających odbyć staż na obszarze tego województwa.

W ustawie wprowadza się przepis dotyczący źró-
deł finansowania stażu podyplomowego odbywanego 
przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy 
nie spełniają warunków, o których mowa w art. 15 
ust. 3e.

Ustawa zawiera także zmiany dotyczące przy-
stępowania do egzaminów – Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Końcowego, przesądzając o możliwości przystąpienia 
do nich jedynie absolwentów studiów medycznych, 
nie zaś studentów ostatniego roku tych studiów.

Nowelizacja zawiera również uregulowania będą-
ce następstwem podpisanej 21 grudnia 2011 r. umowy 
o współpracy transgranicznej w ratownictwie me-
dycznym.

Generalnie ustawa precyzuje i zmienia ustawę 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektó-
rych innych ustaw w zakresie egzaminu końcowe-
go. Nowelizuje i daje prawo do wglądu w egzaminy 
po 5 latach od przeprowadzonego egzaminu. Pani 
Marszałek, Wysoki Senacie, w imieniu Komisji 
Zdrowia proszę o przyjęcie przez Wysoki Senat tej 
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.

Bardzo proszę, pan senator Majer zadaje pytanie.
Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Ryszard Majer:

Panie Senatorze, jeśli nie padło to na posiedzeniu 
komisji, to będę prosił pana ministra o odpowiedź. 
Chcę zapytać o środki finansowe. Ustawodawca prze-
widuje na obsługę zadania środki finansowe. I do-
czytałem, że w przypadku stażu koszt obsługi za 
jednego stażystę to dla marszałka 123 zł. Jak w ogóle 
sformułowano zapis o wynagrodzeniu stażystów? 
Czyli ile oni będą technicznie dostawali środków fi-
nansowych w skali miesiąca? Czy to było przedmio-
tem obrad komisji? I mam podobne drugie pytanie. 
Czy jest propozycja dotycząca środków finansowych 
dla opiekunów staży? Czyli jeżeli jest lekarz, który 
ma minimum 5 lat przygotowania i jest opiekunem 
stażysty, to czy on też dostanie za to jakieś środki 
finansowe?

Senator Waldemar Kraska:

Pani Marszałek, Panie Senatorze, akurat to nie 
było przedmiotem obrad komisji, ten wątek nie był 
poruszany. Ale z tego co wiem, lekarz stażysta bez 
dyżurów otrzymuje ok. 1 tysiąca 200 zł, z dyżurami 
już ok. 1 tysiąca 900 zł. Czy lekarz opiekun dostaje 
jakieś pieniądze? Wydaje mi się, że nie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś pragnie zadać pytanie? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan minister Jarosław Pinkas, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Państwo!

To bardzo ważny projekt. To projekt, który daje 
młodym adeptom sztuki lekarskiej poczucie bez-
pieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa zostało 
odebrane poprzez to, że brakowało stażu, brakowało 
pracy z tutorem, brakowało pracy z kierownikiem 
oddziału, który mógł przekazać swoje informacje 
dotyczące kontaktu z pacjentem, dotyczące procesu 
terapeutycznego. Uczelnie zmuszone były do kompre-
sji nauczania. I rzeczywiście nie dawało to poczucia 
bezpieczeństwa wykonywania zawodu, wszystkim.

Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy podjęli-
śmy prace w rządzie, wszystkie organizacje związane 
z procesem dydaktycznym na wyższych uczelniach, 
nauczyciele akademiccy, Konferencja Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych, zwrócili się do 
nas o powrót do stażu podyplomowego. Na szczęście 
żaden z roczników w Polsce nie wyszedł bez stażu 
podyplomowego, my wyprzedziliśmy tę sytuację. Na 
szczęście vacatio legis było dość długie, w związku 
z tym mamy pełne poczucie, że żaden rocznik lekar-
ski nie będzie rocznikiem, o którym można będzie 
powiedzieć, że tak naprawdę wypuściliśmy felczerów, 
a nie lekarzy. Nasi lekarze są znakomicie wykształce-
ni, są rzeczywiście doskonale postrzegani za granicą, 
mamy amerykańskie akredytacje i ostatnią rzeczą, 
jaką byśmy chcieli, jest doprowadzenie do sytuacji, 
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kiedy to osłabilibyśmy jakość kształcenia polskiego 
lekarza.

Chcę powiedzieć, że w pracy nad tym projek-
tem rzeczywiście mieliśmy gigantyczne wsparcie 
praktycznie wszystkich środowisk: studentów, re-
zydentów, organizacji lekarskiej, lekarskiej korpo-
racji zawodowej. Tak że wiemy, że ten projekt jest 
nadzwyczaj istotny. Jest on istotny także, a raczej 
przede wszystkim dla pacjentów, bo to nasi pacjenci 
powinni mieć poczucie, że leczą ich lekarze o naj-
wyższych kwalifikacjach zawodowych. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa ma pytanie do pana ministra?
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać takie pytania 

z miejsca.
(Senator Tomasz Grodzki: Proszę zostać, bo będę 

miał pytania.)
Tak, wiem. 
Pierwszy do zadania pytania jest zapisany pan 

senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Przepraszam, Panie Ministrze, że zadam to py-

tanie, jednak obiecałem, że je zadam, i nie wiem, 
czy będę miał lepszą okazję. To pytanie jest związa-
ne nie bezpośrednio, tylko – można tak powiedzieć 
– pośrednio z tą ustawą, w zasadzie z jej tytułem. 
Chciałbym, żeby pan minister mnie jako laikowi, 
nielekarzowi w kilku słowach wyjaśnił kwestię doty-
czącą nazewnictwa tytułów lekarzy, dentysty i stoma-
tologa. Zwrócono mi uwagę na to, że jednak dawniej 
kształciliśmy stomatologów, którzy – stoma pochodzi 
z greki, dotyczy jamy ustnej – leczą nie tylko same 
zęby, ale i przyzębie, język, błonę śluzową. Z czego 
wynika – jakby mógł pan to wyjaśnić – taka różnica, 
że kiedyś kształciliśmy stomatologów, a teraz niejako 
zawęziliśmy to i kształcimy dentystów? Z tego, co 
wiem, wynika, że Naczelna Rada Lekarska dopuszcza 
stosowanie obu nazw. Czym się różni stomatolog od 
dentysty już w nazwie tej ustawy?

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

Tomasza Grodzkiego.
I jeszcze pan senator Majer. Dobrze.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo. 
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! Żeby było jasne: całkowicie popieram ideę 
przywrócenia staży. Tylko, jak zwykle, diabeł tkwi 
w szczegółach. W tej chwili, prowadząc proces dy-
daktyczny, na torakochirurgii, gdzie pracuję, mamy 
do czynienia z rokiem szóstym. Przychodzi do tego 
jeszcze rok piąty, który jest skompresowany, czyli 
ma skończyć medycynę po 5 latach, i przychodzą 
jeszcze anglojęzyczni, niemieckojęzyczni itd. Tak 
że robi się trochę tłoczno. Zadaję pytanie w imieniu 
studentów tegoż piątego roku, który obecnie idzie 
nowym trybem skompresowanym. Czy oni będą mieli 
jeszcze szósty rok? Czy będą mieli staż po piątym 
roku? Czy też dokończą ten dwusemestralny szósty 
rok praktyczny i dopiero wtedy będą mieli staż? Oni 
są mocno skonfundowani tym faktem.

Drugie pytanie dotyczy finansów. Tak jak mó-
wił pan senator Majer… Dobrze by było, gdybyśmy 
znaleźli pieniądze na gratyfikowanie opiekunów sta-
żystów. One są niewielkie. Przynajmniej w szpitalu, 
którym miałem zaszczyt kierować przez 18 lat, takie 
pieniądze wypłacaliśmy. Te pieniądze są w skromnej 
ilości. Taka fenicka metoda motywacji jest zwykle 
najskuteczniejsza.

W nowelizacji jest jednak zapisana kolumna liczb, 
która mnie trochę – muszę powiedzieć – zaniepo-
koiła. Jest napisane, jakie środki są przewidziane 
na to wszystko. One do roku 2021 dziwnie maleją, 
z 276 milionów zł rocznie do dwustu kilkunastu mi-
lionów zł rocznie. Dopiero później rosną do stałego 
poziomu 293 milionów zł. Panie Ministrze, czy oba-
wiamy się, że będziemy mieli mniej stażystów, skoro 
zwiększamy liczbę miejsc na uczelniach? Ta kolumna 
mnie, szczerze mówiąc, niepokoi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Ryszard Majer. Bardzo proszę. 
Potem odpowiedzi na pytania.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panie Ministrze, bardzo dzię-

kuję za tę ustawę, bo – tak jak pan minister trafnie 
zauważył – zwiększa ona poczucie bezpieczeństwa 
pacjenta, bo wykształcony lekarz potrafi bardziej od-
powiedzialnie leczyć i pomagać pacjentowi. 

Czy może nas pan minister zapewnić, że ta usta-
wa jest początkiem zmian w procesie kształcenia 
medyków w Polsce? Dlaczego tak mówię? Z da-
nych, jakie mi przekazała Okręgowa Izba Lekarska 
w Częstochowie, wynika, że w ciągu 10–15 lat bę-
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dzie spadek liczby lekarzy specjalistów. Młodzi le-
karze po studiach wyjeżdżają. Już w tej chwili jest 
znaczna grupa doktorów w wieku mocno średnim. 
Czy ministerstwo dostrzega ten problem związany 
z pewnym defektem demograficznym, który dotyczy 
polskich medyków? Czy w związku z tym planowa-
ne są w ministerstwie prace koncepcyjne i zmiany 
dotyczące procesu kształcenia, jego przebiegu albo 
szersze? Chodzi o to, żebyśmy w pewnym momencie 
nie zostali bez lekarzy w sytuacji, kiedy zapotrzebo-
wanie na pracę medyków będzie coraz większe, bo 
społeczeństwo się starzeje. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Część pytań może 

rzeczywiście wprawić mnie w zakłopotanie, szcze-
gólnie pierwsze pytanie, ale postaram się odpowie-
dzieć.

Przede wszystkim myślę że chodzi o dopasowanie 
naszych tytułów zawodowych do tego, co się dzieje 
na świecie. Oczywiście na świecie mamy lekarza, 
o którym mówimy, że jest dentist, a nie stomatologist. 
I wydaje się, że to jest kategoria dopasowania do pew-
nych wymogów językowych i wymogów tłumaczenia.

Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna. Chcę 
państwu powiedzieć, że mamy tak naprawdę wyłącz-
nie 2 tytuły zawodowe, tzn. lekarz i lekarz dentysta. 
Nie ma lekarza medycyny. Lekarz medycyny to tak 
naprawdę masło maślane. W związku z tym wszyscy 
ci, którzy kończą wydziały lekarskie, uzyskują tytuł 
lekarza, a ci, którzy kończą studia na wydziałach 
stomatologii, otrzymują tytuł lekarza dentysty.

Rzeczywiście kształcimy w tej chwili więcej le-
karzy. Ten rok to rok bardzo bogaty. Udało nam się 
wynegocjować z rektorami uczelni wyższych, że 
przyjmą 18% studentów więcej. Już w tym roku, od 
1 października, mamy taki nabór. W związku z tym 
oczywiście znacznie większa liczba studentów – mam 
nadzieję – skończy te studia i nie ma powodów do 
obaw. Z całą pewnością wystarczy nam pieniędzy 
na opłacenie stażu podyplomowego. Przy okazji chcę 
powiedzieć, że jest to kwota 2 tysiące 7 zł brutto, 
finansowana z Funduszu Pracy.

Panie Profesorze, Panie Senatorze, nie będzie ta-
kiej sytuacji, że ktoś skończy studia medyczne po 
5 latach. W tej chwili rzeczywiście cały piąty rok 

studiów doskonale wie, że będzie miał szósty rok. 
Ten szósty rok to rok bardzo upraktyczniony, rok 
medycyny symulacyjnej. Ale także dzięki temu, że 
rektorzy wiedzą, że młodzi adepci zawodu lekarskie-
go nie skończą studiów na piątym roku, jest możli-
wość doprowadzenia do sytuacji, że będzie tam szereg 
niezwykle istotnych zajęć, np. zajęć z komunikacji, 
zajęć z etyki, możliwość wyboru fakultetów, co tak-
że jest bardzo istotnie związane później z wyborem 
racjonalnej specjalizacji.

Dentyści, staż, liczba stażystów… Bardzo byśmy 
chcieli rzeczywiście znaleźć pieniądze dla opieku-
nów stażu. Ja uważam, że nad tą rzeczą potrzeba 
w tej chwili popracować. Ale pracujemy w tej chwili 
nad zwiększonymi nakładami na opiekę zdrowotną 
i pracujemy także nad tym, żeby zapewnić wszystkim 
pracownikom opieki zdrowotnej godne wynagrodze-
nie. Przypominam państwu, że to nie tylko lekarze 
i lekarze dentyści, ale także pielęgniarki, ratownicy 
medyczni, fizjoterapeuci. W związku z tym planu-
jemy, jak państwo wiecie, prace nad minimalnymi 
stawkami dla wszystkich grup zawodowych. Wtedy 
oczywiście również lekarze stażyści, lekarze rezy-
denci, którzy w tej chwili nie zarabiają zbyt dużo, 
a także inni lekarze pracujący na oddziałach szpital-
nych i w podstawowej opiece zdrowotnej czy w am-
bulatoryjnej opiece specjalistycznej będą mieli szansę 
na wyższe zarobki. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy jeszcze są pytania do pana ministra? Nie ma.
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 dwuna-

stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do 
Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., 
przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 309, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 309 A i 309 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. ustawie 
o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej 
pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie 
w dniu 11 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, celem uchwalonej przez Sejm 
na posiedzeniu w dniu 21 października bieżącego roku 
ustawy jest wyrażenie przez parlament zgody na do-
konanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ratyfikacji protokołu do konwencji nr 29. Protokół 
ten dostosowuje konwencję nr 29 dotyczącą pracy 
przymusowej lub obowiązkowej do współczesnych 
wyzwań, dotykając głównie kwestii handlu ludźmi.

Działania, do wdrożenia których zobowiązuje proto-
kół, są następujące: edukacja oraz działania informacyj-
ne prowadzone zwłaszcza w grupach ryzyka oraz wśród 
pracodawców; zapewnienie, że regulacje odnoszące się 
do zapobiegania pracy przymusowej i obowiązkowej 
obejmą wszystkie sektory gospodarki oraz wzmocnienie 
instytucji odpowiedzialnych za inspekcję pracy w da-
nym obszarze; ochrona pracowników, w szczególności 
migrantów w trakcie rekrutacji; wsparcie procesu do-
kładnej i starannej analizy kontrahentów z punktu wi-
dzenia naruszania praw pracowników i wykorzystania 
pracy przymusowej zarówno w sektorze publicznym, 
jak i prywatnym; podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania przyczyn i czynników zwiększających 
ryzyko pracy przymusowej i obowiązkowej; przyjęcie 
środków służących identyfikacji, ochronie i wsparciu 
ofiar oraz zapewnienie im możliwości dojścia do siebie 
i rehabilitacji; przyjęcie rozwiązań zapewniających moż-
liwość odstąpienia od karania ofiar za wszelkie czyny 
bezprawne, których dopuściły się w związku z byciem 
ofiarą pracy przymusowej.

Zgodnie z tym dokumentem ofiary pracy przymu-
sowej nie mogą być dyskryminowane w dostępie do 
ochrony, wsparcia i kompensaty ze względu na fakt 
przebywania na danym terytorium nielegalnie. Kraje 
zobowiązane są również do współpracy w zakresie 
zapobiegania pracy przymusowej.

Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się 
z materiałem, jednogłośnie poparła projekt uchwa-
ły w sprawie niniejszej ratyfikacji i rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi uchwalenie załączonego pro-
jektu uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, senatora Jana Rulewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym podkreślić, że Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji podobnie jak 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
zaleca Wysokiej Izbie przyjęcie zgodnie uchwalonej 
w Sejmie ustawy i upoważnienie prezydenta do raty-
fikowania tego protokołu do konwencji, która została 
podpisana w roku 1930.

Jak to zwykle bywa w naszej komisji, nie obyło 
się bez dyskusji, w której brali udział zarówno se-
natorowie, jak i strona rządowa. Wydawałoby się, 
że w Europie, w tym w Polsce, proceder ten … Od 
tysiącleci, znamy to z historii… Żeby wymienić kilka 
takich symbolicznych aktów, wymienię tutaj choćby 
powstanie pod przywództwem Spartakusa. Nawet 
drużyny Mieszka I porywały ludzi i zmuszały ich do 
pracy niewolniczej, musieli oni budować warownie 
i zaspokajać różne ich potrzeby życiowe. Największy 
w tym zakresie niechlubny rekord związany jest ze 
skalą pracy niewolniczej w okresie Rzeszy hitlerow-
skiej. Żyją jeszcze jej ofiary. Okazuje się, że pomimo 
rozwoju cywilizacji i ochrony praw człowieka, mimo 
działalności wielu instytucji, w tym pozarządowych, 
zjawisko to nie ustaje. Zjawisko nie ustaje, można 
nawet mówić o jego nasileniu, a na pewno przynaj-
mniej o wzroście liczbowym… Choć to nie jest jedyna 
przyczyna, dla której stworzono ten protokół, a Polska 
opowiada się za jego pełną ratyfikacją. Wzrasta liczba 
osób pracujących w warunkach pracy przymusowej 
lub obowiązkowej, szacuje się, że dziś jest to od 20 
do 50 milionów osób na świecie. W Polsce różne sza-
cunki mówią o 167 tysiącach osób w warunkach pracy 
niewolniczej.

Ja sobie pozwalam trochę rozszerzyć wypowiedź, 
dlatego że opinia, którą wydał rząd, współgra z tym, 
co wszyscy mamy niemiłą okazję oglądać. Praca nie-
wolnicza co prawda w Polsce nie ma swojej definicji, 
ale ta kwestia jest regulowana przepisami, które mają 
zapobiegać… One są rozrzucone w wielu miejscach, 
a to w ustawie o uchodźcach, a to w kodeksie pracy, 
a to w przepisach nakazujących instytucjom rządo-
wym, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 
Granicznej, kontrolowanie tego zjawiska. Mimo 
takiej szerokiej infrastruktury prawnej, jak powie-
działem, to zjawisko w Polsce narasta. Okazuje się, 
że porzucono tradycyjne metody, porywania ludzi, 
na rzecz niewolnictwa, w szczególności pracy przy-
musowej, i skonstruowano grupy przestępcze, ale 
także, zdawałoby się, organizacje, które prowadzą 
nielegalną czy nieuczciwą działalność gospodarczą, 
kontrolują pracę człowieka, który poddaje się jej do-
browolnie. Czyli okazuje się, że stara definicja, która 
polegała na tym, że przymusza się pracownika do 
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pracy, zobowiązuje się go decyzjami państwowy-
mi czy innymi do tej pracy, nie wytrzymuje próby 
czasu. Dziś rzeczywiście jest tak, niestety również 
w zachodniej Europie – można nawet powiedzieć, że 
jest to zjawisko, które wyrosło w Unii Europejskiej, 
na zachodzie Europy – że nie trzeba działać wbrew 
woli pracownika, wystarczy tylko kontrolować jego 
zachowanie a to poprzez zabór paszportu, a to poprzez 
przymus ekonomiczny… Przejawem tego w Polsce 
jest wymuszanie zawierania tzw. umów śmieciowych, 
w szczególności umów o dzieło, które nie mają nic 
wspólnego z dziełem. Dlatego Polska w tym zakresie 
nie jest w chlubnej klasyfikacji państw, które zasad 
konwencji z 1930 r. przestrzegają. Dobrze, że zauważa 
to rząd.

I już tylko na koniec chciałbym dodać, Panie 
Ministrze, żeby to spostrzeżenie rządu o tym, że 
pracodawcy nie są otwarci nawet na pewne procesy 
informacyjne, procesy reklamujące zakaz działalności 
niewolniczej, jak słusznie rząd pisze… Pracodawcy 
powinni być, moim zdaniem, zmitygowani do tego, 
a najlepszą formą jest Rada Dialogu Społecznego. 
W końcu za nasze państwo, za nasze prawa, zwłasz-
cza za interesy pracowników, za prawa ludzkie nie 
odpowiadają tylko władze rządowe. To nie władze 
rządowe, to nie administracja państwowa tworzy to 
zjawisko, ono powstaje właśnie tam, gdzie, moim 
zdaniem, jednak nie powinno mieć miejsca. Niemniej 
uważam, że ten protokół pomoże wszystkim nam, 
zarówno administracji państwowej, która nakazuje 
podjęcie działań kontrolnych i stworzenie polityki 
przeciwko takim działaniom, jak i ofiarom… Protokół 
stwarza dodatkowe, powiedziałbym, możliwości nie 
tylko ochrony ich praw, ale naprawy krzywd. Pytanie 
jest tylko takie, czy nie będziemy musieli znowe-
lizować niektórych ustaw po to, aby to niechlubne 
zjawisko zniknęło ze statystyk, ale przede wszystkim 
z naszych sumień. Dziękuję, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Do pana senatora Rulewskiego.
(Senator Jan Rulewski: Słucham, Panie Marszałku.)

Czy ja się przesłyszałem, czy jest tak, że… Czy 
pracujący na umowy o dzieło podlegają tej konwencji?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
I czy faktycznie to jest sprawa dla instytucji dialo-

gu społecznego? Ja myślałem, że to to jest sprawa dla 
policji, straży granicznej, ponieważ to jest zwyczajnie 
działanie przestępcze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję. Zrozumiałem, pańskie pytanie, Panie 

Marszałku. Uspokajam: umowy o dzieło nie są, na-
zwijmy to, wyrazem pracy niewolniczej lub pracy 
obowiązkowej, za to umowy wymuszane niewątpli-
wie mają coś wspólnego z pewnym aktem niewol-
nictwa.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Wymuszane to znaczy… Nasze prawo, kodeks 

karny w art. 218 wyraźnie mówi, że złośliwe i, je-
śli dobrze pamiętam, natarczywe naruszanie praw 
pracowniczych jest ścigane. Kodeks mówi o tym, 
że wolność pracownika zagwarantowana w Polsce 
konstytucją jest… Inną sprawą jest realizacja tych po-
stanowień – mógłbym o tym długo mówić, ale chyba 
nie jest to odpowiednia pora.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy polityki społecznej, minister sprawiedliwości, 
minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 
minister spraw zagranicznych. 

Jest z nami pan minister Stanisław Szwed, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nie chciałbym, żeby po wystąpieniu pana senatora 

Rulewskiego powstało wrażenie, że w Polsce mamy 
jakiś ogromny problem z pracą niewolniczą, bo tak nie 
jest. Faktycznie w skali świata to jest duży problem, 
bo szacunki, o których tutaj mówimy… Możemy mó-
wić o 20–50 milionach osób, które należą do kategorii 
osób przymuszanych do pracy niewolniczej.
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Króciutko powiem, że z danych, które mamy 
z Prokuratury Generalnej, wynika, że status ofia-
ry handlu ludźmi w Polsce nadano 115 osobom, 
z czego 41 osób to cudzoziemcy, w tym obywatele 
Ukrainy – 18 osób, Wietnamu – 14 osób, Bułgarii 
– 3 osoby, Sri Lanki – 4 osoby. Krajowe centrum 
interwencyjne dla ofiar handlu ludźmi udzieliło 
wsparcia – tu akurat mam dane z 2015 r – 229 oso-
bom, w tym 126 cudzoziemcom. Dane te nie poka-
zują tego problemu, o którym mówił pan senator 
Rulewski.

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że jesteśmy 
jednym z liderów, jeśli chodzi o wdrożenie proto-
kołu konwencji. Wśród państw Unii Europejskiej 
ratyfikacji dokonały Czechy, Francja i Wielka 
Brytania, czyli jesteśmy czwartym państwem. 
Na świecie jeszcze 8 innych państw dokonało ra-
tyfikacji: Nigeria Norwegia, Mali, Mauretania 
i Panama. Szkoda, że tak mało państw ratyfiko-
wało ten protokół, bo sprawa jest ważna i wymaga 
wspólnego działania wszystkich służb. W naszym 
kraju za te sprawy odpowiadają Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez 
Straż Graniczną, Ministerstwo Sprawiedliwości 
– jest zapis w kodeksie karnym – i oczywiście 
Państwowa Inspekcja Pracy, która dzięki przyję-
ciu protokołu dostanie dodatkowe uprawnienia. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
pytanie będzie nietypowe, ale chcę je zadać przy 
okazji, korzystając z pana obecności i omawiania 
tej tematyki. Mianowicie ta konwencja jest sto-
sunkowo stara, bo z 1930 r. Kiedy Polska związała 
się tą konwencją? I w konsekwencji takie pytanie. 
Czy w jakikolwiek sposób przepisy tej konwencji 
pomogłyby Polakom, którzy pracowali przymu-
sowo w latach II wojny światowej, szczególnie 
w Niemczech, w uzyskaniu należnych gratyfikacji, 
odszkodowań?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Przepisy tej konwencji nie. Te sprawy były już wcze-
śniej uregulowane, zajmowała się tym, jeżeli dobrze 
pamiętam, fundacja, która generalnie zajmowała się 
roszczeniami dotyczącymi III Rzeszy. Według mojej 
wiedzy – Panie Senatorze, mogę tu odpowiedzieć na 
piśmie, bo to nie jest zakres mojej pracy – ta sprawa 
została już uregulowana, problem został rozwiąza-
ny. Zajmowała się tymi sprawami Fundacja „Polsko-
Niemieckie Pojednanie”, ona wypłacała te odszkodowa-
nia. Większy problem był po drugiej stronie, w związku 
z roszczeniami wobec Związku Radzieckiego. Ten pro-
blem, jak wiemy, nie został rozwiązany pozytywnie. Ale 
jeśli chodzi o ofiary III Rzeszy, to tak, choć z dyskusji 
z wcześniejszych lat pamiętam, że wiele osób nie było 
zadowolonych z rozwiązań, które wtedy zostały przy-
jęte, ani z wysokości odszkodowań.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator jest usatysfakcjonowany, czy 

życzy sobie rozszerzenia tej odpowiedzi na piśmie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Z tego, co zrozumia-

łem, wynika, że pan minister będzie mnie pisemnie 
informował o szczegółach.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Postaram się 
zwrócić do urzędu do spraw kombatantów, żeby pre-
cyzyjnie odpowiedzieć.)

Dobrze.
Bardzo proszę. Pytanie zadaje pan marszałek 

Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja rozumiem, że to jest protokół do konwencji, 

czyli coś…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: …uzupełnia-
jącego.)

…ponad tą konwencją z 1930 r. Jak rozumiem, ten 
protokół przewiduje niekaranie osób, które w sytuacji 
pracy przymusowej popełniły jakieś wykroczenie lub 
przestępstwo. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie, nie.)

Nie, to nie o to chodzi. Dobrze.
W takim razie chcę zapytać, czy pojęcie pracy 

przymusowej obejmuje także prostytucję, która jest, 
że tak powiem, dokonywana, realizowana poprzez 
przymus, czy to ekonomiczny, czy to fizyczny. Czy 
tego typu przypadki ta konwencja też obejmuje?
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Pani Marszałek! Panie Senatorze, my nie mamy 
definicji pracy przymusowej. W tych wszystkich roz-
wiązaniach posługujemy się kodeksem karnym. To 
z tych przepisów wynikają konkretne zarzuty i kary, 
które są wymierzane.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to są ze mną również 
przedstawiciele ministra sprawiedliwości, którzy 
ewentualnie uzupełnią tę wypowiedź.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze, ja powiem, o co mi chodzi, Panie Ministrze. 

Pytam o to, ponieważ prostytucja w Polsce nie jest 
zaliczana do żadnego z rodzajów pracy, nie jest opo-
datkowana itd., a przypadki zmuszania do prostytucji 
i czerpania z tego zysku są częste. W związku z tym 
pytam: czy takie sytuacje podlegają tej konwencji?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Można powiedzieć, że bezpośrednio nie, ale przez 

inne przepisy tak, czyli podlegają one ogólnym prze-
pisom, które obowiązują w naszym kraju, ale nie ma 
tu bezpośredniego zapisu. Ten protokół dodatkowy 
nie nakłada na nas dodatkowych obowiązków, jeśli 
chodzi o zmiany w ustawie, co nie znaczy, że nie 
możemy dokonać kolejnych zmian dotyczących np. 
kodeksu karnego czy innych uregulowań w tym za-
kresie. Czyli bezpośrednio nie, jeżeli chodzi o prosty-
tucję i zapisy tej konwencji, ale pośrednio tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pytanie zada pan Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, może to wszystko tak dobrze wy-

gląda, bo te statystyki niektórych rzeczy nie obej-
mują, nawet, gdy są pewne problemy. Prostytucja 
oczywiście nie jest w żaden sposób prawnie ścigana, 
nie może być ścigana ani prawdopodobnie nie bę-
dzie ścigana, bo to jest osobisty wybór. Jednak z całą 
pewnością ścigane jest zmuszanie, nakłanianie do 
prostytucji, prowadzenie działalności gospodarczej 
w tym zakresie. Moje pytanie zatem jest takie: jak 
szerokie jest to zjawisko? W szczególności to, które 

obejmuje obywateli – bo ta konwencja, ten protokół 
mówi szczególnie o migrantach, imigrantach – np. 
Ukrainy, na których jest wymuszana, powiedział-
bym, działalność prostytucyjna. Jak pan ocenia to 
zjawisko? Czy te obecne środki są dostateczne do 
zwalczania go?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Oczywiście to jest w kompetencji ministra spraw 

wewnętrznych i administracji, czyli takie akcje po-
dejmuje policja, jeżeli dochodzi do przestępstwa, 
a potem jest cały proces. W tym zakresie w taki spo-
sób to jest kontrolowane. W tej chwili nie dysponuję 
tutaj danymi dotyczącymi akurat spraw związanych 
z prostytucją. Tak jak mówię, ta konwencja tak jakby 
nie dotyczy tego w sposób bezpośredni. Oczywiście 
wywożenie kobiet z Polski czy przywożenie ich 
i przymuszanie do prostytucji jest przestępstwem, 
które jest ścigane z innych przepisów polskiego pra-
wa. Czyli policja ma narzędzia do działania, później 
jest prokuratura i oczywiście na końcu sąd. Ale tak 
bezpośrednio w samej konwencji tych zapisów nie 
mamy. Tak że jeżeli trzeba by było podać dane doty-
czące samego problemu, o który panowie senatorowie 
pytali, problemu prostytucji, to możemy… Patrzę na 
ministerstwo spraw wewnętrznych, czy takimi dany-
mi dysponujemy, można jeszcze je poprosić ewentu-
alnie o uzupełnienie albo odpowiemy na piśmie. No, 
to już od pani marszałek zależy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Jeszcze jest pytanie pana marszałka Borusewicza. 

Do ministra Szweda, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.) 
A potem przedstawiciel Ministerstwa 

Sprawiedliwości.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja nie pytam o prostytucję, o sta-

tystyki. Ja wskazuję, że tego typu sytuacje… To zna-
czy prostytucja nie jest w Polsce kwalifikowana jako 
praca.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: No nie jest.)

Więc jeżeli jest konwencja dotycząca ochrony… Są 
przypadki przymuszania do prostytucji, więc jeżeli 
jest konwencja dotycząca pracy przymusowej, to ja 
pytam, jak to jest traktowane. Bo tutaj jest pewna 
sprzeczność z prawem.
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(senator B. Borusewicz)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Znaczy ta 
konwencja…)

Czy ta konwencja obejmuje takie przypadki? 
Rozumiem, że tak.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Obejmuje, oczywiście, jak najbardziej.
(Senator Bogdan Borusewicz: No właśnie. 

Dziękuję…)
Nie w sposób bezpośredni – jak już odpowiadałem 

– tylko w sposób pośredni, przez inne uregulowania 
prawne, które są w naszym…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. Ja pytam, 
czy ta konwencja bezpośrednio obejmuje tego typu 
przypadki.)

Tak.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Czerwińskiego…

(Głos z sali: Tak, Czerwińskiego.)
…Czerwińskiego…
(Głos z sali: I Borusewicza.)
…i pana senatora Borusewicza…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, dziękuję bar-

dzo, jak dla mnie sprawa została wyjaśniona.)
Rozumiem.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 316, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 316 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, senatora Jerzego Fedorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Już idzie.)
(Senator Jan Rulewski: Jest, jest, brawo.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No nie, ja jestem 

w kulisach…)
(Głos z sali: Czujny.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: …w kulisach, ale…)
(Senator Jan Rulewski: W kulturze jesteś, przy 

wystawie. Pilnuj wystawy.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: SMS wysłać…)

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz:
Nie, stałem tutaj, bo naradzałem się.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji Kultury 

i Środków Przekazu w sprawie uchwalonej przez Sejm 
w dniu 4 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Chcę tylko, dla jasności sprawy, powiedzieć, że 
omawiana ustawa dotyczy wprowadzenia zmian 
technicznych, które są niezbędne do zapewnienia 
spójności ustawy z obowiązującymi przepisami, 
i ma na celu dostosowanie ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie zabytków, która była badana przez 
Trybunał Konstytucyjny w zakresie zgodności 
z konstytucją, do zmian wprowadzonych w trakcie 
trwania postępowania. Krótko mówiąc, żeby to jasno 
i prosto wytłumaczyć: szło o to, że chcemy dostoso-
wać projekt do stanu dzisiejszego. I w zasadzie usta-
wa ma tylko taki, że tak powiem, aspekt techniczny. 
Dotyczy oczywiście wszystkich spraw związanych 
z ochroną zabytków, które w poprzedniej kadencji 
Sejm – ja go oczywiście reprezentowałem – i Senat 
już uchwaliły.

Na posiedzeniu komisji odbyła się bardzo rzeczo-
wa i nieobejmująca jakichkolwiek wycieczek debata, 
bo wszyscy senatorowie uważali, że sprawa ochrony 
zabytków i dziedzictwa polskiego jest sprawą podsta-
wową. Były bardzo piękne wypowiedzi, które dotyczy-
ły – to było w obecności pani minister Gawin, którą 
witam bardzo serdecznie, i przepraszam panią minister, 
że dopiero teraz… Wzięliśmy pod uwagę zwłaszcza 
to, że wiemy, iż prawdziwa nowelizacja odbędzie się, 
o ile wiem, w roku 2017, dlatego że ustawa o zabytkach 
wymaga prawdziwej rekonstrukcji. W związku z tym 
odbyło się… Na posiedzeniu zostały zgłoszone 2 po-
prawki, które zostały przegłosowane w tak zwanej… 
Jak to się mówi? No, że wszyscy byli za…

(Senator Piotr Florek: Jednogłośnie.)
(Głosy z sali: Jednogłośnie.)
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oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Komunikaty

(senator sprawozdawca J. Fedorowicz)

Tak, jednogłośnie. I tyle mam do przedstawienia. 
Jutro będziemy głosować nad tą ustawą. Mam jeszcze 
pewne dodatkowe informacje, które przekażę jutro 
na sali posiedzeń.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to jestem gotowy do 
odpowiedzi na wszelkie pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękujemy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów 
pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

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

(Senator Piotr Florek: Nie ma takiej potrzeby.)
Dziękujemy.
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 pra-
gnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu… A, nie. Świetnie.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Informuję też, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę……
(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)
A, komunikaty. Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na trzydziestym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku akcyzowym – druk senacki nr 308 – odbędzie 
się w dniu jutrzejszym, 17 listopada, o godzinie 
8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w sprawie wniosków 
zgłoszonych do ustawy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego – druk senacki nr 321 
– odbędzie się jutro, 17 listopada, o godzinie 8.15 
w sali nr 176.

I trzeci komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w celu rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników odbędzie się 
w dniu jutrzejszym o godzinie 8.45 w sali nr 179. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 09)



(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Powracamy do…
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
(Głosy z sali: Ciii…)
Już zaczęliśmy. Pan senator Klich i pan marszałek 

Borusewicz… Już zaczęliśmy, Panowie! Ja nie mogę 
użyć w tej chwili laski.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Dziękujemy bardzo.)
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 321 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. 
rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
16 listopada bieżącego roku nad ustawą o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przedsta-
wia Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pkcie II ppkty 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18 i 19. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? W trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan 
marszałek Bogdan Borusewicz, senator Piotr Florek 
i senator Zbigniew Cichoń. Nie. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora, marszałka Bogdana Borusewicza 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Jeszcze wnioskodawca…)
Wnioskodawca, to poczekamy… Okej.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 usuwa z ustawy przepis, który wią-
że powstanie stosunku służbowego sędziego trybu-
nału ze złożeniem ślubowania oraz przewiduje, że po 
złożeniu ślubowania sędzia obowiązany jest stawić 
się w trybunale, a prezes trybunału musi umożliwić 
mu wypełnianie obowiązków sędziego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 25 – za, 54 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka nr 1 została odrzucona.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 30)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 54 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 5 została przyjęta.
Poprawka nr 6 zmierza do złagodzenia rygoru 

związanego z niewykonaniem przez sędziego trybu-
nału obowiązku złożenia oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez jego małżonka lub 
zamiarze podjęcia takiej działalności albo zmianie 
jej charakteru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 6 została przyjęta.
Poprawka nr 9 polega na skreśleniu fragmentu 

przepisu stanowiącego podstawę do inicjowania przez 
prezydenta postępowania dyscyplinarnego wobec sę-
dziego trybunału.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 54 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 37)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 wprowadza wymóg uzyskania 

opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego co do 
zasadności złożenia przez prezydenta zawiadomienia 
o popełnieniu przez sędziego trybunału przewinienia 
dyscyplinarnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 usuwa redakcyjną wadę przepisu 

polegającą na zbyt wąskim określeniu zadań stawia-
nych przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 przesądza, że sędzia trybuna-

łu w stanie spoczynku ma prawo wypowiadać się 
w sprawach publicznych, i jednocześnie usuwa błąd 
terminologiczny.

Nad poprawkami nr 2, 8, 12 i 16 należy głosować 
łącznie, a przyjęcie tych poprawek wyklucza głoso-
wanie nad poprawkami nr 3, 7, 13, 14 i 15.

Poprawki nr 2, 8 i 16, nad którymi głosujemy łącz-
nie… A nr 12 tutaj nie ma…

(Głos z sali: Jest…)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: …dalej 

jest poprawka nr 12.)
Aha, dalej, dobrze. Okej, przepraszam.
Poprawki nr 2, 8 i 16 obejmują propozycję skreśle-

nia regulacji odnoszących się do Kodeksu Etycznego 
Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a poprawka 
nr 12 znosi ograniczenia nakładane na sędziego try-
bunału w stanie spoczynku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawki nr 2, 8, 12 i 16 zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 ma na celu wyeliminowanie ogól-

nego odesłania do odrębnych przepisów, a także 
wskazanie organu, w którego kompetencji mieści się 
uchwalenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego. Poprawka nr 7 jest z kolei redakcyj-
ną konsekwencją zmiany brzmienia art. 7.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 59 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawki nr 3 i 7 zostały przyjęte.
Poprawki nr 4 i 17 należy przegłosować łącznie. 

Poprawka nr 4 zmierza do zniesienia obowiązku 
przekazywania zysków uzyskanych przez sędziego 
trybunału z tytułu posiadania akcji lub udziałów 
w spółkach prawa handlowego na wybrany cel pu-
bliczny. Powiązana z nią poprawka nr 17 koryguje 
odpowiednio odesłanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawki nr 4 i 17 zostały odrzucone.
Poprawka nr 5 umożliwia gromadzenie zysków 

osiągniętych z akcji bądź udziałów w spółkach pra-
wa handlowego na odrębnym rachunku bankowym, 
z tym zastrzeżeniem, że sędzia będzie mógł z nich 
skorzystać dopiero po zakończeniu kadencji.

Kto jest za?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 było za, 25 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 306 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatno-
ściach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 307 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 303 Z.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka nr 13 została przyjęta.
Poprawka nr 14 znosi ograniczenie, zgodnie z któ-

rym sędzia trybunału w stanie spoczynku może zo-
stać zatrudniony tylko na jednej uczelni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka nr 14 została przyjęta.
Poprawka nr 15 zawęża zakaz podejmowania przez 

sędziego trybunału w stanie spoczynku zajęć innych 
niż zatrudnienie jedynie do tych przypadków, w któ-
rych mogłoby dojść do naruszenia godności sędziego 
trybunału w stanie spoczynku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 42)
Poprawka nr 15 została przyjęta.
Poprawka nr 18 jest podyktowana dążeniem do za-

chowania spójności rozwiązań zawartych w ustawie 
oraz treści oświadczenia składanego według formu-
larza stanowiącego załącznik nr 3 do ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 19 sprowadza się do skreślenia w za-

łączniku nr 3 do ustawy odnośników, które z punktu 
widzenia regulacji ustawowych są nieadekwatne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
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przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 było za, 25 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jako-
ści handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 320 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 323 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o paszach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 304 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje na po-
siedzeniu w dniu 17 listopada bieżącego roku roz-
patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
16 listopada 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników i przedsta-
wiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca Piotr Florek lub po-

zostały senator sprawozdawca, Wiesław Kilian, chcą 
jeszcze zabrać głos?

Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana poprawka ma na celu ograniczenie, 

że tak powiem, pielgrzymek do prezesa kasy. Chodzi 
o to, że poprzednio powołania i odwołania dotyczyły 
kierowników placówek terenowych, a ta ustawa spo-
woduje, że będzie to dotyczyć nie tylko kierowników, 
ale i ich zastępców. W takim razie prezes kasy będzie 
powoływał również zastępców w terenie. Należy do-
mniemywać, że… No, na szczeblu krajowym będzie 
on musiał podejmować decyzję, kto będzie w danej 
jednostce terenowej nie tylko kierownikiem, ale i za-
stępcą kierownika. Stąd, żeby ograniczyć te piel-
grzymki do prezesa, taka poprawka. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym 

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 57 było za, 25 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek – druk senacki nr 305 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu 
do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 
2014 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, 
w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek – druki senackie nr 309 A i 309 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy 
przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 
11 czerwca 2014 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 308 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Komisje na posiedzeniu w dniu 17 li-
stopada rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 16 listopada nad ustawą o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym i przedstawiają 
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w pkcie I, czyli przyjąć tę ustawę bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jerzy Czerwiński 

lub pozostały senator sprawozdawca, Mieczysław 
Augustyn, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Dziękuję.
Senator Mieczysław Augustyn był ponadto 

sprawozdawcą mniejszości Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Przystępujemy do głosowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku…)
Tak?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy teraz ja mogę?)
Nie, nie, teraz głosujemy, Panie Senatorze. Jest 

wniosek o przyjęcie ustawy, no, nie będę… Teraz nie 
ma czasu na debatę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo pana marszał-
ka przepraszam i więcej już nie będę się odzywał…)

Bardzo dobrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …ale jeżeli Wysoka 

Izba, która… Cała komisja, i koalicja, i opozycja, 
głosowała za…)

Ale już zagłosowali…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale oni o tym w ogóle 

nie wiedzą…)
Ale już jest po głosowaniu, Panie Senatorze, tak że 

już może pan teraz… Przepraszam bardzo, odbieram 
panu głos.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie będę się już wię-
cej…)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez pana senatora Kazimierza Wiatra wnio-
skiem o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz ustawy o muzeach bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Powracamy do rozpatrywania…
Nie, moment. To już koniec, tak?
(Głosy z sali: Koniec.) (Wesołość na sali)
Proszę państwa, jeszcze ważna informacja. 

Chciałbym, żebyście państwo jeszcze nie opuszczali 
sali. Momencik, ja przeczytam tylko jedną stronę, 
wysłuchajcie.

W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 
senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam i informuję, że następne posiedze-
nie Senatu odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone gło-
sowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez komisję poprawką…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, mu-
szę coś wyjaśnić, bo będą głosować przeciw czemuś, 
co…)

Teraz? Teraz już nie. Teraz przystępujemy do gło-
sowania. Już nie, przepraszam, Panie Senatorze, za 
późno.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Sekundę…)
No, pół sekundy daję panu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale sprawa jest ważna, 

bo będziemy głosować przeciwko czemuś, odnośnie 
do czego zagłosowaliśmy, że jesteśmy za. Tak więc 
muszę wytłumaczyć Wysokiej Izbie…)

Ale teraz nie jest na to pora, teraz już głosujemy. 
Czas na debatę, dyskusję i wyjaśnianie już był, a teraz 
jesteśmy w trakcie głosowań. Teraz już nie tłuma-
czymy poprawek, taki jest tutaj zwyczaj. W Sejmie 
jest inaczej, Panie Senatorze, wiem, bo to widzę. Ale 
u nas jest inaczej.

Przystępujemy do głosowania na przedstawioną 
przez komisję poprawką.

Poprawka uzupełnia zmianę z art. 37a ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o ko-
rektę ust. 3 w tym przepisie w ten sposób, aby osoby 
samodzielnie wykonujące prace konserwatorskie, pra-
ce restauratorskie lub badania konserwatorskie, pro-
wadzone przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, musiały się legitymować kwalifikacjami 
koniecznymi do kierowania takimi pracami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 5 było za, 71 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu (Głosowanie nr 55).
Poprawka została odrzucona.
Czy ktoś zgłosi wniosek…
Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, zgłaszam wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.
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(marszałek S. Karczewski) ta została zastosowana w celu odróżnienia ich od 
innych placówek, w tym szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceów ogólnokształcących oraz zespołów 
przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych 
i innych placówkach prowadzących kształcenie w peł-
nym wymiarze, wobec których używana jest inna 
nazwa, tj. „szkoła”, „gimnazjum” i „liceum ogólno-
kształcące” – zgodnie z §1 pkt 1 wspomnianego tu 
rozporządzenia.

Zdaniem przedstawicieli środowisk, które zgła-
szają swoje uwagi w tej sprawie, nazwa „szkolny 
punkt konsultacyjny” jest niewłaściwa i myląca. 
Prowadzony w tych placówkach cykl kształcenia 
jest oparty na polskich podstawach programowych 
opracowanych i zatwierdzonych przez polskie władze 
oświatowe, co wiąże się z koniecznością spełnienia 
odpowiednich wymogów w zakresie procesu i warun-
ków kształcenia, przygotowania kadry pedagogicznej 
oraz wykorzystania właściwych podręczników i po-
mocy szkolnych. Dodatkową kwestią jest obniżenie 
prestiżu tych placówek, które nieoczekiwanie stra-
ciły status szkoły, a ich ranga w odczuciu społecz-
nym została obniżona, co przede wszystkim dotyka 
uczęszczających tam uczniów, a w dalszej kolejności 
pracujących tam nauczycieli.

Wydaje się, że nazwa „szkolny punkt konsultacyj-
ny” – nawet w przypadku placówek, które prowadzą 
nauczanie w systemie uzupełniającym – jest wyjąt-
kowo nietrafiona, ponieważ w żadnym aspekcie nie 
kojarzy się z procesem kształcenia czy wychowania. 
W związku z tym proszę pana marszałka o podję-
cie działań w celu przywrócenia tym placówkom 
adekwatnej do faktycznie pełnionej funkcji nazwy 
„Szkoła Polska” przy właściwej jednostce organi-
zacyjnej typu przedstawicielstwo dyplomatyczne, 
urząd konsularny czy przedstawicielstwo wojskowe 
Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje oświadczenie, za 
pośrednictwem pana marszałka, kieruję do minister 
edukacji narodowej.

I drugie oświadczenie, oświadczenie skierowane 
do prezydenta miasta Częstochowy.

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianych 
przez prezydenta miasta Częstochowy dotyczących rze-
komej konieczności zwolnienia z pracy około 200 na-
uczycieli obecnych gimnazjów w związku z reformą 
gimnazjalną przygotowywaną przez rząd, kieruję do 
pana marszałka prośbę o zwrócenie się do wspomnia-
nego organu samorządu terytorialnego z wnioskiem 
o przedstawienie opinii publicznej precyzyjnych wy-
liczeń w tej sprawie i podanie szczegółów dotyczących 
sposobu przeprowadzenia tych wyliczeń.

Mój wniosek podyktowany jest tym, że zachodzi 
istotna rozbieżność pomiędzy wyliczeniami podawa-
nymi przez władze samorządowe Częstochowy a da-
nymi przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, które w przeciwieństwie do szacunków 

oraz 1 grudnia, z możliwością skrócenia o ten 1 grud-
nia. I zaczynamy o godzinie 9.00. To jest ta informa-
cja, którą chcę przekazać. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatorów nie byłoby moż-
liwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 
5 minut.

Nad oświadczeniami senatorskimi nie przepro-
wadza się dyskusji.

Czy ktoś z senatorów pragnie…
(Rozmowy na sali)
Pan senator Artur Warzocha, bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam dzisiaj dwa oświadczenia. Pierwsze dotyczy 

szkolnych punktów konsultacyjnych.
W związku z licznymi opiniami, które wpływają 

do przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą ze strony środo-
wisk polonijnych i Polaków mieszkających za grani-
cą, a które dotyczą kwestii nazewnictwa placówek 
oświatowych zajmujących się kształceniem polskich 
dzieci i młodzieży przebywających za granicą, proszę 
pana marszałka o podjęcie działań zmierzających do 
doprowadzenia do zmiany obowiązującej obecnie 
nazwy używanej w przypadku placówek oświato-
wych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach woj-
skowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z §1 pkt 2 rozporządzenia ministra edu-§1 pkt 2 rozporządzenia ministra edu-1 pkt 2 rozporządzenia ministra edu-
kacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich cza-
sowo przebywających za granicą placówki oświa-
towe, które umożliwiają uczniom uczęszczającym 
do szkół działających w systemach oświaty innych 
krajów uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcą-
cego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia 
uzupełniającego i planami nauczania, nazwane zo-
stały szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Nazwa 



181
30. posiedzenie Senatu w dniu 17 listopada 2016 r.

Oświadczenia

(senator A. Warzocha) lenia polskich obywateli. W związku z tym przedsta-
wiciele wszystkich organów władzy publicznej, nawet 
w momencie przeprowadzania trudnych zmian, powin-
ni wykazać się właściwą wrażliwością i wysoką etyką 
zarówno polityczną, jak i osobistą.

Swoje oświadczenie za pośrednictwem pana mar-
szałka kieruję do prezydenta miasta Częstochowy.

Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezes Rady 

Ministrów, pani Beaty Szydło.
Szanowna Pani Premier!
Do chwili obecnej nie zostało rozwiązanych wiele 

problemów, których przyczyny leżą w wybuchu i prze-
biegu II wojny światowej. Państwo polskie teoretycznie 
znalazło się w gronie zwycięzców tej wojny, praktycznie 
niestety poniosło proporcjonalnie największe straty, do 
dziś niezrekompensowane. Ponieśli je także nasi polscy 
obywatele. Część strat materialnych osób prywatnych 
została wyrównana w niewielkim procencie przez pol-
skie państwo, np. w ramach tzw. roszczeń zabużań-
skich. Część, raczej w formie minimalnej zapomogi, 
a nie ekwiwalentnego odszkodowania, przekazały firmy 
i państwo niemieckie, np. polskim robotnikom przy-
musowym pracującym w III Rzeszy. Pozostały jednak 
duże grupy naszych obywateli, których słuszne rosz-
czenia z czasów II wojny światowej nie zostały zaspo-
kojone w żaden sposób, tak jakbyśmy chcieli o nich jak 
najszybciej zapomnieć. Do takiej grupy należą obecni 
obywatele polscy, którzy w trakcie II wojny światowej 
zostali wysiedleni ze swoich siedzib – mieszkań, do-
mów i gospodarstw – przez okupanta niemieckiego. 
Liczbę Polaków wysiedlonych przez Niemców szacuje 
się na ok. 1,7 miliona osób. Większość z nich pochodziła 
z Wielkopolski, a ściślej z ówczesnego niemieckiego 
Kraju Warty. Po konfiskacie majątku Niemcy przewozili 
Polaków na tereny wschodniej Generalnej Guberni. Po 
zakończeniu wojny część wysiedlonych wróciła do swo-
ich siedzib, część przeniosła się na Ziemie Odzyskane 
i tam otrzymała w ramach rekompensaty opuszczone 
mienie poniemieckie. Ale duży procent wysiedlonych ni-
gdy żadnego zadośćuczynienia za skonfiskowane przez 
Niemców mienie nie otrzymał.

Czy państwo polskie, przynajmniej częściowo – 
tak jak np. Zabużanom – zrekompensuje straty mate-
rialne wysiedlonym przez Niemców w trakcie II woj-
ny światowej Polakom, obecnym obywatelom Polski? 
Jeśli nie, to czy państwo polskie podejmie działania, 

podanych przez prezydenta miasta zakładają, że re-
forma gimnazjalna zwiększy zapotrzebowanie na 
pracę w częstochowskich szkołach o 39 nauczycieli. 
Oba przedstawione wyliczenia opierają się na tych sa-
mych źródłach dostarczonych przez samorząd miasta 
Częstochowy do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
za pośrednictwem śląskiego kuratorium oświaty, tj. 
na podstawie systemu informacji oświatowej. 

Przedstawione przez prezydenta miasta 
Częstochowy dane budzą zrozumiałe obawy w śro-
dowisku nauczycieli gimnazjów, którzy przyjmując 
do wiadomości propagowane przez niektóre lokalne 
media negatywne doniesienia oparte na informacjach 
rozpowszechnianych przez urząd miasta, boją się 
utraty pracy i boją się o swoją przyszłość. Tymczasem 
z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że wspo-
mniany urząd zwrócił się do dyrektorów gimnazjów 
z poleceniem przygotowania wyliczeń, ilu nauczycieli 
straci zajęcie z powodu wygaszania kolejnych klas 
gimnazjów, bez uwzględnienia ich migracji do szkół 
podstawowych i średnich. Można na tej podstawie 
przypuszczać, w przypadku potwierdzenia prawdzi-
wości tych informacji, że dane te są niepełne i nie 
przedstawiają pełnego obrazu skutków kadrowych 
planowanej reformy. Niemniej sytuacja w środowisku 
nauczycielskim w Częstochowie jest zła i prowadzi do 
eskalacji niepotrzebnych napięć zarówno w szkołach, 
jak i wśród opinii publicznej. Organ prowadzący dla 
częstochowskich szkół, jakim jest miejscowy samo-
rząd, od samego początku negatywnie odnosił się do 
planów reformy gimnazjalnej.

Już na początku tej kadencji parlamentu w Urzędzie 
Miasta Częstochowy pod auspicjami prezydenta miasta 
Częstochowy zorganizowane zostało spotkanie w gro-
nie samorządowców, przedstawicieli związków oświa-
towych, nauczycieli i dyrektorów szkół z udziałem 
parlamentarzystów opozycji, którego przesłaniem był 
sprzeciw wobec zapowiadanej reformy gimnazjalnej, 
chociaż wtedy pani Anna Zalewska, minister edukacji 
narodowej, nie przedstawiła jeszcze żadnych założeń 
przedmiotowej reformy. Co więcej, w tej dyskusji, moc-
no nagłośnionej przez niektóre lokalne media, wyko-
rzystano również uczniów gimnazjów, osoby nieletnie, 
które w swych wystąpieniach zwracały się do prezes 
Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, z apelem 
o wycofanie się z planowanej reformy i o – cytuję – ra-
towanie dorobku gimnazjów. Dla wielu przedstawicieli 
lokalnej opinii publicznej fakt wciągania młodzieży 
do sporów politycznych był wyjątkowo niesmaczny, 
a wziąwszy pod uwagę wiek niektórych mówców – 14 
czy 15 lat – po prostu nieetyczny. Tymczasem akurat 
ta reforma oprócz spraw zawodowych dotyczących 
zatrudniania nauczycieli dotyka wyjątkowo delikatnej 
materii, czyli wychowania i kształcenia młodego poko-
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(senator J. Czerwiński) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół trzydziestego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam trzydzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
kowską)

aby do tej rekompensaty zobowiązała się Republika 
Federalna Niemiec, następca prawny agresora 
i sprawcy wysiedleń – niemieckiej III Rzeszy? Czy 
takie działania były podejmowane? Jeśli tak, to jaki 
był efekt prowadzonych z Niemcami rozmów? Jeśli 
nie, to dlaczego tych rozmów nie podjęto? Sprawa 
ta jest tym bardziej ważna, że Niemcy regularnie 
próbują pisać na nowo historię II wojny światowej.

Z wyrazami szacunku – senator RP Jerzy 
Czerwiński.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 06)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + - - + + - - - + - + - - + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . + + - - - + - + + - + + + + + + +
  3 M. Augustyn - + + - + + + + + + . + + ? + + + + + +
  4 A. Bielan + - . + + - - + + - + + - + + + + + + +
  5 G. Bierecki + - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7 A. Bobko . . . + + - - ? + + + + - + + + + + + +
  8 R. Bonisławski - + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  9 W. Bonkowski + - - + + - - + + + - + - + + . + + + +
  10 M. Borowski . + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz - + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  13 M. Budner + - - + + ? - - + - + + - + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  15 Z. Cichoń + - ? + + ? - - + + + + - + + + + . + +
  16 L. Czarnobaj - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  17 G. Czelej + - - + + - - + + - + + - + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + - - + + + + - + - + + - + + + + + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski . - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + - - + + - - + + - + + - + + + + + + +
  22 R. Dowhan - + + - + + + + + + + + + - + + + + . +
  23 J. Duda . . . - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  24 J. Fedorowicz - + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  25 P. Florek - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  26 R. Gaweł + - - + + - . - + - + + - + + + + + + +
  27 A. Gawęda + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  28 S. Gogacz . . . + + - - - + - + + - + + + + + + +
  29 M. Golba + - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + - - + + - - - + - + - - + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  36 S. Karczewski + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  37 W. Kilian - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  38 K. Kleina - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  40 A. Kobiak . + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  43 W. Komarnicki - + + - . + + + + + + + + - + + + + + +
  44 T. Kopeć + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
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  47 J.F. Libicki - + . - + + + + + + + + + - + + + + + +
  48 M. Łuczak + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  49 J. Łyczak + - - + + - - - + + + - - + + + + + + +
  50 R. Majer + - - + + - - - + - + - - + + + + + + +
  51 R. Mamątow + - - + + - - - + - + + - + + + + + + .
  52 M. Martynowski + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
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  54 A. Mioduszewski + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  55 A. Misiołek - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  56 K. Mróz + - - + + - - + + - + + - + + + + + + +
  57 G. Napieralski - + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  60 A. Pająk + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  62 G. Peczkis + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  63 M. Pęk + - - + + - - - + - + - - + + + + + + +
  64 W. Piecha + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  65 L. Piechota - + + - + + + + + + + . + + + . + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  68 M. Potoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  69 K. Probierz . . . + + - - + + + + + - + + + + + + +
  70 Z. Pupa + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  73 T. Romańczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74 J. Rotnicka - + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  75 J. Rulewski . . . - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  76 J. Rusiecki + - - + + - - - + - + + - + + + + + . +
  77 S. Rybicki - + + - + + + + + + + + - ? + + + + + +
  78 C. Ryszka + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  79 J. Sagatowska + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  80 M. Seweryński . . - + + - - - + - + - - + + + + + + +
  81 K. Słoń . . . + + - - - + - + + - + + + + + + +
  82 W. Sługocki - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  83 A. Stanisławek . . . + + - - + + - + + - + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . ? + + - ? + + + + ? + + + + + + +
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed + - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  92 J. Wcisła - + + - + + + + + + + + + ? + + + + + +
  93 K. Wiatr + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  94 J. Włosowicz + . - + + - - + + + + + - + + + + + + +
  95 A. Wojtyła + - - + + - - - + - + + - + + + + + + .
  96 A. Zając + - - + + - - - + - + + - + + + + + + +
  97 J. Zając + ? - + + ? - - + - - + - + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska - + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
  99 P. Zientarski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + - . + + - - + + - + + - + + + + + + +
 
  Głosujących 71 73 72 80 79 80 79 80 80 80 79 79 80 80 80 78 80 79 77 78
  Za 47 27 26 51 79 30 29 37 80 35 77 73 27 56 80 78 80 79 77 78
  Przeciw 24 45 45 28 0 47 50 41 0 45 2 6 52 9 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0
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  2 A.M. Anders + + + + + + + - - . . . . . . . . . . .
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  4 A. Bielan + . + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . - - - - - + - + + - + + +
  6 P. Błaszczyk . . . . . . . - . - - - + - + + - + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + - - - - - + - + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + . + + + + + - + + - + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + - . - - - + - + + - + + +
  10 M. Borowski . . . . . . . + ? . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz + . + + + + + + + + + + + + - + + - - -
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + . . + + + - + - + + - + +
  13 M. Budner + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + - . - - - + - - + - + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + + - - . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  17 G. Czelej + . + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + . + . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + - - + - + + - + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . - - - - + - + + - + + +
  30 A. Grabowski + + + + + + + - . - - - + - + + - + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . + + + + + - + - + . - + +
  32 M. Grubski + + + + + + + + . + + + - + - + + - + +
  33 J. Hamerski + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . - - - - - + - + + - + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + . . - - - + . + + - + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  37 W. Kilian + . + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + . . . . . . . . . . .
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + . + + + - + - + + - + +
  41 M. Koc . . . . . . . - - - - - + - + + - + + +
  42 S. Kogut + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  44 T. Kopeć + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + + + - . - - - + . . + - + + +
  46 W. Kraska + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + . + + + - + - + + - + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + + - - - . - + - + + - + + +
  50 R. Majer + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + - - - - - + - . + - + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski . . . . . . . - + - - - + + + + ? + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + + + - . - - - + - + + - + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  62 G. Peczkis + + + + + + + - . - - - + - + + - + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  64 W. Piecha + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  68 M. Potoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  69 K. Probierz + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . - - - + - + + - + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + . + . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk . . . . . . . . . - - - + - + + - + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  78 C. Ryszka + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  80 M. Seweryński + + + + + + + - . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + . + + + - + - + + - + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  84 L. Staroń + + + + + + + . . - ? + + ? + ? ? + + +
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed . . . . . . . . . - - - + - + + - + + +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach . . . . . . . + . + + + - + - + + - + +
  91 A. Warzocha + + + + + + + - . . - - + - + + - + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  93 K. Wiatr + + + + + + + - . - - - + - + + - + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  95 A. Wojtyła . + + + + + + - - . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + + + + + + - - - - - + - + + - + + +
  97 J. Zając + + + + + + + ? ? . . - + + + + - + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + - + - + + - . +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + - + - + + - + +
  100 J. Żaryn + + + + + + + . - - - - + - + + - + + +
 
  Głosujących 79 76 80 80 80 80 80 81 69 80 80 82 82 80 80 82 81 82 81 82
  Za 79 76 80 80 80 80 80 27 23 25 25 25 59 27 54 81 25 57 80 80
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 53 44 55 54 57 23 52 26 0 54 25 1 2
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  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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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  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 81 79 78 79 81 82 81 82 83 83 83 83 83 82 79 80
  Za 80 79 78 79 56 82 81 57 83 83 83 57 83 82 5 79
  Przeciw 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 71 1
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
                



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

30. posiedzenie Senatu w dniach 15, 16 i 17 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań190

    61
  54 A. Mioduszewski +
  55 A. Misiołek -
  56 K. Mróz +
  57 G. Napieralski -
  58 J. Obremski +
  59 B. Orzechowska +
  60 A. Pająk +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej -
  62 G. Peczkis +
  63 M. Pęk +
  64 W. Piecha +
  65 L. Piechota -
  66 A. Pociej .
  67 M. Poślednik ?
  68 M. Potoczny +
  69 K. Probierz +
  70 Z. Pupa +
  71 K. Radziwiłł +
  72 M. Rocki ?
  73 T. Romańczuk +
  74 J. Rotnicka -
  75 J. Rulewski .
  76 J. Rusiecki +
  77 S. Rybicki ?
  78 C. Ryszka .
  79 J. Sagatowska +
  80 M. Seweryński .
  81 K. Słoń +
  82 W. Sługocki -
  83 A. Stanisławek +
  84 L. Staroń +
  85 G. Sztark -
  86 A. Szwed +
  87 A. Szymański +
  88 R. Ślusarz .
  89 P. Termiński .
  90 P. Wach -
  91 A. Warzocha +
  92 J. Wcisła -
  93 K. Wiatr +
  94 J. Włosowicz +
  95 A. Wojtyła .
  96 A. Zając +
  97 J. Zając .
  98 B. Zdrojewska -
  99 P. Zientarski -
  100 J. Żaryn +
 

  Głosujących 85
  Za 56
  Przeciw 22
  Wstrzymało się 7
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 30. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj po raz kolejny bawimy się w kotka i myszkę. Po raz kolejny zmieniamy porządek obrad i na chyb-

cika wprowadzamy pod obrady nowe ustawy. Dziś jest to ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Takie zachowanie nie przystoi Wysokiej Izbie, nie licuje z powagą 
Senatu. Tak przecież nie można pracować. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i naprawdę powinniśmy zachowywać 
się racjonalnie i odpowiedzialnie.

Drodzy Senatorowie, projekt ustawy o sądach powszechnych wprowadza zmiany w 11 ustawach, kompletnie 
ze sobą niepowiązanych, czym narusza zasady dobrej legislacji. Jest to niedopuszczalne, gdyż nie respektuje 
on wymogów dotyczących stanowienia prawa. Tworzymy złe prawo. Ta ustawa to niestety nic innego jak ka-
ganiec założony sędziom: będziecie posłuszni – będziecie pracować; będziecie niezależni – będą problemy. Jak 
inaczej wytłumaczyć fakt, że wprowadza się jawność oświadczeń majątkowych? Przecież już teraz sędziemu 
grożą wysokie kary za utajenie swojego majątku w oświadczeniu. Mamy przecież do tego odpowiednie służ-
by. Jak również wytłumaczyć fakt, że wprowadza się nowe kary dla sędziów? Kto te kary będzie wymierzał? 
Wiadomo kto.

Ponadto ustawa daje prokuratorowi uprawnienia większe od uprawnień sądu. Prokurator może unieważnić 
wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli tylko złoży wniosek o wycofanie akt z sądu. Sąd musi obligatoryjnie 
oddać prokuratorowi akta, a ten będzie powtarzał postępowanie. Chcecie powtarzać postępowania dotyczące 
wielu spraw, które są już w sądach, co będzie prowadzić do przewlekłości tych postępowań. Z czego będziemy 
płacić kolejne kary w Strasburgu? Dlaczego chcecie, żeby polski wymiar sprawiedliwości był w jeszcze gor-
szym stanie? Dlaczego działacie przeciwko osobom poszkodowanym, które czekają na sprawiedliwe wyroki?

Partia rządząca od roku prowadzi walkę z sędziami, czy to z Trybunałem Konstytucyjnym, czy to teraz 
z sędziami powszechnymi. Dążycie do tego, aby kontrolować każdą dziedzinę życia obywateli. Ja naprawdę 
rozumiem, że jeżeli chodzi o sądy, to jest wiele spraw wymagających naprawy, że ustawa, przynamniej w zało-
żeniach, ma skracać przewlekłość postepowań, szczególnie tych o charakterze gospodarczym, ale procedowanie 
w ten sposób, szybko i niespójnie, oddanie w zasadzie pełnej kontroli nad sądami ministrowi sprawiedliwości, 
upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów i możliwość wymierzania kar i upomnień sędziom – to 
wszystko powoduje nasze obawy i sprawia, że trudno uwierzyć, że to troska o dobro obywateli. Raczej jest to 
próba odegrania się na sędziach. Niestety jak zawsze stracą na tym obywatele.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 30. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!
Od roku obserwujemy, jak partia rządząca krok po kroku niszczy jedną z najważniejszych instytucji demo-

kratycznych – Trybunał Konstytucyjny. Aby wyeliminować TK, w tej kadencji parlamentu stworzyliście państwo 
już 6 ustaw, a raczej bubli prawnych, które przez ekspertów i opinię publiczną zostały ocenione jednoznacznie 
negatywnie. Zarówno sam TK, jak i przedstawiciele Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej wskazali na 
niekonstytucyjność zapisów waszych projektów.

Dążycie do tego – i to jest głównym zadaniem nowej ustawy o TK – aby parlament z waszą większością 
mógł uchwalić każdą ustawę, także jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli konstytucją. Argumentujecie, że 
parlament jest głosem suwerena. Tak nie jest! Parlament jest głosem przedstawicieli suwerena. Suwerenem 
Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, a nie posłowie i senatorowie! Suwerenem nie są również konstytu-
cyjni ministrowie, sędziowie czy nawet sędziowie TK. Tak jak już powiedziałem, suwerenem jest cały naród, 
a nie jego część, która zagłosowała na daną partię polityczną. Skoro już tak chętnie odwołujecie się państwo 
do woli narodu, to proszę pamiętać o referendum konstytucyjnym, w którym właśnie suweren wyraził trwałą 
wolę związania siebie i swoich władz konstytucją.

Ta nowa ustawa to niestety nic innego jak kaganiec założony sędziom: będziecie posłuszni – będziecie 
pracować; będziecie niezależni – będą problemy. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że wprowadza się jawność 
oświadczeń majątkowych w sytuacji, gdy już teraz sędziemu grożą wysokie kary za utajnienie swojego majątku 
w oświadczeniu? A mamy przecież od tego odpowiednie służby. Jak również wytłumaczyć fakt, że wprowadza 
się nowe kary dla sędziów? Kto te kary będzie wymierzał? Wiadomo.

Jest mi ogromnie przykro, że mimo apelu tylu środowisk znowu w sposób urągający demokracji, tak ha-
niebnie próbuje się zniszczyć TK. Ja wiem, że państwo macie większość i możecie przegłosować wszystko, ale 
na Boga, są jakieś granice, jest zdrowy rozsądek.

Demokracja polega nie tylko na wyborach, ale również na tym, że nowo wybrana władza jest sprawowana 
przez 3 równoważące się i współpracujące siły: władze wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Dlatego musimy sobie dzisiaj zadać fundamentalne pytanie: czy Polska ma być państwem demokratycznym 
z niezawisłą władzą sądowniczą, czy raczej państwem, które jest sterowane ręcznie przez partię rządzącą? Albo 
jedno, albo drugie.

Proszę was, Drodzy Senatorowie PiS, abyście nie głosowali za tą quasi-ustawą, która całkowicie uzależnia TK 
od władzy i tym samym znosi jego rolę jako strażnika konstytucji. Strach pomyśleć, co będzie dalej, kto będzie 
decydował o konstytucyjności zapisów. I czy po uchwaleniu tej ustawy będzie potrzebna jeszcze konstytucja?

Szanowni Państwo, trzeba wprowadzać reformy, które powodują, że nasze państwo jest sprawniejsze i moc-
niejsze. Jednak skalę i granicę tych reform wyznacza konstytucja, którą my, parlamentarzyści i również organy 
władzy, musimy bezwzględnie szanować. W przeciwnym razie nie tworzymy ustawy, tylko jej pozór.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa dotyczy uporządkowania wszystkich zagadnień dotyczących statusu sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego. Jest ona w dużej mierze wykonaniem wniosków wynikających z raportu ekspertów powo-
łanych przez marszałka Sejmu, a konkretnie zbiera w jednym akcie prawnym wszystkie przepisy dotyczące 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zasadniczo zawiera zapisy, które już od lat funkcjonują na gruncie innych 
ustaw, a dotyczą statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma w nich rewolucji, jeżeli chodzi o status 
sędziów, choć niektórzy tak to widzą i argumentują. Jednak pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego różni 
się od pozycji sędziów sądów powszechnych, administracyjnych czy Sądu Najwyższego, dlatego niezbędne 
jest precyzyjne określenie praw, obowiązków, stosunku służbowego oraz zasad odpowiedzialności sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego w formie odrębnej ustawy. W szczególności jest to zasadne w przededniu zmian 
w trybunale dotyczących wyboru nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Co zawiera uchwalana ustawa? Nowością jest obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego opozycja jest temu przeciwna? Pyta: niby czemu miałoby służyć ujawnia-
nie majątków sędziów Trybunału Konstytucyjnego? A temu, aby zachować transparentność życia publicznego. 
Skoro najważniejsze osoby w państwie składają oświadczenia majątkowe, to dlaczego sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego nie mogą? Według ustawy będą je składać zarówno przed objęciem urzędu, później co rok, 
do 31 marca, jak i na koniec, po zakończeniu swojej misji w Trybunale Konstytucyjnym.

Kolejne rozwiązanie dotyczy ograniczenia dodatkowego zatrudnienia sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 
Skoro uposażenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego jak na warunki polskie jest bardzo wysokie i godzi-
we, to sędzia TK nie powinien podejmować zbyt licznych dodatkowych zajęć. Ustawa pozostawiła możliwość 
zatrudnienia u jednego pracodawcy w charakterze dydaktyczno-naukowym. U jednego pracodawcy, bo jak 
się okazało, niektórzy sędziowie pracowali na wielu uczelniach, u różnych pracodawców, niezależnie od bycia 
sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Następnym rozwiązaniem, które wzburzyło opozycję, jest nałożenie na sędziów w stanie spoczynku obo-
wiązku apolityczności. To nie jest nałożenie kagańca na sędziów. Jeśli ktoś chce brać czynny udział w życiu 
politycznym, może się zrzec tego statusu. Oznacza to, że jeśli któryś z sędziów TK w stanie spoczynku będzie 
wypowiadał się o bieżącej polityce w podobny sposób, jak to obecnie czyni były prezes TK Jerzy Stępień, to 
powinien zrzec się tytułu sędziego. Podobne ograniczenia ma sędzia TK sprawujący urząd. Musi być apolityczny.

Wprowadzane ograniczenia w odniesieniu do sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 
są więc rzeczą naturalną. Sędziowie zachowują tytuł sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zachowują przy-
wileje, uposażenie, immunitet, a więc swoją postawą pracują na wizerunek Trybunału Konstytucyjnego. Czy 
nie powinni zachowywać się tak, aby budować prestiż Trybunału Konstytucyjnego, a nie osłabiać go? To jest 
konsekwencja tego, co obowiązuje sędziego w stanie czynnym. Jeżeli mu się nie podoba, nie musi być sędzią.

Nie można tych spraw rozpatrywać w kategoriach ograniczenia praw i wolności obywatelskich, dlatego że 
jest wybór. Każdy po wyborze na określoną funkcję musi się liczyć z tym, że ta funkcja wiąże się z pewnymi 
ograniczeniami praw i wolności obywatelskich. Ale skoro się decyduje, to znaczy, że godzi się na pewnego 
rodzaju ograniczenia.

Ożywioną dyskusję wzbudził kodeks etyczny, który ma obowiązywać sędziów TK. Opozycja twierdzi, że 
jest to knebel dla sędziów, że to represje. Ale przecież ten kodeks będzie uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego! Czyli to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego określą, co przystoi sę-
dziemu trybunału, a co nie przystoi, jak sędzia winien się zachowywać. To jest suwerenna decyzja Trybunału 
Konstytucyjnego, a dokładnie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podobne kodeksy 
etyczne obowiązują w wielu profesjach wiążących się z zaufaniem publicznym i nie powinno to nikogo dziwić.

Kolejne kontrowersje wzbudza ograniczenie wieku w przypadku pełnienia mandatu sędziego. Po siedem-
dziesiątym roku życia będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie. Cóż, celem jest zdrowie sędziego, to, aby nie 
padł za biurkiem. Jakoś nikt, żaden pracownik nie bulwersuje się, że pracodawca co jakiś czas kieruje go na 
badania okresowe. Czy to ma oznaczać, że pracodawca chce mi wypowiedzieć stosunek pracy? Nic podobnego. 
Jest to wyraz troski o pracownika.

Generalnie ustawa, precyzując status sędziego TK, zdejmuje z niego aurę superwładzy.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowany aktualnie przez Wysoką Izbę rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza 
szereg zmian w działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w zasadach dotyczących 
pomocy przyznawanej przez agencję.

Regulacje zawarte w niniejszej ustawie pozwolą na stworzenie mechanizmów natury prawnej dających 
kierownikowi biura powiatowego lub dyrektorowi oddziału regionalnego, gdzie wystąpiła kumulacja pewnych 
zadań, możliwości prawne skorzystania z pomocy pracowników, zatrudnionych w innym biurze powiatowym 
lub oddziale regionalnym, którzy realizują analogiczne zadania, a nie są nadmiernie obciążeni pracą. Stwarza 
to możliwość lepszego wykorzystania zasobów kadrowych agencji i przyczyni się do szybszego rozpatrywania 
wniosków rolników.

Kolejną ważną zmianą jest podwyższenie z 15 tysięcy zł do 40 tysięcy zł kwoty, powyżej której do umorzenia 
wierzytelności wymagana jest zgoda ministra finansów. Nowela umożliwi również prezesowi agencji umarzanie 
wierzytelności z urzędu w sytuacji, gdy nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępo-
wania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu 
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności.

Następnie nowelizacja uściśla sposób dochodzenia kwot niezależnie lub nadmiernie pobranych płatności 
przez spółkę lub wspólników spółki cywilnej, która została rozwiązana, ale również stwarza możliwość odzy-
skania należności ujętych w księdze dłużników w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu 
krajowego poprzez przerwanie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 
Zapisy projektu ustawy stwarzają także podstawy prawne umożliwiające dokonywanie potrąceń należności 
pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z fun-
duszy europejskich. Nowela wprowadza też zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty 
umorzonych wierzytelności.

Wysoki Senacie, ciężka praca, której się podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, przynosi efekty. Mamy tu na 
myśli zaliczki, które są już wypłacane, a wcześniej takiej sytuacji nie było. Przygotowane jest 10 miliardów zł. 
Otrzymają je wszyscy rolnicy w zaliczkach. To jest efekt ciężkiej pracy ministerstwa rolnictwa oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I to jest właśnie ta dobra zmiana, której oczekują rolnicy. To jest 
ta dobra zmiana, którą realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma jasno sprecyzowany cel, a jest nim 

podwyższenie kwoty przychodu uzyskiwanego przez rolnika lub domownika, podlegających z mocy ustawy 
w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy zostali objęci powszechnym systemem ubez-
pieczenia społecznego. Obejmuje to rolników lub domowników wykonujących pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia, albo też powołanych do składu rady nadzorczej.

Wysoki Senacie, ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uregulowanie 
zawarte w art. 5b, który rolnikowi podejmującemu poza swoją działalnością rolniczą inną działalność pozwala 
uzupełniać, w niewielkim zakresie, jego dochód. Celem wprowadzonego wówczas art. 5b było uwzględnienie 
realiów społeczno-gospodarczych w życiu rolników. Aktywność wykonywana w ramach umowy cywilnopraw-
nej lub w postaci odpłatnego udziału w radzie nadzorczej podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
w powszechnym systemie, nie wyłączając z mocy ustawy z ubezpieczenia w KRUS i zapewniając pozostawanie 
w nim równolegle do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym. Ustawa z 23 października 2014 r. 
wprowadziła dla uzyskiwania przychodu granicę jego wysokości – miesięcznie nie więcej niż połowa minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Obecna nowelizacja ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawarta w druku senackim nr 303, podwyższa kwotę 
możliwego do uzyskania przychodu rolnika lub domownika do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obecnie rolnik lub domownik może na wniosek podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników mimo obję-
cia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym, o ile wynagrodzenie z tytułu działalności pozarolniczej nie 
przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. Po przekroczeniu tej kwoty rolnik 
lub domownik podlega podwójnemu ubezpieczeniu – obowiązkowemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
i dobrowolnemu w KRUS. Kwota najniższego wynagrodzenia w systemie ubezpieczeń powszechnych jest 
kwotą graniczną, do której to istnieje obowiązek sumowania dochodów z różnych źródeł do celów ich obo-
wiązkowego oskładkowania w ZUS. Jest więc zasadne, aby do osiągnięcia kwoty w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia rolnik mógł być ubezpieczony w KRUS i dopiero po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczał się 
na wniosek dobrowolnie w KRUS.

Druga zmiana zawarta w nowelizacji rozszerza katalog osób, z którymi w KRUS stosunek pracy nawiązuje 
się na podstawie powołania. Chodzi tu nie tylko o kierowników, lecz także o zastępców kierowników, dyrek-
torów i ich zastępców w istniejących strukturach KRUS. Wprowadzenie tej zmiany ma umożliwić prezesowi 
prowadzenie racjonalnej i skutecznej polityki kadrowej w poszczególnych jednostkach KRUS. Oczywiste jest, 
że dyrektor bądź kierownik odpowiadający za funkcjonowanie podległej mu jednostki musi mieć możliwość 
nieskrępowanego doboru swojego zastępcy. A zatem koniecznością jest ustawowe uregulowanie tej kwestii, 
aby nie pozostawiać pola do bardzo różnych interpretacji dotyczących obejmowania funkcji zastępców.

Trzecia kwestia dotyczy gospodarki finansowej KRUS. Ustawa dokonuje zmiany art. 83 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, realizując zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące lokowania 
wolnych środków funduszu administracyjnego. Zasada racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi 
powinna być podstawową zasadą w każdej instytucji budżetowej. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(DzU z 2014 r., poz. 1440) jest podyktowana przede wszystkim względami społecznymi, wynikającymi ze 
zwiększającej się liczby dłużników emerytów i rencistów. Poselski projekt omawianej ustawy wprowadza 
zwiększenie kwot wolnych od potrąceń, uwzględniając interes zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Zaproponowane zmiany mają na celu ochronę emerytury lub renty w przypadku zadłużenia i różnych zo-
bowiązań zaciągniętych przez emerytów. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura  Informacji 
Gospodarczej, z roku na rok zwiększa się zadłużenie wśród emerytów i rencistów. Prawdopodobnie jest to 
spowodowane łatwością otrzymywania kredytu lub pożyczki, nagłą potrzebą życiową czy potrzebą pomocy 
rodzinie. Często również zobowiązanie pozostaje wtedy, kiedy to kredytobiorca był czynny zawodowo, ale jego 
status życiowy i finansowy zmienił się w momencie przejścia na emeryturę.

Jako senator RP z miasta Pabianice, gdzie sprawuję mandat, niejednokrotnie spotkałem się z sytuacjami, 
kiedy to starsi ludzie zaciągali kredyt celem pomocy swoim najbliższym, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy 
z konsekwencji zaciągniętego zobowiązania. Kolejny problem pojawia się wówczas, gdy emeryci czy renci-
ści korzystają z usług pożyczkodawców oferujących „preferencyjne” stawki, które w rzeczywistości okazują 
się niewspółmiernie wysokie do świadczonej usługi i kwoty pożyczki. Takie firmy zresztą często korzystają 
z naiwności osób starszych. Niestety często takie sytuacje prowadzą do tego, że taki dłużnik nie jest w stanie 
spłacić zadłużenia i próbuje ratować się kolejną pożyczką. To z kolei prowadzi do spirali zadłużenia i wpad-
nięcia w większe problemy finansowe.

Przedstawione przeze mnie przykłady odzwierciadlają jedynie w małym procencie problemy, z jakimi bory-
kają się osoby starsze w całej Polsce. Niemniej jednak proponowane zmiany mają na celu także zabezpieczenie 
interesów wierzyciela. Wydaje się zasadne wprowadzenie jednolitego poziomu kwoty wolnej od potrąceń, jed-
nak wiąże się to z tym, że w przyszłości taki emeryt może mieć problem z otrzymaniem pożyczki czy choćby 
sprzętu RTV na raty. Nie zmienia to jednak faktu, że zaproponowane zmiany mają pomóc osobom starszym.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowany aktualnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ma na celu wy-

konanie prawa Unii Europejskiej. Celem ustawy jest dostosowanie katalogu zwolnień od podatku akcyzowego 
do wymagań dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspól-
notowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Wysoki Senacie, zmiana ta ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej, która zakwestionowała 
zakres zwolnień z podatku akcyzowego produktów węglowych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne 
oraz przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania 
celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Powiem precyzyjniej: 
jeśli nadal będą one chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną 
środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

Zakres zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym wprowadzony 
ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zawiera czyn-
ności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych 
przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe oraz przez podmiot gospodarczy, w którym 
wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do 
podwyższenia efektywności energetycznej.

Wysoki Senacie, zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzone wspomnianą ustawą zwolnienia z podatku 
wyrobów węglowych są w omawianych przypadkach szersze niż zakres przewidziany w stosownej dyrektywie, 
dlatego należy dokonać zmian. Warto podkreślić, że wejście w życie nowych przepisów powinno przyczynić się 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, ponieważ nowe regulacje będą motywować podmioty energochłonne 
do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu ich działalności na środowi-
sko. Ten aspekt wpisuje się również w intensywne działania podejmowane przez Ministerstwo Środowiska. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W lipcu 2015 r. przyjęliśmy ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków, w której powołaliśmy instytucję, 

jaką jest Lista Skarbów Dziedzictwa. Ta nowa forma opieki nad zabytkami ruchomymi, które mają szczególną 
wartość dla polskiego dziedzictwa narodowego, a także są wysokiej klasy dziełami artystycznymi, z jednej strony 
ma uchronić je przed sprzedażą, a z drugiej – zapewnić im odpowiednią ochronę oraz opiekę konserwatorską.

Zmiany ustawy z lipca 2015 r. stały się konieczne, ponieważ prezydent Bronisław Komorowski przed jej 
podpisaniem zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że wpis na listę skarbów i związane 
z tym wymagania stawiane właścicielowi dzieła mogą stanowić nadmierną ingerencję w prawo własności. 
Argumentował także, że zbyt mało precyzyjne są zarówno zasady ewentualnego przejęcia przez państwo pra-
wa własności, jak i definicja skarbu dziedzictwa. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zastrzeżeń prezydenta 
Komorowskiego.

Nastąpiło odsunięcie wejścia w życie ustawy aż o 13 miesięcy. Na dodatek w tym czasie Sejm zmienił usta-
wę o warunkach dostępu do niektórych zawodów. W ustawie o ochronie zabytków oraz w ustawie o muzeach 
zostały postawione wyższe wymagania formalne osobom prowadzącym badania archeologiczne, zajmującym 
się konserwacją oraz sprawującym opiekę nad zabytkami.

Wracając do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przypomnę, że 25 maja 2016 r. trybunał uznał rozwiązania 
zawarte w lipcowej ustawie za zgodne z konstytucją, a tym samym otworzył drogę do jej podpisania. Prezydent 
Andrzej Duda ją podpisał i została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 sierpnia 2016 r. Z uwzględnieniem 
vacatio legis wejdzie ona w życie 25 listopada 2016 r., a więc za niespełna 2 tygodnie. Z tego powodu konieczne 
jest dostosowanie zapisów powołujących Listę Skarbów Dziedzictwa do dokonanych w tym czasie nowelizacji. 
M.in. chodzi tu o ujednolicenie zasad wpisu do rejestru zabytków utraconych, określenie wymagań stawianych 
osobom zajmującym się konserwacją skarbów dziedzictwa i opieką nad nimi, określenie obowiązków minister-
stwa kultury w zakresie opieki nad zabytkami, a także o finansowanie ochrony zabytków dziedzictwa. Termin 
25 listopada jest tu istotny, bo chodzi o to, aby obydwie ustawy – podpisana przez prezydenta i ta, nad którą 
debatujemy – zaczęły obowiązywać jednocześnie.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powołanie Listy Skarbów Dziedzictwa w minionej kadencji – w czym 
z radością uczestniczyłem – było decyzją bardzo ważną dla naszego państwa. Nie będę przypominał o latach 
wojen, zaborów i powstań, podczas których utraciliśmy gros zabytków oraz dzieł sztuki o najwyższej randze 
artystycznej i historycznej. Obecnie cieszymy się wolnością i niepodległością, a wszystkie ocalałe skarby 
muszą podlegać szczególnej ochronie i opiece konserwatorskiej, których nie da się zapewnić bez finansowego 
wsparcia budżetu państwa.

Co jest ważne w dyskusji o ustawie? Nie jest prawdą, że można coś komuś odebrać. Zmiana dotycząca 
katalogu utraconych ruchomych dóbr kultury daje możliwość ich powrotu do prawowitych właścicieli. Mówi 
o tym przepis art. 24a ust. 2 ustawy, wskazujący, które rzeczy ruchome mogą być wpisane do krajowego reje-
stru utraconych dóbr kultury. Wpis do tego rejestru ma znaczenie dla zachowania własności utraconej rzeczy 
ruchomej przez prawowitego właściciela, nie pozwala bowiem na nabycie takiej rzeczy przez inny podmiot, 
nawet w dobrej wierze.

W ustawie pojawił się także przepis nakazujący podmiotowi występującemu z wnioskiem o pozwolenie na 
prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich przy zabytku, aby tymi 
pracami oraz badaniami kierowały albo samodzielnie je wykonywały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Pojawił się też w miarę spójny katalog tych kwalifikacji.

Ta nowelizacja jest niezbędna i konieczne jest zapewnienie jej spójności z obowiązującymi przepisami.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Opasły tom sprawozdania rzecznika praw obywatelskich dra Adama Bodnara dowodzi ogromu pracy, 

jaką wykonał w minionym roku. Nie zawsze jednak ilość przechodzi w jakość, a właściwie – poza dialektyką 
marksistowską – nigdy. Przykładem jest ostatnie działanie rzecznika, kiedy poparł rekomendacje dla Polski 
działającego przy ONZ Komitetu Praw Człowieka. Mógłbym zapytać rzecznika: które to prawa człowieka 
w Polsce są zagrożone? Pytam o prawa człowieka, a nie o pseudoprawo kobiety do zabicia własnego dziecka. 
Najdziwniejsze jest to, że polski rzecznik znalazł się w gronie ekspertów od przestrzegania praw człowieka z ta-
kich „demokratycznych” krajów jak Rosja, Chiny czy Arabia Saudyjska. I, co najbardziej zaskakuje, w obronie 
praw człowieka powołuje się na… encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”, wyrywając z kontekstu papieskie 
teksty. Przecież papież Franciszek jednoznacznie wypowiada się na temat obrony życia od poczęcia, a także np. 
na temat związków homoseksualnych, których rejestracji w Polsce domaga się rzecznik praw obywatelskich.

W tym również duchu rzecznik praw obywatelskich wywiera presję na Ministerstwo Zdrowia, by umożliwiło 
małoletnim dostęp do świadczeń ginekologicznych bez zgody rodziców, a w konsekwencji – poszerzyło ich 
dostęp do środków antykoncepcyjnych. Ta propozycja budzi poważne wątpliwości prawne i zastrzeżenia co do 
jej zgodności z konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami rodziców. Biuro RPO na ten zarzut odpowiada, że 
„zamiarem Rzecznika nie jest ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem”, a jedynie – jak sobie dopo-
wiadam – jest tak, że skoro polskie prawo pozwala na współżycie nieletnim powyżej piętnastego roku życia, 
to powinni mieć oni swobodny dostęp do korzystania ze świadczeń ginekologicznych bez zgody rodziców. 
Rzecznik powinien wiedzieć, że w obecnym stanie prawnym kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks cywilny 
mówią wyraźnie, że osoby przed ukończeniem osiemnastego roku życia nie mają pełnej zdolności do czynności 
prawnych, czyli nie są zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji. W bliskim związku z powyższymi 
przepisami pozostają przepisy dotyczące możliwości wyrażania przez pacjenta zgody na świadczenia zdrowotne. 
Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty lekarz może przeprowadzić badanie lub 
udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu 
zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, 
a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie 
sądu opiekuńczego. Te regulacje stanowią konkretyzację zasady odpowiedzialności rodziców za wychowanie 
dziecka, która wynika zarówno z Konstytucji RP, a zwłaszcza z jej art. 48 ust. 1 i 2, jak też z wiążących Polskę 
aktów prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka.

Piotr Mierzejewski z biura RPO w ramach wytłumaczenia rzecznika twierdzi, że o wystąpienie w tej spra-
wie do ministra zdrowia zwróciły się organizacje pozarządowe, zaniepokojone „sygnałami o zgłaszających się 
niepełnoletnich pacjentach z poważnymi zaniedbaniami w zakresie zdrowia intymnego, grożącymi w skrajnych 
przypadkach nawet bezpłodnością”. Zagrożenia te mają występować szczególnie silnie w rodzinach patolo-
gicznych oraz wśród dzieci rodziców, którzy wyjechali za pracą za granicę (tzw. eurosierot). Innymi słowy: 
z powodu jakiejś grupy niepełnoletnich pacjentów pozbawionych opieki rodziców można wszystkich rodziców 
pozbawić dostępu do pełnej wiedzy o zdrowiu ich dzieci. To wyjątkowo ideologiczny charakter działań RPO, 
za którym stoi założenie, że rodzice nie powinni ingerować w sferę seksualną własnych dzieci.

Opisywana interwencja to tylko jeden z wielu przykładów budzących wątpliwości działań rzecznika. 
Wspomnę, że rzecznik wypowiadał się przeciw wprowadzeniu do polskiego kodeksu karnego ochrony prawnej 
dobrego imienia Polski. Izraelowi wolno upominać cały świat za najmniejszy przejaw antysemityzmu, nato-
miast Polsce nie wolno karać za stosowanie kłamliwego określenia „polskie obozy śmierci”. Czy rzecznik nie 
ośmiesza swojego urzędu na arenie międzynarodowej, stając po stronie niepolskiej racji stanu?

A jak wobec prawa oceniać decyzję rzecznika w sprawie ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej? 
Rzecznik zalecał składanie zażaleń na decyzje prokuratury do prokuratury. Nawet laik wie, że na decyzje pro-
kuratury zażalenie nie przysługuje. Bynajmniej nie znaczy to, że rzecznik nie zna prawa. Dobrze je zna, ale 
w debacie publicznej staje zawsze po stronie obywateli „poszkodowanych” przegraną w ostatnich wyborach 
parlamentarnych. Krótko mówiąc: Adam Bodnar jest bardzo dobrym rzecznikiem opozycji.

Rzecznik praw obywatelskich wziął również w obronę kornika w Puszczy Białowieskiej, zaskarżając de-
cyzję ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie puszczy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. Skoro eksperci od lasów twierdzą, że wycinka uratuje las przed szkodni-
kiem, to jak się to ma do oświadczenia rzecznika, że wycięcie 188 tysięcy m3 drzew w Puszczy Białowieskiej 
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może zagrażać „zdrowiu społeczeństwa”? Przypomnę, że chodzi o wycięcie drzewa świerkowego uschniętego 
w ciągu 10 lat. Aby porównać liczby, dość powiedzieć, że w Polsce wycina się około 38,5 miliona m3 drzew 
w ciągu roku. Rzecznik zaleca ministrowi Janowi Szyszce, aby rozważył w sposób należyty swoją decyzję i tak 
uzasadnił swoją decyzję, aby „przekonać społeczeństwo o zasadności tych działań”.

Należałoby zapytać: czyje społeczeństwo reprezentuje rzecznik Adam Bodnar, skoro o zwiększenie wycinki 
apelowały samorządy i organizacje z powiatu hajnowskiego, organizując nawet demonstracje w tej sprawie? 
Paweł Mucha, rzecznik Ministerstwa Środowiska, sugeruje rzecznikowi, aby w dyskusji na temat Puszczy 
Białowieskiej oparł się na faktach, na doświadczeniach polskiej szkoły ochrony przyrody i na rzetelnych danych, 
a nie na protestach grupki zmanipulowanych ekologów.

Podsumowując: rzecznik w swoim działaniu najczęściej bierze stronę wąskich grup społecznych, angażuje 
się w obronę mniejszości seksualnych, czego przykładem było domaganie się skazania łódzkiego drukarza, 
który odmówił organizacji LGBT drukowania promujących ją materiałów. Tymczasem w 2003 r. TK uznał, że 
nikogo nie wolno zmuszać do zawarcia umowy ani do wykonania usługi.

Polecam panu rzecznikowi, aby zajął się osobami oszukiwanymi przez banki, lokatorami wyrzuconymi na 
bruk w związku z reprywatyzacją, poszkodowanymi przez sądy, rzuconymi na margines społeczny osobami 
niepełnosprawnymi, dziećmi zabieranymi Polakom przez jugendamty. Jest o tym nieco w sprawozdaniu, ale 
o wiele za mało.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do prośby burmistrza miasta i gminy Trzcianka dotyczącej 

przeniesienia pochowanych szczątków 56 żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarz komunalny w Trzciance lub, 
jeśli strona rosyjska wyrazi zainteresowanie i będzie to możliwe ze względów proceduralnych, na cmentarz 
wojenny w Pile (Piła Leszków) oddalony od Trzcianki o około 25 km.

Za przeniesieniem mauzoleum przemawiają dwa zasadnicze argumenty. Po pierwsze, ze względu na pamięć, 
szacunek i godność osób zmarłych miejscem ich spoczynku nie powinien być plac, w sąsiedztwie którego znaj-
duje się dworzec autobusowy, sklepy spożywcze i różnego rodzaju punkty użyteczności publicznej powiatowego 
miasta. Po drugie, każda społeczność zasługuje na to, aby rewitalizowano miejsca, które służą mieszkańcom 
miasta i gminy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbywało się to z poszanowaniem godności osób pochowanych 
w centralnym punkcie miasta Trzcianka.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Część mieszkańców okolic Piły, a zwłaszcza Śmiłowa z mieszanymi odczuciami przyjmuje informację o ko-

lejnych inwestycjach podejmowanych przez grupę kapitałową Farmutil HS. Oczywiście cieszą nowe miejsca 
pracy, ale bardzo duża koncentracja zakładów określanych jako znacząco lub potencjalnie znacząco oddzia-
łujące na środowisko budzi zaniepokojenie. W ramach oświadczenia senatorskiego kieruję do Pana Ministra 
następujące pytania.

1. Czy są normy – a jeśli nie, to czy planuje się ich wprowadzenie – które regulują dopuszczalną koncentrację 
na jednostce powierzchni inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko? Jak regulują to przepisy 
UE lub poszczególnych państw Europy?

2. Jaki jest stan zaawansowania prac nad wprowadzeniem standardów jakości powietrza? Czy standardy te 
obejmować będą kwestię eliminacji uciążliwości zapachowych?

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o odniesienie się do następujących uwag dotyczących pro-

jektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
we współwłasność gruntów.

1. Projekt ustawy traktuje w sposób jednoznaczny osoby prywatne oraz prawne. Jednocześnie przewiduje 
zrzeczenie się prawa do własności Skarbu Państwa i samorządów za nieadekwatną opłatą. Jest to działanie 
nieuzasadnione konstytucyjnie. Art. 75 konstytucji, nakładający na władze publiczne obowiązek podejmowania 
działań służących zaspokajaniu potrzeb obywateli, odnosi się bowiem do osób fizycznych (będących właścicie-
lami). W przypadku, gdy użytkownikiem jest osoba prawna, przepisy te są nieuzasadnione.

2. Zgodnie z projektem zaproponowane zostały opłaty za przekształcenie – równe dla osób fizycznych oraz 
prawnych. Nie ma również rozróżnienia, jeżeli chodzi o pięćdziesięcioprocentową bonifikatę w sytuacji wnie-
sienia opłaty jednorazowej w przypadku użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa. W związku 
z tym osoby prawne korzystające z bonifikaty uprawnione zostaną do przekształcenia za 10% wartości prawa 
własności w sytuacji, gdy udział w użytkowaniu związany będzie z własnością lokalu mieszkalnego. Takie 
zapisy przyczynią się do sprzedaży własności państwa za ułamek wartości, w prostym rozumieniu: uruchomią 
niedozwoloną pomoc publiczną.

3. Jaki jest cel rezygnacji z wprowadzenia zakazu oddawania po 1 stycznia 2017 r. gruntów w użytkowanie 
wieczyste na cele mieszkaniowe? Zapis ten jest sprzeczny z uzasadnieniem ustawy, która ma wyeliminować 
użytkowanie wieczyste w zakresie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

4. Projekt ustawy stanowi, że przekształcenie dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, o ile 
w budynkach co najmniej połowa lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowić będzie lokale miesz-
kalne. Zapis ten może prowadzić do nadużyć. W tym przypadku należałoby posłużyć się proporcją powierzchni, 
a nie liczbą lokali.

Wnoszę o analizę przedstawionych uwag oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się o udzielenie informacji o tym, z jakiej przyczyny projekt 

ustawy – Prawo wodne nie został wniesiony do Sejmu oraz nie został w nowej wersji opublikowany na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż projekt przygotowany przez Ministerstwo 
Środowiska powinien zostać zmodyfikowany ze względu na zobowiązanie prezesa Rady Ministrów, iż stawki 
opłaty za wodę powinny zostać na poziomie z 2016 r.

Część z zawartych w projekcie zadań dotyczących jednostek samorządu terytorialnego zostanie przekazana 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie”, ale wprowadzenie ustawy 1 stycznia 2017 r. nie zo-
stawi zbyt wiele czasu na przekazanie zadań nowemu podmiotowi. Brak dalszego procedowania projektu może 
też wpłynąć na otrzymanie unijnych środków dla gospodarki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna). Polska 
zobowiązana jest także wdrożyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30.06.2016 r. dotyczący 
niepełnego wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Wobec podniesionych kwestii wnoszę o udzielenie informacji o tym, co dzieje się z projektem ustawy oraz 
z jakiej przyczyny nie jest on procedowany przez parlament.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się rodzice zaniepokojeni projektem ustawy – Prawo oświatowe. 
Rodzice dzieci uczących się w warunkach edukacji domowej podnoszą brak w projekcie definicji edukacji 

domowej. Moi rozmówcy wskazują na ograniczenia praw dotychczas posiadanych w tym zakresie. Podnoszone 
jest m.in. ograniczenie wyboru szkoły, z którą rodzice będą zobligowani współpracować w realizacji edukacji 
domowej. Wskazywany jest też zdaniem rodziców dyskryminujący zapis ograniczający dowolny wybór poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe wprowadzenie zmian oczekiwanych przez rodziców 
dzieci uczących się w warunkach edukacji domowej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

W dniu 21 października 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) 
oraz przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Ustawa o KAS wprowadza konsolidację obecnej Służby Celnej, 
administracji podatkowej oraz urzędów kontroli skarbowej.

Naturalną konsekwencją przyjętych ustaw, po ich podpisaniu przez prezydenta, będzie konieczność zmiany 
struktury administracji skarbowej w kraju i dopasowanie do niej wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej. 
Proces ten nie powinien przebiegać w oderwaniu od racjonalnego uwzględnienia obecnych uwarunkowań geo-
graficznych, historycznych, podmiotowych, społecznych oraz związanych z, ogólnie rzecz ujmując, rozwojem 
gospodarczym. Przy tworzeniu nowych struktur należy wziąć pod uwagę zjawiska związane z szeroko rozumianą 
krajową i międzynarodową optymalizacją podatkową, a w szczególności procedery unikania opodatkowania 
i uchylania się od opodatkowania, a także konieczność zapewnienia obsługi podatnika, płatnika i przedsiębiorcy 
w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy plany ministerstwa, w świetle planowanej 
od 1 stycznia 2017 r. reformy funkcjonowania nowo tworzonej administracji skarbowej, przewidują utworzenie 
w Bielsku-Białej urzędu celno-skarbowego.

Do najistotniejszych argumentów przemawiających za zasadnością ulokowania urzędu celno-skarbowego 
w stolicy Podbeskidzia, zaliczyć należy:

— centralne położenie w regionie tego prawie 200-tysięcznego miasta z dobrze rozwiniętą infrastrukturą;
– istnienie na jego terenie nowego, świetnie wyposażonego lokalu (obecnej siedziby Urzędu Celnego 

w Bielsku-Białej) nadającego się do natychmiastowego przejęcia nowych zadań bez kosztownej adaptacji;
– fakt, iż jest ono miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele globalnych podmiotów 

gospodarczych, jak: Grupa Fiat Chrysler Automobiles, Delphi Poland SA, TI Poland sp. z o.o., ZF TRW, GE 
Poland sp. z o.o., Grupa Valeo, Grupa Mokate, Makita sp. z o.o., Avio Polska sp. z o.o., GE Power sp. z o.o. i  firm 
ze znaczącym udziałem polskiego kapitału, jak: Polmos SA, Grupa Żywiec SA (największy płatnik akcyzy na 
Śląsku), Kontakt-Simon SA, Klingspor sp. z o.o., Hutchinson Poland sp. z o.o., Eurofirany s.j. – wskazanych 
podmiotów nie można narażać na utrudniony kontakt z organem celno-podatkowym;

– fakt zamieszkiwania w regionie znakomitej i doświadczonej kadry wykonującej dotychczas swe obowiąz-
ki w Urzędzie Celnym w Bielsku-Białej oraz, co warte podkreślenia, w jedynej delegaturze urzędu kontroli 
skarbowej na Śląsku;

– fakt uzyskiwania za pośrednictwem dotychczasowej placówki znaczących wpływów do budżetu państwa 
i budżetu Unii Europejskiej, a zwłaszcza dużej dynamiki ich wzrostu, o której może świadczyć przyrost odpraw 
celnych w latach 2012–2015 na poziomie ok. 80%.

Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że przyjęcie innych rozwiązań, tj. nieulokowanie nowego urzędu 
celno-skarbowego w Bielsku-Białej, może spowodować szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności:

– degradację prężnie rozwijającego się regionu ze względu na spadek zainteresowania nim zagranicznych 
i krajowych inwestorów;

– utratę wielu miejsc pracy przez wykwalifikowaną kadrę w sferze państwowej, jak i podmiotach powiąza-
nych (obsługa, agencje celne, kancelarie podatkowe itp.).

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Mając na uwadze zmiany regulacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 
23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zwracam się z prośbą 
o wyjaśnienie postanowień art. 90 ust. 3a oraz ust. 3ac, których regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Stosownie do postanowień art. 90 ust. 3a: „Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzy-
mują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 
niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wy-
chowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”.

Zgodnie z kolei z brzmieniem art. 90 ust. 3ac: „Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przed-
szkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na 
każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji 
ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, 
inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia 
dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”.

W świetle tych przepisów wątpliwości budzi sposób właściwego naliczania dotacji dla ośrodków umożli-
wiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Otóż w ośrodkach takich przebywają 
dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (art. 2 pkt 5 ustawy: „ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”).

Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powstaje zatem pytanie, czy wymienione ośrodki będą od 1 stycznia 2017 r. otrzymywały dotację niejako 
podwójnie, na wszystkich swoich uczestników (dzieci i młodzież), tj. tych z upośledzeniem umysłowym i nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, łącznie, o czym 
stanowi art. 90 ust. 3a ustawy, i dodatkowo na dzieci i młodzież upośledzoną w stopniu głębokim na zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze, co przewiduje art. 90 ust. 3ac.

Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1a ustawy: „Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 
1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu 
do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”.

Mając zatem na uwadze regulacje art. 90 ust. 1a, 3a i 3ac ustawy (w brzmieniu mającym obowiązywać od 
1 stycznia 2017 r.), proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na 3-letniego wychowanka pozostającego 
pod opieką ośrodka, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy, posiadającego:

– orzeczenie potwierdzające upośledzenie w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wycho-
wawczych),
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– opinię o potrzebie wczesnego wspomagania,
organ dotujący, tj. powiat, naliczał będzie od 2017 r. niejako „potrójną dotację”, tj. kwoty wynikające z art. 90 

ust. 1a, art. 90 ust. 3a oraz art. 90 ust. 3ac ustawy.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielu ekspertów obawia się, że po nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oszuści nadal będą sprzeda-

wać skażony alkohol. Według nich przestępcy mogą się przerzucić na alkohol częściowo skażony, który nadal 
będzie zwolniony z akcyzy, pod tymi samymi warunkami co obecnie. 

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym powinien on być skażony jedną z metod 
określonych przez ministra finansów w rozporządzeniu z 7 lipca 2016 r. Niezależnie od tego musi być też wy-
korzystany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dlatego opłacalna stanie się 
produkcja nielegalnego alkoholu z wykorzystaniem np. rozpuszczalnika na bazie alkoholu. Z danych Związku 
Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego wynika, że taki nielegalny alkohol produkowany jest już 
dziś. Przestępcy dodają np. tert-butanol do alkoholu skażanego w jeden ze sposobów określonych w rozporzą-
dzeniu Ministerstwa Finansów. To uniemożliwia celnikom ustalenie kraju pochodzenia alkoholu na podstawie 
samej analizy chemicznej. W konsekwencji do budżetu nadal nie trafią wpływy z akcyzy, a w sprzedaży wciąż 
będzie tani i niebezpieczny dla zdrowia alkohol. Nie będzie on wprawdzie tak łatwy do odkażenia jak dziś, ale 
ciągle będzie to opłacalna droga do zarobku w szarej strefie.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację: czy są planowane przez ministerstwo działania 
w opisanej sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie uzyskanymi informacjami dotyczącymi zatwierdzenia w dniu 

14 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach przez sędziego komisarza wyboru 
oferenta (…) Sp. z o.o. na zakup (…) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (…) SA w upadłości likwi-
dacyjnej.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że po wywołaniu sprawy na wniosek pełnomocnika (…) 
Sp. z o.o. sędzia komisarz wyraziła zgodę na złożenie przez prezesa zarządu tej spółki pisma, w którym pod-
trzymano zarzut odnoszący się do braku transparentności postępowania przetargowego oraz prawdopodobnego 
uprzywilejowania jednego z oferentów z uwagi na fakt, iż pełnomocnik syndyka jednocześnie świadczy usługi 
bieżącej obsługi prawnej na rzecz (…) Sp. z o.o. Sędzia komisarz zatwierdziła wybór oferenta (…) Sp. z o.o. 
dokonany na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 r. W ustnych motywach uzasadniających powyższe sędzia 
komisarz wskazała w szczególności na następujące okoliczności:

• postępowanie przetargowe miało charakter jawny, ogłoszenie w sprawie postępowania zostało zamiesz-
czone w ogólnopolskich dziennikach;

• dokumentami stanowiącymi podstawę informacji o (…) był opis i oszacowanie dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• brak utajnienia jakichkolwiek dokumentów;
• fakt świadczenia usług bieżącej obsługi prawnej na rzecz jednego z oferentów przez pełnomocnika syn-

dyka nie świadczy o występowaniu konfliktu interesów, który mógłby rzutować na postępowanie przetargowe;
• powołanie się na art. 705 §1 kodeksu cywilnego jest przedwczesne, ponieważ przepis ten dotyczy unieważ-

nienia zawartej już umowy, a nie procedury dokonywania wyboru oferenta;
• obie oferty złożone w toku postępowania spełniały wymogi formalne, a jedynym kryterium wyboru ofe-

renta była zaproponowana przez niego cena.
Sędzia komisarz nie odniosła się do podniesionej przez (…) Sp. z o.o. kwestii dotyczącej udziału radcy praw-

nego D.K. w spotkaniach biznesowych z przedstawicielami grupy kapitałowej (…), w toku których omawiane 
były potencjalne warunki biznesowe nabycia (…), w tym cena.

Ze względu na powyższe wyrażam swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która ujawniła nie tylko konflikt 
interesów polegający na możliwym uprzywilejowaniu jednego z oferentów z uwagi na fakt, iż pełnomocnik 
syndyka jednocześnie świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz (…) Sp. z o.o., ale także brak ewen-
tualnych mechanizmów prawnych zabezpieczających przed takimi sytuacjami w przyszłości.

W tym kontekście szczególnie trzeba zwrócić uwagę na ograniczone możliwości działania poszkodowanej 
strony, której przysługuje wprawdzie, zgodnie z art. 320 ust. 2 w związku z art. 222 ust. 1 ustawy – Prawo 
upadłościowe, zażalenie na postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta do sądu upadło-
ściowego jako sądu drugiej instancji, jednak na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zażalenia na 
postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta skarga kasacyjna nie przysługuje. Z kolei 
ewentualne powództwo o unieważnienie umowy w trybie art. 705 kodeksu cywilnego obarczone jest krótkimi 
terminami i wymaga wykazania ewentualnego działania w porozumieniu lub wpływu na wynik aukcji albo 
przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o analizę zawartych w wystąpieniu informacji pod kątem 
ewentualnej nowelizacji przepisów prawa stanowiących podstawę działania syndyków, jak również o podjęcie 
ewentualnych działań zmierzających do wyjaśnienia przedmiotowej sytuacji dotyczącej zakupu (…) w C. przez 
(…) Sp. z o.o.

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacją placówek medycznych do systemu podsta-

wowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwanego siecią szpitali zwracam się do Pana Ministra 
o podjęcie działań mających na celu dopisanie do projektów aktów prawnych szpitali reumatologicznych o pro-
filach związanych z leczeniem układowych chorób tkanki łącznej, zapalenia stawów i kręgosłupa oraz chorób 
metabolicznych. Proponuję następujące zmiany.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych.

Do art. 95i. 2. „szpitale pulmonologiczne i onkologiczne” należy dopisać: szpitale reumatologiczne.
Uzasadnienie: W aktualnym projekcie nie uwzględniono włączenia do sieci szpitali o charakterze reumato-

logicznym, których rola z uwagi na społeczną rangę chorób reumatologicznych jest bardzo istotna.
2. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia 

oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.
Do §2 pkt 4. „poziom szpitali onkologicznych i pulmonologicznych” należy dopisać: reumatologicznych, 

a pod literą „c” dopisać: szpitale reumatologiczne – profile:
- układowe choroby tkanki łącznej,
- zapalenia stawów i kręgosłupa,
- choroby metaboliczne.
Ponadto do §3 punkt 4. dopisać literę „c”: do poziomu szpitali reumatologicznych kwalifikuje się świad-

czeniodawców udzielających świadczeń w ramach trzech profili określonych w §2 pkt 4 lit. c, w przypadku 
których powyżej 50% przypada na świadczenia należące do tych profili w ciągu ostatniego zamkniętego roku, 
pod warunkiem niezakwalifikowania do poziomu wymienionego w ust. 5 oraz poziomu ogólnopolskiego.

Uzasadnienie: W aktualnym projekcie nie uwzględniono włączenia do sieci szpitali o charakterze reumatolo-
gicznym. Rola tych szpitali jest istotna ze względu na społeczny charakter chorób reumatycznych oraz specyfikę 
i znaczenie kompleksowych świadczeń z punktu widzenia medycznego, epidemiologicznego i ekonomicznego. 
Powyższe uwagi dotyczą zwłaszcza układowych chorób tkanki łącznej, zapalenia stawów i kręgosłupa oraz 
chorób metabolicznych.

Uzasadnienie potrzeby zaistnienia szpitali reumatologicznych w systemie podstawowego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej.

W Polsce na różnego rodzaju choroby reumatyczne, wliczając w to chorobę zwyrodnieniową, choruje około 
10 mln osób, a blisko połowa z nich nie jest zdolna do pracy zawodowej. Związane z tym koszty pośrednie, to 
jest renty, absencja w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi, są w Polsce dziesięciokrotnie 
wyższe (4,5 mld zł) niż nakłady na leczenie chorych (384 mln zł). Szacuje się, że koszty związane z chorobami 
reumatycznymi pochłaniają blisko 1,5% PKB (dane z raportu „Stan opieki reumatologicznej w Polsce” opra-
cowanego przez Uczelnię Łazarskiego w 2011 r.).

Do chorób reumatycznych, których niewłaściwe leczenie wiąże się z szybką utratą sprawności fizycznej 
i dużymi kosztami społecznymi, należą przede wszystkim choroby zapalne (średni wiek pacjenta to około 35,5 
lat wg raportu organizacji pacjenckich z 2014 r.). Dlatego takie ośrodki jak centra o charakterze ponadregio-
nalnym, zapewniające kompleksową, skoordynowaną opiekę, przekładającą się na wymierny efekt medyczny 
i ekonomiczny, powinny znaleźć się w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej – PSZ.

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka Sp. 
z o.o. w Ustroniu to największy w Polsce szpital o profilu reumatologicznym. Przez 40 lat działalności w szpitalu 
leczono około 300 tys. pacjentów z chorobami reumatycznymi.

Centrum reumatologii jest monoprofilowym, specjalistycznym szpitalem z kompletną nowoczesną infrastruk-
turą (izba przyjęć, oddziały szpitalne, apteka, sale operacyjne, poradnie, laboratorium, pracownie diagnostyki 
obrazowej), bazą sprzętową oraz zespołem specjalistów.

Szpital nigdy nie był producentem świadczeń, ale placówką komplementarnej i kompleksowej opieki, i to 
„pod jednym dachem”, wyspecjalizowanej w konkretnym zakresie leczenia i ciągłości opieki, zapewnionej 
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przez medyczne zespoły wielospecjalistyczne. Centrum reumatologii było i jest jednym z wiodących ośrodków 
w Polsce kształtujących reumatologiczną politykę zdrowotną.

Szpital posiada pracownie rezonansu magnetycznego, densytometrii, EMG, UKG, USG i Zakład Medycyny 
Nuklearnej. Laboratorium szpitala jako jedno z nielicznych w Polsce dysponuje pracownią badań z zakresu 
biologii molekularnej, co umożliwia oznaczanie in vitro powiązanych z różnymi chorobami reumatycznymi 
alleli HLA-B27 w ludzkim genomowym DNA.

Szpital świadczy usługi dla mieszkańców województwa śląskiego oraz osób spoza województwa, lecząc 
rocznie około 5500 pacjentów o średniej wieku 55 lat, głównie kobiety. Przyczyną hospitalizacji w 73–85% 
były zapalne choroby reumatyczne.

Aktualnie szpital to:
- dwa oddziały reumatologiczne (łącznie 140 łóżek) z pododdziałami specjalizującymi się w leczeniu chorób 

autoimmunologicznych, chorób kości i metabolicznych, wczesnego zapalenia stawów i układowych chorób 
tkanki łącznej,

- dwa oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej (łącznie 64 łóżka) bazujące na efektywnej, wymiernej reha-
bilitacji,

- oddział reumoortopedyczny (25 łóżek) zabezpieczający potrzeby pacjentów z zapaleniami stawów, z wie-
lochorobowością, o zmienionej immunologii, pobierających leki immunosupresyjne, sterydy i leki biologiczne, 
czyli potrzeby chorych podwyższonego ryzyka wymagających często zaplanowania wieloetapowego postępo-
wania zabiegowego,

- poradnie: reumatologiczna, rehabilitacyjna, ortopedyczna, leczenia osteoporozy, otyłości i chorób meta-
bolicznych.

Działalność statutowa szpitala (dane za luty 2016 r.) realizowana jest w 43% przez programy terapeutyczne 
leczenia biologicznego w ciężkich postaciach zapalnych chorób reumatycznych, w 34% przez hospitalizację 
w oddziałach reumatologicznych, w 14% przez hospitalizację w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz 
w 7,5% przez hospitalizację w oddziale rehabilitacyjnym.

Kolejka oczekujących na hospitalizację od lat nie maleje. Na przyjęcie do oddziałów reumatologii oczekuje 
3500 pacjentów, do oddziałów rehabilitacyjnych – 7800 pacjentów, a do oddziału ortopedii – 3600 chorych. 

Większość, tzn. 95% przychodów spółki, pochodzi od jednego płatnika, tj. Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpital nie jest zadłużony, nie ma zobowiązań wymagalnych, a przez ostatnie 2 lata zamyka rok obrotowy 
z dodatnim wynikiem finansowym.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Do senackiej Komisji Zdrowia zwrócili się pacjenci chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) z apelem 

o objęcie refundacją leków przeciwfibrotycznych.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje taka możliwość. Dla wielu 

chorych terapia jest jedyną szansą na spowolnienie choroby, a zatem wydłużenie i poprawę komfortu życia.

Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie przedstawiciel rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę typu 1 z prośbą 

o pomoc w rozwiązaniu palącego problemu. Dotyczy on przyspieszenia decyzji o objęcie refundacją systemu 
ciągłego monitorowania glikemii u najmłodszych dzieci.

W październiku ubiegłego roku prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację dotyczącą CGM (systemu 
ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy). Do tej pory jednak nie zapadła decyzja o włączeniu CGM do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą nieuleczalną, bardzo niebezpieczną, często zagrażającą życiu. W Polsce cho-
ruje na nią prawie 10 tysięcy dzieci i młodzieży poniżej osiemnastego roku życia. Ciągle są rejestrowane nowe 
przypadki zachorowań, szczególnie wśród małych dzieci, których leczenie jest wyjątkowo trudne ze względu 
na ograniczone możliwości komunikowania się. Małe dzieci nie są w stanie przekazać informacji dotyczących 
niedocukrzeń i jedyną możliwością monitorowania poziomu cukru we krwi jest częste kłucie palców dzieci 
i badanie poziomu cukru glukometrem.

Dzieci w naszym kraju mają dostęp do pomp insulinowych refundowanych przez NFZ, pełne bezpieczeństwo 
gwarantuje im jednak sprzężony z pompami system CGM, który na bieżąco mierzy poziom cukru i wskazuje 
tendencje wzrostowe i spadkowe. Pozwala to na szybką reakcję i ochronę przed stanami zagrażającymi życiu. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przyspieszenie prac pozwalających włączyć do refundacji 
system ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jedną z głównych przyczyn problemów związanych z użytkowaniem stopnia wodnego we Włocławku jest 

jego wieloletnia eksploatacja w warunkach nieprzewidzianych w projekcie, tj. bez podparcia kolejnym stop-
niem. Na największej polskiej rzece istnieje tylko jeden obiekt regulujący jej stan, który nie działa zgodnie 
z założeniami projektowymi – włocławska zapora od 46 lat funkcjonuje samodzielnie, podczas gdy miało to 
trwać jedynie 10 lat. Prawie pięciokrotnie dłuższy od przewidywanego okres funkcjonowania pojedynczego 
stopnia wodnego może w każdej chwili doprowadzić do wielowymiarowej katastrofy.

Wieloletnie procesy erozyjne zachodzące poniżej stopnia wodnego we Włocławku oraz związane z tym znaczne 
obniżenie poziomu wody dolnej spowodowały przekroczenie dopuszczalnych warunków pracy obiektów piętrzących 
i zwiększenie wysokości piętrzenia. Obniżenie poziomu wody dolnej powoduje, że krzywa filtracji wody przez kor-
pus zapory układa się poniżej poziomu krzywej projektowanej i przebiega pod drenażem skarpy odpowietrzającej. 
Wypływ wody filtracyjnej odbywa się w dolnej części skarpy, powodując wymywanie i rozluźnianie gruntu w kor-
pusie podłoża zapory oraz na styku zapory z podłożem. Nadmierna filtracja występuje również pod płytą denną jazu 
oraz pod murami oporowymi przyczółków, powodując rozmycie gruntu i stwarzając zagrożenie nierównomiernymi 
przemieszczeniami budowli. Opisane zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla stateczności obiektów piętrzących.

Powszechnie wiadomo, że obiekty przekroju piętrzenia stopnia we Włocławku, tj. zapora czołowa, jaz, śluza 
i przepławka, są w niezadowalającym stanie technicznym. Niezadowalający jest również stan automatycznego 
systemu pomiarowo-kontrolnego.

W związku z tym konieczna jest budowa drugiej zapory wodnej na Wiśle, poniżej Włocławka. W ostatnim 
czasie zostały co prawda podjęte próby realizacji takiej inwestycji, jednak jej powstanie wciąż stoi pod znakiem 
zapytania, a z każdym rokiem życie oraz zdrowie setek tysięcy mieszkańców regionu jest coraz bardziej zagro-
żone. W przypadku uszkodzenia istniejącej zapory mieszkańcom i środowisku naturalnemu grozi nie tylko fala 
powodziowa, ale także działanie groźnych substancji znajdujących się w milionach metrów sześciennych osadów 
gromadzonych na dnie rzeki od kilkudziesięciu lat, a także chemikaliów, które zostałyby wymyte z zakładów 
Anwil znajdujących się na terenie miasta Włocławek w bliskim sąsiedztwie Wisły.

Nowy stopień wodny nie tylko stanowiłby ochronę przed zagrożeniem powodziowym dla mieszkańców, 
środowiska naturalnego oraz infrastruktury, w tym krytycznej, ale także stałby się dynamicznym motorem 
rozwoju naszego, niestety marginalizowanego, regionu oraz całej Polski.

Budowa zapory wodnej poniżej stopnia wodnego we Włocławku stworzyłaby nowe miejsca pracy w ramach 
procesu inwestycyjnego związanego z tak dużym obiektem inżynierii wodno-lądowej. Po ukończeniu budowy 
zapora stałaby się źródłem pozyskiwania energii odnawialnej i usprawniałaby infrastrukturę drogową, jako 
że stworzono by dodatkową przeprawę przez Wisłę pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Utworzenie nowego 
zalewu sprzyjałoby rozwojowi turystyki i rekreacji.

Budowa drugiego stopnia na Wiśle spowoduje przywrócenie projektowych parametrów hydraulicznych 
w stanowisku dolnym stopnia wodnego we Włocławku, pozwoli na trwałe powstrzymanie destrukcyjnych pro-
cesów erozji poniżej tego stopnia, jak również zapewni bezpieczne warunki pracy wszystkich obiektów stopnia 
wodnego we Włocławku, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo społeczności mieszkającej na obszarach 
poniżej stopnia. Przede wszystkim zaś przyczyni się do poprawy stosunków wodnych.

Zmiany są konieczne także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego doliny Wisły i jej ochrony 
przed wpływem niebezpiecznych osadów zgromadzonych w zbiorniku na wypadek awarii. Celem zmian byłoby 
również przywrócenie walorów krajobrazowo-turystycznych oraz warunków ekologicznych na odcinku Wisły 
poniżej stopnia wodnego we Włocławku.

Opóźnieniem w czasie budowy stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Siarzewa zaniepokojeni są mieszkańcy 
Włocławka i Ciechocinka, który jest perłą uzdrowisk polskich.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie o to, na kiedy planowane jest rozpoczęcie 
prac budowalnych drugiego stopnia wodnego na Wiśle i czy istnieją obecnie przeszkody uniemożliwiające 
przystąpienie do budowy już teraz.

Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Placówki medyczne (spełniające określone warunki) mają niemal nieograniczoną możliwość ubiegania się 

o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie leczenia szpitalnego. Konsekwencją 
tego jest swoiste rozmycie niegdyś wyraźnie wyodrębnionych poziomów opieki szpitalnej i specjalistycznej.

Stan taki utrudnia świadome i racjonalne kształtowanie właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń 
w tym zakresie. Ponadto istniejące unormowania w zakresie zawierania umów powodują również po stronie 
szpitali permanentny stan niepewności co do przyszłych warunków finansowania ich działalności, co utrudnia 
racjonalne inwestycje oraz długofalową politykę kadrową, a także przyczynia się do marnotrawstwa zasobów.

Kluczowe dla polskiej służby zdrowia stało się aktualnie dostosowanie struktury opieki szpitalnej i jej 
potencjału diagnostyczno-leczniczego do uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych, co umożli-
wi optymalne wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia, jak również zwiększenie dostępności do świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości.

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną: system podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Ma on być główną formą zabezpieczenia 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

W efekcie przygotowywanych przepisów przeprowadzona będzie kwalifikacja, w ramach której danemu 
szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których będzie 
on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł także – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 
zdrowia – zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa 
świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne do właściwego 
zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę 
z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji. Umowy te obejmować będą świad-
czenia, których zgodnie z tym wykazem dany podmiot może udzielać w ramach PSZ, i zawierane będą na 
okres obowiązywania wykazów.

Właściwie zaplanowana koncepcja sieci szpitali przyniesie Polsce, a przede wszystkim polskiemu pacjen-
towi, szereg korzyści. Znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP, jak również 
na poprawę efektywności wykorzystywania środków finansowych systemu ochrony zdrowia.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na pilną potrzebę wprowadzenia w życie wspomnianych założeń. 
W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy nowy sposób finansowania 
ma szansę zaistnieć w praktyce i kiedy zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie zmian w pol-
skiej służbie zdrowia.

Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Niezwykle zbulwersowała mnie sprawa pana P.D., rencisty z E. Jest to dramatyczna historia, gdyż człowiek 

ten chory na białaczkę został w trywialny sposób pozbawiony przez ZUS renty. Nie dość, iż życie zrujnował mu 
wypadek w pracy – odebrał wzrok, uczynił inwalidą i skazał na wegetację za 1300 zł renty – to jeszcze ZUS 
z tajemniczych powodów kilkukrotnie zawieszał mu wypłatę owych świadczeń. W 2005 r. odebrano panu P. 
rentę – zwrócił się wówczas z tym problemem do sądu. Biegły sądowy podważył orzeczenie ZUS, więc zwrócono 
poszkodowanemu wszystkie zaległe świadczenia oraz przywrócono prawo do renty. Jak się okazuje nie na długo.

Obecnie historia się powtarza. Tym razem decyzję o odebraniu renty panu P. ZUS tłumaczy „wadliwością 
orzeczenia lekarskiego”, jak również absurdalnym stwierdzeniem, iż „niezdolność do pracy nie ma nic wspól-
nego z wypadkiem”. Niezrozumiałe dla mnie jest, jak może dochodzić do sytuacji, w których człowiekowi 
trwale i nieodwracalnie okaleczonemu – co czyni go w oczywisty sposób inwalidą – odbiera się jedyne należne 
środki do życia, mimo że pracujący w komisji lekarz orzecznik stwierdza niezdolność do pracy, a zaraz potem 
za pomocą niedorzecznych argumentów podważa się ową opinię lekarza.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o zbadanie sprawy oraz sprawdzenie 
zasadności decyzji ZUS.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani w sprawie konieczności uzupełnienia opublikowanego w dniu 16 września 2016 r. rzą-

dowego projektu ustawy – Prawo oświatowe o zapis ujednolicający działania w zakresie opiniowania i orzekania 
publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymieniony projekt pomija zapis umożliwiający opiniowanie przez niepubliczne poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne w sprawie nauczania pozaszkolnego (art. 37 projektu), zakładając utrzymanie w mocy 
możliwości opiniowania przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w innych wybranych 
sprawach, np. w sprawie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego dziecka (art. 36.6 projektu) czy 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym 
(art. 36.1 projektu).

Jak dotąd Ministerstwo Edukacji Narodowej w obowiązujących przepisach prawa oświatowego (art. 16 ust. 8, 
10.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemach oświaty) pozytywnie ustosunkowuje się do powyższej kwe-
stii, uwzględniając możliwość opiniowania również przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
w sprawie nauczania pozaszkolnego. Reguluje także możliwość opiniowania przez publiczne i niepubliczne 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne w sprawach dzieci i młodzieży określonych w §3 pkt 3 rozporządze-
nia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).

Obecnie nauczaniem pozaszkolnym objętych jest około kilku tysięcy polskich dzieci. Opiniowanie w wymie-
nionej kwestii wymaga konieczności przeprowadzenia diagnozy w ograniczonym czasie z uwagi na czasowy 
pobyt dziecka w Polsce.

Działalność publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych jest w tym zakresie ograniczona 
z uwagi na rejonizację przyjmowanych dzieci. To oznacza, iż nie każde dziecko będzie mogło zostać 
przyjęte do publicznej poradni lub że będzie miało wyznaczony odległy termin diagnozy – koniecznej 
do przeprowadzania w kontakcie osobistym z diagnostą – który może nie pokrywać się z zaplanowanym 
pobytem dziecka w Polsce.

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapewniają obecnie możliwość przeprowadzenia dia-
gnozy i zaopiniowania w sprawie nauczania pozaszkolnego wobec wszystkich zgłoszonych dzieci.

Zespoły opiniujące, zarówno publicznych, jak i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
spełniają te same kryteria określające kwalifikacje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Zatem ujednolicone powinny być zapisy określające kompetencje niepublicznych i publicznych poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych do wydania opinii.

Rodzi się pytanie, czy istnieje możliwość ujednolicenia kompetencji poradni psychologiczno-pedagogicznych 
poprzez usunięcie elementów wskazujących na rodzaj poradni psychologiczno-pedagogicznej, która posiada 
kompetencje do wydania określonej opinii (np. publiczna albo niepubliczna zatrudniająca pracowników speł-
niających wskazane wymagania).

Wymieniony projekt nie zmienia kompetencji zespołów orzekających działających w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych. Pomija możliwość powoływania zespołów orzekających przez niepubliczne 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Tymczasem zarówno poradnie publiczne, jak i niepubliczne spełniają 
te same wymogi w zakresie zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przepisy szczegółowe (rozporządzenie MEN z dnia 18 września 
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych) na tych samych warunkach i zasadach pozwalają powoływać zespoły 
opiniujące i orzekające. Niepubliczne poradnie mają prawo powoływać tylko zespoły opiniujące, spełniające 
przy tym wymogi do powoływania zespołów orzekających.

Wydaje się, że problem kompetencji poradni psychologiczno-pedagogicznych powinien zostać rozwiązany 
poprzez ujednolicenie tych kompetencji.
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Rodzi się pytanie, czy istnieje możliwość uzupełnienia projektu (rozdział 8) o zapis mówiący o możliwości 
powoływania zespołów orzekających przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
oraz dopełnienia treści projektu mówiących o orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego o zapis „wydane 
przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne”.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem obserwuję sytuację w moim lokalnym środowisku dotyczącą usług świadczonych przez Pocztę 

Polską. Problem dotyczy m.in. zamykania niektórych placówek pocztowych, częstego awizowania przesyłek, 
zwłaszcza paczek i listów poleconych, oraz między innymi nieterminowego dostarczania przesyłek, co pogarsza 
dostępność usług pocztowych dla obywateli. Jakość świadczonych usług, w tym ich dostępność, terminowość 
i bezpieczeństwo, pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to problem istniejący tylko w moim okręgu wybor-
czym, ale problem ogólnopolski.

Pod koniec ubiegłego roku Naczelna Izba Kontroli po przeprowadzeniu kontroli oceniła, że – cytuję – „re-
strukturyzacja Poczty Polskiej, polegająca m.in. na zamykaniu urzędów pocztowych i zmniejszeniu zatrudnienia, 
nie sprzyjała poprawie dostępu do powszechnych usług pocztowych. Z przeprowadzonej przez Izbę ankiety 
wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi 
pocztowe oraz pracy listonoszy”. 

Restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji liczby placówek pocztowych i zatrudnienia. 
W latach 2012–2014 Poczta Polska zmniejszyła liczbę urzędów o blisko 11%, a poziom zatrudnienia – o 13%. 
Bezwzględnie zmniejszyło to dostępność powszechnych usług pocztowych. Wyniki raportu NIK nie brzmią 
optymistycznie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako organ sprawujący funkcje właścicielskie wobec Poczty 
Polskiej SA, powinno dbać o to, aby tak ważny dla obywateli urząd funkcjonował na najwyższym poziomie.

Z prośbą o interwencję zwracają się nie tylko zwykli obywatele, lecz także instytucje publiczne, które przez 
brak doręczenia na czas ważnej korespondencji poniosły już straty finansowe.

Art. 24 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego określa sposób rozmieszczenia placówek 
pocztowych operatora wyznaczonego. W skali kraju na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich jedna placów-
ka pocztowa powinna przypadać na 6 tysięcy mieszkańców, a w gminach wiejskich – na 85 km2 powierzchni.

Przyjęcie takiego rozwiązania nie zapewniło dostępności przestrzennej usług pocztowych świadczonych 
przez operatora wyznaczonego. Zdarzają się przypadki, że na jeden urząd pocztowy przypada znacznie więcej 
niż 6 tysięcy osób. Powoduje to znaczne spowolnienie działania pracy urzędu i obniżenie jakości świadczonych 
usług.

1. Czy Pan Minister dostrzega opisany tu problem?
2. Gdzie obywatele mają szukać zadośćuczynienia za błędy spowodowane nieterminowym dostarczeniem 

poczty?
3. Czy w ministerstwie trwają prace nad ulepszeniem systemu usług świadczonych przez Pocztę Polską?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Od wielu miesięcy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nagabuje mnie o usunięcie tablicy zawierającej 

informację o prowadzeniu biura poselsko-senatorskiego. Drogowa administracja samorządowa formułuje te 
oczekiwania, uznając tablicę z informacją o pracy biura parlamentarnego za równoważną reklamie. Wszczęto 
postępowanie administracyjne pod pretekstem zajmowania przez wspomnianą tablicę pasa drogowego ulicy 
na wysokości 7,98 m nad poziomem terenu na wysokości 0,77 m i 1,65 m szerokości. Innymi słowy, miasto 
stwierdza, że tablica z informacją o pracy mojego biura wchodzi w części (na 77 cm) w teoretyczną bryłę, opi-
saną na elementach wyposażenia ulicy (latarniach ulicznych).

Działania samorządu nie mają, w mojej ocenie, żadnego związku z celem regulacji ustawy o drogach publicz-
nych, tj. z ochroną bezpieczeństwa ruchu. Są możliwe tylko i wyłącznie dzięki nieprecyzyjności tych przepisów, 
pozwalającej wykorzystać je do uprzykrzania życia osobom o innych poglądach politycznych. Rozumiem to, 
że prezydent mojego miasta może być moim antagonistą politycznym, lecz nie mogę się zgodzić na to, by do 
realizacji celów politycznych wykorzystywał prawo administracyjne.

Zwracam się do Pana Marszałka o interwencję powstrzymującą takie działania oraz podjęcie inicjatywy pro-
wadzącej do usunięcia niedookreśloności prawa, pozwalającej na wspomniane działania władz mojego miasta.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Kolejny raz proszę o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej ujawnienia w księdze wieczystej przez Sąd 

Rejonowy w Jaworznie prawa własności nieruchomości Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jaworznie. Chodzi o to, że wojewoda katowicki dnia 6 marca 1991 r. decyzją SO.IX-6890/3/91 
stwierdził nabycie przez wspomnianą parafię własności działki 137/4 w obr. 122 w Jaworznie. Nabycie nastąpiło 
z mocy prawa na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego. Decyzja ta stała się w całości ostateczną dopiero wskutek uprawomocnienia się 26 marca 2011 r. 
wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1083/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie nabywała własność we wskazanym zakresie po Skarbie 
Państwa. W 1992 r. działka 137/4 uległa istniejącemu do dziś podziałowi na działki nr 137/5, 137/6 oraz 137/7 
w obr. 122 w Jaworznie.

Niestety, do dziś wydział ksiąg wieczystych sądu w Jaworznie oraz Sąd Okręgowy w Katowicach konse-
kwentnie odmawiają wspomnianego wpisu na tej podstawie, że parafia rzekomo nie wykazała dokumentami 
swego następstwa prawnego po Skarbie Państwa. Na moją interwencję otrzymałem odpowiedź od podsekre-
tarza stanu Łukasza Piebiaka (DSO-III-071-33-16; dot. BPS/043-21-437/16). Jednak składając oświadczenie 
w sprawie m.in. nierozpoznania wniosku przez Sąd Rejonowy w Jaworznie, wyraźnie określiłem, że dotyczyło 
to nie wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej nr KW 17652 tego sądu, lecz zawiadomienia wojewody 
śląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. nr SOIV.7530.6.215 o przeniesieniu własności, złożonego przez ten podmiot 
do księgi KW 4180 w tym samym sądzie. Zawiadomienie złożone w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece zostało potraktowane jako wniosek następnie odrzucony, chociaż tryb 
taki nie jest przewidziany przepisami dla czynności zawiadomienia sądu przez uprawniony organ. Co prawda 
rozważania na temat wpisów księgi wieczystej nr KW 17652 to także ciekawy temat, należy jednak zauwa-
żyć, że sam autor nie wyjaśnia przyczyny, jaka kazała mu zająć się tylko i wyłącznie tą księgą, a pozostawić 
zasadnicze kwestie na uboczu.

Ponieważ wojewoda jest – na mocy przepisów art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – jedynym właściwym, jako reprezentant Skarbu 
Państwa, organem uprawnionym do dokonywania w drodze decyzji administracyjnych przeniesienia własności 
nieruchomości w trybie przepisów art. 60 ust. 1 i 3 tej ustawy, to jest także jedynym właściwym organem – 
w rozumieniu art. 6261 §2 k.p.c. w związku z art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego – uprawnionym do dokonywania zawiadomień, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, oraz postępowań będących następstwem tych czynności, także 
w przypadku nieprawidłowo wszczętego z urzędu przez sąd postępowania wieczystoksięgowego.

Tymczasem należy także zaznaczyć, że żaden przepis nie stwarza podstawy do badania przez sąd wieczy-
stoksięgowy zawiadomienia wojewody jako uprawnionego organu ani też decyzji administracyjnej, o której tenże 
zawiadamiał, jako podstawy do dokonania wpisu ostrzeżenia, stanowiłoby to bowiem naruszenie konstytucyjnego 
podziału kompetencji organów administracyjnych i organów sądowych. Podnieść należy, że prowadziłoby to 
także w postępowaniu o dokonanie wpisu ostrzeżenia do kwestionowania orzeczeń sądów administracyjnych 
stwierdzających prawidłowość wydanej decyzji, do czego sąd wieczystoksięgowy nie jest właściwy ani upraw-
niony. Orzeczenia sądów administracyjnych są sądowi wieczystoksięgowemu znane z urzędu, znajdują się one 
bowiem w dokumentach przedmiotowej księgi wieczystej.

W tym świetle brak wpisu ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej w sytuacji, kiedy wskutek decyzji 
wojewody jako organu uprawnionego nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości, jest rażącym naruszeniem 
przepisów ustawy o księgach wieczystych i istotnym naruszeniem wiarygodności ksiąg wieczystych. Jest to 
istotna okoliczność wymagająca uchylenia orzeczenia podtrzymującego taki stan, niezgodny ze stanem rze-
czywistym.

Podkreślić należy, że uznanie braku podstawy do dokonania wpisu ostrzeżenia wobec istnienia w obiegu 
prawnym prawomocnego tytułu prawnego w postaci orzeczenia stanowiącego decyzję administracyjną 
wojewody oraz zawiadomienia przez wojewodę działającego jako organ wydający tę decyzję, a zarazem 
jako organ będący reprezentantem Skarbu Państwa, stanowi w istocie kontestowanie przepisów ustawy, 
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w oparciu o które prowadzone są księgi wieczyste, kontestowanie wiodące do podważenia wiarygodności 
ksiąg wieczystych.

Mając na uwadze przedstawione kwestie, jako że wyjaśnienia prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach są 
w tym świetle nieadekwatne do poruszanych tematów i nie stanowią żadnych wyjaśnień w zakresie przeze mnie 
poruszonym, w dalszym ciągu podtrzymuję zgłoszoną prośbę o pomoc i interwencję w opisanej tu sprawie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka



226
30. posiedzenie Senatu w dniach 15, 16 i 17 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 30. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) to program, który stanowi dla obecnego rządu fun-

dament zmian funkcjonowania państwa polskiego. Analizując przedmiotowy program, należy zwrócić uwagę 
na jego poważne niedoskonałości.

Podczas odbywającego się w Zielonej Górze 15 września 2016 roku spotkania w ramach konsultacji spo-
łecznych przedstawiciel ministerstwa zapewniał o zrównoważonym rozwoju całego kraju. Obawy budzi jednak 
brak zapisu mówiącego o roli województw jako podmiotów polityki regionalnej. Nie wskazano bowiem żadnych 
zapisów, które regulują działania pomiędzy rządem a samorządami.

Zaniepokojenie budzi fakt, iż we wspomnianym programie nie zostały uwzględnione interesy wojewódz-
twa lubuskiego. Budzi sprzeciw brak jakichkolwiek zapisów o zapewnieniu realizacji kluczowych dla regionu 
lubuskiego inwestycji, które zostały zapisane między innymi w kontrakcie terytorialnym. Wiele przedsięwzięć 
mających wyjątkowe znaczenie dla rozwoju regionu lubuskiego może zostać pominiętych, co w perspektywie 
oznacza ograniczenie konkurencyjności regionu. Brakuje też precyzyjnych informacji co do zapisów na temat 
gospodarczego wykorzystania złóż naturalnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Ponadto 
SOR nie uwzględnia potencjału rozwojowego związanego z inwestycją, jaką jest kompleks wydobywczo-ener-
getyczny Gubin-Brody, który w ocenie wielu ekspertów nie tylko pozwoliłby na rozwój województwa, ale też 
w znacznym stopniu przyczyniłby się do wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Szanowny Panie Premierze, przedmiotowy program zakłada kategoryzację miast. Nie wszystkie miasta 
wojewódzkie w naszym kraju w myśl zasady programu to miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Działania 
te mogą prowadzić nie do odpowiedzialnego rozwoju, a do polaryzacji w ramach naszego kraju.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedź na 
następujące pytania:

1. Jakimi przesłankami kierował się Pana resort przy tworzeniu podstaw Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, nie uwzględniając w nim województwa lubuskiego?

2. Jak Ministerstwo Rozwoju planuje wspomóc inwestycje w województwie lubuskim, które nie znalazły 
się w SOR?

3. Czy kierowany przez Pana resort planuje zmodyfikować założenia SOR tak, aby działania finansowane 
w ramach programu pozwoliły w pełni na inwestowanie w miastach wojewódzkich, które nie zostały określone 
jako „aglomeracja”?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, a także wprowadzenie możliwości zapisania do przed-
szkoli dzieci trzyletnich będzie miało bardzo poważne, niestety negatywne konsekwencje. Wiele placówek 
przedszkolnych nie będzie w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Związkowcy oraz placówki przedszkolne 
alarmują, że w wielu miastach w naszym kraju w przedszkolach zabraknie miejsc, ponieważ jednostki te nie 
są przygotowane na jednoczesne przyjęcie aż tak licznej grupy chętnych. W samej stolicy są dzielnice, w któ-
rych zabraknie miejsc dla nawet 750 dzieci. W innych miastach sytuacja jest podobna. W Opolu w placówkach 
samorządowych zabraknie miejsca dla 4500 dzieci, a w Bydgoszczy nawet dla 9000 osób. W tym ostatnim 
mieście może dojść do sytuacji, w której nie odbędzie się nabór do przedszkoli samorządowych, ponieważ 
pozostawienie sześciolatków w tych jednostkach będzie oznaczało zapełnienie wszystkich miejsc.

Kolejnym problem związanym z reformą edukacji jest finansowanie przedszkoli publicznych. Obecnie sub-
wencje na ich utrzymanie wystarczają na pokrycie jedynie 3/4 wydatków. Na pozostałe inwestycje samorządy 
są zmuszone szukać funduszy. Nie jest więc możliwe, aby przy równoczesnym uczęszczaniu sześciolatków 
i trzylatków do przedszkoli subwencja z budżetu państwa wystarczyła na utrzymanie przedszkoli.

Szanowna Pani Minister, większości samorządów nie stać na dokładanie własnych funduszy. Może to ozna-
czać bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu takich placówek. W związku z tym uprzejmie proszę Panią 
Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozwiązać opisany w tym oświadczeniu problem?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podnieść subwencje dla samorządów w związku z posze-

rzeniem ich obowiązków o przyjęcie do przedszkoli dzieci trzyletnich i pozostawienie dzieci sześcioletnich?
3. Czy kierowany przez Panią resort dysponuje analizami, które gwarantują, iż w pozostałych miastach 

w Polsce problem ten nie będzie odczuwalny? Jeśli tak, proszę o przedstawienie ich wyników dotyczących 
województwa lubuskiego.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 67
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 67

Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 67
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 68
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 68
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 68
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 69
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 69
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 69
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 69
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 70
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 70
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 70
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 70
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 70
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 70
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 70
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 71
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 71
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 71

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 71
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
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Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 73
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 74
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 74
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 74

Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dyskusja (cd.)

senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 76
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 77
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 79
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 82
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 85

Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 85
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Dyskusja (cd.)

senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . . 86
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 88

Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 90
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 92
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 92
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 93
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 99
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 100
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 100
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 102
senator Grzegorz Czelej  . . . . . . . . . . . 102

Zamknięcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 103

Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalno-
ści Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela

rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . .110
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . .111
senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . .111
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . .112
senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . .114
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . .114
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . .115
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .115
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . .115
rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . .116
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .118
senator Józef Łyczak  . . . . . . . . . . . . .118
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . .119
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . .119
senator Jarosław Obremski  . . . . . . . . . 122
senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . 122
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . 124
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 125
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 126
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 127
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 128
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 129
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 130
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 130
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 130

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

Zamknięcie dyskusji
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar  . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 16. porządku obrad: powołanie członka Rady 

(Obrady w dniu 16 listopada)
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Polityki Pieniężnej
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 135

Wyjaśnienia i pytania
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 135
kandydat na członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski  . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 135
kandydat na członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski  . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
kandydat na członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski  . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 137
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
kandydat na członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Dąbrowski  . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
kandydat na członka  
Rady Polityki Pieniężnej  
Rafał Sura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Tajne głosowanie

Wznowienie obrad
Punkt 16. porządku obrad: powołanie członka Rady 
Polityki Pieniężnej (cd.)

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
Podjęcie uchwały

członek Rady Polityki Pieniężnej  
Rafał Sura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 142
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 142

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 143

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 144
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 145

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 145

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płat-
nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 147

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 148
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 148
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 149
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki  . . . . . . . . . . . . . . 149

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Wiesław Kilian  . . . . . . . . . . . . . . . 150

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 150
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 151
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 151

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 152
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 152
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 152
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 153
senator Waldemar Bonkowski .  .  .  .  .  .  .  .  153
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 153
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 153
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senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 154
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 154
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski  . . . . . . . . . . . . . 155

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 155

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 157
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o paszach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk  . . . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 159
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 160
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budże-
tu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ko-
misji Budżetu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 163

Zamknięcie dyskusji
Zmiana porządku obrad
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 165

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas  . . . . . . . . . . . . . . . 165

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 166
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas  . . . . . . . . . . . . . . . 167

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przy-
musowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 
11 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . 167



234
30. posiedzenie Senatu w dniach 15, 16 i 17 listopada 2016 r.

Spis treści

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 169

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 170
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
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