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Porządek obrad
32. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.
1. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
2. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw.
3. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Ustawa o wyposażeniu morskim.
5. Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych
innych ustaw.
6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
7. Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
9. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych
Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
10. Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach
transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22
października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23
listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
11. Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami
wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990
r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
13. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
14. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
15. Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej.
16. Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

17. Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”.
18. Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie
i na Wybrzeżu.
19. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20. Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
21. Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.
22. Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
23. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.
24. Ustawa – Prawo oświatowe.
25. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
26. Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
27. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
28. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
29. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
30. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.
31. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.
32. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
33. Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
34. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
35. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
36. Ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską
i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu.
37. Zmiana w składzie komisji senackiej.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.
Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Trybunał Konstytucyjny

– prezes Andrzej Rzepliński

Instytut Pamięci Narodowej

– zastępca prezesa Mateusz Szpytma

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– sekretarz stanu Adam Kwiatkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– minister Anna Zalewska
– podsekretarz stanu Maciej Kopeć

Ministerstwo Finansów

– sekretarz stanu Wiesław Janczyk
– podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
– podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

– sekretarz stanu Jerzy Materna
– podsekretarz stanu Paweł Brzezicki

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

– podsekretarz stanu Justyna Skrzydło

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– sekretarz stanu Aleksander Bobko
– podsekretarz stanu Teresa Czerwińska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska
– podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– podsekretarz stanu Ewa Lech

Ministerstwo Rozwoju

– podsekretarz stanu Mariusz Haładyj

Ministerstwo Skarbu Państwa

– sekretarz stanu Maciej Małecki
– podsekretarz stanu Mikołaj Wild

Ministerstwo Sprawiedliwości

– sekretarz stanu Patryk Jaki
– podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – sekretarz stanu Jakub Skiba
– sekretarz stanu Jarosław Zieliński
– podsekretarz stanu Sebastian Chwałek
– podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot
Ministerstwo Środowiska

– podsekretarz stanu Andrzej
Szweda-Lewandowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Zdrowia

– podsekretarz stanu Piotr Gryza

Polska Macierz Szkolna

– prezes PMS w Wielkiej Brytanii
Krystyna Olliffe
– prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie Józef Kwiatkowski

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

– sekretarz generalny Marek Różycki
– koodynator Magdalena Rzepniewska

Zgromadzenie Braci Albertynów

– przełożony generalny br. Tomasz Flis
– radny generalny br. Leszek Bartoś

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

– przełożona generalna s. Teresa Maciuszek
– radna generalna s. Zofia Hajko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

– ks.dr hab. Jan Machniak

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Adam
Bielan i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste drugie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana senatora Rafała Ambrozika oraz pana senatora Roberta
Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał Ambrozik.
Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 7 grudnia
2016 r. zmarł Jan Mincewicz, doktor nauk teologicznych, znany polski polityk na Litwie, działacz
społeczny, animator kultury, założyciel i długoletni
kierownik folklorystycznego zespołu pieśni i tańca
„Wileńszczyzna”, poseł na Sejm litewski z ramienia
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Za swoją działalność Jan Mincewicz został uhonorowany między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
W lipcu bieżącego roku został odznaczony medalem
„Pro Patria”.
Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą
ciszy pamięci Jana Mincewicza.
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista
niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że w dniu 7 października 2016 r. prezes Rady Ministrów przekazała do Senatu dokument „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat trzech w 2015 r.”. Dokument ten za-

warty jest w druku nr 300. W dniu 13 października
2016 r. marszałek Senatu skierował sprawozdanie do
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz do Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej. Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej zapoznała się z dokumentem na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2016 r.,
a Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej – na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2016 r.
Komisje poinformowały o tym marszałka Senatu.
Informuję, że Sejm na trzydziestym pierwszym
posiedzeniu w dniach 29–30 listopada oraz 2 grudnia 2016 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do
ustawy 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, do ustawy o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw, do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
oraz część poprawek zgłoszonych przez Senat do
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
oraz niektórych innych ustaw.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów
dwudziestego siódmego i dwudziestego ósmego posiedzenia stwierdzam, że protokoły do tych posiedzeń
zostały przyjęte.
Informuję, że protokół dwudziestego dziewiątego
posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego
oraz dziewiątego projektu porządku obrad, pomimo
że sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały
dostarczone w terminie późniejszym niż określony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

32. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

(marszałek S. Karczewski)
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 punkty: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie – i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego porządku obrad; drugie czytanie projektu
uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na
„Wujku” – i rozpatrzenie go jako punktu siedemnastego porządku obrad; drugie czytanie projektu
uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników
w Szczecinie i na Wybrzeżu – i rozpatrzenie go jako
punktu osiemnastego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję łączne rozpatrywanie punktu dziesiątego: ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie
Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach
transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego
Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi
Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego
w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.; oraz punktu jedenastego: ustawa o ratyfikacji Protokołu
o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy
Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze
zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku
Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r.,
23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę chętnych.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek trzydziestego drugiego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
Informuję, że do rozpatrzenia punktu dziewiątego,
dziesiątego i jedenastego przystąpimy 15 grudnia.

Pragnę przypomnieć państwu senatorom, że w rozesłanym porządku obrad dostali państwo informacje
o ewentualnych uzupełnieniach obecnego porządku
obrad.
Informuję ponadto, że porządek obrad może zostać
uzupełniony o inne ustawy uchwalone przez Sejm na
trwającym obecnie posiedzeniu.
Dzisiaj o godzinie 16.15 zostanie ogłoszona przerwa do godziny 19.30. Wieczorem przeprowadzimy
głosowania w sprawie rozpatrywanych w dniu dzisiejszym ustaw.
Jutro wznowimy obrady o 13.30.
17 grudnia, tj. w czwartek, o godzinie 10.45 ogłosimy przerwę do godziny 12.30 na opłatek parlamentarny.
Panie i Panowie Senatorowie, obecne posiedzenie zostało wydłużone o 2 dodatkowe dni, tj. 20 i 21
grudnia bieżącego roku.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 357, a sprawozdanie komisji – w druku nr 357 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie uchwalonej przez Sejm 2 grudnia 2016 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Szanowni Państwo, nowelizacja tej ustawy obejmuje art. 106 – zamieszczony w przepisach regulujących postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej – w którym obowiązuje m.in. zasada
przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego
od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz
z wymaganą dokumentacją.
Zmiana art. 106 jest związana z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r.,
w którym to wyroku trybunał orzekł, że artykuł ten
w zakresie, w jakim stanowi, że w przypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie
niezdolnej do pracy legitymującej się orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności i niemającej innych
środków utrzymania prawo do zasiłku ustala się
począwszy od miesiąca, w którym został złożony
wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 w związku
z art. 2 konstytucji. Przepis w zakresie wskazanym
przez trybunał traci moc obowiązującą 31 grudnia
2016 r.

32. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

(senator sprawozdawca R. Majer)
Drodzy Państwo, nowy zapis art. 106 nie wzbudził
kontrowersji podczas posiedzenia komisji. W skrócie
powiem, że chodzi o to, że osoba, która zwraca się
do systemu pomocy społecznej…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie
Senatorze. Bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo,
proszę o ciszę na sali, bo nie słychać senatora sprawozdawcy. Proszę bardzo.)
Osoba, która w związku z niepełnosprawnością
zwraca się do systemu pomocy społecznej o objęcie pomocą, do tej pory mogła to zrobić dopiero
w momencie, kiedy otrzymała orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. W tej chwili będzie składała
dokumenty równocześnie z wnioskiem… będzie mogła składać dokumenty równocześnie ze złożeniem
wniosku do systemu orzekającego i w okresie do momentu uzyskania orzeczenia będzie objęta zasiłkiem
okresowym. W momencie, kiedy dostarczy do ośrodka pomocy społecznej właściwy dokument, właściwe
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zostanie
objęta zasiłkiem stałym. Jest to rozwiązanie korzystne
dla stron korzystających, które są niezdolne do pracy
z powodu niepełnosprawności, ponieważ umożliwia
im nabywanie prawa do świadczenia bezpośrednio
w chwili, kiedy tak naprawdę zdarzy się przyczyna
niepełnosprawności, nie muszą one czekać, tak jak
to było do tej pory.
Ustawa na posiedzeniu komisji nie wzbudziła większych kontrowersji. Komisja rekomenduje
Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej nowelizacji ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, jakiej grupy osób ewentualnie
może dotyczyć ta zmiana i jaki może być potencjalny
koszt jej wprowadzenia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.
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Senator Ryszard Majer:
W przypadku zasiłku stałego trudno jest jednoznacznie szacować koszty – być może pani minister
w swojej wypowiedzi będzie potrafiła to określić bardziej szczegółowo – ponieważ tak naprawdę mamy
do czynienia z grupą osób, które znajdują się w takiej sytuacji, że niejako dosięga ich stopień niepełnosprawności. Na posiedzeniu komisji myśmy nie
mówili o kosztach w odniesieniu do tego punktu, tak
że możemy przekierować to pytanie do pani minister.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Duda:
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym dopytać o pewną sprawę. Zgodnie z założeniami ustawy
mówi się o tym, że ta kwota zasiłku stałego nie może
być niższa niż 30 zł miesięcznie. Czy myśmy rozmawiali o tym, dlaczego to jest taka kwota? Pytam, bo
gdzieś mi to umknęło, nie pamiętam tego. Czy pan
może to wyjaśnić?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę.

Senator Ryszard Majer:
Myśmy o tym nie rozmawiali, ja sobie nie przypominam tej rozmowy, ale mogę powiedzieć, że jest to
kwota wynikająca z przepisów ustawowych.
(Senator Jarosław Duda: A jak jest wyliczona?)
To już do pani minister.
(Senator Jarosław Duda: To do pani minister.
Dobrze. Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Jest dzisiaj z nami pani minister Elżbieta
Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Bojanowska:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja tylko przypomnę, że celem projektu ustawy
o zmianie ustawy o pomocy społecznej jest wdrożenie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., w którym to wyroku trybunał orzekł
o niezgodności z konstytucją art. 106 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi on,
że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego
osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo
do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym został złożony wniosek.
Projekt ustawy zaprezentował pan senator sprawozdawca, w związku z czym nie będę powtarzała
tych informacji, ale odniosę do tych 2 pytań. Zwracam
się do pana senatora Augustyna. Szacujemy, że to
będzie około 2 tysięcy 900 osób, dokładnie 2 tysiące
860, a koszt, jaki jest w ocenie skutków regulacji –
OSR, to jest około 6 milionów 200 tysięcy zł. Jeśli
zaś chodzi o 30 zł, to ta ustawa nic nie zmienia w dotychczasowych uregulowaniach w ustawie o pomocy
społecznej, czyli te zasady zostają. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Są pytania. Tak?
(Senator Jarosław Duda: Chciałbym tylko prosić
o doprecyzowanie.)
Pan senator Jarosław Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Chciałbym prosić o doprecyzowanie, czy na tym
etapie w ramach wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego można było rozmawiać o podwyższeniu tej kwoty minimalnej, tych 30 zł, czy to…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Bojanowska:
Nie, to wykraczałoby poza zakres orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego. To w ogóle nie wchodziło w zakres orzeczenia trybunału.
(Senator Jarosław Duda: Czyli dzisiaj jest minimalna kwota 30 zł i taka ona była…)
Tak. Tego nie obejmowało orzeczenie trybunału.
Chodziło o ten moment, w którym osoba może ubiegać się o świadczenia z systemu pomocy społecznej.

Wcześniej było tak, że mogła w momencie, kiedy
miała orzeczenie, a dziś mówimy, że może w momencie, kiedy złożyła wniosek o wydanie orzeczenia…
(Senator Jarosław Duda: Pani Marszałek, mogę
jeszcze dopytać?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak oczywiście.
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:
Czy pani minister pamięta, kiedy ta kwota 30 zł
została ustalona, kiedy zapadło rozstrzygnięcie, że
będzie ona na tym poziomie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Bojanowska:
Nie, nie pamiętam, Panie Senatorze, ale oczywiście służymy odpowiedzią na piśmie.
(Senator Jarosław Duda: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze?
Bardzo proszę, pan senator Ryszard Majer.

Senator Ryszard Majer:
Ja mam takie pytanie. Może pani minister mi powie, czy ja dobrze rozumiem – dopytuje o to m.in.
pan senator Duda – że ta minimalna kwota 30 zł przy
zasiłku stałym to jest tak naprawdę kwota, która wynika z różnicy między dochodami a kryterium dochodowym i jeżeli np. różnica między dochodem a kryterium dochodowym jest 20 zł, to wtedy ośrodek…
(Głos z sali: Wtedy musi być…)
…musi wypłacić przynajmniej 30 zł. Nie może
wypłacić mniej.

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

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Pan Mieczysław Augustyn.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, niech pani przypomni nam wszystkim, jakie jest obecnie kryterium dochodowe dla osób
otrzymujących zasiłek.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Bojanowska:
Zasiłek stały wynosi 604 zł, zasiłek zmieniony
w 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi
634 zł, a na osobę w rodzinie – 514 zł.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska:
Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane
przez pana senatora Jarosława Dudę.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy…
Dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 358, a sprawozdanie komisji w druku nr 358 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, senatora Ryszarda Majera,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 2 grudnia 2016 r. ustawie
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw.
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Szanowni Państwo, ustawa ta, przyjęta przez Sejm
2 grudnia 2016 r., podwyższa do wysokości 1 tysiąca zł miesięcznie kwoty najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, najniższej emerytury i renty rodzinnej oraz do kwoty 750 zł miesięcznie wysokość najniższej renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy. Ponadto wprowadza w roku
2017 odstępstwa od zasady procentowej waloryzacji
emerytur i rent określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. Zamiast podwyższenia świadczeń o ten
sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców,
w 2017 r. świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., zostaną podwyższone
wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89
ustawy zmienianej nie mniej niż o kwotę 10 zł. Nie
jest to pierwsza waloryzacja świadczeń odbiegająca
od przyjętych w 1998 r. zasad. Podobne waloryzacje
były realizowane wcześniej.
Komisja rodziny pochyliła się nad zmianą ustawy.
Komisja z zadowoleniem przyjęła podwyższenie najniższej renty i emerytury do kwoty 1 tysiąca zł. To
jest ważny ukłon w stosunku do osób, które otrzymują
te świadczenia. Tak więc do 1 tysiąca zł dla osób
całkowicie niezdolnych do pracy, do 750 zł dla osób
częściowo niezdolnych do pracy, do 1 tysiąca zł dla
osób otrzymujących najniższe emerytury oraz renty
rodzinne.
Podczas posiedzenia naszej komisji padały pytania o koszty tego przedsięwzięcia. Jak zostaliśmy
poinformowani przez przedstawicieli ministerstwa,
w przypadku rent będzie to kwota 250 milionów zł,
a łącznie, czyli wraz z emeryturami, to jest kwota
szacowana w granicach 2,5 miliarda zł. Bardzo dziękuję. I oczywiście rekomenduję przyjęcie tej ustawy
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Jarosław Duda, a potem pan senator
Mieczysław Augustyn.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, rozmawialiśmy,
o ile pamiętam, o tym, jaka była logika dochodzenia
do tej kwoty 1 tysiąca zł. Czy prawdą jest, czy ja
dobrze odczytałem, że jest to związane z tym, że od
przyszłego roku płaca minimalna ma wynosić 2 tysiące zł? Czy to jest tym podyktowane? Czy mógłby
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(senator J. Duda)
pan to wyjaśnić? Jeśli nie, to oczywiście zapytam
pana ministra, bo ciekaw jestem, dlaczego 1 tysiąc zł,
a nie 1 tysiąc 200 zł albo 900 zł. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Ja powiem tak: filozofia tych świadczeń jest związana z przewidywanym wskaźnikiem waloryzacji
i łączy się… Wzrost najniższych świadczeń, to jest
emerytury i renty rodzinnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, który nastąpiłby na poziomie
wyższym niż przyjęty w ustawie z dnia 2 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw… Myślę, że więcej szczegółów
zaprezentują przedstawiciele ministerstwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dlaczego przyjęto najniższą kwotę waloryzacji na
poziomie 10 zł i dlaczego to rozwiązanie ma dotyczyć
tylko 2017 r., podczas gdy z zapowiedzi ministerstwa składanych tutaj, na tej sali, wynikało, że zostanie trwale zmieniony mechanizm w sytuacji, kiedy
wspomniane waloryzacje miałyby być bardzo niskie?
Przypomnę, że chyba w 2015 r. najniższa waloryzacja
była na dużo wyższym poziomie, w 2016 r. zresztą
też. Tak więc chciałbym się dowiedzieć, skąd te 10 zł.

Senator Ryszard Majer:
Bierzemy pod uwagę możliwości budżetowe
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Myślę jednak,
że o mechanizmie szczegółowo wypowie się pan
minister.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rodziny,
pracy i polityki społecznej.

Jest dzisiaj na posiedzeniu pan minister Marcin
Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Czy pan minister…
Bardzo proszę, pan minister pragnie zabrać głos
i przedstawić stanowisko rządu. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Powiem dwa zdania na temat istoty tej ustawy.
Tak naprawdę konieczność uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych wynika z pewnych deficytów mechanizmu waloryzacji procentowej, który
jest na stałe wprowadzony do ustawy emerytalno-rentowej.
Gdyby 1 marca 2017 r. ograniczyć się wyłącznie
do zrealizowania zapisów ustawy emerytalno-rentowej, to świadczenia emerytalno-rentowe wzrosłyby
jedynie o 0,73%. Wskaźnik waloryzacji wyniósłby
100,73%. Oznaczałoby to, że najniższe świadczenia
emerytalno-rentowe wzrosłyby bardzo nieznacznie. Można powiedzieć, że stosowanie przez wiele
lat mechanizmu waloryzacji procentowej skutkuje
tym, że najniższe świadczenia rosną w sposób mniej
istotny aniżeli świadczenia wyższe. Mamy do czynienia z coraz większą rozbieżnością pomiędzy kwotą najniższego świadczenia emerytalno-rentowego
a kwotą minimum socjalnego, kwotą minimalnego
wynagrodzenia za pracę, jak również kwotą przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego rząd uznał, że
zachodzi potrzeba dowartościowania, wzmocnienia
osób otrzymujących najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.
Chcę powiedzieć, że mechanizm, który został
zaproponowany w ustawie zmieniającej ustawę
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, zakłada 2 operacje.
Pierwsza z nich to operacja podwyższenia kwot
najniższych świadczeń emerytalno-rentowych zasadniczo do kwoty 1 tysiąca zł, jeżeli chodzi o emerytury
i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oraz
podwyższenia kwot rent socjalnych z 741 zł 35 gr do
840 zł i podwyższenia kwot najniższych rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676 zł 75 gr
do 750 zł. Warto zauważyć, że korzyści, pozytywne skutki tej operacji odczują nie tylko osoby, które
otrzymywały do tej pory świadczenia na poziomie
najniższego świadczenia emerytalno-rentowego.
Można powiedzieć, że skorzystają na tych rozwiązaniach osoby pobierające świadczenia w przedziale
pomiędzy kwotą najniższego świadczenia emery-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki)
talno-rentowego a kwotą najniższego świadczenia
w proponowanej nowej wysokości.
Druga zmiana, którą zawiera ustawa, to wprowadzenie elementu waloryzacji kwotowej do stosowanego systemowo w ustawie emerytalno-rentowej
mechanizmu waloryzacji procentowej. Również na tej
operacji skorzystają osoby otrzymujące świadczenia
relatywnie wyższe od kwot najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych, jeżeli chodzi o skalę osób,
których świadczenia wzrosną w większym zakresie
aniżeli o ten przewidywany procentowy wskaźnik
100,73%. Zakładamy, że wzrosną w sposób korzystniejszy świadczenia dla osób otrzymujących emerytury w wysokości poniżej 1 tysiąca 370 zł.
Mamy jeszcze jeden element, który uzasadnia
dowartościowanie osób otrzymujących najniższe
świadczenia emerytalno-rentowe. Mam tutaj na myśli
stosowaną w systemie emerytalnym formułę zdefiniowanej składki, stosowaną przy ustalaniu wysokości
świadczeń emerytalnych. Można powiedzieć, że nasz
system emerytalny, nowy system emerytalny, który
został wprowadzony na mocy reformy emerytalnej
z 1999 r., ma charakter wybitnie indywidualistyczny.
Wysokość emerytury w tym systemie zdefiniowanej
składki zależy tak naprawdę od indywidualnej sytuacji ubezpieczeniowej każdego ubezpieczonego, sytuacji, która jest uzależniona tak naprawdę od trzech
parametrów, to znaczy wysokości wynagrodzenia
osiąganego w okresie podlegania ubezpieczeniu, długości okresu opłacania składek i momentu przejścia
na emeryturę. Można więc powiedzieć, że ta najniższa
emerytura czy konstrukcja najniższego świadczenia
emerytalnego stanowi tak naprawdę jedyny element
socjalny w tym nowym systemie emerytalnym i stąd
zachodzi konieczność jak gdyby wzmacniania tego
elementu socjalnego w systemie emerytalnym. Można
powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które w pewnym
sensie pełni też funkcję dyscyplinującą ubezpieczonych do tego, aby opłacać składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe. Musimy pamiętać o tym, iż
konstrukcja najniższego świadczenia emerytalnego
znajduje zastosowanie do osób, które legitymują się
po prostu minimalnym stażem ubezpieczeniowym,
minimalnym okresem składkowym i nieskładkowym. Prawda? A więc z tego względu podjęliśmy
decyzję o podwyższeniu kwot najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są pytania?
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn,
a potem pan senator Duda.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, kilka pytań.
Mianowicie chciałbym się dowiedzieć, czy po
podwyższeniu tych najniższych świadczeń osoby
otrzymujące najniższą emeryturę przekroczą kwotę,
która miała być takim dobrodziejstwem, jeśli chodzi
o kwotę wolną od podatku. Bo tam chyba wychodziło
miesięcznie poniżej 900 zł. Czyli rozumiem, że najniższe emerytury przekroczą ten próg i te osoby nie
będą miały tego odliczenia. Prosiłbym ewentualnie
o potwierdzenie moich wątpliwości.
Oczywiście chciałbym też ponowić pytanie, dlaczego wbrew temu, co zapowiadaliście, nie wprowadzacie państwo jakiegoś stałego mechanizmu
regulowania sytuacji, w której waloryzacja jest tak
bardzo niska.
Kolejne pytanie. Najniższa emerytura ze względu
na to, o czym pan minister mówił, to znaczy przejście na zdefiniowaną składkę, niejako zrywa tę więź
i przekształca się w rodzaj świadczenia socjalnego,
które się dostaje niezależenie od tego, ile się uzbierało.
W związku z tym przede wszystkim mam pytanie,
jakich grup osób to będzie dotyczyło. Wiemy, jaki
jest koszt. Ale jaka grupa emerytów i także emerytów rolniczych będzie objęta tą zmianą dotyczącą
najniższej emerytury? I dlaczego wobec tego państwo
nie różnicujecie jednak wysokości tego najniższego
świadczenia dla rolników i dla pracowników? Bo ono
zaczyna mieć charakter absolutnie socjalny, a w coraz
mniejszym stopniu ubezpieczeniowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przygotowując
projekt ustawy wprowadzającej zmiany, o których
przed chwilą wspominałem, nie braliśmy pod uwagę
zmian w zakresie systemu podatkowego. Prawda? Ten
projekt ustawy powstawał wcześniej, jeszcze przed
decyzjami dotyczącymi kwoty wolnej od podatku.
Tak że kwota 1 tysiąca zł, na co chcę zwrócić uwagę, dotycząca tylko najniższych świadczeń emerytalnych, jak również najniższej renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy przewyższa kwotę wolną od
podatku. A jeżeli chodzi o kwestie dotyczące innych
świadczeń objętych podwyższeniem, czyli renty socjalnej, to ona wzrośnie do 840 zł i już, że tak powiem,
znajdzie się poniżej kwoty wolnej. Prawda? Czyli
w całości będzie zwolniona z obowiązku podatko-
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wego, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób
fizycznych. Podobnie będzie wyglądać sytuacja, jeżeli
chodzi o rentę z tytułu częściowej niezdolności do
pracy. Ja myślę, że rozwiązania obowiązujące w systemie podatkowym dotyczą wszystkich podatników
w takim samym zakresie. Tym elementem, który decyduje o tym, na jakim poziomie, można powiedzieć,
podatnik korzysta z ulgi podatkowej czy kwoty wolnej od podatku, czy zwolnienia podatkowego, jest
po prostu wysokość osiąganego dochodu. I można
powiedzieć, że to rozwiązanie dotyczące najniższych
emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy jest zgodne z tą filozofią.
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące ewentualnej modyfikacji stałego mechanizmu waloryzacji emerytur
i rent, który mamy w ustawie emerytalno-rentowej,
to zauważmy, że jeżeli chodzi o kwotę najniższego
świadczenia emerytalno-rentowego, właściwie nie
mieliśmy do tej pory do czynienia z odstępstwem
od zasady… Świadczenia te rosły w takim zakresie, w jakim podnosiliśmy wszystkie świadczenia
emerytalno-rentowe. Krótko mówiąc, kwoty najniższych świadczeń wzrastały o wskaźnik waloryzacji.
Prawda? Tak że ta propozycja, która jest zawarta
w dzisiaj dyskutowanej ustawie, zakłada jednorazowe oderwanie wzrostu kwoty najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych od wskaźnika waloryzacji.
Jeżeli chodzi o intencje, to ja już je przedstawiałem. Tak naprawdę chodzi o to, aby powiązać
wzrost najniższych świadczeń emerytalno-rentowych
ze wzrostem kwoty najniższego czy minimalnego
wynagrodzenia za pracę, która to kwota wynagrodzenia wzrośnie od 1 stycznia 2017 r. do 2 tysięcy zł,
oraz o to, aby powiązać kwotę najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych z kwotą minimum socjalnego, która nieznacznie przekracza 1 tysiąc zł. Można
powiedzieć, że to właśnie stąd wziął się ten pomysł.
Jeżeli chodzi o ewentualne zmiany w zakresie stałego mechanizmu waloryzacji, który mamy w ustawie, to ten element jest przedmiotem dyskusji, jest
przedmiotem analiz. My w tej chwili finiszujemy,
kończymy prace nad przeglądem emerytalnym – jesteśmy zobligowani do tego, aby przedstawić Sejmowi
wyniki tego przeglądu do końca tego roku – a elementem tego przeglądu jest również mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Jeżeli chodzi o ocenę tego mechanizmu, który
mamy w tej chwili w ustawie, to ja nie jestem jednoznacznym krytykiem mechanizmu waloryzacji procentowej, choć oczywiście ma on swoje mankamenty,
ma swoje słabe strony. Taką słabą stroną jest, można powiedzieć, niedostateczny wzrost najniższych
świadczeń. Prawda? Ale musimy pamiętać o tym,
co jest istotą waloryzacji. Waloryzacja jest mechani-

zmem dostosowawczym, jest mechanizmem adaptacyjnym, jest mechanizmem, który zakłada dostosowanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych
do zmian w zakresie otoczenia ekonomicznego. A te
zmiany wynikają ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli z inflacji, jak również ze wzrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. I można
powiedzieć, że ten wskaźnik waloryzacji, który mamy
dzisiaj, uwzględnia oba parametry, a więc te nasze
świadczenia – bierzemy pod uwagę stały mechanizm
waloryzacji – wzrastają stosownie do wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych oraz stosownie do
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Ten mechanizm – to wynika z ustawy, o której
dzisiaj rozmawiamy – znajdzie zastosowanie również 1 marca 2017 r. w odniesieniu do wszystkich
świadczeń. Jednakże, tak jak powiedziałem, zachodzi
potrzeba dodatkowego wsparcia osób osiągających
najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. I tak jak
powiedziałem, ta ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, nie dotyczy tylko osób, które otrzymują najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, ona dotyczy
również takich osób, które otrzymują świadczenia
w kwocie mieszczącej się w przedziale pomiędzy najniższym świadczeniem a kwotą 1 tysiąca zł, mówiąc
w pewnym uproszczeniu. A ten element waloryzacji
kwotowej, który się pojawia, dotyczy osób otrzymujących świadczenia poniżej 1 tysiąca 370 zł. Tak że
skala, zakres podmiotowy tej zmiany jest szerszy niż
wówczas, gdyby obejmowała ona wyłącznie osoby
otrzymujące najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. I można powiedzieć, że w tym zakresie on wywołuje jednak zmiany trwałe. Bo to podwyższenie do
1 tysiąca zł skutkuje, że tak powiem, definitywnym
podwyższeniem świadczeń. Podobnie jest z zastosowaniem tej kwoty 10 zł. Te świadczenia wzrosną
w sposób trwały o więcej niż wskaźnik waloryzacji.
Ale oczywiście, jak wspomniałem, na temat rozwiązań systemowych ograniczających mankamenty waloryzacji procentowej dyskutujemy, analizujemy je
przy okazji przeglądu emerytalnego.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora dotyczące jak gdyby… Pan senator użył takiego określenia: zerwanie więzi między wkładem emerytalnym
a kwotą świadczenia. Oczywiście trudno mówić o takim zerwaniu więzi. To jest, tak jak powiedziałem,
wzmocnienie elementu socjalnego w nowym systemie
emerytalno-rentowym. Ale ta zasada, że wysokość
świadczenia, przede wszystkim wysokość tych świadczeń relatywnie wyższych, zależy od wartości wkładu
emerytalnego, zostaje cały czas zachowana. Jednak
tak jak mówię…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mówiłem tylko
o najniższych.)
Ale takie jest założenie konstrukcji najniższego
świadczenia, głównie emerytalnego, bo w przypadku
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świadczeń rentowych ten element socjalny występuje
w postaci stałego składnika każdego świadczenia rentowego: 24% kwoty bazowej. A więc tutaj rzeczywiście
sytuacja jest troszkę inna, tutaj ta zależność między
wkładem a wysokością świadczenia nie jest tak ścisła
jak w przypadku emerytur. W przypadku emerytur
rzeczywiście ta zasada wkładu obowiązuje, a tym jedynym elementem jak gdyby socjalnym jest właśnie
kwota najniższego świadczenia emerytalnego.
Ostatnie pytanie dotyczyło różnicowania zasad
waloryzacji dla rolników i osób objętych powszechnym systemem emerytalnym. Właściwie ta ustawa
zmierza do ujednolicenia. To jest, można powiedzieć,
rozwiązanie systemowe. Ja uważam, że bardzo dobrze, że jak gdyby zbliżamy te dwa systemy emerytalne: system powszechny i system rolniczy. Bo – nie
wspominałem o tym wcześniej – tak naprawdę ta
ustawa zakłada, po pierwsze, wprowadzenie takiego
samego mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w systemie rolniczym jak ten, który
obowiązuje w systemie powszechnym, a po drugie,
zakłada zastosowanie takiego samego zwiększenia
najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w systemie rolniczym jak w systemie powszechnym. Do
tej pory, można powiedzieć, takiego mechanizmu
systemowego w systemie rolniczym nie stosowaliśmy. Tak że gdybym ja osobiście miał to oceniać,
powiedziałbym, że uważam, że bardzo dobrze, że
te systemy przynajmniej w tym zakresie zbliżają się
do siebie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję.)
Pytanie zadaje pan senator Jarosław Duda.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, zapewne pan to wie: na ile jest
dzisiaj wyliczone minimum egzystencji, jaka to jest
kwota? Oczywiście na osobę. I pytanie z tym związane, bo pewnie państwo to też liczyliście. Skoro
1 tysiąc zł jest dzisiaj najniższą emeryturą, to ile to
jest na rękę? Jaka jest kwota, która zostanie temu
świadczeniobiorcy przelana czy dostarczona? To jest
pierwsze pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Ja w tej chwili nie mam dokładnych danych, ale
jeżeli chodzi o minimum egzystencji, to jest to kwota
ponad 500 zł. Dokładnie nie powiem, jaka to jest kwota, ale jest to ponad 500 zł. Tak że… Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że kwota najniższego
świadczenia emerytalno-rentowego będzie dwukrotnie przewyższać kwotę minimum egzystencji.
(Senator Jarosław Duda: Dwukrotnie nie może,
bo jeśli to 500, a 1 tysiąc…)
Ale blisko, blisko.
(Senator Jarosław Duda: Na 500 zł jest wyliczona
kwota minimum egzystencji… Przepraszam, Pani
Marszałek. Mogę…?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Netto. Jest ona wyliczona netto. A skoro emerytura
to jest 1 tysiąc brutto i odejmiemy od tego skutki,
podatek, to wtedy to nie będzie dwukrotność.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Myśmy jak gdyby szacowali… Jak mówię, z uwagi
też na to, że projekt ustawy powstawał wówczas, kiedy nie były jeszcze znane zmiany w systemie podatkowym – w szczególności wprowadzenie tych nowych
rozwiązań dotyczących kwoty wolnej od podatku
– my tego typu szacunków po prostu nie przeprowadzaliśmy. Tak że… Myślę, że w formie pisemnej…
Mogę się zobowiązać do tego, że w tej formie udzielę
odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek, dopytam jeszcze, jeśli mogę. To
ostatnie pytanie w tej rundzie. Dobrze?
Już pytałem o to pana senatora sprawozdawcę,
ale… Czy mógłby pan, Panie Ministrze, przedstawić
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tę filozofię czy metodologię dochodzenia do tego 1 tysiąca zł? Czy tu chodzi rzeczywiście o to, że 2 tysiące
to płaca minimalna, dlatego tu jest 1 tysiąc, czy może
były jakieś inne okoliczności, które braliście państwo
pod uwagę?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja bym wymienił tu 3 elementy. Tak naprawdę 3 elementy były tu
istotne.
Pierwszy element to rzeczywiście decyzja o podwyższeniu kwot najniższego wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli popatrzymy na uzasadnienie projektu ustawy,
to zobaczymy tam tabelę, która wskazuje na to, w jaki
sposób pogarszała się relacja pomiędzy najniższą
emeryturą a minimalnym wynagrodzeniem. Prawda?
Można powiedzieć, że w 2002 r. najniższa emerytura wynosiła około 70% minimalnego wynagrodzenia, w roku 2008 ta proporcja spadła już do 56,5%,
a w roku 2016 najniższa emerytura wynosiła już tylko 47,71% tego wynagrodzenia. Po prostu ta relacja,
wskutek stosowania tego procentowego wskaźnika
waloryzacji, ulegała pogorszeniu. A więc ponieważ
podjęto decyzję o podwyższeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2 tysięcy zł, zaszła potrzeba,
aby przynajmniej w ograniczonym zakresie tę zależność między kwotą minimalnego wynagrodzenia
a najniższą emeryturą zachować. I kwota 1 tysiąca zł
daje, można powiedzieć, możliwość zachowania tej
zależności na poziomie 50%. To jest jeden element.
Drugi element, który bez wątpienia był brany pod
uwagę, to jest zależność między najniższą emeryturą
a kwotą minimum socjalnego. Można powiedzieć, że
ta różnica też zaczęła się powiększać, a więc, tak jak
powiedziałem, podwyższenie kwot najniższej emerytury do 1 tysiąca zł skutkuje tym, że jesteśmy blisko
minimum socjalnego.
Trzeci element to oczywiście względy finansowe.
Staraliśmy się tak przygotować projekt ustawy, aby
zmieścić się w realiach budżetowych. I można powiedzieć, że całkowity koszt tej operacji, tych 2 zasadniczych operacji, mieści się w ramach środków
zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2017 r., to
jest w kwocie około 2 miliardów 500 milionów zł.
Tak że te 3 czynniki jak gdyby zadecydowały, że
taki jest kształt propozycji zawartych w tej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pytanie? Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Duda:
Może… Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czy
państwo macie dane, ilu obywateli Rzeczypospolitej
otrzymywać będzie tę najniższą emeryturę w wysokości 1 tysiąca zł? Czy macie to państwo wyliczone?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Oczywiście mamy. Jeżeli chodzi o to podwyższenie do 1 tysiąca zł, to będzie ono dotyczyło mniej
więcej 800 tysięcy emerytów i rencistów FUS, czyli
będących w systemie powszechnym, w Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chodzi o osoby
otrzymujące renty socjalne, to skorzystają na tym
wszyscy – 285 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o system
rolniczy, to rozwiązanie to znajdzie zastosowanie
w przypadku blisko 350 tysięcy rolników pobierających emerytury i renty z KRUS. Tak że można powiedzieć, że w sumie blisko 1,5 miliona osób uzyska
świadczenie na poziomie 1 tysiąca zł.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma. Bardzo dziękuję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane
przez pana senatora Jarosława Dudę.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
To jest ciekawy sposób na zapobieżenie pauperyzacji środowiska emerytów w wyniku wciąż niekorzystnego, niedobrego systemu waloryzacji. On sprawdzał
się przez wiele lat, kiedy inflacja była wysoka, ale
teraz, kiedy mieliśmy do czynienia z deflacją, kiedy
inflacja jest bardzo niska, nie zapobiegał… Ten system nie dawał rekompensaty na poziomie wzrostu rzeczywistych kosztów. Trzeba pamiętać, że do koszyka
inflacyjnego wrzuca się bardzo różne komponenty.
On jest jednak różny od koszyka – ministerstwo to
dobrze wie i takie rzeczy bada – wydatków emerytów.
Niestety, wydatki, koszty stałe, które mocniej, silniej
obciążają emerytów, bardzo często są podwyższane
silniej aniżeli koszty pozostałych towarów. Dlatego
trzeba z uznaniem przyjąć tę propozycję, aczkolwiek
rzeczywiście warto nad nią dyskutować. Bo wydaje
się, że to jeszcze nie jest optymalne rozwiązanie.
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Przede wszystkim rodzi się pytanie, co robić
z ciągle rosnącą liczbą osób otrzymujących najniższe świadczenia. Ta grupa będzie się powiększała ze
względu na to, że bardzo wiele osób w nowym systemie nie będzie w stanie wypracować świadczenia
powyżej minimalnego. A z kolei, tak jak słusznie
tutaj pan minister zauważył, nawet to podwyższone
świadczenie jest minimalnie, delikatnie niższe aniżeli
minimum socjalne. W związku z tym jest problem, co
będziemy robić z tymi, którzy przez dłuższy czas nie
pracowali, którzy otrzymywali bardzo niskie świadczenia, którzy przez długi czas pozostawali w szarej
strefie. Tych osób jest na rynku pracy naprawdę dużo
i one nie będą w stanie wypracować nawet tego minimum. A zatem renta najniższa będzie coraz bardziej
– i to jest sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę – przypominać świadczenie socjalne w przypadku tej rosnącej grupy, którą chcemy uchronić przed skrajnym
ubóstwem. Związanie tego świadczenia z minimum
socjalnym, z płacą minimalną wydaje się dobrym
rozwiązaniem, tylko że ono nie ma odzwierciedlenia
ustawowego. Pan minister tak mówi, ale tego w ustawie nie ma, bo gdyby było, to mielibyśmy pewność, że
w następnych latach być może tak będzie się działo.
Patrzę tutaj na pana senatora Chróścikowskiego, bo
pytałem o rolników, o emerytury rolnicze. W sytuacji,
kiedy wiążemy świadczenie z takimi wskaźnikami, jak
minimum socjalne, jak płaca minimalna, przechodzimy z rozmowy o emeryturach na rozmowę na temat
minimum funkcjonowania. I wtedy staje się coraz
mniej zrozumiałe, dlaczego minimalne świadczenie
dla rolników jest niższe od świadczenia pracowniczego. Czy dla nich minimum socjalne jest mniejsze? Czy
dla nich jest inna płaca minimalna w kraju? Nie. To
są te same parametry, tylko że jedni będą dostawać
więcej, a drudzy mniej. I staje się to coraz mniej zrozumiałe, dlaczego. Bo, jak mówiłem, odchodzimy od
mechanizmu – oczywiście tylko w przypadku najniższych świadczeń – że one są związane z wysokością
wpłaconych składek emerytalnych.
Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę,
to oczywiście, że tak powiem, spłaszczenie świadczeń
emerytalnych, wysokości tych świadczeń. Proszę zauważyć, że dzisiaj średnia tych świadczeń dla kobiet
wynosi około 1 tysiąca 700 zł, dla mężczyzn nieco
poniżej 2,5 tysiąca brutto. I przy szybszej, już od
kilku lat, waloryzacji najniższych świadczeń, ich
świadczenia zbliżają się do świadczeń tych, którzy
wypracowali w nowym systemie nie za wysokie
świadczenia, ale wypracowali je przede wszystkim
własnym wysiłkiem. Budzi to pewne wątpliwości.
Wydaje mi się, że rozbieżność na tak wysokim poziomie, jak teraz państwo proponujecie, że jest 10 zł
jako minimum podwyżki w wyniku waloryzacji pro-
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centowej i 1 tysiąc… i 170 zł podwyżki minimalnego
świadczenia… No, to jest 17 razy więcej. I gdyby to
tempo miało być utrzymane, to po prostu ci, którzy
wypracowują świadczenia nie za wysokie, ale własnym wysiłkiem, ciężką pracą, odkładając składki,
będą mogli czuć się poszkodowani i to będzie zaczynało budzić powoli chyba także wątpliwości konstytucyjne. Dlatego, Panie Ministrze, czekamy na rezultaty
przeglądu emerytalnego, tego audytu całego systemu,
bo wydaje się, że w dalszym ciągu wymagać on będzie uporządkowania i trwałych rozwiązań systemowych, w których weźmie się pod uwagę jeszcze wiele
innych czynników, a wśród nich te, na które chciałem
państwu zwrócić uwagę. Może gorzkie będzie dla
wieluset tysięcy emerytów przyjęcie do wiadomości,
że z tego dobrodziejstwa zwiększenia kwoty wolnej
od podatku na skutek podwyższenia ich świadczenia
oni niestety nie skorzystają. No, ale te gilotyny przy
różnych kwotach tak właśnie działają, że jednym się
daje, a drugich, niestety, się wyklucza. Potwierdza to
tylko to, o czym mówiliśmy przy okazji kwoty wolnej od podatku, że wprawdzie intencja była taka, że
zyskać mają ci najubożsi, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że zyskają tylko ci najubożsi z uboższych,
ponieważ ogromna grupa otrzymujących najniższą
emeryturę z tego dobrodziejstwa już nie skorzysta.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu, ale sprowokował mnie
do tego pan senator, mój przedmówca.
Powiem tak. Rolnicy są bardzo zadowoleni z tego,
że rząd to uwzględnił i że chce niejako wyrównać
świadczenia emerytalne, które są na minimalnym poziomie, bo przedtem nie było tej równości. Tu ukłon,
podziękowania dla rządu, dla parlamentu, Sejmu,
który to uchwala. Myślę, że i my to uchwalimy. Jest
to krok w dobrym kierunku, o czym wspominał pan
minister.
Ale jeśli chodzi o pytanie, które zadał pan senator,
to powiem tak. To są 2 odrębne fundusze i obowiązują odrębne zasady. Wiemy o tym doskonale, bo
wielokrotnie w tej Izbie zwracaliśmy na to uwagę.
Wielokrotnie państwo proponowaliście, żeby jak najszybciej doprowadzić do likwidacji KRUS i wprowadzić jednolity system dla rolników. Tylko chcę
zwrócić uwagę, że ten system funkcjonuje w wielu
krajach, we Francji, zresztą nasza ustawa o KRUS
jest wzorowana na systemie francuskim. Nasz system
nie do końca jest taki, jak francuski, ale on jest tym
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systemem… To jest wielkie osiągnięcie rolników,
którzy wywalczyli sobie system oddzielnego funkcjonowania. Z jednej strony część rolników narzeka, że
emerytury są niskie, i ma ku temu powody, z drugiej
strony patrzymy na to, że są tu duże dotacje z budżetu
państwa, patrzymy też na tę drugą część składkową,
fundusz macierzyńsko-chorobowy, który jest oddzielnie zbierany przez samych rolników. Wielokrotnie,
nawet na tej sali, padały takie słowa, że to rolnicy
sami zapewniają sobie bardzo niskie świadczenia, to,
ile płacą za jeden dzień chorobowego… Więc to jest
jakby wola samych rolników, którzy wolą mniej płacić
i mniej odbierać. To jest układ, można powiedzieć,
w kierunku działania tzw. rady rolników, która ustala
sobie wysokość składek i chce np. mniej płacić i mniej
odbierać za chorobowe.
Pamiętacie państwo, że w tym systemie w poprzedniej kadencji była wypłata świadczenia macierzyńskiego. Ono było w określonej kwocie, niespełna 4 tysięcy zł, jeśli dobrze pamiętam, a państwo
wprowadziliście 1 tysiąc zł dla każdej kobiety przez
rok. To jest więcej, niż było, to się zgadza, tyle że to
zostało zabrane rolnikom z funduszu składkowego,
z tych środków, które tam składają. Z tego funduszu
około 40% zostało zabrane na rzecz tego świadczenia,
a 60% dołożone z budżetu. W przypadku świadczeń
tego typu dotyczących innych osób – mówię o studentach, bezrobotnych itd., które je poprzednio uzyskiwały – te osoby nadal mogą je uzyskiwać, a tutaj
niestety zostało to tak zrobione, że 60% czy do 60%,
jeśli dobrze pamiętam z zapisów, dofinansuje jednak
budżet państwa. Jest to wyjście naprzeciw, kobieta
rolnik, która urodzi dziecko, ma takie samo prawo,
jakie mają kobiety wykonujące inne zawody, czy to
studentki, czy bezrobotne. One mają te same prawa.
W tym przypadku też się cieszę, że nastąpiło wyrównanie.
Jeśli zaś chodzi o to, o czym pan senator wspominał w swoim wystąpieniu, to, że świadczenia są
nierówne, to muszę powiedzieć, że nierówne są również składki. Gdy są składki pracownicze, to liczy
się od wysokości naskładanego funduszu, a u rolników takiej proporcji nie ma. Pamiętacie państwo,
że w poprzedniej kadencji, jeśli dobrze pamiętam,
podwyższaliśmy składki dla rolników. Teraz jest wyższa składka, jest ona uzależniona od powierzchni, od
hektarów i ona stopniowo rośnie, została podniesiona
500-krotnie. Więc tu też widzimy, że rolnik, który
ma mniej hektarów, płaci określoną stawkę, a ten,
który ma maksymalnie 500 ha, płaci, powiedzmy,
500-krotność, czyli płaci 5 razy tyle, ile ten, który
jest mały rolnikiem, a świadczenie ma dokładnie takie
samo. W związku z tym, jeśli chcemy porównywać
te systemy… Tego się nie da porównać, bo my i tak

płacimy, rolnicy, którzy są dzisiaj dużymi rolnikami,
płacą znacznie więcej, a świadczenia mają takie same.
Więc pytanie, czy będziemy ten model zmieniać, czy
będziemy doprowadzać… Rolnicy uważają, że system
KRUS na dziś jest dla nich rozwiązaniem i nie chcą go
nadmiernie modyfikować, ale jeśli będzie potrzeba…
Zastanówmy się, wypracujmy takie rozwiązania, żeby
utrzymać ten system i żeby dawał on też możliwość
wypłaty wyższego świadczenia rolnikom, którzy płacą wyższe składki. Tak że dziękuję jeszcze raz rządowi za podjęcie działań zmierzających do wyrównania
poziomu tej naszej minimalnej emerytury w stosunku
do tej, która jest w ogólnym systemie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski.
(Głos z sali: Nie ma.)
(Głos z sali: Był przed chwilą.)
Nie ma pana… Jest pan senator.
Proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski.
Panie Senatorze, czy pan chce zabrać głos w dyskusji?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo, bo czekamy na pana.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mój głos właściwie będzie kontynuacją wypowiedzi z poprzedniej debaty, kiedy rozmawialiśmy
w atmosferze, powiedziałbym, bardziej napiętej
o projekcie ustawy wniesionym do laski marszałka
Sejmu przez prezydenta, przyjętej przez Sejm, a następnie przyjętej bez poprawek również przez Senat.
Dzisiaj kontynuujemy niejako debatę nad systemem
emerytalnym. Przypominam również państwu, że
wówczas wnosiłem o to, aby wokół emerytur i rent
wszystkich Polaków – wszystkich tych, którzy i pracują, i służą – powstała koalicja reformatorska, która
ludziom przechodzącym na emeryturę bądź korzystającym z uprawnień rentowych czy innego rodzaju form zabezpieczenia społecznego zapewni, po
pierwsze, stabilność, po drugie, wzrost, a po trzecie,
poczucie godności – może w odwrotnej kolejności.
I te dwie ustawy w pewnym sensie ze sobą konweniują, ale konweniują na przekór mojej propozycji
uchwały, w której wnosiłem o powstanie takiej koalicji. Otóż one jasno pokazują, że w zależności od
wyniku wyborczego i utworzonego rządu miesza się,
wręcz grzebie się – to nie jest ostre sformułowanie –
w systemach emerytalnych. W tej ustawie podnosi się
emeryturę i jednocześnie wprowadza się niewielką,
właściwie matematyczną czy też techniczną, waloryzację. O ile to drugie jest oczywiste, bo oznacza
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pewną racjonalność, o tyle jednak ta pierwsza kwestia
budzi wątpliwości.
To miło, że rząd pamięta o najniższych emeryturach, że pamięta o ludziach dotkniętych najniższymi
dochodami, ale bardzo złe jest to, że rząd PiS nie
pamięta, że wszyscy zapisali się do systemu emerytalnego i że wszyscy podpisali się pod jego regułami.
No, obowiązuje tu parę zasad. Chodzi nie tylko o zasadę solidaryzmu, ale i o zasady ubezpieczeniowe:
tyle świadczeń, ile składek; tyle świadczeń, ile pracy
i jej pochodnej, czyli dochodu. Rząd PiS kontynuuje swoją politykę pt. „kasa wypłaci”, tym razem
sięgając po środki innych ubezpieczonych. A nawet
jeśli zamierza je pobierać z systemu podatkowego,
to również dotknie to tych, którzy te podwyżki czy
też tę waloryzację dostaną. To w gruncie rzeczy jest
podważanie tego dobra – po raz wtóry już to mówię
– jakim są organizatorskie wysiłki państwa zmierzające do tego, żeby mechanizmy zabezpieczenia
społecznego funkcjonowały zgodnie z konstytucją.
Zmieniacie państwo proporcje, zmieniacie państwo
wartości, a wartościami systemu ubezpieczeniowego
są równość i wzajemne zobowiązania. Państwo wyłamujecie… państwo tworzycie wyłom. Zapominacie,
że biednym jest również ten, który 40 lat pracował,
zarabiał przeciętnie, odprowadzał składkę, a dzisiaj
musi się składać na kaprysy rządy PiS-u. To jest nieodpowiedzialne. Tak, Panie Senatorze, to jest kaprys,
nigdzie nienotowany, żeby w systemie ubezpieczeniowym jednym zabierać, a drugim dawać, i mówić,
że to jest dobrodziejstwo. To jest psucie… Proszę pokazać mi taką firmę ubezpieczeniową, gdziekolwiek
na świecie, w państwach wam przyjaznych czy nie,
gdzie prezes firmy, zarząd czy rada tej firmy, jeśli jest
społeczna, ogłaszaliby: jednym zabierzemy, a drugim
damy. Na drugi dzień by takiej firmy nie było.
I moim zdaniem, Panie Ministrze, jeśli pan to popiera, to pan niszczy solidarność ubezpieczonych.
Oczywiście nie jest tak, że obecny system to jest system spójny, dobry. Wiemy, ile było w niego ingerencji,
również w poprzedniej kadencji. Ale tym bardziej
system ubezpieczeniowy musi się charakteryzować,
tak jak już powiedziałem, jedną cechą: stabilnością.
Bo ludzie w wieku 80, 75 lat nie są w stanie przyjść
na demonstrację czy to protestu, czy to poparcia. Wy
im tej możliwości nie dajecie, naruszacie podstawowe
normy współżycia społecznego, które obowiązywały
i obowiązują we wszystkich państwach niezależnie
od reżimów, które w nich panują. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 364, a sprawozdania komisji – w drukach nr 364 A i 364 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie o uchwalonej
przez Sejm 2 grudnia 2016 r. ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
W trakcie naszego posiedzenia nie zgłoszono
żadnych poprawek. Dyskusja oczywiście się odbyła.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Szanowni Państwo, ta ustawa utrzymuje w mocy
poprzednie rozwiązania, które były wprowadzane
co roku. Wnioskodawcy uznali, że te zasady, które
obowiązywały, co roku przedłużane, powinny już
funkcjonować na stałe.
System ten został, jak państwo pamiętacie, zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, i w związku z tym wprowadzono rozwiązania, żeby były jednak
częściowe opłaty. Część rolników, w gospodarstwach
do 6 ha, jest zwolniona ze składki, powyżej 6 ha są
opłaty 1 zł od hektara, co świadczy o tym, że w tym
systemie, podobnie jak w poprzednim, obciąża się
od hektara, ale nie ma większej waloryzacji żadnego
świadczenia… Tak samo i tutaj, też jest to wpłata bez
żadnych większych uzyskiwanych… Zresztą wszyscy mamy podobnie, bo przecież płacąc składki, nie
mamy większych świadczeń.
W związku z tym… Ale rolnicy, ci więksi, często
są niezadowoleni ze względu na to, że w systemie
pracowniczym, mogę powiedzieć, składka jest zwolniona… To znaczy mamy możliwość odpisu chyba
na poziomie 7,75%, a 1,25%… W systemie rolników
jest tak, że rolnicy płacą pełną złotówkę, czyli jeżeli
przykładowo wychodzi 50 ha na dwoje, a małżonek
drugie… Razem płacą 1 tysiąc zł. Skutek jest taki, że
ta składka wielokrotnie przewyższa… W przypadku
gdyby płacili 1,25%, a mieli możliwość odpisu, to…
Niestety w tym systemie takiej możliwości nie ma,
stąd rolnicy, szczególnie ci więksi, zgłaszają taki problem, że są nadmiernie obciążani – uważają, że jest to
dla nich niesprawiedliwy system. No, ale decyzja była
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taka jak w poprzednich latach, czyli żeby przyjąć ten
system na trwałe, w związku z tym nie wnosiliśmy
żadnych poprawek. Tu też proszę o przyjęcie ustawy
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora Józefa Łyczaka o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej
Komisji Zdrowia sprawozdanie z prac komisji nad
ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Druk senacki nr 364.
W związku z tym, że przed chwilą sprawozdanie
przedstawił pan senator Chróścikowski, ja bym tylko
dodał, że projektowana ustawa wprowadza dodatkowo zmiany zmierzające do usprawnienia procesu
powoływania członków rad oddziałów wojewódzkich
funduszów. W tym celu w zmienionym art. 106 ust. 2
ustawy proponuje się, aby rady oddziałów wojewódzkich funduszu były powoływane przez wojewodów.
Przekazanie przez ministra zdrowia właściwemu wojewodzie kompetencji do powoływania rad przyczyni
się do szybszego naboru członków lub też przeprowadzenia szybszych zmian w składzie osobowym
rady. W skład rady oddziałów wojewódzkich funduszu wchodzą przedstawiciele organów działających
na terenie danego województwa i uzasadnione jest
to, aby nabór przeprowadzał również organ z tego
województwa.
Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek
i o to też proszę Wysoką Izbę.
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę…
(Senator Jan Rulewski: No przecież pokazuję,
że…)
Proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam bardzo, że taki niewidoczny jestem
– takiego mama mnie urodziła – za to krzykliwy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, no,
nie zauważyłam…)
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwracam się do
pana senatora sprawozdawcy Chróścikowskiego.
Pytanie moje dotyczy istoty tejże ustawy, na mocy
której system dzisiaj uznany za dyskusyjny, system
krytykowany i uznany za stwarzający korzystne
uprawnienia dla… On zostaje utrwalony, powiedzmy, do odwołania, czyli na czas nieograniczony.
Pytanie moje jest tego rodzaju: czy państwo dyskutowali nad innym funkcjonowaniem terminowym,
żeby stworzyć przesłanki do reformy tego systemu?
Jakie padały propozycje? Co mówił w tej sprawie
rząd i eksperci? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, akurat nie było dyskusji na ten
temat ani na posiedzeniu mojej komisji, ani, jak sądzę,
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale ja zwracałem
w swoim wystąpieniu uwagę na to, że ten system
powinien zostać przeanalizowany i że powinno się
sprawdzić, jak najlepiej powinno to być zrobione,
żeby on był bardziej sprawiedliwy. Niestety rząd
uznał, że na tę chwilę wprowadza rozwiązanie, które
wypracowały PSL i Platforma Obywatelska; PO przez
kolejne lata, od bodajże 2012 r., co roku przedłużała…
Rząd uznał, że skoro poprzednicy nie byli w stanie
zmienić tego systemu na lepszy i, jak oczekuje pan
senator, bardziej sprawiedliwy… Przyjęto zasadę,
że dalej będzie to funkcjonować w ten sam sposób.
Nie ukrywam, że prace pewnie będą trwały. Ja sam
mogę zadeklarować, że będziemy chcieli ten system
poprawić, bo uważam, jak wspomniałem w moim
wystąpieniu, że system, zgodnie z którym obciąża
się tych większych rolników, jest nie do końca sprawiedliwy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy do pana senatora są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych, czyli do panów senatorów sprawozdawców pytań już nie ma.
Panom senatorom sprawozdawcom bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
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Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia.
Jest z nami dzisiaj pan minister Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Piotr Gryza: Pani Marszałek, myślę, że nie ma takiej potrzeby.)
Dobrze. Ale pewnie będą pytania. Muszę teraz
wygłosić taką formułkę.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela
rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Rulewski.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę, bo będą
pytania do pana ministra.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, uznał pan, że nie ma potrzeby zabierania głosu, ale ta kwestia dotyczy rzeczy
fundamentalnej, dotyczy przynajmniej prawie 1,5
miliona rolników, ale też obserwatorów, czyli członków innego systemu ubezpieczeniowego, który składa
się na system zabezpieczenia społecznego w Polsce.
Państwo odchodzą od tymczasowości składki opłacanej przez budżet na rzecz stałego – czyli aż do odwołania, a więc na czas nieograniczony – rozwiązania.
Pytanie, które już zadawałem: czy rozważano inne
warianty? Jak dalece państwo wykorzystują doświadczenia związane z dotychczasową próbą modernizacji
tego systemu na rzecz oskładkowania autonomicznego, czyli przez rolników? I jeszcze jedno pytanie:
jak te rozwiązania plasują się… sytuują się na mapie
europejskich rozwiązań w Unii Europejskiej?
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy to już koniec
pytania?)
Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Piotr Gryza:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni
Państwo! Ubezpieczenie zdrowotne rolników jest

19

przedmiotem delikatnym ze względów społecznych.
Przed wprowadzeniem omawianej regulacji odbyły
się oczywiście konsultacje społeczne. W wyniku tych
konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi… Jedyne
uwagi, które były ze strony jednej z organizacji społecznych, dotyczyły zresztą podwyższenia wysokości
udziału rolników w pokrywaniu kosztów świadczeń
zdrowotnych. Ponieważ rzecz jest natury delikatnej
i spotykamy się z różnymi opiniami – np. z tą, którą
przedstawił pan senator Chróścikowski – ponieważ
dotyczy to pewnej sfery, która, że tak powiem, uległa
uzgodnieniu społecznemu, można by powiedzieć,
przez zasiedzenie, przez te lata zmian, nowelizacji
i stosowania przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym rolników… Uznaliśmy, że w tej chwili nie powinniśmy przeprowadzać poważnej debaty społecznej na temat ubezpieczenia zdrowotnego rolników,
dlatego że zmiana tych zapisów może spowodować
pewien istotny spór społeczny na ten temat. Dlatego
stan prawny, który został przyjęty w roku 2012, wydaje się stanem możliwym do zaakceptowania przez
wszystkie strony. Stąd ta propozycja zmieniła swój
status z rozwiązania tymczasowego na docelowe,
chociaż oczywiście każde rozwiązanie może podlegać nowelizacji. Taka jest odpowiedź. I ta odpowiedź
zapewnia w tej chwili, że tak powiem, pewien wymiar
pokoju społecznego. Poza tym minister rolnictwa, jak
informował na posiedzeniach komisji sejmowych,
w swoich rozmowach ze środowiskiem rolniczym,
wiejskim, w momencie rozpoczynania swojej kadencji poinformował, że nie spotkał się z negatywnymi
ocenami funkcjonowania tego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego wynika wybór takiej drogi
i takiego rozwiązania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator…

Senator Jan Rulewski:
Mam takie pytanie, Pani Marszałek: jak ten
system plasuje się na tle rozwiązań w krajach Unii
Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o udział rolnictwa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan minister ma jeszcze coś do dodania?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Piotr Gryza:
Szczegółowa informacja, jeśli ta sprawa pana senatora interesuje, oczywiście zostanie przedstawiona.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Na piśmie, tak?
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane
przez senatora Jana Rulewskiego.
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Głos w dyskusji zabierze pan senator Jan Rulewski.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To znowuż jest kontynuacja myśli, jak powiadam, sprzed poprzedniego posiedzenia Senatu, ale
też sprzed paru lat, kiedy to uważałem, w ślad za
głosami opinii publicznej, mocnymi głosami opinii
publicznej, że pozostawianie różnych nisz, o różnym
stopniu odpowiedzialności za system… za zdrowie,
w tym za ubezpieczenia zdrowotne, jest staroświeckie, wręcz z tamtej epoki, kiedy to politycy rządzili
i nie zawsze odpowiedzią na to była wysoka kultura
zdrowotna. Rząd PiS jak gdyby kontynuuje tę politykę
nieodpowiedzialności, separowania podopiecznych
opieki zdrowotnej od systemu powinności. Rząd godzi się na to, aby składka zdrowotna, której, że tak
powiem, wysiłek nie jest wielki w skali globalnej, jest
to około 1 miliarda zł, była całkowicie finansowana
z budżetu państwa. Gdyby ktoś wypowiedział się
takim prostackim głosem, to mógłby powiedzieć:
a po co w ogóle ta składka, po co w ogóle jej występowanie, skoro budżet daje i budżet zabiera, tyle że za
pośrednictwem KRUS? No, ale system jest daleki od
tego, jak ta ustawa działa, jak to… Ile to ludzi z tego
tytułu, z przerzucania pieniędzy z jednej kieszeni
do drugiej… Ale ciągle urzędnika KRUS kosztuje…
Z całą pewnością gdy poprzednie rządy określały
zakres działania wspomnianej ustawy jako tymczasowy, to bynajmniej nie chciały, tak jak pan minister
to mówi, spokoju społecznego, tylko miały odwagę
ten spokój naruszać, żeby nie było bałaganu. Bo czasem spokój oznacza bałagan. W kasie KRUS… Brak
rozwiązania to dla pana ministra i dla pana senatora
Chróścikowskiego może jest spokój, ale dla tych milionów ludzi, którzy dziś, podobnie jak rolnicy, są
gospodarzami w swoich warsztatach rzemieślniczych,
maleńkich spółeczkach, na samozatrudnieniu, oznacza to pytanie, dlaczego ta stawka jest wymuszana,
niemalże jak danina podatkowa – choć to nie jest
danina podatkowa – a wobec innych budżet jest łaskawy. Tak, ja znam i wiem… I jestem sojusznikiem
i sympatykiem dalszego rozwoju i niejako wspierania

rolnictwa. Ale reguły muszą być czytelne. Nie może
być tak, że ten, który wytwarza produkty, i ten, który
je przetwarza – czyli obaj działają niemalże na tym
samym polu – płacą różne składki zdrowotne.
Panie Senatorze Chróścikowski, pan jest
z „Solidarności”, z dobrej „Solidarności” wiejskiej.
Przecież to jest chore. Jeśli chłop rzeczywiście nie
wyprodukuje ziemniaków, to ten, który produkuje
z nich mączkę czy też płatki, także nie będzie miał
dochodu. Zatem dlaczego jednych się zwalnia, a drugich się sponsoruje? To po pierwsze.
I po drugie. Zanim ta ustawa weszła w życie,
rzeczywiście sytuacja rolnictwa polskiego, chłopów
była odmienna. System dopłat wprawdzie działał,
ale też warunki konkurencji się zmieniały. Polska
żywność uzyskała prawa obecności mimo represji czy
też opresji ze strony Związku Sowieckiego. Można
powiedzieć, że chłopi sobie radzą, także dzięki dobrodziejstwu dopłat różnego rodzaju, dzięki polityce
wszystkich rządów. Ale gospodarka nie zna nisz. Nie
zna ich również dlatego, że te nisze wykorzystują ci,
którzy nie są chłopami, dzięki różnym rozwiązaniom.
To nie jest już prosta gospodarka średniowieczna czy
komunistyczna, w których wszystkie role były policzone i sprawdzone. To jest system wielu skomplikowanych powiązań, w którym on jest gospodarzem
– chwała Bogu – a ona prowadzi działalność innego
rodzaju. I jest teraz pytanie, z jakiego ubezpieczenia
ci ludzie korzystają. Inaczej jest, powtarzam, w tzw.
pozarolniczej działalności, choć to pojęcie już coraz
bardziej się zaciera, a inaczej w rolniczej. Zatem to
jest – i podkreślam to – nadal psucie systemu albo
utrzymywanie go w stanie choroby.
Pan minister nie powiedział, jak to funkcjonuje
w innych krajach, a funkcjonuje w nich i tam też
funkcjonuje system dopłat, system sponsorowania.
Ale wobec prawa podatkowego, wobec kas zdrowotnych wszyscy są, i powinni być, równi.
Ja składałem projekty. Panie Ministrze, można
tak jak pan uciekać się do pewnych forteli, mówiąc
o spokoju społecznym. Ale można też spojrzeć na ten
problem tak, jak ja spoglądałem 5 lat temu, proponując, nawet wbrew mojemu ugrupowaniu, żeby każda
chałupa, każdy dym chłopski, jak to kiedyś nazywano, był przynajmniej objęty składką o wartości 2–3
piw: 10 zł od komina, począwszy, powiedzmy, od
2 ha ziemi. Skoro chłopi korzystają z tego, to choćby
w imię spójności, związków z tą kasą, niechby tę
wartość 2–3 piw w niej umieszczali. A muszę powiedzieć – i to sprawdzałem, nie wiem, jak dokładnie pan
minister te rzeczy sprawdzał, minister zdrowia, który
powinien dbać również o kasę ludzi będących poza
rolnictwem – że jakość medycyny, usług, dostępność,
powszechność w przypadku mieszkańców wsi poprawiła się znacznie. Nie ma już tego zróżnicowania,
nie ma już tych rozwiązań z odległych czasów, kiedy
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to chłop musiał płacić za pobyt w szpitalu, nawet
w czasach komuny. Tu nastąpił znaczny wzrost tych
świadczeń i nie ma powodów, żeby rząd wykonywał
gesty odsuwające od odpowiedzialności za funkcjonowanie tych kas i tego systemu zdrowotnego.
Pan mówi o spokoju społecznym. A ja wyrażam
właśnie niepokój w imieniu tych innych milionów ludzi, którzy ustawiają się w kolejce, bo brak dostępu do
świadczeń medycznych, gdyż co najmniej, moim zdaniem, 1,5 miliona ludzi nie uczestniczy w systemie.
I druga sprawa. Nie uczestniczą w systemie…
Można by przyjąć, że ustawę zawsze można zmienić, tylko że pańska półka, Panie Ministrze Zdrowia,
jest pusta w tym zakresie. Pan mi nie przedstawił
alternatywy, pan ma pustą półkę, pustą szufladę, jeśli
chodzi o rozwiązania. I na to, przynajmniej mojej,
zgody być nie może.
W związku z tym poprawka – Pani Marszałek,
już ostatnie zdanie, dziękuję bardzo za wysłuchanie
– zmierza do tego, aby jeszcze ten stan tymczasowości, nieprzyjemny, niegospodarczy, aspołeczny,
utrzymać przynajmniej przez 2 lata, tak by zapełniły
się rządowe szuflady. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jerzy Chróścikowski. Proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Kolega senator Rulewski niejako zachęcił mnie do
wystąpienia. Już miałem nie występować, ale skoro
zgłosił poprawkę, to nasze komisje się zbiorą, pochylimy się nad tą poprawką, podejmiemy decyzję i w głosowaniu okaże się, jaka będzie decyzja Wysokiej Izby.
Ale powiem tak: rozumiem, Panie Senatorze, że
wspólnie walczyliśmy o rolników i wspólnie walczymy dalej. Pan też jest weteranem i dzisiaj należą
się panu słowa uznania, szczególnie 13 grudnia, bo
niewiele jest takich osób, które przecierpiały stan
wojenny. Muszę też powiedzieć, że cierpiało i wielu
rolników. U mnie, w zamojskim, internowanych było
35 rolników, bo w tym dniu, 13 grudnia, byliśmy – nie
ja osobiście, ale moi koledzy – zdejmowani z tegoż
budynku, gdzie trwał strajk. Również w Siedlcach
trzynastego trwał strajk. Tak jak pan, tak wielu innych było internowanych. Przeżyliśmy tragedię. Ale
zawsze pan się odnosił bardzo życzliwie do nas, do
rolników. Cenię sobie to, bo widać pana troskę. Tylko
że niekiedy się różnimy, bo pan bardziej chce wszystkich zrównać i mówi tutaj takie słowa, że czasami się
z nimi nie zgadzam, a pan się nie zgadza z moimi. Ale
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to jest nasza jakby normalność, że mamy prawo mieć
różne spojrzenia na systemowe rozwiązania prawne.
I chcę powiedzieć jedno: rzeczywiście słyszałem
zapowiedzi rządu, że rząd przymierza się do zmiany
systemu ubezpieczeń zdrowotnych, że chce wprowadzić inny system podatkowy i będą funkcjonować
inne systemy. To świadczy o tym, że rząd ma jakieś
plany i będzie porządkował sytuację. Mam nadzieję,
że skoro rząd, jak słyszę w różnych wypowiedziach
i debatach, chce doprowadzić do tego, żeby wszyscy
ubezpieczeni mogli, jak pan minister zdrowia tutaj
mówił, korzystać z tego prawa, to świadczy to o tym,
że rozwiązanie, które będzie proponowane, będzie tak
samo dla bezrobotnego, tak samo dla bezdomnego,
tak samo pewnie dla rolnika i dla innych.
Kwestia obciążeń to jest drugi temat, który pewnie będzie brany pod uwagę. Mam nadzieję, że to
w tym całościowym systemie zdrowotnym zostanie
uwzględnione. A jak będzie w szczegółach, pewnie
zobaczymy.
Ja powiem jedno, Panie Senatorze. Ja podpisałem
się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
skarżącym tę ustawę, którą uchwaliliście państwo
jako PSL i Platforma. Mijają 3 lata, a ja nie mam
odpowiedzi z Trybunału Konstytucyjnego na temat
tego, co w tej sprawie zrobiono. Po pierwsze, zaskarżył to rzecznik, po drugie, zaskarżyliśmy to my
jako związek „Solidarność”, bo nie zgadzaliśmy się
z tym systemem. A wyście państwo to przez te lata
utrzymywali i uważali, że nie ma… Ja się dziwię, że
Trybunał Konstytucyjny potrafi nieraz wyprzedzać
i swoje posiedzenia… Jeszcze zanim Sejm i Senat
uchwalą, to on już ustala posiedzenia i za chwilę podejmuje decyzję. A ja nie mogę się doczekać prawidłowej odpowiedzi na tę skargę, którą złożyłem. Raz
mi odrzucili. Uzupełniłem – bo już chcieli odrzucić
moją skargę – wszystkie dane, jeszcze raz potwierdzając, czy mam prawo do składania, czy nie mam
prawa… Widać, że ten trybunał pracuje, jak pracuje.
Do tej pory mam negatywne opinie. W sprawie mojego wniosku, który złożyłem w imieniu rolniczej
„Solidarności”, nie ma rozstrzygnięcia Trybunału
Konstytucyjnego.
I powiem jedno: żaden rolnik nie będzie narzekał,
jak będzie złotówka od hektara. Nie będzie narzekał
– powiem wprost. Ale to wy, Panowie, chcieliście
ustalić zasadę. PSL się chwalił, że ustali złotówkę
i że do 6 zł nie będzie pobierane. I zwolniliście w tym
systemie wszystkich rolników, co mają do 6 ha. To
wyście to zrobili. Trzeba sobie powiedzieć prawdę: żaden rolnik by nie płakał, jeśli miałby zapłacić
złotówkę czy 2 zł. Byłoby to rozwiązanie słuszne.
I dlatego zaskarżyłem to jako jeden z przedstawicieli
rolników. Ale odpowiedzi nie ma, w związku z tym
ustawa jest konstytucyjna. Skoro nie ma odpowiedzi, jest konstytucyjna. Dlatego rząd przyjmuje, że
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jest konstytucyjna. Wyście zatwierdzili i tak jest.
W związku z tym teraz tylko oczekuję, jako przedstawiciel rolniczej „Solidarności”, że skoro będziecie
ustalać system ubezpieczeń zdrowotnych, to ustalicie
go sprawiedliwie. Bo naprawdę nikt nie żałuje tej
złotówki, jeśli miałaby być płacona. Ale ten, co ma
500 ha, płaci 500 zł. I on nie ma odpisu 7,75%, tak jak
pracownik, tylko ma całą złotówkę, czyli to jest całe
500, a nie 1,25. I to jest niesprawiedliwe. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Chróścikowski, wezwany do odpowiedzi przeze mnie, można nawet powiedzieć, że sprowokowany… Tak, my nadajemy na tej samej częstotliwości, którą jest troska o to, żeby polskie rolnictwo
było potęgą w Europie. I godzimy się również na to,
żeby jeszcze przynajmniej przez tę kadencję, przez to
europejskie otwarcie, korzystało ono z przywilejów.
Ale nie można przyjąć filozofii, którą pan zaprezentował, czyli zło złem zwyciężaj. Jeśli nawet zaniechano
w przeszłości reform – co ja potwierdzam, tak, ja to
potwierdzam – to nie oznacza to, że my będziemy to
tym drugim złem naprawiać i że będziemy ten stan
utrwalać. Dlatego apeluję o to…
A, i jeszcze jedna uwaga. Rzeczywiście jest też
tak, że od hektara jest złotówka, co oznacza, że nie ma
zwrotu przy odpisie. Tylko że istnieją, o ile pamiętam,
przepisy dotyczące tych wielkich gospodarstw, które
można zamienić w spółkę lub w inną działalność
i wtedy w systemie ubezpieczeniowym będzie można
kwotę 7,75 odpisywać od podatku. Tak że rozwiązania
istnieją.
Ale dobrze, że pan wyraża też taką pewną…
przedstawia wyjście dialogowe i pyta o to, na co
rząd nam nie odpowiada, to znaczy: co dalej? Czy
utrzymywać ten stan z uprzywilejowanymi, który
nie buduje pokoju społecznego? Co więcej, niektórzy
nadużywają tego spokoju, bym powiedział – bo nie
pokoju – i nie uczestniczą w negocjacjach.
I jeszcze jedno pytanie, które pan jako młody senator, a przynajmniej senator z przyszłością będzie
musiał sobie postawić. No właśnie: jak długo to będzie
się utrzymywało? Kiedy padną jakieś rozwiązania po
to, żeby nie było podziałów? Bo to tworzy pewien
podział – może niewielki – między wsią a miastem.
Chociaż dzisiaj na szczęście cywilizacja już te granice zaciera.

Nadto pan też chyba wyraża tę wiarę, którą mam
i ja, że kiedyś rolnictwo będzie biło przemysł i będzie
bardziej dochodowe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować
się do przedstawionych wniosków? Czy pan minister
pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Głos z sali: A był wniosek?)
Tak, pan senator Rulewski złożył wnioski legislacyjne.
I bardzo proszę pana ministra o ustosunkowanie
się do nich.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Piotr Gryza:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Szanowni
Państwo!
Według mojej oceny dyskusja, która tutaj miała
miejsce – zresztą w gruncie rzeczy bardzo istotna, bo
mówiąca o pewnych imponderabiliach co do obciążeń
rolników związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym
– pokazuje materię zagadnienia. Rzeczywiście my
stoimy przed takimi problemami, bo z jednej strony
pan mówił o tych opłatach, które mają rolnicy posiadający powyżej 6 ha, z drugiej strony jest kwestia
posiadania poniżej 6 ha, w których to przypadkach
płaci budżet państwa poprzez KRUS. I jest też relacja
pomiędzy kosztami ponoszonymi w systemie ubezpieczeń zdrowotnych przez rolników i wkładem finansowym… finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Trzeba też dodać, że rolnicy mający powyżej
6 ha jednak płacą. Jest to wprawdzie kwota może nie
taka duża, ale i tak wynosząca około 100 milionów zł
rocznie. A więc pewna opłata jest jednak wnoszona.
Ale do czego zmierzam? Do tego, że właśnie ta
dyskusja pokazuje, jaki jest przedmiot sporu, jak trudna i delikatna jest to materia, jak można wejść i…
Myślę, że jeśli chodzi o zagadnienie poruszone przez
panów senatorów, to rzeczywiście trzeba się nad tym
zastanawiać i ten proces kontynuować. Ale rząd de
facto wiedział o tym, że występują poważne różnice
zdań. I że w sytuacji, gdy został osiągnięty konsensus
legislacyjny, należy go utrzymać. I taka była intencja.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

32. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r.
Ustawa o wyposażeniu morskim

(wicemarszałek A. Bielan)
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia oraz Komisję
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do
przedstawionego wniosku i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o wyposażeniu morskim.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 359, a sprawozdanie komisji – w druku nr 359 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury,
senatora Tadeusza Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Tadeusz Kopeć:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy z dnia
2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim.
Ustawa o wyposażeniu morskim ma na celu
wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego, uchylającej jednocześnie dyrektywę Rady 96/98. Ustawa ta
zawiera wiele odniesień do ustawy z dnia 13 kwietnia
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
dlatego jej procedowanie mogło się rozpocząć dopiero
po opublikowaniu tej ustawy.
Zakres regulacji ustawy zawiera w zasadzie takie
same elementy, jakie uregulowane były w dotychczas obowiązującej ustawie o wyposażeniu morskim,
implementującej dyrektywę Rady z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie wyposażenia statków.
Ustawa określa zasady przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki
podmiotów gospodarczych, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia
morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek
oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku
wyposażenia morskiego.
Ustawa przewiduje sposób oznakowania wyposażenia… Przewidziany w ustawie sposób oznakowania
wyposażenia morskiego nie różni się od dotychczasowych przyjętych uregulowań.
W zakresie katalogu sankcji za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy przyjętej przez Sejm wprowadzona
została istotna zmiana, i o tym chciałbym powiedzieć.
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Dotyczy ona odpowiedzialności… Dotychczas była to
odpowiedzialność karna. W celu wzmocnienia działania ustawy, a tym samym ochrony konsumentów
oraz środowiska naturalnego, proponuje się w ustawie
wprowadzenie kar administracyjnych nakładanych
w drodze decyzji. System kar w ustawie został oparty
na rozwiązaniach przyjętych w ustawie o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość
została określona kwotowo. Ustawa – w zależności
od czynu – określa maksymalną wysokość kary na
100 tysięcy zł.
Chciałbym jeszcze dodać, że termin wdrożenia
tej ustawy, termin implementacji upłynął w dniu
18 września 2016 r., a Komisja Infrastruktury proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek.
Dziękuję bardzo.

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.
(Senator Sprawozdawca Tadeusz Kopeć: Dziękuję
bardzo.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 360, a sprawozdanie komisji w druku nr 360 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
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Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
senatora Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji na temat ustawy
o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.
Na wstępie chciałbym nadmienić, że jest to projekt
rządowy. W trakcie prac Sejm na swoim posiedzeniu
jednogłośnie przyjął tę ustawę, 435 posłów głosowało
za, nikt nie wstrzymał się od głosu ani nikt nie głosował przeciw.
Jeśli chodzi o samą ustawę, jest to nowelizacja
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest ona konsekwencją zaleceń pokontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli, skierowanych do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, sformułowanych w informacji o wynikach kontroli sprzedaży
nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz oddziałów terenowych Agencji
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie
i Wrocławiu.
Najwyższa Izba Kontroli wskazała na konieczność podjęcia przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych działań mających na celu zapewnienie
pozyskania pełnej informacji o nabywanych i obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców
w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi
użytkownikami nieruchomości rolnych oraz ujęcia
w prowadzonym rejestrze rzeczywistej powierzchni
nieruchomości rolnych stanowiących własność lub
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółek
z siedzibą w Polsce, w których cudzoziemcy nabyli
bądź objęli akcje lub udziały.
Jeśli chodzi o treść zmian, to obecnie te rejestry
nieruchomości i udziałów oraz akcji nabytych lub
objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz
na podstawie wymaganych zezwoleń prowadzone
są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w oparciu o dokumenty nadsyłane przez notariuszy i sądy. Dokumentami tymi są wypisy z aktów
notarialnych, na mocy których cudzoziemiec nabył
nieruchomość bądź objął udziały lub akcje w spółce
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem
nieruchomości, a także prawomocne orzeczenia sądu
dotyczące nabycia nieruchomości oraz postanowienia

sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców nabycia lub
objęcia udziałów lub akcji.
Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, od rzetelności i terminowości przekazywanych
informacji uzależniona jest zgodność danych wprowadzonych do rejestrów przedstawianych w corocznym sprawozdaniu ministra właściwego do spraw
wewnętrznych z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z rzeczywistym
poziomem zainteresowania wśród cudzoziemców
nieruchomościami położonymi na terytorium Polski
oraz ich udziałem w polskim rynku kapitałowym
poprzez nabywanie akcji lub udziałów.
Sama nowela dotyczy w zasadzie 7 elementów.
Pierwszym z elementów noweli jest nadanie nowego
brzmienia art. 8a ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W art. 8a
dokonuje się rozszerzenia katalogu dokumentów oraz
podmiotów zobowiązanych do przesyłania ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych wskazanych dokumentów. W proponowanym brzmieniu notariusze
będą zobowiązani do przesyłania wypisu aktu notarialnego, wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia
wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, umowy
z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz odpisu
europejskiego poświadczenia spadkowego, na mocy
których cudzoziemiec nabył nieruchomość oraz na
mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały,
akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem
nieruchomości położonych na terenie Polski.
Drugim elementem jest rozszerzenie zakresu
informacji przekazywanych przez sądy rejestrowe.
Ten element został skorelowany ze zmianą ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym i nałożeniem na
wnioskodawców obowiązku składania wraz z wnioskami o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym stosownego oświadczenia lub informacji
o tym, czy osoby nabywające są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości.
Kolejnym elementem jest modyfikacja art. 7 ust. 2
oraz art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to wynikiem zmian
w prawie spadkowym, które nastąpiły wraz z zastosowaniem w dniu 17 sierpnia 2015 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.
Kolejnym elementem jest zmiana w ustawie
o księgach wieczystych i hipotece, uzupełniająca katalog podmiotów, które mogą wystąpić do ministra
sprawiedliwości, jeżeli jest to niezbędne do realizacji
zadań ustawowych, o zgodę na wielokrotne, nieogra-
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(senator sprawozdawca A. Grabowski)
niczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych
w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Dodano
tu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Kolejną zmianą w tej nowelizacji jest zmiana prawa o notariacie przesądzająca, że niewykonanie przez
notariusza obowiązku, o którym mowa w art. 8a ust. 1
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, stanowi delikt dyscyplinarny. Jednocześnie
ustawa wydłuża termin przedawnienia deliktu dyscyplinarnego z obecnie przewidzianych 3 do 5 lat.
Kolejną modyfikacją jest zmiana prawa o notariacie wprowadzająca obowiązek zawarcia w akcie
notarialnym dodatkowych informacji o obywatelstwie osoby fizycznej, jeżeli jest ona cudzoziemcem.
Dotyczy to też podmiotów z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejnym, już ostatnim, elementem nowelizacji
są regulacje przejściowe przewidujące, że obowiązki
wprowadzane w ustawie dotyczą zdarzeń powstałych
po dniu jej wejścia w życie, a także odnoszące się do
przewinień zawodowych notariuszy popełnionych
przed dniem wejścia w życie noweli, do których zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.
Termin wejścia w życie został wyznaczony na
1 stycznia 2017 r., a zapisy dotyczące Krajowego
Rejestru Sądowego mają wejść w życie 1 czerwca
2017 r.
Tak jak wspomniałem na początku, ustawa została uchwalona przez Sejm jednogłośnie. Komisja
również jednogłośnie zaopiniowała przedłożoną
ustawę, przyjmując ją bez poprawek. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciel Krajowej
Rady Notarialnej oraz przedstawicielka Polskiego
Związku Firm Deweloperskich. W przesłanym do komisji pisemnym stanowisku Polskiego Związku Firm
Deweloperskich wskazano na konieczność zapewnienia ochrony istotnych danych z umowy, w szczególności takich jak cena, warunki transakcji i warunki
płatności, z kolei przedstawiciele ministerstwa uznali
w trakcie posiedzenia komisji, że takie zmiany nie są
konieczne z punktu widzenia obowiązywania ustawy i że te dane nie są aż tak wrażliwe. No i tak jak
wspomniałem, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, 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 Pociej.
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Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące wydłużenia czasu przedawnienia deliktów dyscyplinarnych
popełnianych ewentualnie przez notariuszy. Czy
mógłby pan wyjaśnić, w jaki sposób był tłumaczony
fakt, że wydłuża się czas tego przedawnienia z 3 do
5 lat?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wytłumaczenie tego było następujące: w trakcie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec notariuszy częstokroć dochodziło do
umarzania spraw z uwagi na ich przedawnienie. Taką
drogę obrało ministerstwo, zakładając, że wydłużenie
okresu przedawnienia spowoduje, iż tych umorzeń
będzie mniej. No, myślę, że to jest raczej pewne, ale
czy to będzie skuteczne, to tego nie jestem w stanie
potwierdzić. Taką koncepcję w projekcie rządowym
przyjęli przedstawiciele ministerstwa. Myślę, że będą
oni w stanie to jakoś, że tak powiem, wytłumaczyć,
jeżeli padną takie pytania do ministra.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze raz pan senator Pociej, tak?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister spraw
wewnętrznych i administracji.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Pan minister
Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator sprawozdawca bardzo dokładnie
przedstawił zakres wprowadzanych w ustawie zmian,
w związku z tym nie będę powtarzał tego wszystkie-
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go, co już tutaj padło. Chciałbym może jeszcze tylko
skierować do Wysokiej Izby kilka zdań dotyczących
ratio legis, bo to rzeczywiście jest niezwykle istotne.
Pierwsze uzasadnienie dotyczy tego, o czym już
wspomniał senator sprawozdawca, czyli zaleceń
Najwyższej Izby Kontroli. Zwracam uwagę, że pochodzą one ze stycznia 2014 r. W tym raporcie Najwyższa
Izba Kontroli wskazała, że pomimo tego, iż minister
spraw wewnętrznych – wówczas spraw wewnętrznych, a obecnie spraw wewnętrznych i administracji
– jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia rejestru
nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców,
rejestr ten nie ma charakteru referencyjnego, czyli
nie zawiera wszystkich zdarzeń, które powinny być
w nim odzwierciedlone, i zobowiązała nas do przygotowania stosownej nowelizacji. Tak więc to jest
właśnie pierwsze uzasadnienie.
Drugie uzasadnienie dotyczy już praktyki stosowania tej ustawy. Ta praktyka jest dosyć skomplikowana i w wielu obszarach nie najlepsza, co też
uzasadnia tę nowelizację. Nowelizacja ta, co warto
podkreślić, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez parlamentarzystów wszystkich opcji.
Zakładam, że to z tego właśnie powodu została ona
jednogłośnie przyjęta przez Sejm. W latach uprzednich ja osobiście oraz urzędnicy resortu spraw wewnętrznych podczas przedstawiania co roku Wysokiej
Izbie sprawozdania z wykonywania tej ustawy wielokrotnie otrzymywaliśmy nad wyraz sugestywne
wnioski posłów dotyczące pilnej potrzeby znowelizowania tej ustawy, tak aby zapewnić referencyjność rejestru prowadzonego przez ministra. Także
w tym roku przedstawialiśmy Sejmowi sprawozdanie
i mieliśmy okazję bardzo merytorycznie na ten temat
dyskutować w komisji. Ustawa przygotowana przez
MSWiA jest także odpowiedzą na te postulaty.
Wracając do praktyki, pozwolę sobie przytoczyć
tylko kilka danych statystycznych, które obrazują
skalę problemu. Jeżeli chodzi o postępowania dyscyplinarne związane z notariuszami – o to pytał pan
senator – to jest to sprawa o tyle kłopotliwa, że ma
ona już, niestety, bardzo długą historię. Rok w rok
jest bardzo wiele sytuacji, w których notariusze tego
obowiązku nie wykonują, i trzeba powiedzieć szczerze, że w chwili obecnej państwo polskie i rząd nie
mają skutecznych instrumentów, ażeby przekonać
notariuszy do tego, by ten obowiązek wykonywali
w sposób należyty. W latach 2011–2013 stwierdzono 1 tysiąc 300 sytuacji, w których notariusze nie
przesłali stosownych aktów notarialnych do ministra
spraw wewnętrznych. W roku 2014 było 449 takich
przypadków, a w roku 2015 – 318. To dużo, zwłaszcza że rejestr powstaje w chwili obecnej w zasadzie
wyłącznie na podstawie danych nadesłanych przez

notariuszy, a także przez sądy rejestrowe. Należy przy
tym zwrócić uwagę, iż nieskuteczne okazały się próby egzekwowania wykonywania tego obowiązku.
Powiedzmy szczerze: chodzi o ukaranie tych notariuszy w trybie postępowań dyscyplinarnych. Tryb
postępowania był taki, że… Zresztą dwie komisje
sejmowe bardzo prosiły o przekazanie informacji,
które kancelarie w taki sposób się zachowują. Tryb
postępowania był taki, że minister spraw wewnętrznych występował do ministra sprawiedliwości, minister sprawiedliwości występował do izby notarialnej,
a izba notarialna wszczynała postępowanie. Efekt
tych postępowań dyscyplinarnych był następujący.
To jest w zestawieniu z tymi przypadkami, o których
mówiłem przed chwilą. I tak w roku 2012 były 1 kara
nagany, 1 kara pieniężna, 1 kara upomnienia, 1 postępowanie umorzono. W 2013 r. wysłuchano 12 notariuszy, do 6 notariuszy wystosowano pisma nadzorcze,
a przeciwko 6 notariuszom minister sprawiedliwości
skierował wnioski o wszczęcie postępowań. Ogólnie
mieliśmy 1 karę nagany, 3 dyscyplinarne upomnienia,
a 1 postępowanie umorzono. W 2014 r. były 1 postępowanie dyscyplinarne, 1 kara upomnienia. W 2015 r.
były 1 kara upomnienia, 1 kara nagany i 2 przypadki
uniewinnienia notariuszy.
W ocenie sądów dyscyplinarnych obowiązek notariuszy przesyłania ministrowi spraw wewnętrznych
wymaganych ustawą dokumentów ma charakter wyłącznie sprawozdawczy, a zatem jego naruszenie nie
może być rozpatrywane w kategoriach rażącego naruszenia prawa. No i tutaj pojawia się problem – z jednej
strony jest oczekiwanie od ministra spraw wewnętrznych, żeby obowiązek nałożony przepisami ustawy
wykonywał w sposób należyty, obowiązek wyrażony
zarówno przez parlament, jak i przez Najwyższą Izbę
Kontroli, a z drugiej strony absolutnie brakuje instrumentów ku temu, ażeby do tego stanu doprowadzić.
I w tym kierunku zmierza ta nowelizacja.
Nowelizacja zawiera też bardzo wiele rozwiązań
czysto usprawniających, przesuwa nas w kierunku
e-administracji. I tak jest chociażby umożliwienie
bezpośredniego elektronicznego dostępu do ksiąg
wieczystych. W chwili obecnej wysyłamy tysiące
zapytań – listownie oczywiście, a więc piszemy, kopertujemy itd. – w sprawach ksiąg wieczystych. Teraz
minister spraw wewnętrznych, ministerstwo będzie
miało bezpośredni dostęp elektroniczny i nie będzie
musiało tworzyć zbędnej korespondencji. To również
jest ważne.
I kwestia KRS. To też jest sprawa istotna, niezwykle usprawniająca pracę, także sądów. W tej
chwili – trzeba to sobie powiedzieć szczerze, chociaż zabrzmi to być może dziwnie – sądy rejestrowe
muszą w jakiś sposób domyślać się, które dokumenty
należy przesłać ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, które mogą być związane z wykony-
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waniem obowiązków wynikających z tej ustawy, po
obcobrzmiących nazwiskach, nazwach spółek… Nie
chcę tu spekulować. Efekt tego jest taki, że z otrzymanych w latach 2013–2015 4 tysięcy postanowień
sądów tylko 4–5% zawiera dane, które powinien minister otrzymać i które należy później odzwierciedlić
w rejestrze. A zatem to usprawnienie, zastosowanie
deklaracji na zasadzie „jestem cudzoziemcem” albo
„nie jestem cudzoziemcem”, „mam nieruchomość”
albo „nie mam nieruchomości”… To będzie jednoznaczne i równoznaczne z tym, że taki dokument
należy ministrowi przekazać zamiast tych tysięcy,
tysięcy stron, często zupełnie niepotrzebnych. To tyle,
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Panie Ministrze, proszę poczekać sekundkę, bo
będzie pytanie.
Pan senator Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan przed chwilą powiedział, że
do tej pory notariusze nie mieli obowiązku, którego
niewykonanie byłoby zagrożone odpowiedzialnością
dyscyplinarną, w ramach zawodowych, związanego
z przekazywaniem tych dokumentów.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot: Nie
tak powiedziałem.)
No, ja tak to zrozumiałem. Zresztą czytając tę…
Przytoczył pan nawet uzasadnienia sądów dyscyplinarnych, w których stwierdzano, że ponieważ nie ma
takiego obowiązku ustawowego – jest to obowiązek
statystyczny – nie można karać notariusza dyscyplinarnie. Zresztą w uzasadnieniu, które tutaj mamy,
jest powiedziane, że dopiero ta ustawa przesądza,
że niewykonanie przez notariusza tego obowiązku
będzie deliktem dyscyplinarnym. To ja chciałbym
pana zapytać – bo pan przedstawił, ile było postępowań dyscyplinarnych wobec notariuszy – czy te
liczby, o których pan mówił, dotyczyły postępowań
dyscyplinarnych w ogóle…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot: Nie.)
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…czy mówił pan o postępowaniach dyscyplinarnych wynikających właśnie z niewykonania tego obowiązku, który jest nakładany w tej ustawie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie
Mecenasie! Nie do końca powiedziałem tak, jak pan
senator to przytoczył. To znaczy, przede wszystkim
tak: te bardzo duże liczby – 1 tysiąc 300 w latach
2011–2013 r., 449 w roku 2014 i 318 w roku 2015 –
dotyczą przypadków nienadesłania do ministra spraw
wewnętrznych aktów notarialnych przez kancelarie.
Te późniejsze informacje dotyczą postępowań dyscyplinarnych wszczynanych na wniosek ministra sprawiedliwości. To są te jednostkowe przypadki liczone
pojedynczymi karami upomnienia. I w tej chwili to,
o czym mówiłem: to jest tak, że notariusze oczywiście
mają obowiązek, wynikający z przepisów ustawy,
nadsyłania dokumentów, ale interpretacja przepisu
przez organy dyscyplinarne samorządu notarialnego
jest taka, że ten obowiązek ma w istocie charakter
sprawozdawczy, a w związku z tym kary po prostu
nie są nakładane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Pociej jeszcze raz.
Później pan senator Florek i pan senator
Czerwiński.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, rozumiem, że w tej ustawie
rozwiązujecie ten problem. Dopiero ta ustawa daje
możliwość karania dyscyplinarnego notariuszy, co
wcześniej nie było możliwe. W takim razie chciałbym dopytać. Wcześniej nie było sygnałów o tym, że
delikty dyscyplinarne się przedawniają, więc dopiero
teraz wprowadzacie obowiązek i zagrożenie odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ale dlaczego od razu, że
tak powiem, rozciągacie przedawnienie z 3 na 5 lat?
I to nie tylko w stosunku do tego przewinienia, ale
w ogóle do wszystkich, bo to będzie stosowane do
wszystkich dyscyplinarek notariuszy wynikających
ze wszystkich innych przepisów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie – pan senator Florek.
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Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, mówił pan o zaleceniach NIK
z 2013 r., o tym, że jest potrzebna pełna wiedza,
pełna informacja, i że stąd to zwiększenie tutaj –
jeżeli chodzi o te katalogi – które ma nastąpić. Ale
moje pytanie dotyczy tego, co w międzyczasie, po
2013 r., się wydarzyło. Jak pamiętam, zmieniliśmy
m.in. ustawę o nabywaniu nieruchomości rolnych,
zajmowaliśmy się też tematem tych spółek, przejęcia udziałów, były te głośne sprawy w województwie zachodniopomorskim itd. I moje pytanie zmierza… Oczywiście popieram wszystko. Słusznie.
Trzeba mieć większą wiedzę, pełną informację.
Ale chciałbym się od pana dowiedzieć, czy po tych
zmianach, które zostały wprowadzone, ministerstwo ma jakieś dane – mi chodzi o ostatni rok, o rok
2016 – jeżeli chodzi o nabywanie nieruchomości
przez cudzoziemców. Czy to się zwiększyło, czy
to się zmniejszyło? Czy pan mógłby podać jakieś
dane dotyczące, nie wiem, liczby hektarów nabytych w roku 2016 w stosunku do 2015 r.? Czy tu
nastąpiła jakaś zmiana?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To pytanie to właściwie ciąg dalszy czy kontynuacja przed chwilą zadanego pytania. Mianowicie
w ustawie z początku roku, która miała chronić
przed spekulacyjnym obrotem ziemią, nie uwzględniono takiego oto przypadku, że cudzoziemiec nabywa spółkę, która nie jest bezpośrednio właścicielem ziemi, ale jest 100-procentowym właścicielem
innej spółki, która dopiero jest właścicielem ziemi.
Nie wiem, czy jasno się wyrażam. Czyli dwustopniowo… Jeśli chodzi o sprawozdawczość, bo ta
ustawa właściwie mówi o sprawozdawczości, ten
przypadek też nie jest ujęty. Czy nie uważa pan, że
tego typu przypadki również powinny być wzięte
pod uwagę w celu uszczelnienia systemu? Czyli nie
bezpośrednie nabywanie spółki, która jest właścicielem ziemi, ale pośrednie, to jest poprzez inny
podmiot?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy ktoś jeszcze zgłasza chęć zadania pytania?
Nie.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą postępowań dyscyplinarnych względem notariuszy, to tutaj należy
poczynić jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Jeśli
weźmie się pod uwagę, iż zalecenia Najwyższej Izby
Kontroli są ze stycznia 2014 r., to trzeba powiedzieć,
że oczywiście prace nad nowelizacją w tym zakresie
trwały też wcześniej. I chciałbym tylko podkreślić,
że pierwotna wersja ustawy, jaka powstała jeszcze
przed listopadem 2015 r., zakładała, że notariusze
będą karani dyscyplinarnie finansowo za pomocą
mandatów nakładanych przez administrację rządową.
My z tego rozwiązania świadomie się wycofaliśmy.
Wydaje nam się, że to rozwiązanie, które proponujemy, jest rozwiązaniem na miarę obecnego czasu.
Oczywiście poddamy je ewaluacji, ale na pewno wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom notariuszy, nie
jest nadmiernie dokuczliwe, a jednocześnie przesądza
o tym, że obowiązek notariuszy jest rzeczywiście
istotny, bo na jego bazie powstaje rejestr, który potem
minister prezentuje Wysokiej Izbie. A nie jest dobre,
kiedy odpowiada się za jego prowadzenie i prezentuje
się później sprawozdanie z wykonania obowiązku,
jednak nie ma możliwości – i minister wie o tym –
przedstawienia pełnej informacji. W związku z tym
to rozwiązanie, gdyby je ocenić w skali od 1 do 10,
jest na 5 w stosunku do tego, co było projektowane.
Oczywiście po roku obowiązywania tej ustawy, tak
jak zapowiadałem w Sejmie, dokonamy ewaluacji,
w jaki sposób te przepisy działają. Mam nadzieję, że
podziałają ożywczo na kolegów notariuszy, podziałają bardzo dobrze i nie będzie potrzeby dalszego
ich zaostrzania. Jak mówię, świadomie wycofaliśmy
się z najbardziej rygorystycznej wersji, jaka była
przygotowana i była elementem tego projektu. Ta
wersja jest dużo, dużo łagodniejsza, ona pozostawia
po stronie notariuszy prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, jednak mówi wprost, że jest to ważny
obowiązek.
Jeżeli chodzi o okres przedawnienia, to trzeba
powiedzieć, że niestety to też wynika z praktyki,
tzn. te opóźnienia są po prostu bardzo, bardzo duże.
Jeżeli są większe niż 3 lata, to są bardzo, bardzo, bardzo duże. No i dlatego jest wydłużenie tego okresu,
niestety. Ubolewam nad tym bardzo, ale taka jest
prawda, taka jest rzeczywistość, i to od wielu lat, bo
od wielu lat minister spraw wewnętrznych rozmawia
z parlamentarzystami na ten temat co roku przy okazji
przedstawiania sprawozdania. To pierwsza kwestia.
Jeśli chodzi o dane za rok 2016, to będą one elementem sprawozdania, które będzie na początku
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przyszłego roku; jest ono przygotowywane. Takich
zagregowanych danych panu senatorowi nie mogę
niestety przedstawić, postaram się, aby na początku
przyszłego roku taka informacja w formie pisemnej
trafiła do pana, no, na pewno wraz ze sprawozdaniem,
które przygotujemy. Ona będzie publicznie dostępna,
ale przekażemy też panu senatorowie oczywiście te
dane, o które pan senator pyta.
Jeżeli chodzi o nabycia, to przede wszystkim tak
jak mówię… Ustawa oczywiście dotyczy obowiązku
sprawozdawczego, oczywiście jest obowiązek sprawozdawczy, ale… Minister spraw wewnętrznych jest
zobowiązany do prowadzenia rejestru tych wszystkich nieruchomości, które są nabywane zarówno na
podstawie zezwolenia, jak i bez zezwolenia. Tak więc
ta informacja ma być pełna, rzetelna i możliwie kompleksowa. Dzisiaj sytuacja jest taka, że te informacje nie są pełne i nie mogą być pełne, bo też nie ma
pełnego katalogu informacji, minister nie otrzymuje
chociażby informacji o decyzjach administracyjnych,
mocą których doszło do nabycia własności nieruchomości. A tak jak mówiłem, sądy rejestrowe najczęściej
polegają chyba na własnych domysłach.
Jeżeli chodzi o nabycia pośrednie, to zawsze jest
pytanie jak głęboko sięgać. Dane przekazywane ministrowi przez sady rejestrowe pozwolą – wierzę w to
– na ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy, no, z całą
pewnością w dużo pełniejszym zakresie, niż ma to
miejsce od kilku lat, na co zwracała uwagę Najwyższa
Izba Kontroli.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadania pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
Informuje, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane
przez pana senatora Florka.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. Otóż ja nie
wypowiadam się o tej ustawie jako regulującej obowiązek sprawozdawczy, ponieważ nie mam żadnej wątpliwości, że ona jest potrzebna. Mam zastrzeżenie co do
pewnego modelu legislacyjnego, który uważam generalnie za bardzo niebezpieczny. Już tłumaczę, na czym
ten problem, przynajmniej według mnie, polega. Nie
mam wątpliwości, że ministerstwo spraw wewnętrznych
w ramach tej ustawy absolutnie ma prawo i obowiązek,
żeby się zabezpieczyć, zmusić notariuszy do tego, żeby
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wykonywali to, co jest zapisane w ustawie. W związku
z tym co do zakresu, jeśli chodzi o objęcie odpowiedzialnością dyscyplinarną notariuszy za uchylanie się od
tego obowiązku, to pełna zgoda, ale jestem absolutnie
przeciwny… Ta zmiana polegająca na wydłużeniu z 3 do
5 lat – jeśli chodzi w ogóle o odpowiedzialność notariuszy – terminu przedawnienia deliktów dyscyplinarnych
nie powinna być realizowana przy okazji tej ustawy, bo
to jest rola nie ministerstwa spraw wewnętrznych, tylko Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli Ministerstwo
Sprawiedliwości, które w pewnym sensie decyduje
o modelu notariatu, adwokatury, chciałoby to zrobić,
to właśnie ono w ramach prac nad funkcjonowaniem
notariatu powinno ewentualnie takie zmiany proponować. Tylko i wyłącznie w związku z tym, że uważam
ministerstwo spraw wewnętrznych za nieuprawnione
modelowo do wprowadzania tego typu rozwiązań, składam poprawkę o wykreślenie artykułu, który wydłuża
czas przedawnienia w tych postępowaniach dyscyplinarnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana. Panie
Senatorze, tak?
Nie ma wniosków o charakterze…
(Głos z sali: Jest taki wniosek.)
Jest jeden wniosek.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Pociej.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionego wniosku? Tak?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chodzi o jedno zdanie, od którego pan marszałek
zaczął dzisiejszą debatę nad tym punktem. Otóż projekt jest projektem rządowym. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, dlatego że Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji absolutnie nie uzurpuje sobie prawa do regulowania sposobu funkcjonowania notariatu. Projekt rządowy uzyskał także
akceptację, zgodę… Został uzgodniony z ministrem
sprawiedliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu
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Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 361, a sprawozdanie komisji – w druku nr 361 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wojciecha
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm
2 grudnia 2016 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Celem noweli jest poprawa warunków prawnych
wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.
Ustawa redukuje niektóre obowiązki administracyjne,
doprecyzowuje zagadnienia wywołujące wątpliwości
interpretacyjne, dokonuje zmian, które wspierać mają
rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnia proces inwestycyjny, a także
zmniejsza uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.
Ustawa nowelizuje: ustawę – Kodeks cywilny,
ustawę – Kodeks pracy, ustawę o drogach publicznych, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, ustawę – Prawo budowlane, ustawę
o rachunkowości, ustawę o ochronie osób i mienia,
ustawę – Ordynacja podatkowa, ustawę o systemie
ubezpieczeń społecznych, o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, ustawę – Kodeks spółek handlowych, ustawę o dozorze technicznym, ustawę – Prawo
o ochronie środowiska, ustawę o ubezpieczeniach
społecznych z tytułu wypadków przy pracy, ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej, o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
W noweli ustawy – Kodeks cywilny… Ta nowela
ma na celu kompleksowe uregulowanie reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym, tj. przy współdziałaniu prokurenta

z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem
uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki
handlowej. Ponadto dokonano zmiany art. 115 ustawy
– Kodeks cywilny i przyjęto rozwiązanie, zgodnie
z którym, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności będzie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, to termin ten będzie upływał następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.
Nowela ustawy – Kodeks pracy ma na celu złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Ustawodawca dokonuje również zmian
w zakresie wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia pracowników przez tego samego pracodawcę na podstawie kolejnej umowy. Wprowadza
też wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności
dla umowy o współodpowiedzialności materialnej
pracowników za mienie powierzone oraz wydłuża
do 21 dni terminy na wniesienie przez pracownika
odwołania do sądu pracy.
Nowelizacja art. 29 i art. 29a ustawy o drogach publicznych jest następstwem zmian dokonanych ustawą
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu
do budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zmian w tym zakresie, które
zostaną dokonane opiniowaną ustawą. Nowela usuwa
wątpliwości interpretacyjne, podnoszone zarówno
przez zarządców dróg publicznych, jak i obywateli,
dotyczące niezgodności przepisów ustawy o drogach
publicznych i ustawy – Prawo budowlane.
Zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega przede wszystkim na zliberalizowaniu przepisów dotyczących tworzenia
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprzez podniesienie z 20 do 50 pracowników progu
przesądzającego o obowiązku utworzenia takiego
funduszu. Pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie mógł tworzyć fundusz fakultatywnie. Z wnioskiem o utworzenie takiego funduszu
będzie mogła wystąpić również zakładowa organizacja związkowa.
Modyfikacje w zakresie ustawy – Prawo budowlane sprowadzają się między innymi do jednoznacznego wskazania właściwego organu w sprawach
prowadzonych na podstawie tej ustawy oraz zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia
na budowę albo zgłoszenia. Zmiany będą dotyczyły między innymi budowy parterowej budynków
gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m 2
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m,
budowy wiat itd.
Ponadto ustawodawca skraca czas rozpatrywania zgłoszeń z 30 do 21 dni, umożliwia wydawanie
z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do
zgłoszenia przed upływem terminu, doprecyzowuje
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przepisy w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
z pozwolenia na budowę oraz uchyla wymóg rozpoczęcia postępowania legalizacyjnego pod warunkiem
zgodności z decyzją o warunkach zabudowy.
Opiniowana ustawa podnosi do równowartości
w złotych 2 milionów euro – dotychczas był to 1 milion 200 tysięcy euro – próg przychodów netto za
poprzedni rok obrotowy, od którego to progu osoby
fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i spółki
jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie osiągające przychody ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji finansowych będą objęte reżimem ustawy
o rachunkowości.
Zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa polegają w szczególności na wprowadzeniu nowych instytucji, których celem ma być ochrona podatników.
Takimi instytucjami będą ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych
przepisów oraz utworzona praktyka interpretacyjna
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Instytucje te będą funkcjonowały niezależnie od interpretacji ogólnych i indywidualnych. Dokonano także zmiany w zakresie naliczania odsetek za zwłokę
w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy
do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. Istotną zmianą ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych jest stworzenie podstawy
prawnej do udostępnienia ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS
w związku z realizacją zadań dotyczących prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Nowela ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne sprowadza się do
podniesienia progu opodatkowania ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 tysięcy euro; podniesiono
ją ze 150 tysięcy euro.
W ustawie – Kodeks spółek handlowych dokonuje
się modyfikacji przepisów dotyczących prokury, nakłada się na członka zarządu obowiązek ujawnienia
na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z jego interesami lub interesami osób mu
bliskich, ułatwia się wspólnikom mniejszościowym
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywanie uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad, znosi się
obowiązek opatrywania dokumentu akcji pieczęcią
spółki.
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym mają na
celu uproszczenie szybkiej naprawy lub modernizacji
urządzeń technicznych; będzie jej mógł dokonać podmiot, który nie posiada uprawnienia do wytwarza-
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nia, naprawy i modernizacji urządzenia technicznego
oraz materiałów i elementów do jego wytwarzania,
o ile naprawa bądź modernizacja będą przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.
Zmiany mają też na celu umożliwienie wstępowania
przez nowych eksploatujących w prawa i obowiązki
poprzedniego eksploatującego, na warunkach określonych w ustawie, oraz usankcjonowanie możliwości
umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności przypadających Urzędowi Dozoru Technicznego
bądź Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Ustawodawca wyłącza podmiot zwolniony z opłat
z tytułu korzystania ze środowiska z obowiązku
przedkładania marszałkowi województwa wykazów
danych i informacji, o których mowa w art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy
roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów
korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.
Nowelizacja ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych modyfikuje zasady
ustalania wysokości stopy procentowej składki na
ubezpieczenia wypadkowe przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej mają na celu przede wszystkim zwiększenie pewności prawa po stronie przedsiębiorców.
W tym celu wprowadza się instytucję utrwalonej
praktyki interpretacyjnej, która chronić ma przedsiębiorców przed skutkami zmian wykładni przepisów.
Dokonywane są również zmiany w odniesieniu do
przepisów o kontroli. W tym zakresie sformułowano
zasadę, zgodnie z którą kontrole będą prowadzone
na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa, czyli „analizy ryzyka”.
W następstwie opiniowanej ustawy skorelowane zostaną przepisy ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie czasu trwania kontroli.
Ponadto wyłączono w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzonej
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne stosowanie
art. 78a dodawanego do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Nowela ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi art. 56
pkt 6, który nowelizuje z dniem 1 stycznia 2019 r.,
art. 285 i art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto w konsekwencji nowelizacji utrzymana
zostaje zasada, iż opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za okresy roczne – a nie, jak to miało
być, półroczne – oraz że wykazy wykorzystywane
do ustalania wysokości opłat właściwym podmiotom
przekazuje marszałek województwa, a nie podmiot
korzystający ze środowiska.
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Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców,
którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili
do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie
opakowań nieprzekraczającej 1 t.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,
z wyjątkiem zmian dotyczących ustalania przez ZUS
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zamieszczania w CEIDG danych syndyka, nadzorcy i zarządcy oraz udostępniania danych z CEIDG,
które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., oraz
zmiany ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, wraz z konsekwencjami, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2019 r.
Na posiedzeniu komisji zgłoszono 14 poprawek;
nie będę ich przytaczał. Poprawki zostały przyjęte
jednogłośnie, było 6 głosów za.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami. Dziękuję.

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? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj: Nie, dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad?
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Zgłasza się pan senator Augustyn, jak widzę.
Panie Ministrze, może pan podejdzie do mównicy?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, chciałbym jeszcze dopytać
o dwie kwestie, o które nie spytałem na posiedzeniu
komisji, a mianowicie o to, czy nowelizacja ustawy

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oznacza, że teraz pracodawca, jeżeli nie powiadomi w porę
o tym, że nie ma funduszu świadczeń pracowniczych,
będzie zobowiązany do wypłacania świadczenia urlopowego, czy też na mocy ust. 3 właśnie zmienianego
w art. 3 ustawy… Czy to oznacza, że świadczenie
urlopowe tylko może być wypłacane? Tak to brzmi:
pracodawcy mogą wypłacać świadczenie urlopowe.
O ile znam obecny stan prawny, o tyle oznacza to, że
jeżeli pracodawca przed rozpoczęciem nowego roku
nie powiadomi o tym, że nie zostanie uruchomiony zakładowy fundusz socjalny, to musi wypłacać
świadczenie urlopowe, a tutaj jest napisane, że może,
co oznaczałoby pozbawienie poważnej grupy pracowników jakiegokolwiek świadczenia socjalnego. To jest
pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Wtedy, kiedy pytałem o równość
podmiotów, jeśli chodzi o rachunkowość, pytałem
o równość między organizacjami pozarządowymi
oraz małymi i średnimi firmami. Wprowadziliśmy
taką zasadę, że próg dochodowy, od którego nie będzie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych,
jest jednakowy dla obu tego rodzaju podmiotów.
Pan minister mówił, że nadchodzi zmiana ustawy
o rachunkowości, więc chciałbym dopytać, czy ta
zmiana, która jest procedowana w Sejmie, która ma
do nas trafić, podtrzymuje tę zasadę? Czy podwyższy
ten próg dla organizacji pozarządowych, tak jak tutaj
jest podwyższany dla przedsiębiorstw, czy będzie to
zróżnicowane? Na te dwa pytania chciałbym usłyszeć
odpowiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Państwo Senatorowie, jeżeli chodzi o zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, to jedyną intencją co
do zmiany przepisów o tworzeniu ZFŚS jest podniesienie tego progu. Intencją nie jest wprowadzanie
żadnych innych regulacji dotyczących, nie wiem, zasad wypłacania, niewypłacania itp. To, co do tej pory
było możliwe przy progu wynoszącym do 20 pracowników, teraz powinno być możliwe w przypadku
progu do 50 pracowników, czyli de facto obejmować
to będzie 49 pracowników. Fakultatywnie została
wprowadzona… Jeżeli chodzi o tworzenie funduszu
świadczeń socjalnych, regulaminu pracy i regulaminu
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wynagrodzeń, to jest tu jednoznaczne przesądzenie,
że pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników,
może tworzyć fundusz świadczeń socjalnych, może
tworzyć regulamin wynagradzania i regulamin pracy pomimo tego, że kodeks pracy nie będzie go do
tego zobowiązywał. Dzisiaj niejednokrotnie toczą
się spory, nawet przed sądem, bo bardzo niejednoznaczne jest, także w doktrynie prawa pracy, czy
pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników mogą
tworzyć fundusze, czy też prawo im tego zabrania.
Jedyną intencją zmiany jest podniesienie tego progu
i jednoznaczne przesądzenie, że pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników mogą tworzyć zakładowy
fundusz, regulamin itd. Jeśli chodzi o regulaminy
pracy i wynagradzania, to czasami łatwiej będzie pracodawcy tworzyć właśnie te regulaminy, niż później
indywidualnie pracowników informować. Ale to już
zależy od samego pracodawcy.
Jeżeli chodzi o ustawę o rachunkowości, to ja
wczoraj mówiłem o ustawie, która została uchwalona
w lipcu 2015 r. i która objęła uproszczoną księgowością 80% organizacji. W zasadzie tylko największe
organizacje pozarządowe dzisiaj nie korzystają z dobrodziejstwa uproszczonej księgowości. Tak więc ja
bardziej się odnosiłem do tej nowelizacji, która ponad
rok temu została uchwalona, niż do tej nowelizacji,
która jest teraz w Sejmie. Przyznaję, że w szczegółach
tej nowelizacji, która jest teraz w Sejmie, nie znam.
Bardziej mi chodziło o tę, powiedziałbym, sytuację
przeszłą.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! To jest ustawa
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców. Zauważyłem, że w art. 5
jest mnóstwo zmian w ustawie o prawie budowlanym.
Jak tu widzę, dotyczą one m.in. budynków parterowych, altan o powierzchni do 35 m2 itd. Wiele zmian
jest tą ustawą wprowadzane. Mam w związku z tym
pytanie. Mamy zaproszenie – o ile pamiętam, to chyba na czwartek albo na piątek – do pana ministra na
dyskusję na temat procedowanego bardzo ważnego
kodeksu budowlanego. Trochę się dziwię, że te zmiany, moim zdaniem nie aż tak istotne, jeżeli chodzi
o poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców…
No, te zmiany, które tutaj widzę, przedsiębiorców nie
dotyczą. Dlaczego one zostały wprowadzone w tej
ustawie, a nie są dyskutowane łącznie ze zmianami

33

w tym kodeksie budowlanym? Dzięki temu mielibyśmy pogląd na całość zagadnień związanych ze
zmianami prawa budowlanego.
Gdyby pan mógł jeszcze powiedzieć, co to się
zmieniło, jeśli chodzi o tę powierzchnię 35 m2… Nie
mam ustawy przed sobą i nie mogę tego sprawdzić.
Co się zmieniło, jeżeli chodzi o altany, jeżeli chodzi
o budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do
35 m2? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj:
Panie Senatorze, te zmiany zostały zaproponowane i przedstawione w ramach procesu legislacyjnego
wtedy, kiedy kodeksu architektoniczno-budowlanego
jeszcze nie było w konsultacjach i w uzgodnieniach.
Wówczas wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury
i Budownictwa uznaliśmy, że te zmiany, jako bardziej
punktowe, ale jednocześnie istotne z punktu widzenia
praktyki i postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, można procedować bez uszczerbku dla tej
rzeczywiście ogromnej reformy, którą niesie za sobą
nowy kodeks architektoniczno-urbanistyczno-budowlany. Czyli te zmiany można przeprowadzić po to,
żeby usprawnić proces inwestycyjny, bo… To kwestia
dotycząca chociażby skrócenia terminu, umożliwienia wydawania przez starostwo zezwolenia wcześniej
niż po upływie terminu na zgłoszenie ewentualnego
sprzeciwu. Bo to wszystko usprawnia. Tak samo jest
z tymi rodzajami budynków, które wspomniał pan
senator – te zmiany również jakby idą w takim kierunku, że to są proste budowle, które po iluś, po kilku
dobrych latach stosowania przepisów prawa budowlanego… Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
ale także my, gdy byliśmy na konsultacjach w ramach
komisji wspólnej rządu i samorządu… Tak że zmiany
można spokojnie przeprowadzić już dzisiaj. Bo zmiany te jakby uwzględniają nowy kodeks.
Po pierwsze, będzie jakby zmiana całego systemu, w związku z tym te zmiany pewnie skonsumuje
w przyszłości nowy kodeks. Po drugie, pamiętajmy
też, że praca nad kodeksem to na pewno nie będzie
kwestia miesiąca, bo to jest ogromny projekt. Minister
do spraw budownictwa prowadził teraz takie bardzo szerokie, kilkumiesięczne konsultacje w poszczególnych regionach, będzie jeszcze konferencja
uzgodnieniowa, a więc te prace jeszcze trochę potrwają. A zmiany, które zostały zidentyfikowane jako
możliwe do przeprowadzenia wcześniej, po to, żeby
już dzisiaj umożliwić pewne procesy inwestycyjne,
mają przede wszystkim przedsiębiorcom… Bo jest
rzeczywiście kilka spraw dotyczących budynków,
o których wspominał pan senator, ale ja bym powiedział raczej, że to jest troszkę jako konsekwencja,
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(podsekretarz stanu M. Haładyj)
bo skoro już zmieniamy przepisy co do budynków
gospodarczych czy wiat… to znaczy właśnie budynków gospodarczych parterowych do 35 m2, to również
wprowadzamy analogiczne zmiany co do budynków,
które są jakby związane nie tylko z przedsiębiorcami, ale także z użytkownikami, osobami fizycznymi.
Czyli to jakby per analogiam jest również zmieniane.
W związku z tym te zmiany, jako właśnie takie, które
można przeprowadzić szybciej niż samym kodeksem,
a które ułatwią podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w firmach… Można je przeprowadzić wcześniej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Pani Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ta ustawa jest w dużej mierze oczekiwana przez
przedsiębiorców, jest w niej bardzo dużo dobrych
zapisów usuwających część barier, na które przedsiębiorcy narzekali. I to jest niewątpliwie krok w dobrym
kierunku. Są jednak 2 kwestie, które moim zdaniem
budzą wątpliwości i chciałbym je mimo wszystko
zasygnalizować.
Pierwsza to jest kwestia odchodzenia od dotychczasowych zasad dotyczących tworzenia zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych. Być może,
Panie Ministrze, intencja była taka, żeby tutaj tylko
przesunąć tę granicę, zliberalizować, jak mówił pan
senator sprawozdawca, przepisy i wprowadzić ten
obowiązek jako twardy obowiązek dla firm czy pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 50 pracowników, a w odniesieniu do przedziału między 20 a 50
stworzyć taki mechanizm, że jeśli związki zawodowe domagają się stworzenia zakładowego funduszu
świadczeń pracowniczych, to on musi być utworzony.
No, ale jest pytanie, co wtedy, kiedy pracownicy chcą
takiego funduszu, a związków nie ma. I tutaj chyba
słusznie Sąd Najwyższy podnosi kwestię równości
pracowników. Ci, którzy mają organizację związkową, mogą zadbać o swoje interesy, ci, którzy ich nie
mają, nie mogą.
Moje pytanie jest też takie, jak to wygląda w sytuacji, gdy Unia Europejska nakazała tworzyć rady
pracowników tam, gdzie nie ma związków zawodowych. Otóż w tym przedłożeniu nie mówi się o ra-

dach pracowników. A ma to być fakultatywna forma
wyrażania opinii załogi wobec pracodawcy. To jest
pierwsza sprawa, która wydaje mi się wątpliwa, gdy
idzie o zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych.
Poza tym ten przepis, który cytowałem, zdaje się
jednak sugerować, że jest to dosyć poważna zmiana.
Bo jest to… On brzmi mniej więcej tak: pracodawcy
zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu
na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub – i tutaj
jest użyte sformułowanie „mogą” – mogą wypłacać
świadczenie urlopowe. Nie jest jasne, czy to dotyczy
tylko alternatywy, że albo fundusz, albo świadczenie
urlopowe, czy to jest taka sytuacja, że mogą wypłacać
fundusz urlopowy, ale wcale nie muszą. I to budzi
moją wątpliwość co do jasności tego sformułowania.
Obyśmy przez przeoczenie nie doprowadzili do sytuacji, że – jak słyszę, wbrew intencji ministerstwa
– tam, gdzie byłaby zgoda co do tego, że świadczenia
funduszu socjalnego mogą być tak naprawdę wypłacane w formie świadczenia urlopowego, jednak tego
świadczenia urlopowego nie będzie.
A druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, dotyczy prawa budowlanego. Rzeczywiście te zmiany nie
dotyczą np. altan, o co pytałem, ale dotyczą sytuacji,
gdy na działkach, które są… Szukam odpowiedniego
słowa… W każdym razie na niektórych działkach
można będzie mieć kilka wolnostojących budynków
gospodarczych, garaży, wiat, ganków, oranżerii, ogrodów zimowych, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie
przekracza 35 m2 i ich liczba nie jest większa niż dwa
na 500 m2 działki. Ja myślę, że to jest dosyć spore
otwarcie, ponieważ na terenach wiejskich, tam, gdzie
są możliwości zabudowy na tych dawnych działkach
przyzagrodowych, w tzw. obejściu – wciąż jeszcze nie
wrócił mi do pamięci ten termin fachowy – można
będzie, że tak powiem, bardzo dużo takich obiektów
nastawiać bez jakiegokolwiek zezwolenia. 500 m2 to
jest niedużo, działki przyzagrodowe dawniej mogły
liczyć nawet do 30 a, a więc 3 tysiące m2, no to jak
sobie spróbuję wyobrazić, jak by to miało wyglądać…
Można postawić całe miasteczko domków jednorodzinnych, jeżeli to jest atrakcyjna lokalizacja, bez
jakiegokolwiek zgłoszenia, że już nie mówię o pozwoleniu na budowę. Do tej pory jednak potrzebne było
zgłoszenie… Już mam ten wyraz. Chodziło o działkę
siedliskową. A więc na tego rodzaju działkach… One
wcale nie muszą być małe. Jak mówię, mogą mieć
nawet do 30 a i więcej. Ja sobie, powiem szczerze,
we wsi, w której mam właśnie domek, który zgodnie
z przepisami, na zgłoszenie, musiałem wybudować
do 20 m2… Zacząłem sobie wyobrażać, co też ja pod
rządami wspomnianych przepisów mogę jeszcze
zrobić. Mnóstwo rzeczy. Nie powiadamiając nikogo
w żadnej sprawie, nawet nie pytając o zgodę sąsiada.
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Wydaje mi się, że to dosyć ryzykowne zapisy. O ile ja
je dobrze czytam. Bo gdyby tu było zastrzeżone, że to
dotyczy sytuacji, w których chodzi o budynki mające
służyć wykonywaniu działalności gospodarczej, to
sprawa byłaby oczywista i odnosiłaby się w sposób
oczywisty do intencji przedłożenia, które ma służyć
przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tymczasem ja wspomniany przepis, zmieniony ust. 2 w art. 29 prawa budowlanego, czytam
dokładnie w ten sposób, że wolno stojące altany – bo
tu jeszcze dodaje się ust. 2c – o powierzchni do 35 m2
też można będzie stawiać. Dlatego jestem tym przepisem zaniepokojony. Nie był to niepokój na tyle silny,
żeby głosować przeciwko tej ustawie, bo ona zawiera
mnóstwo dobrych przepisów. Ale jednak chciałbym,
żeby to w naszej debacie wybrzmiało. Być może ja
do końca nie mam racji. Ale dopytywałem o to na
posiedzeniu komisji i pewne wątpliwości we mnie
pozostały. Uważam, że jeśli się nie mylę, to w obu
wymienionych przypadkach wspomniane przepisy
idą za daleko.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzane w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 363, a sprawozdanie komisji – w druku nr 363 A.
Pan senator Chróścikowski, jak rozumiem, z wnioskiem formalnym.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Mam wniosek formalny, Panie Marszałku. Jest
to prośba o przesunięcie rozpatrzenia tego punktu
na dzień jutrzejszy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy ktoś jest przeciwko temu wnioskowi? Nie.
Uważam, że wniosek został przyjęty.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 365, a sprawozdanie komisji – w druku nr 365 A.
(Rozmowy na sali)
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Proszę o spokój.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Józefa Zająca, o przedstawienia
sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, Panie Ministrze, proszę o spokój i umożliwienie panu senatorowi przedstawienia
sprawozdania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki
Senacie!
Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu obradowała dzisiaj nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw, której celem jest wprowadzenie nowego strumienia finansowania w ramach dotacji podmiotowej
projakościowej. Oznacza to rezygnację z nadawania
podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni oraz centrom i konsorcjom naukowym statusu
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Ustawa
ma na celu także usprawnienie procesu procedowania wniosków o umorzenie części lub całości pożyczek lub kredytów studenckich. Ustawa umożliwia
udzielanie z budżetu państwa dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych dla uczelni
publicznych, w których w danym roku akademickim
rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite
studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów
maturalnych. Dalej podane są kwalifikacje.
Głosowanie było jednoznaczne za przyjęciem
ustawy. Dlatego w imieniu komisji zwracam się do
Wysokiego Senatu o przyjęcie tej ustawy.

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?
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam pytanie,
bo widzę, że ta ustawa wprowadziła…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…dość dużo istotnych, ważnych zmian, czy ona
była konsultowana ze środowiskami uczelnianymi,
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czy rektorzy wypowiadali się na temat tych zmian,
które są przewidywane w tej ustawie. Dziękuję.

Senator Józef Zając:
Nie znam dokumentów poświadczających stanowisko rektorów, ale na podstawie rozmów i spotkań
jestem zorientowany, że są za, dlatego że, po pierwsze,
tzw. ośrodki wiodące nie spełniły zadań, jakie na nie
kiedyś nałożono; po drugie, w tej chwili, w sytuacji
niżu demograficznego sprawa pozyskania dobrych
studentów – a tak naprawdę wielu uczelniom chodzi
o zatrzymanie odpływu najlepszych studentów – bardzo leży uczelniom na sercu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdawcę,
czy ta ustawa dotyczy algorytmu finansowania uczelni. Czy to jest ta ustawa?
(Senator Józef Zając: Jeszcze raz, jeśli mogę prosić…)
Czy ta ustawa dotyczy również zmiany algorytmu
finansowania uczelni?

Senator Józef Zając:
Tak, jest podany również algorytm.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora
sprawozdawcy? Nie ma.
W takim razie bardzo…
(Senator Zdzisław Pupa: Przepraszam, jest jeszcze
jedno pytanie.)
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
W związku z tym, że ta ustawa dotyczy również
algorytmu finansowania, to środowisko…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani minister przecząco kręci głową.)
…uczelniane…
(Głos z sali: To nie jest to. Tu pani minister…)

Czyli pani minister mówi, że to nie jest ta ustawa,
tego nie dotyczy. Jeżeli nie dotyczy, to nie będę o to
pytał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Teresa Czerwińska:
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że popieramy tę
ustawę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Rozumiem. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przypominam, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do rozpatrzenia punktów dziewiątego, dziesiątego i jedenastego porządku obrad przystąpimy
15 grudnia, to jest w czwartek.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Przypominam, że projekt tej ustawy został wniesiony przez Komisję Infrastruktury i zawarty jest
w druku nr 107, a sprawozdanie komisji w druku
nr 107 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza Peczkisa,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji
o projekcie ustawy.
(Senator Sprawozdawca Grzegorz Peczkis: Już,
chwileczkę. Przepraszam, mogę trochę wody? Tak
mi się zawiesiło oddychanie.)
Tak. Proszę złapać oddech.
Proszę bardzo.
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Senator Sprawozdawca
Grzegorz Peczkis:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę
i umożliwienie panu senatorowi przedstawienia sprawozdania.)
Proponowany projekt jest inicjatywą senacką, inicjatywą zmiany sposobu naliczania podatku akcyzowego od pojazdów samochodowych, w szczególności
od pojazdów samochodowych osobowych do 3,5 t.
Wcześniej było to przedmiotem obrad samej Komisji
Infrastruktury, później obradowały nad tym połączone komisje, które w czasie wielokrotnych spotkań
w tej sprawie dochodziły do pewnego konsensusu, porozumienia z ministerstwami, od których bezpośrednio zależy to, czy ten projekt zyska, czy nie akceptację rządu. W szczególności chodzi tu o Ministerstwo
Rozwoju oraz o Ministerstwo Finansów.
Nie ma wątpliwości co do tego, że proponowany
zakres zmian dotyczy tego segmentu, tego obszaru
gospodarki, w którym istnieje bardzo dużo nieprawidłowości. W proponowanym projekcie odchodzimy od naliczania wartości podatku akcyzowego od
deklarowanej wartości pojazdu na rzecz naliczania
wartości podatku uzależnionej od tabel. Wartość należnego podatku akcyzowego naliczana byłaby według zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów
wzoru uwzględniającego pojemność, normę emisji
spalin Euro oraz tzw. współczynnik deprecjacji, czyli
wpływ starzenia się samochodu na wartość naliczanego podatku.
Jest to dość trudny, jeżeli chodzi o dziedzinę, problem, dlatego że obecna sytuacja, sytuacja zastana
w zakresie tego podatku powoduje tę właśnie komplikację. W obecnej sytuacji, jak już mówiłem, bardzo
często jest tak, że podatek jest omijany bądź płacony
w sposób niewłaściwy, najczęściej jest zaniżany. Stąd
zaproponowana forma, która uwzględnia porozumienie z przedstawicielami rządu, z Ministerstwem
Finansów i innymi. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili
do ich reprezentowania również senatora Grzegorza
Peczkisa.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
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Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Nie.
Obecnie senatorowie mogą…
(Głos z sali: Było pytanie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mam pytanie
do przedstawiciela rządu.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane
z omawianym punktem porządku obrad.
(Głos z sali: O chwilę przerwy poprosimy.)
Potrzebujemy chwili przerwy. Jak długiej?
(Głos z sali: Takiej, aby rząd przybył.)
No cóż, musimy poczekać na przedstawiciela rządu.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja rezygnuję z pytania.)
(Senator Stanisław Kogut: Rezygnuje, jasne.)
Pan senator zrezygnował z pytania.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do
głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami.
Bardzo dziękuję panu senatorowi Augustynowi
za współpracę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przypominam…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Szczególnie pana senatora Koguta
proszę o ciszę, bo ma donośny głos, chyba najbardziej
donośny z nas wszystkich.
Przypominam, że… Teraz mamy drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu. Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich i zawarty jest w druku nr 339, a sprawozdanie – w druku nr 339 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

(senator sprawozdawca K. Słoń)
Marszałek Senatu w dniu 16 listopada bieżącego
roku skierował do Komisji Ustawodawczej oraz do
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje przystąpiły do rozpatrzenia go w pierwszym
czytaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. i wnoszą o przyjęcie
tego projektu uchwały bez poprawek.
Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie
do Regulaminu Senatu zmian, jakie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Mówiąc prosto, w naszym regulaminie musimy
uwzględnić Senat jako organ zobowiązany do udzielania takowej informacji.
Druga zmiana w naszym regulaminie związana jest z tym, że została powołana Rada Mediów
Narodowych, która dotychczas w naszym regulaminie nie występowała. Ta rada będzie składała roczne sprawozdanie, roczną informację również przed
Senatem, wraz z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.
Tymi zmianami w regulaminie ustalamy procedurę
rozpatrywania tejże informacji.
Zmiany, o których wprowadzenie wnoszą Komisja
Ustawodawcza oraz Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich, spowodują dostosowanie zapisów regulaminu do aktualnie obowiązującego stanu
prawnego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Wnioskodawcy upoważnili do ich
reprezentowania również senatora Krzysztofa Słonia.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami.
(Głos z sali: Nie ma senatora sprawozdawcy do
następnego punktu. Przyjdzie za 15 minut.)
Ogłaszam 15-minutową przerwę, do godziny 14.30.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 16
do godziny 14 minut 34)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Informuję, że do rozpatrzenia punktu czternastego
porządku obrad, drugie czytanie projektu uchwały
w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata
Alberta Chmielowskiego, oraz punktu piętnastego
porządku obrad, drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy
Szkolnej, przystąpimy 20 grudnia.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez senatora Jana Żaryna i zawarty jest w druku
nr 370, a sprawozdanie w druku nr 370 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania
komisji o projekcie uchwały.
(Rozmowy na sali)
A pana senatora Fedorowicza proszę o zakończenie rozmowy. Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, dnia 8 grudnia 1991 r., a zatem
25 lat temu, miało miejsce ostatnie posiedzenie Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie,
które zamykało historię tejże rady. Jej początki sięgają
jesieni 1939 r., kiedy to prezydent Rzeczypospolitej na
uchodźstwie, Władysław Raczkiewicz, niegdyś także
marszałek Senatu II Rzeczypospolitej, powołał ją do
życia jako pewnego rodzaju namiastkę parlamentu,
tak by wszystkie władze konstytucyjne przedwojennej Polski, a więc władza wykonawcza, ustawodawcza
i sądownicza, mogły w tych warunkach wojennych na
emigracji być kontynuowane. W ramach władzy ustawodawczej Rada Narodowa odegrała rolę wiodącą
w okresie zarówno wojny, jak i powojnia aż do 1991 r.
Pierwszymi przewodniczącymi tejże rady byli wybitni Polacy: Ignacy Jan Paderewski oraz Stanisław
Grabski. Bez wątpienia ich działalność emigracyjna, a później ich kolejnych następców, aż do pana
Zygmunta Szatkowskiego włącznie, ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej, zasługuje na uznanie przez Senat
Rzeczypospolitej. Stąd w dwudziestą piątą rocznicę
zakończenia działalności rady wnoszę do Wysokiej
Izby projekt uchwały upamiętniającej jej istnienie
i działalność.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

(senator sprawozdawca J. Żaryn)
Jeśli państwo pozwolą, odczytam ten projekt.
Brzmi on następująco.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziesta piątą rocznicę zakończenia działalności Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę
we wrześniu 1939 r…
Bardzo przepraszam, Panie Marszałku, ale mam tu
tekst bardzo zacny, ale nie jest on aktualny, ponieważ
podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej nanieśliśmy poprawki, bardzo zresztą sensowne. Okazało
się, że nie mam przy sobie właściwego wariantu. Pan
senator ma może przy sobie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, tak, mam. To
jest ten tekst.)
To bardzo bym prosił…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Niezawodny senator
Fedorowicz służy pomocą.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak zawsze. Proszę
bardzo.)
Bardzo dziękuję.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękujemy za
współpracę. Tego oczekujemy od opozycji.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Lubię tego Bielana…)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę to do mikrofonu powiedzieć, Panie Senatorze. Może się utrwali.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Już panu na Facebooku
kiedyś powiedziałem…)
Ale jest jeszcze druga strona medalu. Pan
Fedorowicz nie musi być w opozycji.
(Senator Stanisław Kogut: Ano właśnie.)
Dobrze. Ale wracając do spraw…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Marzenia.)
(Wesołość na sali)
…które mnie przywiodły do tej mównicy, chcę
powiedzieć, że Komisja Ustawodawcza zebrała się
12 grudnia, czyli wczoraj, naniosła do projektu jak
najbardziej stosowne poprawki i wnosi o przyjęcie tejże uchwały w brzmieniu, które za chwilę przedstawię.
Uchwała w dwudziestą piątą rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźstwie.
„Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na
Polskę we wrześniu 1939 r. nie spowodowała likwidacji Państwa Polskiego, mimo że doprowadziła do okupacji całego terytorium Rzeczypospolitej. Zgodnie
z przepisami Konstytucji władze Rzeczypospolitej
podjęły na emigracji misję walki o odzyskanie przez
Polskę niepodległości.
Najpierw we Francji, a następnie w Wielkiej
Brytanii sprawował swoją funkcję prezydent RP,
a także powołana przez niego Rada Ministrów. Troską
polskich władz na uchodźstwie było zachowanie wszel-
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kich atrybutów suwerennego i demokratycznego państwa. Realizując tę misję, Prezydent RP Władysław
Raczkiewicz powołał dekretem z dnia 9 grudnia 1939 r.
«na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, Radę Narodową, jako organ doradczy
Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu». W ten sposób
władza wykonawcza realizowana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej i Radę Ministrów zyskała wsparcie w postaci organu przedstawicielskiego, mającego
w trudnych warunkach emigracyjnych być namiastką
parlamentu wolnej Polski.
Rada Narodowa w różnych formułach i składach
działała przez cały okres funkcjonowania władz RP
na uchodźstwie. Jej misji nie zakończyło przekazanie
do kraju przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
insygniów prezydenckich w dniu 22 grudnia 1990 r.
Wierna swemu powołaniu, rozwiązała się dopiero po
przeprowadzeniu w Polsce w pełni wolnych i demokratycznych wyborów, czyli wraz z rozpoczęciem
w listopadzie 1991 r. I kadencji Sejmu i II kadencji
Senatu. Jej ostatnia sesja w dniu 8 grudnia 1991 r. stanowiła symboliczne zamknięcie dziejów powojennej
emigracji niepodległościowej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie upamiętnić 25. rocznicę zakończenia misji Rady Narodowej.
Przez 52 lata emigracyjnej walki Rada Narodowa
była depozytariuszem naszej niepodległości. Ponad
pół wieku bezinteresownej i ofiarnej pracy członków Rady Narodowej na rzecz Ojczyzny w trudnych warunkach emigracyjnej tułaczki jest wzorem
i zobowiązaniem dla obecnego i przyszłych pokoleń
Polaków.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
Miło mi powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej po bardzo sympatycznej i merytorycznej pracy jednogłośnie tę uchwałę przyjęliśmy.
W związku z tym wnoszę i bardzo proszę o przyjęcie
jej także na posiedzeniu Senatu, wyższej izby parlamentu suwerennej Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do wnioskodawcy.
Przypominam, że wnioskodawcą jest senator Jan
Żaryn.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zdać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

(wicemarszałek A. Bielan)
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały, które objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi
głosowaniami.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na
„Wujku”.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez grupę senatorów.
Projekt zawarty jest w druku nr 368, a sprawozdanie – w druku 368 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały. Bardzo proszę,
Pani Senator.

Senator Sprawozdawca
Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo
Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie
z wczorajszego posiedzenia Komisji Ustawodawczej
w sprawie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”. Marszałek Senatu w dniu
8 grudnia 2016 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym
czytaniu. Komisja na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r.
rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony
przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego załączonego projektu uchwały w 35.
rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”.
Szanowni Państwo, chciałabym państwa poinformować, że autorką projektu uchwały, którą mam zaszczyt
dzisiaj przedstawić, jest wybitna senator ze Śląska,
pani Maria Pańczyk-Pozdziej. Wczoraj odbyliśmy
dyskusję, wnieśliśmy poprawki i wszyscy senatorowie
zgodnie ustalili tekst uchwały, którą mam zaszczyt
państwu przedstawić.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 35.
rocznicę tragicznych wydarzeń na «Wujku».
13 grudnia 1981 r. władza komunistyczna na czele
z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła
w Polsce stan wojenny. Wojsko przejęło kontrolę nad
Polską i Polakami. Radio i telewizja nadawały jeden
tylko komunikat w wykonaniu człowieka, który zniewolił Ojczyznę na wiele lat. Aresztowano, internowano, osadzono w ośrodkach odosobnienia tysiące
działaczy «Solidarności», artystów, intelektualistów,
a także zwykłych robotników”…

Bardzo przepraszam, ja również wzięłam tekst
z biura, on jest bez poprawek.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Znowu niezawodny
senator Fedorowicz.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Już tu czeka.)
Przepraszam, powinniśmy mieć aktualny tekst,
tak mi się wydaje. Rano poprosiłam o…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Na żółtych karteczkach jest aktualny tekst.)
Ale ja mam na żółtej karteczce…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest biała kartka,
jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Wydaje mi się, że
rzeczywiście to jest biała.)
Dobrze, bardzo dziękuję.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Znowu dziękujemy
panu senatorowi Fedorowiczowi.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: A mówią, że to kobiety lepiej się znają na kolorach.)
Dzięki przytomności pana senatora jesteśmy uratowani dzisiaj.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, już na poważnie.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 35.
rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni «Wujek».
13 grudnia 1981 r. władza komunistyczna na czele
z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła w Polsce stan wojenny. Wojsko przejęło kontrolę
nad Polską i Polakami. Radio i telewizja nadawały
jeden tylko komunikat – człowieka, który zniewolił
Ojczyznę na wiele lat. Aresztowano, internowano,
osadzono w ośrodkach odosobnienia tysiące działaczy «Solidarności», artystów, intelektualistów, robotników i studentów, którym się zamarzyło żyć w kraju
wolnym i niepodległym. Zmilitaryzowanymi zakładami pracy zarządzali komisarze wojskowi, a ludzi
szantażem zmuszano do podpisywania oświadczeń
o lojalności względem samozwańczej władzy.
Strajkujące przeciw stanowi wojennemu zakłady
pracy były brutalnie pacyfikowane przez oddziały
ZOMO wspomagane przez czołgi. 16 grudnia 1981 r.
w kopalni «Wujek» w Katowicach, po trzydniowym
strajku i płynących zewsząd informacjach o pacyfikacji innych kopalń na Śląsku, zapadła decyzja o obronie
zakładu. Około godziny 11 na teren kopalni wjechały
czołgi, a wraz z nimi oddziały milicji. Naprzeciw stanęło 600 górników w hełmach, uzbrojonych jedynie
w łańcuchy, łopaty, kilofy i pręty. Zaczęli śpiewać
hymn państwowy oraz pieśń «Boże, coś Polskę». Do
głównego uderzenia przystąpiło 5 kompanii ZOMO,
2 kompanie ORMO, 3 kompanie transporterów opancerzonych i czołgi. W brutalnej pacyfikacji zostało zamordowanych 9 górników: Jan Stawisiński, Joachim
Gnida, Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard
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Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

(senator sprawozdawca B. Zdrojewska)
Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew
Wilk, Zenon Zając.
20 stycznia 1982 r. Prokuratura Garnizonowa
w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie śmierci górników z kopalni «Wujek». 9 lutego 1982 r.
sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego ogłosił wyrok
w procesie przywódców górniczego strajku w KWK
«Wujek». Stanisław Płatek skazany został na 4 lata,
Jerzy Wartak na 3,5 roku, Adam Skwirz i Marian
Głuch na 3 lata więzienia.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że sprawcy stanu wojennego i osoby odpowiedzialne za pacyfikację kopalni «Wujek» okryli się wieczną hańbą.
Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje
cześć zamordowanym w kopalni «Wujek» i składa
hołd wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc pokrzywdzonym i po dziś dzień czczą pamięć o bohaterskich
górnikach, którzy przelali krew za wolną Polskę i demokratyczny ład.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
W imieniu Komisji Ustawodawczej chciałabym
poprosić Wysoki Senat o podjęcie tej uchwały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania panią senator Marię PańczykPozdziej, przy czym informuję, że pani senator z powodu choroby jest nieobecna.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Kogut, bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mam ino krótkie pytanie. Czy, Pani Senator
Sprawozdawco, nie dodać tam lat? Bo to byli chłopcy,
którzy mieli po 19 czy 20 lat. Żeby dzisiejsza młodzież wiedziała, że w takim młodym wieku chłopaki
oddawali życie za wolną, niepodległą Polskę. Tylko
taka prośba, żeby dodać te lata. Bo to jest historia.
Uchwała przejdzie do historii tego Senatu.
Ja się ogromnie dzisiaj cieszę. Gratuluję panu
ministrowi Macierewiczowi. Kiedyś młodzież
w Grybowie w liceum zadała mi pytanie: a kiedy
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pan generał Jaruzelski, pan generał Kiszczak stracą
stopnie generalskie? Dziś doszła do mnie informacja,
że taki wniosek złożył pan minister obrony narodowej. Naprawdę gratuluję mu tej postawy.
I pytanie: czy nie można dopisać lat? Dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czyli musiałaby być
zgłoszona poprawka.)
(Senator Stanisław Kogut: Jaka poprawka, Jurek?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze, nie miałabym nic
przeciwko takiej poprawce, nawet uważam, że słusznie pan o to wnosi. Nie ma problemu, żeby uzupełnić
o to… To znaczy, nie ma powodów, żeby nie uzupełnić. Ale nie wiem, czy formalnie nie powinien pan
zgłosić poprawki. Tak że jeśli może pan to przedstawić na piśmie, bo na tym etapie… Ja mam zaszczyt
być sprawozdawcą komisji. Tak że prosiłabym pana
senatora o zgłoszenie poprawki na piśmie. Myślę, że
będzie to można przyjąć jako autopoprawkę. W ten
sposób nie będziemy musieli później organizować
jeszcze dodatkowego posiedzenia komisji.
Nie można. Tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Trzeba złożyć poprawkę podczas dyskusji.)
(Głos z sali: Tak. I musi się zebrać komisja.)
Dobrze, w takim razie proszę złożyć poprawkę.
Jeżeli pan złoży, to komisja się zbierze. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator
Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak sobie myślałem o tym dniu 13 grudnia, kiedy
wybuchł stan wojenny, i o tej chwili, którą dzisiaj upamiętniamy. Dobrze, że jest młodzież na posiedzeniu
Senatu. Tak na was patrzę i wiem, żeście czegoś takiego nie przeżyli, co przeżyli moi synowie, którzy byli
chłopcami wtedy, kiedy przyszła informacja o śmierci
górników w kopalni „Wujek”. Nie chcę wspominać
tych chwil, dlatego że one są już opisane.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

(senator J. Fedorowicz)
Chciałbym dodać tylko jedną rzecz do tej historycznej informacji, a nie do uchwały – że nasz senator
i wicemarszałek Senatu, pan Kazimierz Kutz, wielki
polski reżyser i piewca Śląska, nakręcił film „Śmierć
jak kromka chleba”. Ja grałem w tym filmie i wielu
moich kolegów z Teatru Starego i z mojego teatru. To
był wielki zaszczyt dla nas występować w tym filmie, również dlatego że to był rodzaj takiej wspólnej
naszej pracy, bo nie było też specjalnie pieniędzy na
produkcję tego filmu. I dodatkowo to było wielkie
przeżycie, polegające na tym, że myśmy rozmawiali
z uczestnikami tego strajku i tego tragicznego wydarzenia. Oni byli razem z nami na tym planie filmowym. I z ich ust tam w tej łaźni łańcuchowej…
Nie wiem, czy wiecie, Chłopcy i Dziewczyny, co to
jest łaźnia łańcuchowa. Ona polega na tym, że górnicy zrzucają swoje ubrania, wieszają je na takich
wieszakach i potem na łańcuchach one jadą do góry,
jak to możecie oglądać w filmach. I tam wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że może już nigdy – i na
szczęście tak się dzieje – w historii Polak nie stanie
przeciwko Polakowi, bo nic bardziej tragicznego nie
może się zdarzyć. I chciałbym, żebyśmy w tym dniu
wszyscy o tym pamiętali. Dziękuję bardzo, Panie
Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Droga Młodzieży!
Ja naprawdę jestem wdzięczny wszystkim inicjatorom w dniu dzisiejszym, 13 grudnia, za podjęcie
tej cudownej inicjatywy. Państwo Drodzy, wszyscy
pamiętamy ten czas i ten moment, kiedy Wybrzeże
powiedziało „nie” systemowi totalitarnemu, kiedy
faktycznie – i dzisiaj trzeba oddać prawdę, Droga
Młodzieży – organizatorem strajku był tutaj obecny
senator, marszałek Rzeczypospolitej, pan Bogdan
Borusewicz. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
Puszczano i zakłamywano historię, że kto inny
był organizatorem strajku. Dla mnie dzień 13 grudnia, Droga Młodzieży, był najczarniejszym dniem
w moim życiu i w Rzeczypospolitej, bo to wstyd
i hańba, że ówcześni przywódcy narodu wyprowadzali czołgi, wyprowadzali ZOMO na robotników
w Gdańsku, w Katowicach czy w Lublinie. Śmierć,
jak powiedziałem, ponieśli bardzo młodzi ludzie.
Byli to naprawdę młodzi ludzie w kwiecie wieku,

19-letni, 20-letni, wasi rówieśnicy. Dzisiaj, kiedy słyszę kłamliwe stwierdzenia niektórych ludzi, którzy
wyprowadzają na ulice pochody i mówią, że 13 grudnia jest podobny do dnia dzisiejszego, to naprawdę
wysłałbym ich do lekarzy odpowiedniej specjalności, żeby sprawdzić, czy ich nie bierze przypadkowa
amnezja. Bo gdyby oni 13 grudnia, wtenczas byli
w roli opozycjonistów, gdyby wyszli na manifestację,
to spotkaliby się z potężnymi oddziałami milicji i oddziałami ZOMO, spotkaliby się z działkami wodnymi,
spotkaliby się z pałkami dziewięćdziesiątkami i spotkaliby się z ogromną krytyką. Jeżeli ktoś mówi, że
dziś nie ma demokracji, a wtenczas była demokracja,
to autentycznie po prostu kłamie.
Ja, jak powiedziałem, chylę czoła przed wszystkimi bohaterami, chłopakami, którzy oddali życie
za wolną i niepodległą Polskę. Bo nie byłoby zmian
w Europie, gdyby nie było ukochanej „Solidarności”.
„Solidarności”, która obaliła system totalitarny, system nieludzki. I to, co powiedział święty Jan Paweł II
w piętnastą rocznicę „Solidarności” na grobem św.
Piotra do ludzi „Solidarności”, a do nich ja także się zaliczam, kiedy dziękował nam wszystkim,
że jesteśmy związkiem personalistycznym, a nie
związkiem lewicowym, że bronimy podmiotowości rodziny i podmiotowości człowieka… Gdyby
nie ta „Solidarność”, to naprawdę nie byłoby wolnych Niemiec, nie byłoby wolnych Czech, nie byłoby wolnych Węgier i wielu, wielu innych państw.
Krzyczano, że w 30 dni obalono mur berliński. Tak,
obalono w 30 dni, ino niech pamiętają, ile lat walczyła
nasza ukochana ojczyzna, ludzie prawicy o to, żeby
Polska była niepodległa. Bo trzeba pamiętać i rok
1956 w Poznaniu, i tego młodego chłopaka, Romka,
który, kiedy rzucona została flaga Rzeczypospolitej,
podniósł tę flagę, i wtedy oddziały milicji w bestialski
sposób zabiły tego szesnastoletniego chłopaka. Trzeba
także pamiętać i rok 1970, i rok 1980. W związku
z tym, żeby uszanować tych młodych ludzi, wnoszę
poprawkę, aby do tej uchwały wpisać wiek tych młodych chłopaków, aby oni zostali w historii, i na ręce
pana marszałka składam tę poprawkę.
I na koniec powiem tak. Naprawdę chwała
„Solidarności” i chwała wszystkim tym, którzy
w tych latach nie bali się stanąć w obronie ukochanej
ojczyzny, która nazywa się Rzeczpospolita. Bo dzisiaj
bohaterów są tysiące. Dzisiaj bohaterów są tysiące, bo
nikomu nie grożą więzienia, nikomu nie grożą pałki,
nikomu nie grożą samochody pancerne i nikomu nie
grożą samochody z wodą. Naprawdę chylmy czoła
przed wszystkimi tymi bohaterami „Solidarności”.
Z ogromną satysfakcją będę głosował za tą uchwałą
upamiętniającą chłopaków z kopalni „Wujek”. Będzie
także druga uchwała, o ludziach z Wybrzeża i ludziach ze Szczecina. Dziękuję i składam tę poprawkę,
już się podpisuję. (Oklaski)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Kogut złożył swoje… Przepraszam, że pan senator Kogut złożył
wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku, w imieniu wnioskodawców i Komisji Ustawodawczej chciałabym poprosić pana marszałka o zwołanie posiedzenia komisji
w tej sprawie w najbliższym dogodnym momencie,
ze względu na charakter tej uchwały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska zgłosiła wniosek o wyznaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu
Senatu.
Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że
Senat przyjął przedstawiony wniosek.
Nie słyszę sprzeciwu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu…
(Rozmowy na sali)
W związku z tym, że został złożony wniosek
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników
w Szczecinie i na Wybrzeżu.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 367,
a sprawozdanie – w druku nr 367 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca
Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu
Komisji Ustawodawczej sprawozdanie z posiedzenia Komisji Ustawodawczej, które odbyło się w dniu
wczorajszym, w sprawie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na
Wybrzeżu.
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Szanowni Państwo, autorem projektu tej uchwały jest pan senator prof. Tomasz Grodzki, który jest
z nami dzisiaj na sali.
Szanowni Państwo, marszałek Senatu w dniu
8 grudnia 2016 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym
czytaniu. Komisja na posiedzeniu w dniu 12 grudnia
2016 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały
w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych
na Wybrzeżu.
Zarówno poprzednia uchwała, jak i ta, zostały
przyjęte przez członków komisji, po wprowadzeniu
poprawek, jednogłośnie.
Pozwolę sobie przeczytać pełną treść uchwały
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 46. rocznicę
tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.
„W dniach 15–17 grudnia 1970 r. w Szczecinie,
Gdańsku, Gdyni i Elblągu władza wystąpiła przeciwko robotnikom walczącym o godne życie, wolność i chleb, wysyłając na bezbronnych protestujących
czołgi i ludzi z karabinami. Funkcjonariusze milicji
i wojska dokonali masakry ludności na ulicach miast
Wybrzeża, krwawo tłumiąc słuszny protest. Zginęło
42 demonstrantów, zaś ponad 1000 zostało rannych.
Do dnia dzisiejszego nie wszyscy sprawcy tej zbrodni
zostali ukarani.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd
bohaterom i ofiarom tamtych wydarzeń, które stały się inspiracją i podwaliną podpisania
porozumień sierpniowych 1980 r. i utworzenia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
«Solidarność».
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
Wnoszę o przyjęcie przez szanownych państwa
senatorów przedstawionej uchwały.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania pana senatora Tomasza
Grodzkiego.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Jestem
niezwykle dumny, że mnie jako synowi Szczecina,
jednego z miast Polski, w których duch wolności jest
szczególnie mocno obecny, dane było zgłosić projekt tej uchwały. Jednocześnie chciałbym przeprosić,
że wczoraj nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej. Kończyłem międzynarodowy kurs warsztatów torakochirurgii małoinwazyjnej
i nie mogłem dotrzeć do Senatu na 18.00.
Masakra robotników na Wybrzeżu była jednym
z zaczynów, o których tak pięknie mówił senator
Kogut, zaczynów późniejszego powiewu wolności,
który na końcu doprowadził nas do wolnej, niepodległej Polski. I dlatego ważne jest, aby uczcić wszystkich poległych, a w tych tragicznych dniach zginęły 42 osoby. Mówię to zarówno w oparciu o dane
IPN, o własne wspomnienia 12-letniego chłopaka
mieszkającego na zapleczu komitetu wojewódzkiego
PZPR, jak i o relacje mojego śp. ojca, który jako
chirurg leczył rannych i stwierdzał zgony tych,
którzy zostali zastrzeleni. To były dramatyczne
dni w miastach Wybrzeża: Szczecinie, Gdańsku,
Gdyni i Elblągu. One pozostają w naszej pamięci
jako tragedia, ale jednocześnie jako rdzeń, z którego
później wyszła wolna Polska.
Niemniej jednak dane, które wprowadziłem do
projektu tej uchwały, dane mówiące o tym, kiedy
w tych miastach zginęli robotnicy… Według IPN
i według relacji lekarzy, do których dotarłem, miało
to miejsce około 15–17 grudnia. Wtedy stwierdzano
zgony postrzelonych, jednak po konsultacji z panem
marszałkiem Borusewiczem i panem senatorem
Rybickim proszę o przyjęcie autopoprawki, ponieważ
żyjący, dorośli już wtedy uczestnicy tych wydarzeń
uważają, że byłoby słuszniej, gdybyśmy zamiast dat
15–17 wpisali daty 14–18 grudnia. To jest kwestia
niezwykle ważnej relacji żywych świadków tamtych
wydarzeń. I chciałbym to zgłosić jako autopoprawkę.
Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę, aby cały projekt
uchwały pozostał bez zmian – bo myślę, że w tej Izbie
nie ma wątpliwości co do jej zasadności – ale aby
zmienić daty na 14–18 grudnia. Bardzo o to proszę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście, Panie Senatorze.
Ja przypominam tylko, że odczytałem, na jakim
etapie jesteśmy, tzn. jesteśmy przy pytaniach dla sprawozdawcy. Ale oczywiście nie śmiałem przerywać
panu senatorowi.
Czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdawców? Nie widzę zgłoszeń. A do przedstawiciela wnioskodawców? Również nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora
Fedorowicza.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Musimy przyjąć, że to było wystąpienie w dyskusji.)
Przyjmujemy oczywiście tę poprawkę pana senatora. To jest…
(Głos z sali: Musi się odbyć posiedzenie komisji.)
Oczywiście, tak, tak.
(Rozmowy na sali)
I traktujemy to jako wystąpienie w dyskusji.
(Senator Tomasz Grodzki: Już złożyłem…)
Przepraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Byłem świadkiem tych wydarzeń. Byłem wtedy
aktorem, który przyjechał na rok do Szczecina, żeby
uczyć się w tamtejszym teatrze. I chcę, żeby to, co
powiem, zostało zapisane w protokole senackim, bo
to było jedno z najtrudniejszych wspomnień z mojego
życia. Mianowicie to było tak, że akurat mieliśmy
próbę. Przedstawienie „Hamleta”, w którym grałem
Laertesa, zostało zdjęte przez cenzurę, ale była jakaś
próba w teatrze. I nagle zobaczyliśmy, usłyszeliśmy,
że stoczniowcy wyszli ze stoczni. Trzymali się pod
ramiona, szli mniej więcej po dziesięciu, dwunastu.
Naprzeciwko nim milicja rzucała dymne granaty czy
jakieś świece dymne, a dzieci, takie dwunastoletnie
czy czternastoletnie, odrzucały to w stronę milicji.
A potem zaczęła się ta nieszczęsna seria zdarzeń, gdy
zaczęły padać strzały. Muszę powiedzieć, że ten obraz
zostanie mi w pamięci oczywiście do końca życia.
Ale pamiętam też moment, który miał miejsce
po tych wydarzeniach, mianowicie pozwolono nam
już grać przedstawienie „Hamleta”. I została ogłoszona w Szczecinie lista zabitych – było na tej liście
16 osób. Oczywiście nazwisko pana doktora Stanisława
Grodzkiego myśmy wtedy dobrze znali, bo środowisko
inteligenckie w Szczecinie doskonale orientowało się,
kto pomaga, kto leczy, kto zszywa te rany. Ale chcę, żebyście wiedzieli też, w jaki sposób sztuka może oddziaływać na publiczność, która jest w takich emocjach.
Mianowicie scena, kiedy Laertes niesie trupa Ofelii, ma
zwłoki Ofelii na rękach, ludziom nie kojarzy się tak, że
to jest dzieło Szekspira i tylko taki obraz. To ludziom
kojarzyło się z jakimś chłopcem – bo ja miałem wtedy
20 lat – który został strasznie skrzywdzony, bo zabili
mu siostrę. I wtedy zrozumiałem, jaka może być siła
i wyraz prawdy, której dotyka teatr.
Ale to taki dziwny dla mnie dzień, Panie
Marszałku… Mianowicie przed chwilą mówiłem o 13 grudnia i chłopcach, górnikach z kopalni
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Komunikaty. Głosowania

(senator J. Fedorowicz)
„Wujek”, a teraz – o tych bezbronnych ludziach, którzy zginęli w imię wolności. I to jest oczywiste, że
oddajemy im wszyscy cześć – to milczenie, ta cisza na
tej sali jest tego wyraźnym znakiem. Za to dziękuję.
A panu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu chciałbym bardzo podziękować za projekt tej uchwały i za
pamięć. To będzie ważne dla nas wszystkich. Pani
senator sprawozdawcy Barbarze Zdrojewskiej także
dziękujemy bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożył pan senator Tomasz Grodzki.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze się zgłasza…)
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku, w związku z tym,
że została wniesiona poprawka, chciałabym poprosić
o to, żeby kolejne czytanie, a najpierw posiedzenie
Komisji Ustawodawczej…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: O wyznaczenie
terminu komisji.)
…było jeszcze na tym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Pani senator zgłosiła wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia komisji na przygotowanie dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu
Senatu. Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam,
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.
Nie ma takich głosów.
W związku z tym uważam, że Senat przyjął mój
wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji.
Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Rafał Ambrozik:
Komunikat nr 1. Wspólne posiedzenie Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
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oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych
do ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych
ustaw odbędzie się w dniu dzisiejszym, 13 grudnia,
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 179.
Komunikat nr 2. Wspólne posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia
w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych odbędzie się
w dniu dzisiejszym, 13 grudnia, o godzinie 15.30
w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.30…
(Głos z sali: Głosowania.)
O 19.30 będą głosowania nad tymi punktami, które dzisiaj zostały rozpatrzone.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 17
do godziny 20 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że rekolekcje adwentowe dla parlamentarzystów odbędą
się w dniach 14, 15 i 16 grudnia. Wszystkie spotkania
rekolekcyjne będą się odbywać w kaplicy sejmowej
w Domu Poselskim, a nie, jak dotychczas, w kościele
pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki
nr 357 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze chwilkę poczekamy.
Bardzo proszę o przedstawienie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski)
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki
nr 358 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku
nr 364 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Józefa
Łyczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W przerwie w obradach spotkały się na wspólnym posiedzeniu Komisja Zdrowia oraz Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. W pierwszej kolejności
przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, w którym stosunek głosów wyniósł 8:2. Dlatego dalsze
głosowanie było bezprzedmiotowe. Komisja wnosi
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski chce
jeszcze zabrać głos?
(Głos z sali: Nie ma pana…)
Słucham? Aha, nie ma.
Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi popartym przez połączone komisje o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 59 – za, nikt nie był
przeciw, 26 senatorów wstrzymało się od głosu.
(Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o wyposażeniu morskim.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez
poprawek. Zawarty jest on w druku senackim nr 359 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o wyposażeniu
morskim.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
się ono w druku nr 360 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W dniu dzisiejszym połączone Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
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Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
rozpatrzyły wnioski zgłoszone w trakcie debaty.
W pierwszej kolejności przegłosowany został
wniosek najdalej idący, wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek. W związku z wynikiem głosowania
– 10 głosów za, 3 głosy przeciw – dalsze procedowanie nie było już prowadzone. W związku z tym
komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Aleksander Pociej
chce jeszcze zabrać głos?
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawioną poprawką.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, popartym przez połączone
komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę…
Jeszcze chwilkę, tak?
Teraz proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 77 było za, 8 senatorów
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego
porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Zawarty jest
on w druku senackim nr 361 A.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 skreśla zbędne odesłanie.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 6)
Poprawka nr 1 przyjęta.
Poprawka nr 2 dostosowuje terminologię ustawy
do słowniczka ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawka nr 3 określa, co należy rozumieć przez
okres rozliczeniowy w przypadku podatków nierozliczanych okresowo.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 3 przyjęta.
Poprawka nr 4 uwzględnia, że z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz
żądaniem umieszczenia określonych spraw porządku
obrad mogą wystąpić nie tylko wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, ale także wspólnik reprezentujący wskazaną
część kapitału zakładowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 4 została przyjęta.
Poprawka nr 5 uwzględnia, że identyfikatorem
podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi
zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest
numer PESEL, a nie NIP.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
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Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 precyzuje, że dane, o których mowa
w przepisie…
(Głosy z sali: Poprawka nr 7.)
Poprawka nr 7 precyzuje, że dane, o których mowa
w przepisie, zawarte są w informacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Niektórzy senatorowie bardzo wolno głosują,
opóźniają głosowanie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 uwzględnia, że państwowa jednostka organizacyjna będzie obowiązana również
zamieszczać interpretację w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz jednoznacznie formułuje obowiązek
publikacji zmienionej interpretacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 ujednolica terminologię ustawy
oraz koryguje nieprawidłowe odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 zmierza do zastosowania w przepisie zmieniającym właściwej techniki legislacyjnej i wyeliminowania niezamierzonego uchylenia
art. 285a ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
(Rozmowy na sali)
Nad poprawkami nr 12 i 14 należy głosować łącznie.
Poprawka nr 12 dostosowuje do rozpatrywanej
ustawy ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej. Konsekwencją
tej poprawki jest poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 17)
Poprawki nr 12 i 14 zostały przyjęte.
Poprawka nr 13 ujednolica termin wejścia w życie zmian w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej, związanych z niezamieszczaniem
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej danych o adresie zamieszkania
przedsiębiorcy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Wszystkie poprawki przegłosowaliśmy.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiębiorców.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 365 A.
Przystępujemy do głosowania na przedstawionym
przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Przypominam, że dziś zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została
przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego
w druku nr 107 S.
Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Grzegorza Peczkisa do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 81 było za, 1 – przeciw,
4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana
senatora Grzegorza Peczkisa do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
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Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego
w druku nr 339 S.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 370 S.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 wstrzymał
się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie.
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: Do 13.30.)
(Głos z sali: Do jutra.)
…do jutra do godziny 13.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 33)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 33)
(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie
Adam Bielan, Grzegorz Czelej i Maria Koc)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie
sędziów Trybunału Konstytucyjnego – i rozpatrzenie
go jako punktu dziewiętnastego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.)
(Głos z sali: Jest sprzeciw!)
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Jak pan marszałek się domyśla, sprzeciw jest.
Otóż próbowaliście państwo jako większość
w czterech, jeśli dobrze liczę, poprzednich ustawach
sparaliżować Trybunał Konstytucyjny. W trzech,
w tym w tej ustawie, próbujecie dokonać skoku na
trybunał. Ta ustawa jest tak naprawdę ostatecznym
poderżnięciem gardła Trybunałowi Konstytucyjnemu
w wersji niezawisłej. Trybunał Konstytucyjny, który po tej ustawie, jeśli ona zostanie przyjęta, będzie
funkcjonował w Polsce, będzie tylko i wyłącznie atrapą sądu konstytucyjnego. Będzie wykonywał swoje
obowiązki, ale nie będzie, że tak powiem, wykonywał
ich w sposób właściwy, w związku z tym konstytucja
będzie martwym kawałkiem papieru. Taka jest wasza intencja, chcecie do tego doprowadzić. Dlatego
siłą rzeczy klub senatorski Platformy Obywatelskiej
sprzeciwia się tej ustawie.
Ale powód formalny jest bardzo prosty.
Mianowicie my wczoraj o godzinie 22.30 dostaliśmy ten tekst. Dzisiaj o godzinie 10.30 rozpoczęły

się obrady połączonych komisji w tej sprawie. To już
nie jest tryb pilny. To jest tryb doraźny, który kojarzy
się nam jak najgorzej w związku z doświadczeniami
historycznymi Polaków. A w trybie doraźnym nie
można uchwalać ustaw o fundamentalnym charakterze ustrojowym. Dlatego jesteśmy zdecydowanie
przeciwni temu, aby tę ustawę omawiać na obecnym
posiedzeniu Senatu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wobec zgłoszonego sprzeciwu przystępujemy do
głosowania nad przedstawioną przeze mnie propozycją.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za czym?)
Za moją propozycją uzupełnienia porządku obrad
o ten punkt.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 71 senatorów, 52 – za, 19 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Stwierdzam, że Senat przyjął moją propozycję.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 363, a sprawozdanie komisji – w druku nr 363 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące
ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy
o ochronie roślin, którą Sejm uchwalił w dniu 2 grud-
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Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.)
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym...

(senator sprawozdawca J. Chróścikowski)
nia. Komisja rozpatrywała ją na 2 posiedzeniach: 6
i 13 grudnia. Przedłożyliśmy sprawozdanie, w którym
wymieniliśmy aż 8 poprawek. Te 8 poprawek to są
głównie poprawki legislacyjne, które zostały przez
komisję poparte. Wnoszę o przyjęcie przez Wysoką
Izbę 8 poprawek, które przyjęliśmy na posiedzeniu
komisji.
Ta ustawa jest ustawą, która dostosowuje nasze
prawo do dyrektyw Unii Europejskiej, a jest potrzeba, aby te zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia
2017 r. Dziękuję.

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? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rolnictwa
i rozwoju wsi.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Chróścikowski.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zgłosić w tej dyskusji projekt poprawki do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. W art. 1 lit. a,
w pkcie 46 dodaje się lit. d w brzmieniu: „ust. 9 otrzymuje brzmienie: «9. Rada Ministrów może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian oraz obrotu nim,
kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej
Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska»”.
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I w lit. b, w pkcie 49 w lit. d: w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 33–36” zastępuje się wyrazami
„pkt 33–37”; w pkcie 36 dodaje się przecinek; dodaje
się pkt 37 w brzmieniu „prowadzi obrót materiałem
siewnym wbrew zakazowi wprowadzonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9”. Taką
poprawkę zgłasza senator Chróścikowski, jak również
pan senator Błaszczyk. Proszę Wysoką Izbę o jej poparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Chróścikowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować
do przedstawionego wniosku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie.)
Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa – Przepisy
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 374, a sprawozdanie komisji – w druku nr 374 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej,
senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji…
(Senator Bogdan Klich: Wniosek formalny, Panie
Marszałku.)
Pan przewodniczący Klich ma wniosek formalny.
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Znowu jest tak, jak było podczas przedostatniego posiedzenia Senatu, kiedy to rozpatrywaliśmy ustawę o trybie i organizacji pracy Trybunału
Konstytucyjnego, że mamy głębokie wątpliwości
konstytucyjne co do rozpatrywanej ustawy. Te wątpliwości konstytucyjne są podzielane przez autorytety
prawne. Mieliśmy dzisiaj okazję na posiedzeniu komisji wysłuchać opinii Krajowej Rady Sądownictwa,
która zdruzgotała ten projekt. Podobnie wypowiadają
się inni eksperci, m.in. prawnicy z wydziałów prawa
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Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

(senator B. Klich)
uniwersytetów polskich. Milczy w tej sprawie rząd.
Powiem szczerze, że to milczenie rządu jest bardzo
niepokojące, bo to jest tak, jakby Wysoka Izba chciała wziąć pełną odpowiedzialność, wraz z Sejmem,
za uchwalenie czegoś, co jest niekonstytucyjne. My
mamy wątpliwości co do konstytucyjności przynajmniej 4 zapisów w tej ustawie. To milczenie rządu
być może jest próbą przerzucenia odpowiedzialności
na Sejm, Senat i pana prezydenta za to, co się może
wydarzyć. I dlatego chciałbym wnieść o to, aby pan
marszałek ogłosił przerwę w naszych obradach do
czasu pojawienia się na sali senackiej pana ministra
sprawiedliwości albo któregoś z wiceministrów, który w imieniu rządu zabrałby głos, a my mielibyśmy
okazję wysłuchać opinii rządu na temat projektowanej
ustawy. Wnoszę, Panie Marszałku, o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. Dziękuję.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dobrzyński w jakiej sprawie?
Proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Warto na tej sali przypomnieć już po raz enty, że
to Platforma Obywatelska zaczęła…
(Wesołość na sali)
Panie Marszałku, będzie pan tak uprzejmy towarzystwo uspokoić.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój,
o umożliwienie dokończenia.)
Platforma Obywatelska swoją ustawą czerwcową zaczęła manipulować przy ustawie o Trybunale
Konstytucyjnym. Pan przewodniczący senackiego
klubu Platformy powiedział, że wczoraj otrzymali
dokumenty w tej sprawie, a już ocenia tę ustawę negatywnie. No skąd wiadomo, że…
(Głos z sali: Z przebiegu posiedzenia komisji.)
Nie ma na ten temat wiedzy.
(Rozmowy na sali)
I jeszcze, Szanowni Państwo, o tym paraliżowaniu
Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym powiedzieć
jasno: to Platforma Obywatelska wspólnie z PSL
i z przewodniczącym trybunału paraliżuje trybunał.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: A to dopiero…)
Prezes trybunału swoim zachowaniem, swoimi
wypowiedziami politycznymi ośmiesza tę instytucję.
Mam nadzieję, że wkrótce uda się nam odbudować

jej autorytet. Jestem przeciwny, Panie Marszałku,
ogłaszaniu przerwy. Sprawa jest znana. Jest to kolejna ustawa, która porządkuje sprawy Trybunału
Konstytucyjnego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.
(Senator Jan Dobrzyński: Przepraszam, Panie
Marszałku, ale chciałbym jeszcze dodać, że to jest
projekt poselski. Obowiązek obecności przedstawicieli rządu w tym przypadku nie występuje.)

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym tylko panu senatorowi Dobrzyńskiemu
powiedzieć jedno. Jak pan próbuje powiedzieć, że
zmieniacie coś, co jest Platformy Obywatelskiej…
Jeżeli pan weźmie ten tekst, o którym pan przed chwilą mówił, to pan sobie w nim przeczyta, że to jest
zmiana ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości
z 2016 r.
(Senator Jan Dobrzyński: To jest naprawianie.)
Ja bardzo pana proszę, naprawdę… Jeżeli zepsuliście coś w 2016 r., a teraz próbujecie niby naprawić,
to niech pan nie mówi, że naprawiacie cokolwiek
Platformy Obywatelskiej…
(Senator Jan Dobrzyński: To jest nie na temat,
Panie Senatorze.)
To jest dokładnie na temat. Niech pan nie mówi, że
naprawiacie cokolwiek, co jest związane z Platformą
Obywatelską. Zmieniacie prawo, które uchwaliliście
5 miesięcy temu. (Oklaski) Gdyby pan to przeczytał,
a potem zabrał głos, to wtedy pana wypowiedź miałaby jakikolwiek sens.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Chciałbym panu jeszcze powiedzieć…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
jaki jest pana wniosek formalny?)
Ja się przyłączam do wniosku…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: …żeby Senat…)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Ogłaszam przerwę do godziny 14.55, po której
przegłosujemy wniosek pana przewodniczącego.
(Głos z sali: Do której?)
Do 14.55, 9 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 46
do godziny 14 minut 55)
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Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
pana przewodniczącego Klicha o ogłoszenie przerwy
do czasu przybycia przedstawiciela rządu.
Kto jest za przyjęciem wniosku przedstawionego
przez pana przewodniczącego Klicha?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jednogłośnie…)
(Głos z sali: Przeciw.)
(Głos z sali: 100 za.)
Kto jest przeciw?
(Senator Stanisław Karczewski: Zaczekaj, bo pan
senator nie ma karty.)
Poczekamy.
(Senator Stanisław Kogut: To jest własny wniosek…)
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Nie działa.)
Wszystko działa.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 23 – za, 52 – przeciw, 1
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Wniosek został odrzucony.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Czekaj, czekaj, bo
Janek będzie mówił.)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mogę przejść na skróty, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Nie jest to próba zajęcia pana fotela. (Wesołość
na sali)
To dobrze, że w takim nastroju…
Pozwolą państwo, że przedstawię kolejny wniosek
o przerwę w obradach nad tym punktem. I bynajmniej
nie kieruję się potrzebą przedłużania tej dyskusji.
Zauważam wśród państwa i wśród nas wielu
ludzi o proweniencji związkowej. Ta ustawa, omawiana w tym punkcie, wprowadza daleko idące
zmiany dotyczące sytuacji pracowników Trybunału
Konstytucyjnego, w szczególności likwiduje istniejącą instytucję biura. Dalej: zapowiada konieczność
opowiedzenia się na nowych stanowiskach pracy…
co w efekcie może doprowadzić do zwolnień grupowych. A stąd już prosta droga do pełnego uzasadnienia wniosku o zasięgnięcie opinii związków
zawodowych, zgodnie z ustawą o konsultacjach.
Ale nie tylko to. Omawiana tu ustawa oczywiście nie jest tylko dla… Witam prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. …I na użytek Trybunału
Konstytucyjnego. W sprawie tej ustawy inaczej niż
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do tej pory – a potwierdzą to państwo przewodniczący – przeprowadza się konsultacje ze środowiskiem
prawniczym. Przypominam, że niedawna ustawa
o zgromadzeniach była w Senacie tak procedowana,
że organy prawnicze jednak zajmowały stanowisko,
miały taką szansę. Wbrew temu, co przygotowujący
to posiedzenie panowie przewodniczący… Mimo że
zawiadomili o posiedzeniu… Ale odbyło się to w czasie – nie śmiejcie się – że tak powiem, ujemnym, kiedy
jeszcze nie był znany wynik głosowania w Sejmie.
Tak że czas na to, aby, powiedzmy, korporacja, jak
to się mówi, prawnicza – i nie tylko taka, bo i obywatelska – mogła brać udział w pracy nad tą ustawą,
był w gruncie rzeczy zerowy, żeby nie powiedzieć:
ujemny.
Ja sądzę, że państwo, którzy są w bardzo bliskiej
komitywie ze związkami zawodowymi – wręcz jest
w waszym, tak się wyrażę, zestawie kilku działaczy
– nie odmówią mojej prośbie. Bo ja też jestem członkiem związku. (Wesołość na sali)
Tak że składam wniosek o to, żeby zarządzić przerwę do czasu pozyskania opinii związków zawodowych i środowisk prawniczych.
(Senator Mieczysław Golba: Proszę nie chodzić
na skróty.)
(Głos z sali: Idź skrótem!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan przewodniczący Martynowski, bardzo proszę.

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

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora
Rulewskiego o ogłoszenie przerwy?
(Senator Stanisław Kogut: My przeciw.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Fedorowicz jeszcze nie głosował.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, właśnie myślałem,
że chcę przemówić.) (Wesołość na sali)
Aha. Ale to się nie wyklucza.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 24 – za, 54 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Wniosek został odrzucony.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja jeszcze w sprawie
formalnej…)
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Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

(wicemarszałek A. Bielan)
Proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A mogę z tego miejsca?)
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Szanowni Państwo, wyrażam w sposób formalny
moje oburzenie, że po raz kolejny pracujemy...
(Wesołość na sali)
Przepraszam, ale nie ma się z czego śmiać, Panie
Senatorze, ze względu na to, że jest absolutne lekceważenie Senatu, do którego pan senator, co się tak
łaskawie śmieje, należy już od kilku lat.
Po raz kolejny, po raz kolejny w tak poważnej sprawie – o czym przed chwilą mówił człowiek, któremu
ja zawdzięczam wolność, Rulewski – spotykamy się
z absolutnym lekceważeniem nas przez stronę rządową.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
zaraz będzie debata i pan będzie mógł zabrać głos.
Ale jaki ma pan wniosek formalny?)
Mam wniosek formalny, żeby jednak przegłosować jeszcze raz przerwę aż do pojawienia się…
(Wesołość na sali)
Ja wiem, że on nie przejdzie, w związku z tym
wycofuję mój wniosek.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej,
senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Grzegorz Czelej)

Senator Sprawozdawca
Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą połączonych
komisji, Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które obradowały w dniu dzisiejszym, czyli 14 grudnia 2016 r., a…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę.)
…celem obrad naszych komisji było przygotowanie opinii w sprawie ustawy zawartej w druku
sejmowym nr 1059 oraz w druku senackim nr 374,
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów
Trybunału Konstytucyjnego.
Myśmy faktycznie, jak to było już powiedziane,
ten druk podstawowy, na którym pracujemy, czyli
druk senacki, otrzymali wczoraj drogą elektroniczną
dopiero około godziny 22, dlatego że wcześniej były
głosowania w Sejmie i wcześniej nie mogliśmy…
Niemniej jednak dzień wcześniej – nie licząc godzinowo – czyli w dniu poprzedzającym dzisiejsze obrady
Komisji Ustawodawczej ten druk otrzymaliśmy.
Proszę państwa, na posiedzeniu komisji przetoczyła się bardzo bogata dyskusja. Wśród gości uczestniczących w posiedzeniu komisji był przedstawiciel
Krajowej Rady Sądownictwa, był poseł, jeden z wnioskodawców – dlatego że przedłożenie, nad którym
dyskutujemy, to przedłożenie poselskie. Zapoznaliśmy
się również z opinią Biura Legislacyjnego przedstawioną nam przez panią legislator. W pierwszym momencie te poprawki były nawet przejęte przez pana
senatora Rulewskiego, niemniej jednak zdecydowano,
że ewentualnie takie poprawki zostaną przejęte w debacie. Tak że taki zamiar powstał, ale on nie został
do końca zrealizowany.
Dyskusja dotyczyła oczywiście różnych wątków.
Pytano przede wszystkim, dlaczego jest kolejna ustawa, która obejmuje materię związaną z Trybunałem
Konstytucyjnym, która to już z kolei ustawa. Takie
pytania padały. Oczywiście zarówno z uzasadnienia
załączonego do druku sejmowego, jak i w wyniku
dyskusji, która się przetoczyła, wiemy o tym, że kiedy
do nas przyjeżdżała Komisja Wenecka… Dwa razy
mieliśmy spotkanie z Komisją Wenecką, tam były
przedstawione pewne wytyczne. I ażeby wyjść naprzeciw tym wytycznym, marszałek Sejmu powołał
zespół ekspertów, który miał za zadanie ustosunkować się czy też doprowadzić do zrealizowania tych
właśnie wniosków. Ale zespół ekspertów nie przygotował sprawozdania przed uchwaleniem ustawy
z 22 lipca, nie można było więc wykorzystać tego
materiału, jaki jest zawarty w sprawozdaniu. A więc
zarzuty, jakie pojawiały się na posiedzeniu komisji, że
przecież niedawno została uchwalona ustawa, w tym
momencie nie są zasadne, dlatego że obecne przedłożenie ma za zadanie uwzględnić wnioski przygotowane przez zespół ekspertów i ujęte w sprawozdaniu.
To przedłożenie to są przepisy wprowadzające
dwie ustawy. Według zasad techniki prawodawczej,
§47 i 48, wskazane jest to, żeby w sytuacji, kiedy są
dwie ustawy, dla przejrzystości i czystości materiału
legislacyjnego… Chodzi o to, żeby takie przepisy
wprowadzające te dwie ustawy zostały wprowadzone
– to właśnie jest celem tego przedłożenia.
Pojawiły się zarzuty – zgłosił je m.in. pan senator
Klich, który wypowiadał się jako gość, bo nie jest
członkiem komisji… Pozwolono sobie nawet nazwać
osobę, która, że tak powiem, wchodzi w tę instytucję,
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komisarzem, mimo że takiego nazewnictwa ani takiej nomenklatury w przedmiotowej ustawie nie ma.
Chodzi tu o sędziego pełniącego obowiązki prezesa
Trybunału Konstytucyjnego, którego to sędziego powołuje prezydent. Przy tej okazji padło pytanie o to,
czy tu nie mamy do czynienia z pomieszaniem dwóch
władz – władzy sądowniczej i władzy wykonawczej
– skoro prezydent… A nie odbywa się to w ramach
prerogatyw prezydenta, dlatego że wymagana jest
kontrasygnata prezesa Rady Ministrów. Skoro więc
nie jest to prerogatywa, wymaga się kontrasygnaty,
to… Toczyła się na ten temat długa dyskusja i kilku
senatorów pytało o to, czy nie dojdzie do pomieszania
tych dwóch porządków, tych dwóch władz, władzy
sądowniczej i władzy wykonawczej.
Było też pytanie o to, dlaczego powołuje się
instytucję sędziego pełniącego obowiązki, skoro w konstytucji istnieje instytucja wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego. I ja, i obecny tu poseł, przytaczaliśmy… Z opinii prof. Banaszaka,
jaką dysponujemy, wynika, że co prawda instytucja wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest
w konstytucji literalnie zapisana, jednak instytucji tej brakuje przypisanych kompetencji. Nie ma
informacji o tym, jakie kompetencje posiada…
Konstytucja po prostu nie określa kompetencji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tak właśnie
jest to powiedziane.
Na posiedzeniu komisji padł też zarzut o to, że
jest to ustawa, że tak powiem, pisana pod konkretną
osobę – czytaj: prezesa. Była o tym dyskusja na forum komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: A tak nie jest?)
Słucham?
(Senator Stanisław Kogut: Ale nie przeszkadzaj
przynajmniej.)
(Senator Janina Sagatowska: Nie przeszkadzać!)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale tak przecież
jest.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam,
ale na dyskusję przyjdzie czas później, teraz mamy
sprawozdanie z posiedzenia komisji.)
No właśnie opowiadam, o czym dyskutowaliśmy.
Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, pan
senator Pociej, może potwierdzić, że o tym dyskutowaliśmy. Prawda?
(Senator Aleksander Pociej: Przyznaję, że o tym
dyskutowaliśmy.)
Pana senatora Augustyna nie było, stąd być może
ta pomyłka, że twierdzi, że to nie jest sprawozdanie, że to jest dyskusja. Nie, to nie jest dyskusja, po
prostu o tym dyskutowaliśmy i padły zarzuty, że to
jest ustawa pisana pod konkretną osobę, konkretne
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wydarzenie, i takie, że nie jest tu realizowany art. 194
konstytucji.
Pod koniec dyskusji zostały zgłoszone dwa wnioski. Wniosek najdalej idący to był wniosek zgłoszony
przez pana senatora Rulewskiego o to, żeby odrzucić
ustawę, a kolejny wniosek dotyczył przyjęcia ustawy
bez poprawek. Pierwszy wniosek, wniosek o odrzucenie, został odrzucony, a wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek został przyjęty. I w ten sposób zakończyło się posiedzenie komisji. Wniosek pana senatora Rulewskiego i pani senator Zdrojewskiej stał się
wnioskiem mniejszości. I pan senator Rulewski jest
przedstawicielem tej mniejszości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Ustawodawczej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie jest moim celem budzenie refleksji, tylko
zwracanie większej uwagi na poprawność pracy Trybunału Konstytucyjnego, ale też – a może
przede wszystkim – Izby, w której pracuję, w której
wszyscy pracujemy. Ciąży na nas jako senatorach
olbrzymia odpowiedzialność, wobec tego zacznę
może swoje sprawozdanie od pytania: czym jest to
coś, co pojawia się 13 grudnia, ma wejść w życie
od zaraz, a właściwie w nocy, i do tego rozwiązuje,
usuwa coś, co… Ktoś, kto przeżył 35 lat temu podobną noc, musi takie pytania stawiać. Czy w państwie, które już tyle lat buduje swoją demokratyczną kulturę, które jest członkiem panteonu państw
demokratycznych, czyli Unii Europejskiej, istnieje
konieczność, aby w trybie doraźnym i w czasie, że
tak powiem, ujemnym wobec prawa wprowadzać
takie dekrety? Czy nie kojarzy się to państwu jednak
z faktem, że… No, instytucja prezesa tymczasowego
to przecież nie jest nic innego jak instytucja komisarza, sędziego komisarza. Jest to skądinąd przyjazna
funkcja w kontekście upadłości firmy, ale czymś
innym jest wprowadzanie sędziego komisarza do
Trybunału Konstytucyjnego, tego samego trybunału, który niedawno obchodził swój zaszczytny
jubileusz, w którym uczestniczyli ludzie o różnych
poglądach, ludzie, powiedziałbym, z różnych parafii kształtowanych przez demokratyczne struktury
pluralistycznego państwa. I takie jest moje, że tak
powiem, emocjonalne uzasadnienie tego ostrego
wniosku, wniosku o odrzucenie ustawy.
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Jednak nie tylko moje refleksje, ale również treści zawarte w tej ustawie nakazują postawienie takiego wniosku. Zacznę od sprawy, która wychodzi
poza materię tej ustawy. Oto w tym właśnie czasie
ujemnym, czasie zerowym, zdarzyła się rzecz cudowna. Jest grudzień i stoimy w obliczu nocy wigilijnej, w czasie której zdarzają się cuda, a tą cudowną
rzeczą jest to, że między 22.00 a 9.00 pani mecenas
z Biura Legislacyjnego przygotowała obszerną opinię,
choć ze skromnością i odpowiedzialnością właściwą
prawnikom powiedziała, że to nie jest pełna opinia.
I to jest jak gdyby kolejne uzasadnienie: senatorowie
podczas prac komisji pracowali w próżni. Próżnia to
też jest pojęcie sprzed 35 lat, bo w Polsce wówczas
wytworzyła się cywilizacyjna próżnia. No ale tę opinię dostaliśmy. Rzeczywiście, prawdę powiedział pan
poseł sprawozdawca komisji, pan senator Gogacz,
wskazując, że jedyną opinią z Sejmu była opinia prof.
Marciniaka, ale o tym za chwilę.
(Senator Stanisław Gogacz: Banaszaka.)
Banaszaka, Banaszaka.
I prawdą jest to, że w nadspodziewanie krótkim
czasie Krajowa Rada Sądownictwa też przygotowała
stanowisko. Ale to w gruncie rzeczy nie usprawiedliwia faktu upychania kolanem tej ustawy, a tym
bardziej stawiania Wysokiej Izby pod ścianą bliżej
nieoznaczonego czasu i bliżej nieoznaczonych potrzeb.
I dlatego zasadne jest postawienie tej ustawie zarzutów naruszenia konstytucji. Jak powiedział pan
przewodniczący Klich, są to zasadniczo 3 zarzuty.
Pierwszy to oczywiście negacja konstytucyjnej
funkcji zastępcy prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Negacja, skreślenie. To już nie jest inna interpretacja
konstytucyjna, to już nie jest jakieś pełzanie konstytucyjne, to już jest wprost skreślenie zapisów konstytucji. Nie ma w ustawie – choć jest w konstytucji –
funkcji zastępcy prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
W to miejsce, jak w pamiętnych czasach, wprowadza
się właśnie funkcję sędziego wiceprezesa zastępczego.
Uzasadnieniem, jak mówił pan poseł sprawozdawca,
jest fakt, że nie są wiceprezesowi przypisane kompetencje. I rzeczywiście kompetencje nie są przypisane,
bo konstytucja nie jest zbiorem instrukcji pracy czy
działalności. To jest zbiór uprawnień, to jest zbiór
praw, to jest zbiór określający istotę, w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby tak było, jak
mówił poseł sprawozdawca, to należałoby zapytać,
dlaczego w tej samej konstytucji jest wpisana funkcja
wiceprezesów Rady Ministrów, a nie są też określone,
konstytucyjnie wpisane ich funkcje. Jest rzecznik
praw obywatelskich, wiadomo, że ma zastępców, ale
przecież ich funkcje nie są wpisane. Nie jest to figura
retoryczna w konstytucji, to jest powszechnie… to

określona pozycja, powiem szczerze, w konstytucji
jedynie wyróżniona. Bo wśród tego masywu konstytucyjnych określeń władzy prawniczej w Polsce
– a więc sądy, a więc Trybunał Stanu i inne – są
zastępcy, ale nigdzie nie jest tak dokładnie opisane istnienie zastępcy prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Należałoby zapytać twórców konstytucji, czym się
kierowali, że aż tak dokładnie ingerowali… Ale też
odwrotnie – należałoby zapytać tych autorów, w tym
pana profesora Banaszaka, dlaczego on tego nie dostrzega. Dlaczego tylko w tej sprawie złożył obszerne
uzasadnienie, że to jest właściwie coś, co istnieje i nie
istnieje, i dlatego trzeba uzupełnić to o ustawową
funkcję zastępczego…
(Senator Mieczysław Augustyn: Zastępcy.)
…zastępcy. Zastępczego zastępcy. Przepraszam,
ale to już jest nowomowa – to też coś z przeszłości.
Drugi zarzut konstytucyjny, jaki postawiono tej
ustawie, to jest to, że jest ona stworzona pod osobę i z okazji pewnych zdarzeń. Pan senator Gogacz
potwierdza, że takie wątpliwości były. Pod osobę.
Jak się to tłumaczy, że ustawa jest ukierunkowana
pod osobę? Ano przede wszystkim wprowadza się
zapis, że to ma być osoba, która do tej pory, o ile
pamiętam, nie uzyskała pełnoprawnego statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pomińmy lub
może na chwilę odsuńmy to, czy to było słuszne, czy
niesłuszne. Ale w dalszej kolejności mówi się o stażu,
o wszelkim prawniczym stażu. Jak pamiętam, ustawa
o powoływaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego
takiej kategorii nie wprowadza, wprowadza tylko nieposzlakowaną opinię i wiedzę prawniczą. A praktyka,
którą mi zresztą zarzucano w komisji, bo młody sprawozdawca… Praktyka, gdy się weźmie pod uwagę
to, kogo się kształtuje… Jak to się stało, że np. pan
prokurator Piotrowicz został wiceprokuratorem rejonowym? To nie dlatego, że gdzieś tam był asesorem,
tylko dlatego, że miał określone osiągnięcia w prokuraturze, osiągnięcia partyjne i zawodowe w prokuraturze, w której pracował, bodajże w Krośnie.
(Senator Waldemar Bonkowski: Jak Rzepliński.)
Czyli gdyby już przyjąć ewentualnie, co pan profesor Banaszak podnosi, sprawę kryteriów, kwalifikacji
do tej funkcji, kwalifikacji zawodowych, to należałoby raczej określić, że to ma być sędzia o doświadczeniu pracowniczym w Trybunale Konstytucyjnym,
ewentualnie w Sądzie Najwyższym lub równoległych
instytucjach, a bynajmniej tym doświadczeniem nie
ma być praca pomocnika u asesora czy notariusza.
To jest ten drugi i trzeci zarzut.
Ale jest jeszcze czwarty – choć nie chciałbym
tej listy wydłużać – i to jest uwikłanie w tej ustawie prezydenta w czysto porządkowe prace trybunału. To jest właśnie uwikłanie prezydenta w to,
żeby ingerował w strukturę, w hierarchię Trybunału
Konstytucyjnego. I znów powiem, że – per analogiam
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– w Sądzie Najwyższym, instytucji przecież pokrewnej, też zdarzają się różnego rodzaju sytuacje,
ale ustawodawca w ustawie zasadniczej wskazuje,
że to zgromadzenie sędziów decyduje niejako o samorządności, o autonomii tej izby, nie przyznaje
w tym zakresie prawa komukolwiek, nawet panu
prezydentowi.
W ogóle dziwne jest to, że z jednej strony
Trybunał Konstytucyjny ma być reprezentowany
przez tego wspomnianego zastępcę, a z drugiej
strony o wynikach ma pana prezydenta zawiadamiać ten, kto przeprowadza wybory. Mamy więc
podwójną reprezentację. Nie wiem, czy on jakoś
tam za dobrze…
No, czas nie pozwolił – przy okazji przepraszam za być może nie najlepszy poziom tej relacji
– na przeanalizowanie samego aktu wyborczego,
przyszłego, już tego z „dobrej zmiany” prezesa
Trybunału Konstytucyjnego… Przepraszam, ale
taka jest nomenklatura, Panie Prezesie. Żyjemy
w nomenklaturze „dobrej zmiany”, nie mogę zatem
mówić o przeszłości.
Otóż tam się mówi, że jest minimum kwalifikacyjne, 5 głosów, a potem się przedstawia prezydentowi, jak rozumiem, nieograniczoną listę, a właściwie
ograniczoną, ograniczoną liczbą sędziów zgromadzenia. Co to oznacza? W podzielonym świecie można przyjąć np. takie 2 skrajne przypadki: po pierwsze, że wszyscy sędziowie wytypują wszystkich na
prezesów i będzie 15 kandydatów, i po drugie, odwrotną sytuację, że każdy tak skreśli pozostałych,
że będzie po jednym głosie i w ogóle nie będzie kandydatów. Jaki komfort wobec tego będzie miał pan
prezydent, żeby w ogóle spełnić przypisaną ustawą
– ustawą, a nie konstytucją – powinność dokonania
wyboru, tak aby nie było potrzeby powoływania
kolejnego zastępcy zastępcy, czyli zastępcy już do
którejś potęgi? Prawda? Na ten absurd pozwolę sobie
zwrócić uwagę.
Powiedziałem, że pracowaliśmy w próżni, dlatego że ta ustawa wprowadza skutki ekonomiczne,
o których mówiłem – jest likwidacja biura przewidziana w ustawie, są odprawy pracownicze…
Niestety posłowie sprawozdawcy w Sejmie cieszą
się chyba wyjątkową estymą i dlatego obowiązku
w tym zakresie nie spełnili. Wiem, że tu, w Senacie
nie uruchamia się prac legislacyjnych, jeśli nie ma
tzw. OSR. A posłowie tam, w izbie niższej – nie
będę tego oceniał, cenzurował – tego obowiązku nie
spełnili. Jak już mówiłem wcześniej, oni, mimo że
siedzą obok siebie w ławach poselskich, nie zapytali
swoich kolegów o ich opinie. Ale nawet jeśli posłowie tego nie zrobili, bo rzeczywiście nie ma takiego
ustawowego obowiązku, to to wcale nie zwalnia nas
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z tego, a tym bardziej rządu, który ma obowiązek
uczestniczyć – no nie wiem, czy jest, nie dopatruję się albo mam iluminację ujemną, ale nie widzę
przedstawiciela rządu – żeby jednak zapoznać się
z opinią organizacji związkowych.
Proszę państwa, jest w tej ustawie, jak w każdej
ustawie doraźnej, jak w każdej ustawie procedowanej pod natłokiem wydarzeń, pod presją czasu,
rzecz haniebna. I o tym jako wnioskodawca muszę
mówić, muszę to poruszyć. Otóż w ustawie jest zapis jakby zrodzony w wyniku pewnej plotkarskiej
dyskusji, w której zarzucano sędziom Trybunału
Konstytucyjnego sybarytyzm – pomijam już kwestie
wydatków publicznych – np. te osławione sosy z kurkami. Ale był tam gorszy zarzut. Otóż zapis powiada,
że sędziowie mają obowiązek złożyć oświadczenia
podatkowe. Tak, mają obowiązek je złożyć, i to pod
rygorem…
(Senator Bogdan Borusewicz: Majątkowe.)
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
(Głosy z sali: Majątkowe!)
Majątkowe, majątkowe… Ale zaraz za tym, w tej
korelacji, idzie zapis, że w ciągu miesiąca mogą
się opowiedzieć za przejściem w stan spoczynku.
Tylko głupi tego nie zrozumie, że to jest stwierdzenie haniebne, że to jest oskarżenie o to, że ci
sędziowie dopuścili się malwersacji i najlepiej, żeby
się wynieśli z tego trybunału, i to w ciągu miesiąca. W ustawie wpisano domniemanie popełnienia
zabronionego czynu o charakterze korupcyjnym.
To jest granica, dla której przynamniej… dla której
to rozwiązanie jest nie do przyjęcia. A zauważcie,
Wysoka Izbo, Państwo Senatorowie, że w przypadku kwalifikowania na sędziów Trybunału
Konstytucyjnego jest warunek obejmujący nie tylko
kwalifikacje prawnicze, ale także nieposzlakowaną
opinię. Jest tu zatem i sprzeczność, i podejrzenie
o korupcję… Przy czym ten, kto skorzysta z tego
wspomnianego uprawnienia – a może skorzystać
także z innych uprawnień – będzie podejrzany, że
po prostu nabył majątek w nieuprawiony, a może
nawet w korupcyjny sposób.
Uwaga, jaką państwo mi poświęcili, oznacza akceptację. Rozumiem, że ta akceptacja przeniesie się na głosowanie. W szczególności liczę na ekspresję i olśnienie
pana senatora Martynowskiego, jak to się zdarzyło
podczas poprzedniego posiedzenia w przypadku ustawy o zgromadzeniach. Dziękuję, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Pierwszy głos zabierze pan senator Dobkowski.
Proszę o pytanie.
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Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze Rulewski…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o włączenie…)
Ja mam pytanie do pana senatora Rulewskiego.
(Senator Jan Rulewski: Słucham, Panie Senatorze
Dobkowski.)
Panie Senatorze Sprawozdawco mniejszości komisji, mówił pan o budowie demokracji. Pan to łączy
z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak pamiętam, demokrację zaczęliśmy budować od 4 czerwca 1989 r., a tak
naprawdę bardziej od roku 1991, bo w roku 1989 był
Sejm kontraktowy i tylko 1/3 posłów była z wolnych
wyborów, a w 1991 r. były już po prostu wolne wybory do Sejmu, do całego Sejmu. Mam w związku z tym
takie pytanie: kiedy Trybunał Konstytucyjny został
wprowadzony, czy przed datą 4 czerwca 1989 r.? Czy
później, czy wcześniej? I pytanie pomocnicze: kto
wprowadził Trybunał Konstytucyjny w Polsce?
I drugie pytanie…
(Rozmowy na sali)
Drugie pytanie. Czy we wszystkich krajach demokratycznych istnieje coś takiego jak Trybunał
Konstytucyjny? Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
(Senator Bogdan Klich: Kto się domagał Trybunału
Konstytucyjnego?)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja tylko przypominam…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę,
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, czy możecie państwo przerwać dyskusję?
Chciałbym tylko przypomnieć, że pytania do sprawozdawcy powinny dotyczyć posiedzenia komisji.
Jeżeli pan senator chce udzielić odpowiedzi, to ja
oczywiście nie zabraniam, ale jesteśmy na etapie pytań do sprawozdawcy, pytań dotyczących posiedzenia
komisji. Dziękuję.

Senator Jan Rulewski:
Króciutko, Panie Senatorze Dobkowski.
Demokrację wprowadzono w Polsce – przynajmniej jak ja to pamiętam – w 1980 r., kiedy powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”. Na szczęście jeszcze niektóre owoce
tej demokracji funkcjonują, również w Senacie.

Jeśli zaś chodzi o wprowadzenie Trybunału
Konstytucyjnego, to rzeczywiście wprowadzono go
przed 1989 r., bodajże w 1988 czy 1987…
(Głos z sali: W 1986 r.)
(Senator Bogdan Klich: Kto proponował?)
…w 1986 r., w wyniku presji, która zresztą nastąpiła właśnie w procesie demokratyzacji po 1980 r.
Rzeczywiście było tak, że pan generał Jaruzelski
chciał się popisać; i jak sam przyznał, funkcje
Trybunału Konstytucyjnego przerosły założenia.
Czy w innych krajach są takie trybunały? No,
na to pytanie była już odpowiedź. W wielu krajach,
w większości krajów europejskich są, a jeśli nawet
ich nie ma, to jego funkcje pełnią sądy najwyższe lub
federalne. Nigdzie nie jest tak, choćby tam, gdzie jest
np. tylko jedna izba parlamentu, że jej działalność nie
jest jakoś kontrolowana. Bo u nas jest jeszcze Senat,
o którym można powiedzieć, że jest izbą refleksji,
ale bywają parlamenty jednoizbowe, które uchwalają
ustawy, i w takim przypadku brak jakiegokolwiek
organu prawnego kontrolującego, o innych być może
kompetencjach, oznaczałby chyba dużą stratę. Ja takiego państwa nie znam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam 2 proste pytania.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy mniejszości. W ślad za panem senatorem Dobkowskim, odwołując się do jego intencji, zapytam: Panie Senatorze,
kto zarejestrował NSZZ „Solidarność” i kiedy? To
jest pytanie do pana.
A teraz pytanie do pana senatora sprawozdawcy większości. Proszę mi powiedzieć, ile zmian
ustawowych w tej kadencji dotyczyło Trybunału
Konstytucyjnego? Czy 7, czy 8 zmian? Bo ja już się
pogubiłem, ile zmian było w tej kadencji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dla ułatwienia podaję…)

Senator Jan Rulewski:
Związek „Solidarność” został zarejestrowany
w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego w Warszawie
chyba 17 września 1980 r., z autentycznym udziałem
środowisk prawniczych. Prawniczych, tak jest, muszę
powiedzieć, mimo że stali po tamtej drugiej stronie.
I sąd swoją decyzję sprostował.
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A jeśli chodzi o drugie pytanie, to już jest siódma
nowelizacja…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to nie było pytanie do pana, tylko do pana senatora…)
A, przepraszam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Drugie pytanie było do senatora Gogacza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale czy my jesteśmy
na lekcji WOŚP, wiadomości o świecie i Polsce?)

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Najpierw około 20 listopada ubiegłego roku była
pierwsza nowelizacja, która pozwalała na to, żeby
można było zaprzysiąc pięciu… powołać 5 kandydatów, a później zaprzysiąc ich na sędziów Trybunału
Konstytucyjnego. Później była oczywiście ustawa
grudniowa o Trybunale Konstytucyjnym, z 23 czy
24 grudnia. Później była ustawa marcowa… Nie,
w marcu już nie było. To się miesza też z wyrokami
konstytucyjnymi. Na pewno była też ustawa z 22 lipca, o której już rozmawialiśmy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wedla.)
Oczywiście teraz są te dwie ostatnie ustawy, ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
i ustawa o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym z 30 listopada. To się
przeplata z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego,
z wyrokiem z 3 grudnia, z wyrokiem z 9 grudnia.
Oczywiście trudno jest rozmawiać o samych nowelizacjach bez uwzględniania tych wyroków.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli, Panie
Senatorze, w parlamencie jest już 6…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni
Państwo, namawiam do powrotu do pytań dotyczących posiedzenia komisji.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to pytanie było
konkretne.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie
Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ile nowelizacji…
Nie chodzi mi o to, ile…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To istota…)
(Senator Bogdan Borusewicz: …ile było wyroków
trybunału, tylko o to, ile nowelizacji wpłynęło w tej
kadencji.)
(Głos z sali: 7 czy 8?)
Nie. W tej kadencji nowelizacje wpłynęły w listopadzie, grudniu, lipcu i obecnie, w tym roku, dwie
w listopadzie.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rybicki. Proszę o pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, dziękuję.
Nie będę pana męczył.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze jest kwiecień,
czyli April.)

Senator Sławomir Rybicki:
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, senatora
Gogacza.
Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu wspomniał pan, że komisja wzięła pod uwagę opinię prof.
zw. dra hab. Bogusława Banaszaka, skądinąd uznawanego przez wielu publicystów za dyżurnego eksperta Prawa i Sprawiedliwości, człowieka od trudnych
zadań, wręcz niemożliwych do wykonania, który jednak zawsze daje radę. Czy oprócz tej ekspertyzy były
może brane pod uwagę jeszcze jakieś inne ekspertyzy
wybitnych znawców prawa konstytucyjnego? Jeżeli
tak, to jakie?
Drugie pytanie. Czy w pracach komisji brał udział
przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej? Ustawa
przyznaje prezydentowi kompetencje i uprawnienia, według mnie nieuzasadnione, nieprzewidziane
w Konstytucji Rzeczypospolitej. Jeżeli tak, to czy
przedstawiciel prezydenta zabierał głos i jakie zajął
stanowisko w sprawie zmian?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Pan prof. Banaszak zwrócił uwagę na aspekt, który
był już tu przywoływany, mianowicie na fakt, że jeśli
chodzi o wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, to
poza zapisem konstytucyjnym nie ma żadnego umocowania, które by wskazywało na jego kompetencje.
W swojej opinii pan prof. Banaszak zwrócił również
uwagę – bo są podnoszone argumenty za tym, że
zostały po prostu pomieszane kompetencje poszczególnych władz, władzy sądowniczej w tym momencie
i władzy wykonawczej – na pewien przykład. Chodzi
o nasze podwórko parlamentarne i o sytuację, w której pomiędzy poszczególnymi kadencjami parlamentu
nie ma władz parlamentarnych i to prezydent, będący
przedstawicielem władzy wykonawczej, powołuje
marszałka seniora, który przeważnie pełni swoją
funkcję podczas jednego posiedzenia. Ale mogłoby
się zdarzyć tak, że w sytuacji, w której nie można
byłoby wyłonić marszałka Sejmu czy Senatu, marszałek senior dłużej pełniłby swoją funkcję. Profesor
zwraca uwagę na to, że również w tej sytuacji można
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użyć argumentu o pomieszaniu władz, które z natury rzeczy powinny być odrębne, oczywiście powinny współpracować, hamować się nawzajem. Tak że
w opinii profesora też ten przykład został podany.
Jeżeli chodzi o przedstawiciela prezydenta, to nie,
nie było go, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: Tylko dopytam, bo…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Chciałbym poprosić o odpowiedź na pytanie o to,
czy poza ekspertyzą prof. Banaszaka były brane pod
uwagę – i czy w ogóle były – inne opinie innych
uczonych.

Senator Stanisław Gogacz:
Były brane pod uwagę. Była opinia Krajowej Rady
Sądownictwa; została ona bardzo dokładnie przedstawiona. Był sędzia Żurek, który jest rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz tego, że
wygłosił tezy, które nawet bardzo szeroko uzasadnił,
to jeszcze poprosił – a myśmy, jako dwie połączone
komisje, się na to zgodzili – o możliwość odczytania
opinii, która składała się z 5 stron, i odczytał tę opinię.
Tak że myślę, że zostaliśmy zapoznani ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa. Była też opinia
Biura Legislacyjnego. Pani mecenas nam tę opinię
zaprezentowała. Fakt, że szybko została przygotowana ta opinia. Więcej opinii nie było. No, oczywiście
poza opinią zaprezentowaną werbalnie przez pana
posła, który przybył na posiedzenie.

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

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Ja uczestniczyłem w posiedzeniu połączonych komisji, więc pamiętam, co tam się działo. Chciałbym
tylko, żeby pan senator zechciał przypomnieć obecnym tutaj senatorom fragmenty opinii, która została w całości przedstawiona przez nasze Biuro
Legislacyjne. No, koszula najbliższa ciału – to chodzi o nasze Biuro Legislacyjne. Ono nie pozostawiło
suchej nitki na tym akcie prawnym. I chciałbym też
prosić o przypomnienie, czy prawdą jest, że biuro
podnosiło kwestię krótkiego vacatio legis w przy-

padku tej ustawy, twierdząc nawet, że ustawy o charakterze ustrojowym powinny mieć dłuższy okres
vacatio legis niż standardowy, a ta ustawa nawet standardowego nie ma. To był pierwszy poważny zarzut
w stosunku do tej ustawy.
Czy prawdą jest, że została podkreślona kwestia niekonstytucyjności art. 16 i że te zastrzeżenia
dotyczą zgodności z kilkoma zapisami konstytucji:
z art. 2, z art. 10, z art. 173, jak również z art. 194?
Przypomnę, że art. 16 to jest ten, który mówi o tym,
w jakich okolicznościach, w jakich warunkach powinni być wyłaniani przyszli prezesi Trybunału
Konstytucyjnego.
I wreszcie… No, nie będą to 4 pytania, Panie
Marszałku, bo się nie zmieszczę w czasie. To będą
3 pytania. Czy prawdą jest, że za niekonstytucyjny
biuro uznało również art. 19, który pozostawia możliwość wyboru co do ogłaszania uprzednio podjętych
wyroków przez Trybunał Konstytucyjny według woli
politycznej, a nie według automatycznego mechanizmu prawa? Tak to w uproszczeniu powiem. Czy to
jest prawdą? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Opinia Biura Legislacyjnego nie jest… Szanowni
Państwo, jest to opinia ogólnodostępna.
Proszę pana senatora o odpowiedzi na pytania.

Senator Stanisław Gogacz:
No tak, oczywiście. W opinii, którą tu mam –
pewnie wszyscy ją mamy, czy to w postaci elektronicznej, czy papierowej – Biuro Legislacyjne zwraca
uwagę, że w okresie 14 dni od dnia następującego po
dniu ogłoszenia tej ustawy wprowadzającej, wbrew
art. 197 ustawy zasadniczej, nie będą obowiązywały
przepisy normujące tryb postępowania przed trybunałem. Nie chcę odczytywać tego dokładnie, ale
faktycznie Biuro Legislacyjne zwraca uwagę na ten
termin. Ta opinia jest oczywiście do przejrzenia.
Jeżeli chodzi o art. 16 ustawy, nad którą debatujemy, to jest tu odwołanie do art. 21, gdzie mówi się
o instytucji sędziego pełniącego obowiązki prezesa
Trybunału Konstytucyjnego, który zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego. To dzieje się w sytuacji,
o której mówi art. 16: jeżeli do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy Zgromadzenie Ogólne nie zostało zwołane przez prezesa albo zostało zwołane przez prezesa
trybunału niezgodnie z wymogami, albo przedstawiło
prezydentowi RP kandydatów na prezesa, a prezydent
nie powołał prezesa itd. W takich sytuacjach powołuje
się sędziego pełniącego obowiązki prezesa trybunału,
zgodnie z art. 21, a ten sędzia pełniący obowiązki
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prezesa zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
w sprawie przedstawienia prezydentowi… Czy to
jest konstytucyjne? O tym była już tutaj dyskusja.
Rozumiem, że chodzi o odwołanie do instytucji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, która to instytucja zapisana jest w ustawie zasadniczej. No, my
o tym właśnie długo dyskutowaliśmy. Wskazujemy
opinię prof. Banaszaka, który stwierdza właśnie to, co
powiedziałem przed chwilą, że nie ma do niej przypisanych kompetencji w żadnym akcie prawnym… No,
być może w regulaminie Trybunału Konstytucyjnego
one są.
Ten drugi przykład, jaki podałem, jeżeli chodzi
o zarzut mieszania dwóch władz czy też tego, że władza wykonawcza, czyli władza prezydenta, zbyt daleko sięga, bo prezydent będzie decydował, przy zachowaniu konkretnych warunków, o powołaniu sędziego
pełniącego obowiązki prezesa… No i tu jest ten właśnie przykład, że jest marszałek senior, który też jest
przez prezydenta powoływany. A wszystko to robi się
po to, żeby nie doszło do jakiegoś przesilenia, żeby
nie doszło do takiej sytuacji, że uniemożliwi się działanie jakiejś instytucji – a w tym momencie chodzi
o Trybunał Konstytucyjny. No, przecież wszystkim
nam zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny
funkcjonował, a nie żeby była jakaś zapaść czy inercja
tej instytucji, jakże oczywiście ważnej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy jeszcze jakieś pytania, Panie Senatorze?
(Głos z sali: Tak.)
Nie, to pytanie do pana senatora Klicha.
(Senator Bogdan Klich: Nie, dziękuję bardzo.)
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, już senator Rybicki pytał o to
i wiemy, że posłowie korzystali z dwóch opinii prawniczych zewnętrznych. Ja mam pytanie, czy w ogóle
posłowie występowali do innych ośrodków opiniotwórczych w zakresie prawa konstytucyjnego o wydanie opinii na temat tego projektu. I czy te ośrodki,
np. akademickie, wam odmówiły, czy w ogóle nie
występowaliście o takie opinie?
I jak były podejmowane decyzje w sprawach, które budziły wątpliwości np. w gronie posłów, którzy
przygotowali ten projekt ustawy? Czy posiłkowaliście
się jakimiś opiniami, czy to było przyjmowanie na zasadzie głosowania – czyli rację ma ten, kto zdobędzie
większość – i w ten sposób taki przepis przyjmowaliście? Czy było to przyjmowane zgodnie z czyimś
widzimisię? Jak ten tryb wyglądał, co powodowa-
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ło, że przyjmowaliście takie, a nie inne rozwiązania
w projekcie ustawy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja, Panie Senatorze, dysponuję jeszcze opinią
z datą 25 listopada bieżącego roku. To jest opinia
Bura Analiz Sejmowych skierowana do pana Marka
Kuchcińskiego, marszałka Sejmu, opinia w sprawie
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
– przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław
Piotrowicz – jest projektem ustawy wykonującym
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a
Regulaminu Sejmu. To jest właśnie… No ale to wynika jakby z… Jest również opinia dotycząca tego
samego zapytania, ale jeżeli chodzi o ustawę… To
opinia też z 25 listopada dotycząca ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o statusie sędziów… też dotyczy prawa europejskiego…
Poza opinią prof. Banaszaka, która była zamówiona
na sejmowym etapie legislacyjnym, my w Senacie nie
dysponowaliśmy innymi opiniami, poza oczywiście
opinią KRS i opinią senackiego Biura Legislacyjnego.

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

Senator Piotr Florek:
Ja też mam pytanie do pana sprawozdawcy. Bo
był, jak rozumiem, przedstawiciel wnioskodawców na
posiedzeniu komisji. Chciałbym się dowiedzieć, jaka
była przyczyna tak pilnego wprowadzania kolejnych
zmian, a właściwie nie zmian, bo mówimy o 3 nowych
ustawach. Ja pamiętam dobrze, jak procedowaliśmy
ustawę 22 lipca 2016 r., a tu trzynasty… czyli parę
miesięcy, 5 miesięcy minęło… I pamiętam ten czas,
jak dyskutowaliśmy, i te zmiany, które tam były. Tam
chodziło m.in. o to, że wystarczy 1 głos – teraz mówi
się, że musi być 5 głosów – żeby zostać kandydatem,
chodziło o pełen skład trybunału, chodziło m.in. o kolejkowanie itd. Przypominam sobie, jak mówiłem, że
to jest złe, niedobre itd. I państwo świetnie uzasadnialiście tę ustawę, mówiliście, że ona jest świetna, dobra
itd. A teraz mamy nową ustawę i państwo mówicie
o tych zmianach, że też są świetne. Chciałbym się dowiedzieć, czy rozmawialiście państwo, czy była taka
rozmowa na posiedzeniu komisji… Kiedy właściwie
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państwo mówicie prawdę? Czy poseł wnioskodawca
uzasadniał… Czy to ustawa z 22 lipca była świetna,
czy właśnie ustawa z 13 grudnia jest świetna? Bo w tej
chwili można się już w tym wszystkim naprawdę po
prostu pogubić. Bo skoro wspomniana ustawa była
tak świetna, jak państwo twierdziliście, to dlaczego
po 5 miesiącach całkowicie ją państwo zmieniacie,
na nowo? Czy była o tym dyskusja na posiedzeniu
komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
O ile pamiętam, poseł wypowiadał się również
w tej kwestii. To, co znajdujemy w uzasadnieniu dołączonym do druku sejmowego, wzbogacone oczywiście właśnie o wypowiedź pana posła, można
skwitować w ten sposób, że oczywiście wspomniane
dwie ustawy – ustawa o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego i ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – to są
ustawy, które powstały, tak jak już wcześniej mówiłem, pod wpływem pracy zespołu ekspertów powołanych przez marszałka Kuchcińskiego, po to, ażeby
ustosunkować się do zarzutów, jakie zostały postawione przez Komisję Wenecką, jeżeli chodzi o regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.
Tak więc oczywiście wspomniane dwie ustawy zostały uchwalone. A ta trzecia ustawa, nad którą dzisiaj debatujemy, to jest ustawa, która ma za zadanie
zapewnić spójność, przejrzystość nowych regulacji
prawnych. Ma po prostu ułatwić skorzystanie z tych
dwóch ustaw. Istnienie tych dwóch ustaw, o statusie
i o organizacji, bez tej ustawy, nad którą dzisiaj debatujemy, byłoby po prostu niepełne i pozbawione
spójności, przejrzystości. Poseł również wypowiadał
się na ten temat.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Bardzo bym prosił o to, żeby pan wskazał, jak pan
prof. Banaszak uzasadnił niekonstytucyjną instytucję
sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. Mógłby pan odczytać to z opinii,
którą my nie dysponujemy?
Druga sprawa. Celem tej ustawy jest skorelowanie
terminów wejścia w życie ustaw poprzednio przy-

jętych. Dlaczego… I jak to się stało na posiedzeniu
komisji, że zlekceważyliście państwo sugestię Biura
Legislacyjnego, że tę kwestię można było bez przeszkód załatwić poprzez wprowadzenie właściwych
terminów wejścia w życie tamtych ustaw, czyli bez
podejmowania innych działań?
I wreszcie: jak wyglądała dyskusja i jakie było
uzasadnienie senatorów z większości, która głosowała
za przyjęciem omawianej tu ustawy bez poprawek,
tego, że ponownie wprowadza się przepisy, których
konstytucyjność została już przez trybunał zakwestionowana? Jakie tam były argumenty? Że co? Że mamy
w nosie trybunał czy że nas nie interesują orzeczenia
trybunału, czy że uznajemy, że orzeczenia trybunału
nie są ostateczne? No, jakie argumenty padały? Bo
chcemy to wiedzieć.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale konkretnie to o co
wam chodzi?)
A, no to… Nie, to ja już… To już chyba starczy
za odpowiedź…
(Senator Stanisław Gogacz: Nie no, pan senator…)
O wnikliwości pana przewodniczącego…
Chociażby artykuły, na które wskazuje się w opinii Biura Legislacyjnego i co do których stwierdza
się, że one już zostały przez trybunał zakwestionowane…

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o prof. Banaszaka,
który właśnie… Pan pyta, jak to uzasadniał…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
A, mam tutaj, więc…
(Senator Mieczysław Augustyn: Konkretnie, Panie
Przewodniczący, chodzi mi o tę nową instytucję sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. Jak on uzasadniał potrzebę wprowadzenia takiej niekonstytucyjnej instytucji?)
Panie Senatorze, tu ja akurat nie widzę tego,
żeby ustosunkował się do kwestii sędziego, chyba
że akurat czegoś nie doczytałem. Ale pan profesor
ustosunkował się do powoływania się właśnie na
instytucję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
i zwracał uwagę, że… Ja musiałbym jeszcze to…
Zwracał uwagę, że brakuje przypisanych mu kompetencji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Jest tak.)
(Senator Mieczysław Augustyn: A czy są kompetencje wicemarszałka Senatu?)
Tu, w opinii, nie wypowiada się per analogiam
o innych instytucjach, tylko mówi właśnie o wiceprezesie trybunału i o braku przypisanych kompetencji.
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest bez sensu.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czy państwo
dyskutowali na posiedzeniu komisji na ten temat?)

32. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2016 r.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

(senator S. Gogacz)
Dyskutowaliśmy w tym zakresie, o jakim już
wcześniej mówiłem, to znaczy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku,
to dotyczy opinii, którą komisja dostała. My, senatorowie, nie dostaliśmy…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Mówimy o sprawozdaniu z posiedzenia komisji.
Jeżeli tego zagadnienia nie poruszali, to proszę o zapoznanie się…
(Senator Mieczysław Augustyn: Kiedy?)
…z opinią pana profesora. To nie jest…
(Senator Mieczysław Augustyn: Poproszę o przerwę w takim razie.)
Głosowaliśmy przed chwilą.
(Senator Mieczysław Augustyn: A kiedy mam się
zapoznać?)
(Senator Stanisław Gogacz: Ale mówimy teraz o sprawozdaniu Biura Legislacyjnego? Panie
Senatorze, o sprawozdaniu biura?)
(Senator Jan Rulewski: Banaszaka.)
(Senator Stanisław Gogacz: A, o opinii Banaszaka.
Ta opinia, z tego, co wiem, jest dostępna w systemie
elektronicznym.)
Ale czy państwo na posiedzeniu komisji dyskutowali na ten temat, o który pyta pan senator Augustyn?

Senator Stanisław Gogacz:
Dyskutowaliśmy w tym znaczeniu, że w opinii
pana prof. Banaszaka jest argument, który zmierza
do tego, że nie dzieje się tak, że w sytuacji, kiedy prezes nie może kierować z różnych względów
Trybunałem Konstytucyjnym, automatycznie w jego
miejsce, w jego rolę wchodzi wiceprezes, czyli instytucja, która jest wymieniona w konstytucji. Tu pan
prof. Banaszak stwierdza, że to nie może być jakiś
automatyzm, w związku z tym że wiceprezesowi nie
są przypisane w konstytucji ani w innym akcie prawnym kompetencje. To jest właśnie tak stwierdzone.
Mianowicie: w tym kontekście należy zaznaczyć, że
konstytucja – tu już cytuję – nie określa kompetencji
wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. W obowiązującej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym… nie
ustalono również zakresu obowiązków wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego. Ale…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę,
Panie Senatorze.)
(Senator Mieczysław Augustyn: A czy tam pan
profesor wspomina, że konstytucja nie określa obowiązków sędziego pełniącego obowiązki prezesa
trybunału?)
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Wie pan, tu… Wie pan, nie określa, bo nie określa.
Po prostu nie ma w konstytucji zapisanej takiej instytucji jak sędzia pełniący obowiązki prezesa.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Libicki. Proszę o pytanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja zadałem
3 pytania…)

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, po pierwsze, na pytanie pana senatora Rybickiego o to, czy
były jakieś inne ekspertyzy poza ekspertyzą pana
prof. Banaszaka, odpowiedział pan, że zabierał głos
pan sędzia Żurek i szeroko omawiał stanowisko
Krajowej Rady Sądownictwa. Ja chciałbym zapytać,
czy prawdą jest, że ta opinia, którą wyrażał i odczytywał pan sędzia Żurek, była krytyczna i wskazywała na
niekonstytucyjność niektórych zapisów tego projektu.
Czy tak rzeczywiście było?
Pytanie drugie jest następujące. W związku z tym,
o czym jeszcze przed naszymi obradami nad tym
punktem mówił pan senator Pociej, że w lipcu…
Otóż w tej chwili ten projekt zmienia w jakiejś części ustawę, którą 22 lipca tego roku przyjęła obecna
większość parlamentarna. Ja pytałem na posiedzeniu
komisji o to, czy w związku z tym posłowie projektodawcy nie mogliby po prostu w jednym akcie
uregulować tej sprawy ostatecznie. Bo w zasadzie
co 5 miesięcy debatujemy nad kolejną odsłoną sporu
o Trybunał Konstytucyjny. I chciałbym zapytać, czy
otrzymałem od posła, który reprezentował wnioskodawców, jakąś odpowiedź w tej sprawie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, ja sobie nie przypominam, żeby
na posiedzeniu komisji była jakaś dyskusja o tym,
dlaczego tych rozwiązań prawnych nie wprowadzono
do jednego aktu prawnego i dlaczego są dwie ustawy:
jedna o statusie, a druga o organizacji… no i oczywiście jest jeszcze ta dzisiejsza, nad którą teraz debatujemy. Takiej dyskusji nie było. No, pamiętalibyśmy,
gdyby taka dyskusja była. Być może pytanie zostało
zadane, ale dyskusji nie było.
Z kolei jeżeli chodzi o opinię Krajowej Rady
Sądownictwa, to oczywiście pan sędzia Żurek czytał tę opinię w całości i wypowiadał różne tezy. Ja
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mogę tylko to ostatnie zdanie przytoczyć, tak żeby
już nie odczytywać tego w całości. Otóż w ocenie
KRS opiniowany projekt narusza zasady niezależności i odrębności Trybunału Konstytucyjnego od
innych władz. No, oczywiście powoływano się na to,
że władza wykonawcza, jaką reprezentuje prezydent,
ze względu na kontrasygnatę prezesa Rady Ministrów,
czyli nie z tytułu własnych prerogatyw… No, skoro
powołuje on sędziego pełniącego obowiązki prezesa,
to prezydent jako władza wykonawcza ma wpływ
na władzę sądowniczą – i oczywiście to było podnoszone. I to koresponduje właśnie z tym ostatnim
przywoływanym tu akapitem, w którym Krajowa
Rada Sądownictwa stwierdza, że opiniowany projekt
narusza zasady niezależności i odrębności Trybunału
Konstytucyjnego od innych władz, a ponadto wpływa
na konstytucyjny status prezydenta RP, przyznając
mu w odniesieniu do władzy sądowniczej kompetencję nieprzewidzianą w art. 194 ust. 2 konstytucji.
Art. 194 ust. 2 konstytucji mówi o prerogatywach,
a to nie jest prerogatywa, tylko coś, co wymaga kontrasygnaty. No więc takie właśnie są zarzuty Krajowej
Rady Sądownictwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Orzechowska. Proszę o pytanie.

Senator Bogusława Orzechowska:
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy mniejszości. Chciałabym spytać, co jest złego
w oświadczeniach majątkowych. Bo one są składane na różnych szczeblach. Składają je czy to radni
powiatowi, czy to radni miejscy. Dlaczego sędziowie
Trybunału Konstytucyjnego mają być pokrzywdzeni
z tego tytułu? Przecież to będzie tylko dowód kryształowej uczciwości tych sędziów.

Senator Jan Rulewski:
Mogę?
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Chyba zostałem źle zrozumiany, ale winę przypisuję sobie. Ja nie twierdziłem, że sędziowie nie mają
takich oświadczeń majątkowych składać, a tym bardziej nie głosiłem tezy, że mają być w jakiś sposób
wyróżnieni. Ja tylko stwierdziłem, że te dwa zapisy
są haniebne, bo stoi za nimi insynuacja. Sędziowie
Trybunału Konstytucyjnego spełnią obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego i tuż po tym akcie,
w ciągu miesiąca, będą mogli przejść w stan spoczynku. No, możemy tu mieć do czynienia z sytuacjami
czystymi, ale i z insynuacjami. Czysta sytuacja polega

na tym, że w tym czasie ktoś naprawdę chce przejść
w stan spoczynku, podpisuje oświadczenie i żegna
się z trybunałem, zwłaszcza że nie chce wpisywać się
w literę tejże ustawy. Ale może też paść podejrzenie
– a przecież takie oświadczenia mają służyć właśnie
klarowności, przejrzystości – że sędzia odchodzi,
ponieważ jego oświadczenie majątkowe wskazuje
na korupcję. A do tego bierze jeszcze sobie niezłe
uposażenie sędziego w stanie spoczynku.
(Senator Mieczysław Augustyn: I to dożywotnio.)
(Senator Aleksander Pociej: Dożywotnio.)
Tak. Uważam ten mechanizm za krytyczny. Po
prostu pierwsze nie powinno towarzyszyć drugiemu
lub drugie pierwszemu. Czy teraz zostałem zrozumiany?
(Senator Bogusława Orzechowska: Ja uważam,
że jedno drugiemu nie przeszkadza, a składając
oświadczenie majątkowe, udowadnia się, że jest się
uczciwym.)
Podzielam pani pogląd.
(Senator Bogusława Orzechowska: I po złożeniu
tego oświadczenia zawsze można odejść.)
Podzielam pani pogląd…

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

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
(Senator Jan Rulewski: Do mnie?)
Nie, nie. Pan senator Gogacz dobrze wyczuł moją
intencję, to do niego będzie pytanie.
Panie Senatorze, ja dzisiaj, jak pan pamięta, głównie atakowałem sposób wprowadzania tej ustawy, bo
uważam, że jest to drwina z powagi Senatu. Sposób
procedowania, który przyjął pan marszałek i który
pan przewodniczący, mówiąc językiem prawa handlowego, prawa wekslowego, podżyrował, spowodował, że oprócz opinii Biura Legislacyjnego nie
mamy żadnych niezależnych opinii prawnych, czyli opieramy się wyłącznie na ekspertyzie sejmowej
pana prof. Banaszaka. Bardzo żałuję, że nie ma tu
w tej chwili kolegów Żaryna czy Jackowskiego, bo
w związku z ich wyczuleniem na tematy historyczne,
na zaszłości lat osiemdziesiątych, w pewnej części
to pytanie, które chcę zadać, kierowałbym do nich.
W każdym razie chciałbym spytać pana przewodniczącego: czy nie odczuwa pan dyskomfortu,
pracując i opierając się na opinii człowieka, który,
zgodnie z tym, co mogę przeczytać w jego biografii… Na początku prof. Banaszak zajmował się systemami ustrojowymi w Mongolii, Korei Północnej
i Wietnamie. Dysertację doktorską obronił w grudniu
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1983 r. – mam nadzieję, że nie 22 lipca – a jej temat
brzmiał „Cechy ustrojowe państw socjalistycznych
w Azji”. Doktorat o Kim Ir Senie jest pomijany w najbardziej szczegółowych biografiach.
Panie Senatorze, czy uważa pan, że spokojnie możemy przyjąć, że idziemy w najlepszych możliwych
kierunkach, jeżeli chodzi o pomysły na ład konstytucyjny w Polsce?

Senator Stanisław Gogacz:
Myślę, że to byłoby bardzo ryzykowne, gdybyśmy
oceniali pytania badawcze czy też badania naukowe
zmierzające do tego, żeby usystematyzować jakiś
dział wiedzy. To, jaka była tematyka publikacji składających się na dorobek naukowy pana profesora, jest
mi trudno oceniać. Ja mam przed sobą opinię podpisaną przez prof. zw. dr. hab. Bogusława Banaszaka
z Uniwersytetu Zielonogórskiego i nie mam powodu,
żeby kwestionować autorytet pana profesora, tym
bardziej że korzystaliśmy z opinii pana profesora dużo
wcześniej, a po raz pierwszy spotykamy się z tego
typu ocenami, jakie pan senator przedstawił.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, ja
nie oceniałem. Ja zadałem pytanie, czy jesteśmy
spokojni, w odniesieniu do jedynej opinii, na której
się opieramy, a która pochodzi od profesora, który
głównie – przynajmniej ja tutaj tak czytam wiadomości – był specjalistą od najbardziej, ale to najbardziej
niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawami demokratycznymi ustrojów azjatyckich.)
Chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, że my
otrzymujemy – tutaj mówimy akurat o tej opinii…
Korzystamy z najróżniejszych opinii, ale wydaje
mi się, że jako senatorowie, jako Izba, jako komisja
mamy świadomość tego, pod czym się podpisujemy.
I to nie jest tak – mówię przynajmniej o sobie – że
my po prostu w ciemno, niezależnie od tego, co jest
napisane, jaką opinię wyrażono i nam przekazano,
pod nią się podpisujemy. Kiedy przywołałem czy też
przedstawiłem jedną z tez opinii pana profesora, mówiącą właśnie o braku kompetencji, to wydaje się – ja
tak to przedstawiam czy też tak to przedstawialiśmy
na posiedzeniu komisji – że to jest dla nas zrozumiałe, że jak nie ma kompetencji, to znaczy, że trudno
powiedzieć, w jakie funkcje czy w jakie role można
wiceprezesa jakby wprowadzać. I tak rozumujemy
niezależnie od tego, czy to byłaby logika prawnicza,
czy logika uniwersalna, ogólna. Ale podpisujemy się
pod czymś, z czym się zgadzamy. Analizowanie…
Uzależnianie naszej oceny od tego, czy autorytet,
który przygotował daną opinię, autor tej opinii, jest
postrzegany tak czy inaczej, no to jest jeszcze jakby
następna sprawa…
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, przepraszam.
Panie Senatorze, dyskusja idzie w stronę nie
tego tematu, przy którym jesteśmy. Jesteśmy przy
pytaniach dotyczących posiedzenia komisji, a teraz
mamy próbę dyskredytacji autorytetu profesora, który, Panie Senatorze, jest autorem podręcznika akademickiego „Prawo konstytucyjne”. A pan kwestionuje
jego autorytet na podstawie jego prac naukowych.
Przypominam…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, ja
nie zakwestionowałem, ja nie zakwestionowałem…)
Ale proszę mi pozwolić skończyć.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku…)
Proszę mi pozwolić skończyć. Za chwilę oddam
panu głos.
Pan dyskredytuje autorytet profesora na podstawie
części jego badań, a przypominam państwu, że to nie
było tematem posiedzenia komisji. Ma pan do tego
prawo, ale osobiście… Ja tego nigdy nie kwestionuję.
Ale chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że rozmawiamy tutaj o profesorze zwyczajnym, który jest
autorem podręcznika akademickiego z zakresu prawa konstytucyjnego. A pomijając te wszystkie fakty,
chciałbym zauważyć, że rozmawiamy o posiedzeniu
komisji i teraz są pytania do sprawozdawcy komisji
dotyczące posiedzenia komisji.
Oddaję panu głos.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, po pierwsze, że
– można to sprawdzić – ja nie dyskredytuję pana profesora. Zadałem pytanie, które dotyczy posiedzenia
komisji. Zapytałem tylko i wyłącznie o to, czy możemy być zupełnie spokojni, jeżeli dysponujemy tylko
jedną analizą prawną i gdy Senat nie zadał sobie pracy, bo nie miał na to czasu, żeby zdobyć jakiekolwiek
inne ekspertyzy. Nigdy nie powiedziałem, że mam
cokolwiek do pana profesora. Bardzo się cieszę, że
napisał podręcznik i w żaden sposób nie próbowałem
go dyskredytować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za te słowa.
Czy pan senator ma coś do dodania w tym temacie?
(Senator Stanisław Gogacz: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam dwa pytania do panów senatorów sprawozdawców.
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Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

(senator B. Borusewicz)
Chodzi o art. 9 ust. 1 i 2. Art. 9 ust. 1 mówi: „Do
postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym,
zwanym dalej «Trybunałem», wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 1, stosuje się przepis tej ustawy”. Ust. 2
wyłącza… mówi: „Czynności procesowe dokonane
w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy”. Jakie czynności procesowe pozostają
w mocy? No bo w art. 9 ust. 1 mówi się, że postępowania przed trybunałem wszczęte… że do tych
postępowań, które trwają, stosuje się tę nową ustawę.
A ust. 2 wyłącza czynności procesowe… W związku z tym zadaję takie pytanie: czy czynności procesowe nie należą do postępowań przed Trybunałem
Konstytucyjnym? To pokazuje na sprzeczność. Jeżeli
można, to ja bym poprosił o zajęcie stanowiska i jakąś
interpretację. Ja nie chcę za bardzo… Jeżeli pan nie
będzie mógł odpowiedzieć, to zadam pytanie komu
innemu.
I pytanie w związku z art. 15 ust. 2. Tam mówi
się, że do zadań prezesa trybunału należy wydanie
w terminie do 31 sierpnia 2017 r. zarządzenia, w którym określi liczbę i wykaz stanowisk itd., itd. To
są… Czyli chodzi o skonkretyzowanie, jak po tej
reorganizacji administracji trybunału ma to wyglądać. W związku z tym mam pytanie: co będzie, jeżeli prezesa trybunału nie będzie? Kto takie decyzje
podejmie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Jeżeli chodzi o art. 9 ust. 1, „W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowanie
przed Trybunałem Konstytucyjnym, zwanym dalej
«Trybunałem», prowadzi się na zasadach w niej określonych”… W art. 1… „Ustawa o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 1–6”… To właśnie jest zwrócenie uwagi, że wcześniejsze wejście w życie art. 1–6
ustawy o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym jest konieczne, gdyż
trzeba m.in. określić, jakie są organy wewnętrzne
trybunału i czym jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
Jeżeli chodzi o art. 1–6 ustawy o organizacji… To
są artykuły… Art. 1 mówi o tym, że „Trybunał
Konstytucyjny, zwany dalej «Trybunałem», jest organem władzy sądowniczej powołanym w celu wykonywania kompetencji określonych”… Dalej: „Siedzibą

Trybunału jest m.st. Warszawa”. „W skład”… To są
te artykuły, które po prostu są wymienione w art. 1,
gdzie jest powiedziane, że art. 1–6 wchodzą w życie
w dniu następującym po dniu ogłoszenia. I art. 16–32,
które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. Art. 16–
32, to jest ustawa o organizacji i trybie… Tu chodzi
o… „Jednostkami organizacyjnymi działającymi
w Trybunale są: Kancelaria Trybunału, Biuro Służby
Prawnej Trybunału”. To zmierza do tego, że zgodnie
z zapisami przedmiotowej ustawy z dniem 1 stycznia
2018 r. znosi się Biuro Trybunału oraz tworzy się
Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej. Jednak
pomiędzy wejściem tej ustawy w życie a 1 stycznia
2018 r. te instytucje muszą istnieć, żeby w miejsce
zlikwidowanych instytucji weszły te nowe. W końcu
znosi się Biuro Trybunału, a tworzy się 2 instytucje, Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej
Trybunału. No i oczywiście dalej to…

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, w pierwszym pytaniu trzeba
zwrócić uwagę na sprzeczność w art. 9… No, może
nie ma tutaj sprzeczności, zadaję pytanie, żeby to
wyjaśnić. Art. 9 ust. 1 mówi, że do postępowań przed
Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy nowej ustawy. Z kolei ust. 2
wyłącza czynności procesowe, więc jak w związku
z tym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam,
Panie Senatorze Rulewski… Panie Senatorze, ale pan
jest sprawozdawcą. Jeżeli będą pytania do pana, to
będzie niezręczna sytuacja…)
No, będą pytania. I wtedy przerwę trzeba będzie
zarządzić.
(Głos z sali: Jeśli nie będzie sprawozdawcy.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Muszę być czujny. Przepraszam, Panie Marszałku.)
I to jest… Jeżeli pan nie widzi sprzeczności, to ja
przyjmuję…
(Senator Stanisław Gogacz: Panie Marszałku…)
To było jedno pytanie.
Teraz drugie, dotyczące obowiązków prezesa
Trybunału Konstytucyjnego, który powołuje te organy trybunału, administracji trybunału. No, zapytam
tak… Prezes ma powołać te organy do 31 sierpnia
2017 r. czy wydać zarządzenie. Co będzie, jeżeli wtedy nadal nie będzie prezesa trybunału?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Bo nie ma mowy
o pełniącym obowiązki prezesa, tylko o prezesie try-
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(senator G. Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

bunału. Co będzie, jeżeli nadal nie będzie prezesa
trybunału?)

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku, myślę, że Zgromadzenie Ogólne
jako ten organ, który po prostu podejmuje decyzje…
(Rozmowy na sali)
Zgromadzenie Ogólne… W art. 15 ust. 1 czytamy, że zgromadzenie ogólne w terminie do 31 lipca
planuje i uchwala regulamin… itd., itd. Na posiedzeniu komisji nie było dyskusji o aż tak szczegółowych kwestiach. Wydaje się jednak, że w takiej
sytuacji, jaką pan przywołał, skoro nie będzie sędziego pełniącego obowiązki i skoro już mówiliśmy
o wiceprezesie, Zgromadzenie Ogólne zdecyduje
z pewnością w ramach regulaminu trybunału, który
też będzie powoływany… No, na pewno będzie to
taki sposób, że wyznaczony zostanie jeden sędzia,
który będzie umocowany do tego, żeby podejmował decyzję. Ale nie było o tym dyskusji, to jest
tylko moja interpretacja. Nie było o tym dyskusji
na posiedzeniu komisji.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.
Czy w trakcie prac komisji, podczas uzasadniania
zmiany w zakresie administracji Trybunału, mianowicie dotyczących likwidacji Biura Trybunału
Konstytucyjnego i zastąpienia go Kancelarią
Trybunału i Biurem Służby Prawnej Trybunału,
przedstawiciel wnioskodawców, wnioskodawca odniósł się w jakikolwiek sposób do obecnie funkcjonującego Biura Trybunału? Ono w dość powszechnej
opinii środowisk prawniczych… Było ono konsekwentnie budowane przez bardzo wiele lat, skupia
wybitnych naukowców po habilitacjach, prawników
z doktoratami z zakresu prawa, jest to zespół, który
dość sprawnie funkcjonuje, a jego pracownicy szczycą się osiągnięciami naukowymi, publicystycznymi
z zakresu prawa. Czy w jakikolwiek sposób podczas
uzasadniania tego kwestionowano jakość merytoryczną obecnej kadry Biura Trybunału? I czy w debacie
podczas prac pojawiło się stwierdzenie – bo takie na
pewno pojawiały się w debacie publicznej i w publicystyce – że być może to jest narzędzie do tego, aby
nowy szef Trybunału Konstytucyjnego po prostu miał
instrument do zmiany kadry, bardzo dobrej kadry?
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Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o dyskusję nad tym,
że znosi się, o czym mówi art. 1, Biuro Trybunału i powołuje w to miejsce dwie instytucje, czyli Kancelarię
Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału, to dyskusji o przygotowaniu merytorycznym, o doświadczeniu pracowników obecnego Biura Trybunału, jeśli
dobrze pamiętam, nie było.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Zdrojewska. Proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Senatorze
Sprawozdawco! Dzisiaj na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej pojawił się, występujący w imieniu
pana posła wnioskodawcy Piotrowicza, inny pan poseł… przepraszam, nie pamiętam nazwiska…
(Senator Stanisław Gogacz: Buda.)
…pan poseł Buda, który się spóźnił do nas, na
posiedzenie komisji, następnie wyszedł wcześniej,
prawdę mówiąc, w trakcie odpowiedzi na pytanie
jednego z senatorów i nie zdążył też odpowiedzieć
na wszystkie moje pytania, które chciałam zadać.
W związku z tym mam takie pytanie: czy pan poseł
Buda albo pan poseł Piotrowicz będzie tak łaskaw
i przyjdzie do nas, aby odpowiedzieć na istotne pytania, które chciałabym zadać? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja mogę pani senator mówić o posiedzeniu komisji, jeżeli zaś chodzi o tę salę, to tu gospodarzem
jest marszałek i z tego, jak mi się wydaje… Ja nawet
nie wiem, czy marszałek zaprosił przedstawiciela
wnioskodawców i czy byłby to pan poseł Piotrowicz,
czy pan poseł Buda. W każdym razie faktycznie
na posiedzeniu komisji pojawił się pan poseł. Nie
przypuszczam, żeby był bardzo spóźniony, bo była
okazja, żeby się wypowiedział. Pan poseł usprawiedliwiał się tym, że ma jakieś umówione zajęcia
itd., ale myślę, że i tak sporo czasu tu przebywał.
Ja nie wiem, czy jest tu zaproszony przedstawiciel
wnioskodawców.

32. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2016 r.

68

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, chcę zadać pytanie przedstawicielowi wniosku mniejszości, panu senatorowi
Rulewskiemu.
Panie Senatorze, pytanie jest stosunkowo proste.
Ponieważ państwo absolutyzujecie kompetencje czy
też pozycję wiceprezesa, prosiłbym o przeczytanie,
zacytowanie z konstytucji, jakie są kompetencje wiceprezesa. Czy konstytucja w ogóle cokolwiek mówi
na ten temat, czy też oddaje to w ręce ustawodawcy
zwykłego? W art. 197 jest mowa o tym, że organizację
Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa, a zatem
także kompetencje wiceprezesa.
Proszę też o szczegółową odpowiedź na drugie
pytanie. Państwo często posługujecie się pojęciem,
stwierdzeniem, że wiceprezes zastępuje prezesa. To
proszę wytłumaczyć, kogo zastępuje, kogo jakoby
zastępuje wiceprezes, gdy prezesa już nie ma. Prezes
po prostu skończył kadencję, nie ma go w tym znaczeniu, że fizycznie nie ma osoby, która pełni funkcję
prezesa. Kogo wtedy zastępuje wiceprezes?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Konstytucja powiada, że jest prezes i jest zastępca,
i że oni obaj – lub oboje, jeśli będzie tu kobieta – są
bodajże mianowani, czyli składają przysięgę… Tak,
są mianowani przez prezydenta, przyjmowana jest od
nich… mianowani są przez prezydenta. Rzeczywiście
nie ma, tak jak pan to ujął w swoim pytaniu o charakterze wskazującym, określonych kompetencji wiceprezesa. Ja myślę, że fakt, że wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego zastępuje prezesa, jeśli nie ma prezesa, jest – tak jest w moim przekonaniu – określeniem jego kompetencji ogólnych.
Twierdzę, że konstytucja w tym zakresie nie mogła się dalej posunąć, ponieważ rzeczywiście jest
tak, jak pan sugeruje, tzn. że rozwiązania zawarte
są w ustawie szczegółowej. Konstytucja w innych
przypadkach, w których się wyraźnie wskazuje, że
istnieje wiceprezes lub zastępca, nie wskazuje kompetencji. Wcześniej przywołałem w swoim wystąpieniu informację o tym, że w punkcie dotyczącym
konstytuowania Rady Ministrów jest mowa o prezesie
Rady Ministrów, o ministrach i wiceprezesach, nawet
dwóch wiceprezesach. Rzeczywiście są określone

kompetencje prezesa Rady Ministrów, nawet ministrów, ale w żadnej literze nie ma mowy o tym, jakie kompetencje mają wiceprezesi Rady Ministrów.
Zatem pojęcia konstytucyjne i pojęcia istotne…
W pańskim twierdzeniu był też zarzut, że my to
absolutyzujemy. Ja nie chciałbym absolutyzować, tylko w imieniu wnioskodawców wniosku mniejszości
chciałbym związać to z faktem, że w tym przypadku
czynimy zarzut naruszenia konstytucji. Nie czynimy zarzutu naruszenia konstytucji co do tego, że nie
określono kompetencji wiceprezesa – już nieważne,
czy w konstytucji, czy w ustawie – tylko czynimy
zarzut naruszenia konstytucji w związku z tym, że
tworzy się instytucję zastępcy prezesa na okoliczność wydarzenia bądź osoby. Czyli uciekamy od abstraktu. Zdaje się, że to też jest czasem przedmiotem
pańskich wystąpień, tzn. to, że prawo nie może być
incydentalne, związane z jakimś wydarzeniem bądź
osobą, tylko musi być abstrakcyjne. Oczywiście są
wyjątki, np. gdy w 1996 r. Polskę dotknęła powódź,
to myśmy tworzyli ustawy związane z tym wydarzeniem. Tylko że to był stan nadzwyczajny. Uważamy,
że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego nie ma
stanu nadzwyczajnego, chyba że przyjmiemy, że
nadzwyczajne jest to, że pewna osoba w tych dniach
zostanie zastępcą prezesa.
Warto jeszcze powiedzieć, że wiążemy to z faktem, iż obecnie trybunał funkcjonuje, wydaje orzeczenia, nade wszystko wskazał kandydatów i jest zagwarantowana ciągłość pracy w każdym przypadku.
A proszę, Panie Senatorze… Przepraszam, że rozszerzę… A jak można byłoby wyobrazić sobie pracę
trybunału w warunkach nadzwyczajnych, a tą nadzwyczajnością jest fakt, że oto nagle trzech sędziów
jest dotkniętych epidemią? Dobrze, że trzech. Ale co
by się stało, gdyby ta choroba dopadła również pana
prezesa? I gdyby była to choroba długotrwała, co już
w ogóle byłoby precedensem? Inna sędzina wprost…
Sędzina bodajże, tak? Przepraszam, jeśli się mylę…
(Głosy z sali: Sędzia.)
Sędzia, dziękuję za pomoc. A inny sędzia, nie
tłumacząc się w ogóle, wręcz odmawia obowiązków
konstytucyjnych, konstytucyjnych…
Powtarzam jeszcze raz, że my nie absolutyzujemy,
nie czepiamy się literek. My czepiamy się zespołu
zdarzeń i wydarzeń, które – powiem panu szczerze,
a panu należy się szczerość, bo pan też tak się wyraża… To będzie trochę osobista wypowiedź. My nie
chcemy, żeby o prawie, o praworządności w Polsce
decydowała ferajna. Nie powiem z jakiej ulicy.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Marszałku…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.
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Senator Jerzy Czerwiński:
Być może pytanie nie było do końca zrozumiałe.
Otóż ja twierdzę, że państwo, powiedziałbym, ex cathedra twierdzicie, że pewne uprawnienia wiceprezesa wynikają tylko z tego, że on się nazywa: wiceprezes. I chciałem się dowiedzieć, czy w konstytucji
te uprawnienia są. Twierdzi pan, że nie ma. Powinny
być w ustawie. A więc my w ustawie je dajemy lub też
ich nie dajemy. Nas do tego upoważnia ustrojodawca. Państwo szermujecie… W wielu wystąpieniach
z państwa strony było powiedziane, że wiceprezes
zastępuje prezesa. W tym kontekście słowo „zastępuje”… Chodzi o sytuacje, w których prezes jest,
ale chwilowo jest nieobecny, wskutek np. choroby
czy wyjazdu dłuższego. To się może zdarzyć, to jest
zrozumiałe. A ja chciałem z pana wydobyć – pan mi
na to pytanie nie odpowiedział – co znaczy fraza
„wiceprezes zastępuje prezesa” w sytuacji, w której
prezesa nie ma.
(Senator Mieczysław Augustyn: Do czasu wyborów.)
I co wtedy? No właśnie. Proszę zauważyć, że są
takie systemy, przez nas tolerowane, mało tego, wprowadzane, jak np. kolegialny zarząd powiatu czy województwa. Podanie się prezesa do dymisji – mówiąc
„prezesa”, mam tu na myśli starostę lub marszałka
– powoduje dymisję całego tego organu kolegialnego.
A więc nawet takie daleko idące konsekwencje zachowań prezesa, jego obecności lub nieobecności, jego
istnienia, mają miejsce w naszym systemie prawnym.
I wrócę do swojego pytania. Proszę wytłumaczyć, czy
wiceprezes może zastępować prezesa, a jeśli tak, to
w jaki sposób, jeżeli tego prezesa faktycznie już nie
ma, bo skończyła się jego kadencja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Wróćmy do… Chcemy uciec od debaty o rzeczywistości, ale ta rzeczywistość wychodzi z tej ustawy.
Nie byłoby w ogóle tego zamieszania, nawet po przyjęciu tych kolejnych ustaw – o tym pan marszałek
Borusewicz mówił – w których raz było 5 kandydatów na prezesa, jak pamiętam, później było ich 3,
bo to zmieniono itd., a teraz się okazuje, że prawie
każdy może nim być, gdyby pozwolono Trybunałowi
Konstytucyjnemu pracować w składzie 9-osobowym.
Wówczas w ogóle nie byłoby tego problemu. Państwo
oczywiście wykorzystują czy nadużywają pewnej
formuły.
I teraz moja odpowiedź na pańskie zarzuty dotyczące absolutyzacji. No, mógłbym odpowiedzieć
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pytaniem, jeśli pan się nie obrazi. Jeśli pańskie
twierdzenie jest uprawnione i podyktowane pewną
troską, precyzyjnością, to dlaczego wnioskodawcy
nie idą drogą, żeby to, czego zdaniem pana brakuje, uzupełnić w tej ustawie? Chodzi o istniejącego
konstytucyjnego wiceprezesa. Dlaczego się tworzy
nową instytucję, zdaniem niektórych jednak śmieszną, bo, jak powiedziałem, to jest zastępca zastępcy?
Prawda? Na dodatek, co wykazujemy, to wcale nie
rozwiązuje problemu konstytucyjnego. Co niby ten
zastępca zastępcy miałby w ogóle robić w przypadku,
gdy znowuż się pojawi jakaś blokada o charakterze
epidemii czy też obstrukcji? Państwo nie rozwiązują
tej sprawy. Jak powiadam, te rozwiązania w sposób
naturalny należy rozumieć poprzez… Bo konstytucja nie jest instrukcją obsługi obrabiarki, tylko jest
rzeczywiście mapą drogową, jest aktem, z którego da
się coś wywodzić. I właśnie, wiemy… Bo w istocie
rzeczy gdyby konstytucja – a pan chyba to wie, bo pan
jest prawnikiem – była precyzyjnym opisem wszystkich zachowań, które miały miejsce, mają miejsce
bądź będą miały miejsce, to oczywiście nie byłoby
w ogóle potrzeby Trybunału Konstytucyjnego, w tym
funkcji wiceprezesa, bo wszystko byłoby zapisane
w konstytucji, którą się czyta wprost.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pozwolę sobie powtórzyć dwa pytania, na które
nie dostałem odpowiedzi, a jedno dołożę.
Mianowicie pytałem, czy była dyskusja na temat
odpowiedzi, jaką daje Biuro Legislacyjne, że cel ustawy można zrealizować, zmieniając 3 daty wejścia
w życie poprzednio uchwalonych ustaw. Czy państwo
braliście to pod uwagę?
Druga kwestia. Ponieważ pan przewodniczący
nie mógł odnaleźć tego zapisu, w którym była mowa
o niekonstytucyjności, to właśnie go szukam, bo go
sobie gdzieś zaznaczyłem… Ale nim zadam to pytanie, zadam inne.
Chodzi mi o to, co jest zawarte w przepisie art. 19.
Otóż mówi się w nim, że wyroki trybunału oraz
rozstrzygnięcia trybunału podjęte z naruszeniem
przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym…
i w jednym wersie wskazana jest jedna, a w innym
wersie druga ustawa. To, po pierwsze, mam pytanie,
czy państwo mówiliście o tym, kto to niby określił,
że w ogóle są takie naruszone przepisy. Czy powoływano się na wyroki trybunału, który stwierdził, że
przepisy ustaw o trybunale były naruszone? O jakie
przepisy chodzi? Na jakiej podstawie określono, że
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są wyroki niezgodne z prawem tak naprawdę? Bo
chodzi o dookreśloność prawa. No, to trzeba wiedzieć, jakie to wyroki mają być publikowane. A po
drugie, co będzie, kiedy wprowadzimy art. 19, a pani
premier powie, że nie opublikuje wyroku, bo uznaje,
że art. 19 jest jej zdaniem niezgodny z konstytucją?
Zresztą ja twierdzę, że jest niezgodny z konstytucją.
Więc co będzie wtedy? Czy znowu napiszemy ustawę
mówiącą, że one będą publikowane, chociaż nie będą
publikowane?
Znalazłem już ten przepis, o który pan pytał, Panie
Przewodniczący. To jest w jedenastej uwadze Biura
Legislacyjnego, które mówi, że identyczna regulacja
była już zapisywana i postawiono jej zarzuty niekonstytucyjności, przywołany jest wyrok mówiący
o naruszeniu art. 190 ust. 1 i 2 konstytucji. Czy państwo rozważaliście to, że ten przepis jest niezgodny
z konstytucją? Jak widać, nie jest to tylko moje zdanie.
Może być tak, że to będzie też zdanie pani premier
i że ona teraz też wyroków nie opublikuje, ponieważ
to jest niezgodne z konstytucją.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Głos z sali: W kółko będziemy się ganiać.)

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, dyskusji na ten temat nie było.
Natomiast, no… W komisji nie było na ten temat dyskusji. Wiemy jednak o tym, że przywoływano takie
sytuacje, że trybunał powinien postępować zgodnie
z ustawą zwykłą, zgodnie z zapisem art. 197 konstytucji i jeżeli np. jest nieodpowiedni skład trybunału…
itd., itd. Cała ta dyskusja się przetoczyła. I jeżeli mówimy o tym, że wyrok Trybunału, rozstrzygnięcie
było podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, to
w tym momencie na pewno trzeba byłoby…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale kto będzie
decydował?)
Myśmy nie dyskutowali o tym, kto będzie decydował, tak że odpowiedź to byłaby moja wolna
interpretacja. A lepiej byłoby, gdybym powtarzał to,
co było na posiedzeniu komisji. Jeżeli zaś chodzi o…
Nie było tego w dyskusji na posiedzeniu komisji, nie
było na ten temat…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie
Przewodniczący, ja próbuję zrozumieć istotę tego
przepisu.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale proszę pozwolić, Panie Senatorze…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak rozumiem,
pan przewodniczący też go nie rozumie.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale ja udzielam
głosu.)
Panie Senatorze, przecież powiedziałem, że była
dyskusja… W zasadzie dyskusja dotyczyła tego, czy
trybunał może się opierać na zapisach konstytucji,
tak wprost, czy też powinien opierać się na ustawie
zwykłej. Trybunał przez pewien czas nie opierał się
na ustawie zwykłej, dlatego nie były publikowane
wyroki itd. Jeżeli pan przywołuje tutaj zapis art. 19,
w którym mowa o tym, że rozstrzygnięcia podjęte
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
o Trybunale Konstytucyjnym… Oczywiście mówiąc
o ustawie z 25 czerwca, musimy mówić też o jej nowelizacji z listopada. I tak to należy czytać.
A jeżeli chodzi o pkt 11 opinii Biura Legislacyjnego…
Wie pan, tu jest sformułowanie „mogą mu zostać
postawione”. Ale skoro żaden z senatorów Komisji
Ustawodawczej tej kwestii nie podnosił i nie było dyskusji, to znaczy, że nie było dyskusji. I ja, jako sprawozdawca komisji, nie jestem uprawniony do tego,
żeby przedstawić tu teraz własne interpretacje. Bo tu
jest taka formuła… Pani legislator stwierdza, że to,
co pan tu właśnie przywołał… I w pkcie 11 tej opinii
legislacyjnej jest napisane, że sytuacja, jaką znajdujemy
w art. 19 przedmiotowej ustawy… że w konsekwencji
mogą zostać postawione dokładnie takie same zarzuty
jak te, o których pan właśnie powiedział. Ale nie było
na ten temat dyskusji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan
Andrzej Rzepliński, pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Tak.)
Zapraszam.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie
Senatorowie!
Bardzo dziękuję za zaproszenie. To zaproszenie
wystosował do mnie…
(Senator Adam Gawęda: Nie tak, Panie Prezesie,
„Panie Marszałku”.)
Przepraszam, Panie Marszałku.
…pan marszałek Karczewski. Zresztą otrzymywałem od pana marszałka zaproszenia na wszystkie
posiedzenia plenarne Senatu i za to również bardzo
dziękuję.
Chciałbym zauważyć, że w polskiej praktyce legislacyjnej projekty ustaw regulujących ustrój sądów
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– wszystkich rodzajów sądów: i Sądu Najwyższego,
i Trybunału Konstytucyjnego, i sądów administracyjnych, i sądów wojskowych – przedstawiał do laski
marszałkowskiej prezydent Rzeczypospolitej. I też
ustalił się pewien zwyczaj konstytucyjny. A w demokracji konstytucyjnej zwyczaj to jest wartość,
którą w każdym państwie szczególnie się szanuje.
I zwyczaje konstytucyjne się rozwija, utrwala, bo
one pozwalają rozstrzygać pewne trudne sytuacje
w sposób, który zadowala wszystkie strony w wyniku
pewnego konsensu. Tak więc w tej naszej praktyce…
A od 1990 r. brałem udział jako ekspert prezydencki
w kilku spotkaniach – nie we wszystkich naturalnie – na których był przygotowywany projekt ustawy regulującej ustrój sądów, w tym także Krajowej
Rady Sądownictwa. I wtedy Kancelaria Prezydenta
zapraszała wielu ekspertów, tak że oczywiście grupa zainteresowanych tym sędziów też brała w tym
udział. Tak też było z ustawą z 25 czerwca 2015 r.
Prezydent otrzymał założenia tej ustawy od sędziów
Trybunału Konstytucyjnego w styczniu 2012 r. i po
półtorarocznych pracach z udziałem przedstawicieli wszystkich ówczesnych klubów parlamentarnych
w lipcu 2013 r. przedstawił ją marszałkowi Sejmu.
Myślę, że chyba nawet lepiej byłoby, gdyby to był projekt rządu. Bo jeśli projekt jest rządowy, to oznacza
to, że są uzgodnienia międzyresortowe, a o ważnych,
istotnych ustrojowo problemach powinno się dyskutować na różnych szczeblach władzy wykonawczej.
W tak ważnej kwestii, jaką jest ustawa o Trybunale
Konstytucyjnym, jedna z najważniejszych – obok
kodeksu wyborczego – politycznych ustaw państwa,
powinna toczyć się szeroko zakrojona dyskusja.
Chciałbym też powiedzieć o kwestii prezesa i wiceprezesa. Konstytucja wspomina tylko, że są takie
organy konstytucyjne – jak się okazuje, istotne organy
– jak prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że
prezes Trybunału Konstytucyjnego kieruje pracami trybunału oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jest
zupełnie oczywiste, że skoro ustawodawca wprost
stwierdził, że istnieją takie instytucje, takie organy
konstytucyjne jak prezes Trybunału Konstytucyjnego
oraz wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, to w razie nieobecności prezesa jego funkcję w pełni przejmuje wiceprezes. I nikt inny, żaden sędzia ani nawet
10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie może
trybunałem kierować i reprezentować go na zewnątrz.
Sporą część dyskusji poświęcili państwo opinii
pana prof. Banaszaka. Nie wiem, czy wśród profesorów, profesorów prawa, profesorów zwyczajnych
prawa i profesorów zwyczajnych prawa z doktoratem honorowym – ja należę do tej ostatniej grupy –
znalazłby się ktoś, kto by się podjął uzasadnienia tej
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w sumie bardzo karkołomnej tezy, że któryś sędzia
może pełnić tę funkcję obok anihilowanego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej
że jest to funkcja nieokreślona w czasie, bo to może
trwać i pół roku – dopóki nie zostanie powołany prezes. I wobec tego jeden z sędziów, funkcjonujący
nie w ramach konstytucji, tylko poza konstytucją,
pełnić będzie funkcję sędziego, który nie jest prezesem, ale kieruje pracami trybunału i reprezentuje go
na zewnątrz. Skoro tak, to równie dobrze możemy
sobie wyobrazić, że ustawodawca powoła… Mamy
też Sąd Najwyższy. Konstytucja wprost wymienia
takie organy jak pierwszy prezes Sądu Najwyższego
i prezesi izb Sądu Najwyższego. Ustawa o Sądzie
Najwyższym stanowi, który z prezesów izb na mocy
uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu
Najwyższego pełni w razie nieobecności pierwszego
prezesa funkcję pierwszego prezesa, kieruje pracami
Sądu Najwyższego, reprezentuje go na zewnątrz. Czy
to nie może być precedens do tego, żeby również
w Sądzie Najwyższym powołać – przez ustawodawcę, w ramach tej opinii i ustawy uchwalonej przez
obie Wysokie Izby – instytucję sędziego pełniącego
funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, obok
4 prezesów Sądu Najwyższego? Byłoby to, w moim
przekonaniu i zapewne znakomitej większości profesorów zwyczajnych prawa, dość dziwne.
Teraz chciałbym powiedzieć o bardzo bolesnym
przepisie. Bolesnym, bo otrzymuję sporo telefonów
od sędziów z całej Polski. Mówią: dlaczego parlament
chce uchwalić wobec sędziów konstytucyjnych, którzy z natury rzeczy są dla nas autorytetem, przepis
zachęcający ich do opuszczenia tego sądu najwyższego? Ja nawet inaczej niż pan senator Rulewski
bym to akcentował. Tu nie chodzi o unikanie złożenia
oświadczenia majątkowego, które będzie opublikowane, tu chodzi o zachęcenie ich do odejścia z trybunału. Wiadomo, dlaczego do odejścia z trybunału. To
kupienie wolnych wakatów, to stworzenie wakatów
w Trybunale Konstytucyjnym. Na Boga, nie może
parlament stanowić prawa tak, że zachęca sędziów
konstytucyjnych do tego, żeby opuszczali sąd konstytucyjny! Albo mówimy bez poczucia odpowiedzialności, albo nie bez kozery mówimy, że bycie
sędzią konstytucyjnym jest ukoronowaniem kariery prawników. Spośród 100 tysięcy praktykujących
prawników i 300 tysięcy osób, które ukończyły studia
prawnicze, bardzo niewielu ma szansę zostać sędzią
konstytucyjnym. No, nie róbmy tego sędziom konstytucyjnym. Jestem głęboko przekonany, że żaden
sędzia konstytucyjny nie skorzysta z tego, ale nawet
jeżeli jeden skorzysta, to będzie to strata każdego
z nas, wszystkich nas. Nie róbmy tego sędziom konstytucyjnym, błagam państwa.
Seria 3 ustaw, którą Sejm teraz uchwala, charakteryzuje się tym… To, co jest regulacją trybu postępo-
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wania w tych ustawach, w tej serii ustaw, którą kończy
teraz ta dyskusja w Senacie, stanowi dość dokładne
odwzorowanie ustawy z 25 czerwca 2015 r. – tej rzekomo złej ustawy, a znakomitej ustawy. Ustawy, która
obowiązywała przez kilka miesięcy, prawie rok, a pozwoliła przyspieszyć tryb załatwiania spraw, naprawdę zracjonalizować pracę. Ustawy, która – podobnie
jak ustawy o trybunałach konstytucyjnych czy sądach
konstytucyjnych w innych państwach, w związku
z różnymi mającymi znaczenie faktami, musiały być
uchwalone po to, żeby praca tego najważniejszego
sądu w każdym państwie była racjonalna i przynosiła
możliwie najlepsze efekty… To znaczy by prowadziła
do tego, że system prawny był logiczny, spójny i budził zaufanie obywateli do inwestowania swojego
życia i swoich interesów w ojczyźnie.
Tymczasem w tej części, w której jest mowa o organizacji Trybunału Konstytucyjnego, mamy właśnie
coś naprawdę zupełnie odwrotnego. Ustawodawca
jakby zrozumiał, że ustawa z czerwca 2015 r. była
dobra i sensowna, i jej sensowne przepisy regulujące postępowanie przed trybunałem przywraca. Jeśli
miałbym jakiś zarzut, to taki, że w ustawie z czerwca
2015 r. ustawodawca silnie wzmocnił pozycję przewodniczącego składu orzekającego. Ustawa i ta seria ustaw praktycznie czynią z prezesa Trybunału
Konstytucyjnego władcę niemal absolutnego, który…
Masa rzeczy oczywiście zależy od osoby, która pełni funkcję prezesa trybunału, ale znowu nie należy
kusić przepisami tego, że prezes trybunału mógłby
mieć taką przypisaną mu władzę, że, praktycznie
rzecz biorąc, będzie mógł konfliktować prace i tak
kierować Trybunałem Konstytucyjnym, że to będzie
bardzo trudne miejsce do sensownej kontroli konstytucyjności prawa.
Czy Trybunał Konstytucyjny… Była taka wypowiedź, że nie ma sądów konstytucyjnych w wielu
państwach. Ja już chyba w Wysokiej Izbie to mówiłem: na 28 państw unijnych sądy konstytucyjne
o scentralizowanej kontroli konstytucyjności prawa
istnieją w 17 państwach – unijnych, mówimy o Unii
Europejskiej – a w 7 państwach istnieje kontrola
konstytucyjności tzw. rozproszona. Do tych państw
należy m.in. Holandia, która czasami jest w debacie
wymieniana jako przykład państwa, w którym nie
ma kontroli konstytucyjności. Art. 20 Konstytucji
Królestwa Niderlandów mówi dokładnie tak, że sądy
nie mogą sprawować kontroli konstytucyjności prawa, czyli badać zgodności ustaw z konstytucją. Ale
konstytucja Holandii mówi, że sądy holenderskie
mają prawo kontrolować zgodność ustaw i wyroków, decyzji z europejską konwencją praw człowieka
oraz z Kartą praw podstawowych UE, i ich wyroki
uchylają ustawy, które są sprzeczne bądź z europej-

ską konwencją praw człowieka, bądź z Kartą praw
podstawowych UE. I nie mówię tutaj o informacji
wziętej z sufitu czy z plotek. Znam sędziów holenderskich, było niedawno spotkanie grupy sędziów
holenderskich tu, w Warszawie, i dyskutowaliśmy, i ja
jeszcze raz w obecności innych sędziów zapytałem
ich o to – wiedząc o tym, jak jest, ale chciałem, żeby
to oni powiedzieli. I tak właśnie jest, w Holandii jest
kontrola konstytucyjności prawa.
Jeżeli nie ma kontroli konstytucyjności prawa
w Wielkiej Brytanii, to gdzie tak naprawdę jest? Jest,
ale w sposób charakterystyczny dla Brytyjczyków,
inny. No, mamy najlepszy dowód: wyrok High
Court, który stwierdził… zatrzymał władzę rządu. Powiedział: to parlament może zdecydować…
Jeden się może z tym zgodzić, drugi nie, ale chodzi
o samą zasadę. Czekamy na wyrok Sądu Najwyższego
Wielkiej Brytanii. W tej sprawie rząd odwoływał się
od wyroku High Court, który zdenerwował zwolenników Brexitu, odwoływał się do Sądu Najwyższego,
który w najbliższych dniach wyda wyrok. Sprawa
jest niezwykle trudna. Nie wywiera się nacisk na
sąd, żeby natychmiast wydał wyrok, i trudno sobie
wyobrazić, żeby ktokolwiek wpływał na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Wszyscy się
spodziewali, że wyrok będzie około 4–6 grudnia,
mamy już 14 grudnia, a sąd jeszcze nad tym pracuje,
co świadczy o wielkiej wadze tej sprawy. Ale trudno
sobie wyobrazić, żeby pani premier nie opublikowała
wyroku Sądu Najwyższego w tej sprawie, niezależnie
od tego, czy będzie się jej podobał, czy nie.
Jeżeli chodzi o vacatio legis… Wczoraj, kiedy
orzekaliśmy o tzw. małej ustawie medialnej, częściowo uznając jej konstytucyjność, częściowo uznając
jej niekonstytucyjność… Jej niekonstytucyjność trybunał uznał w części, w której konstytucyjne uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostały
przekazane Radzie Mediów Narodowych, bo nikt,
żaden ustawodawca nie ma prawa przekazywać tego,
co zostało wyraźnie określone w ustawie zasadniczej.
W innych kwestiach trybunał uznał, że przepisy są
zgodne z konstytucją.
Trybunał kontrolował tylko te przepisy, które jeszcze obowiązują, bo, jak wiemy, w czerwcu parlament
istotnie zmienił małą ustawę, ale w częściach konstytucyjnych, czyli określających pozycję Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów
Narodowych… Trybunał uznał, że ustawodawca nie
mógł powołać organu z takimi uprawnieniami. Mógł
oczywiście powołać organ, który będzie się nazywał
„Rada Mediów Narodowych”, dlaczego nie, ale chodzi o kompetencje, które są określone w konstytucji.
To wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
stoi na straży wolności słowa w mediach, nie tylko
elektronicznych, bo, jak stanowi konstytucja, ma szersze… Mam nadzieję, że ten wyrok został już opubli-
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kowany, bo jest on istotny dla porządku medialnego
w naszym kraju.
Ustawa zawiera taki sam przepis, jaki jest już
w ustawie uchwalonej przez Sejm – chodzi o vacatio
legis. Otóż tu praktycznie nie ma vacatio legis, bo
racjonalny ustawodawca myśli o tym, że coś może
nie wyjść albo że może się zdarzyć coś, czego nie
powinien sobie życzyć. Może być tak, że kiedy stanowi się, że ustawa wchodzi… A zapis, że ustawa
wchodzi w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu
w Dzienniku Ustaw, może oznaczać, że taka ustawa
jest publikowana na minutę przed północą, a minutę po północy już wchodzi w życie – nie ma tu
żadnego ruchu – ze wszystkimi tego skutkami dla
porządku prawnego, dla poczucia stabilności, dla
poczucia tego, że prawo jest stanowione w interesie
wszystkich obywateli. Jest to poważny problem. Jak
państwo wiedzą, trybunał umorzył postępowanie
w tym zakresie, ponieważ wnioskodawcy, rzecznik
praw obywatelskich i grupa posłów, nie dość precyzyjnie przedstawili swoje argumenty. Trybunał nie
jest organem, który pisze argumenty o niekonstytucyjności za wnioskodawcę, za sąd pytający czy
za sąd skarżący.
Wracam jeszcze do kwestii opinii pana
prof. Banaszaka. Powiedziałem, że nie wyobrażam
sobie profesora zwyczajnego prawa, doktora honorowego polskiego czy obcego uniwersytetu, który
podjąłby się napisania odpowiedzi na pytanie tak karkołomne jak to, czy jeden z sędziów może pełnić obowiązki prezesa Trybunału w sytuacji, w której w tymże sądzie w tym samym czasie urzęduje wiceprezes,
organ konstytucyjny. Skoro można sobie wyobrazić
taką opinię, to być może – choć mam nadzieję, że
nie – znalazłby się profesor, który odpowiedziałby na
pytanie skierowane np. przez prokuratora generalnego
chcącego przedstawić do Sądu Najwyższego skargę
kasacyjną dotyczącą… Chodzi o unieważnienie wyroku z 1934 r., jaki zapadł w stosunku do posłów parlamentu Rzeczypospolitej – od lewej do prawej strony
– skazanych, jak wiemy, na kary pozbawienia wolności przez dwóch sędziów. Był jeden odważny sędzia,
który powiedział w odniesieniu do wszystkich dwunastu zarzutów „niewinny”, ale tacy wielcy Polacy
jak Korfanty, jak Witos, jak Lieberman, jak Bielecki
dostali bezwzględne kary więzienia za to, że byli
posłami. I ten wyrok został unieważniony przez prezydenta Raczkiewicza, przez rząd Sikorskiego, przez
Radę Narodową RP w Londynie, ale tak naprawdę
pełną satysfakcję moralną skazanym w tym procesie
dałby tylko wyrok kasatoryjny Sądu Najwyższego.
Jaki on był? Nie wiemy. Załóżmy, że Sąd Najwyższy
zapytałby eksperta, profesora, czy Bereza Kartuska,
która poprzedzała proces warszawski, i sam wyrok
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były zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej, z konstytucją marcową, czy też nie. I nie daj Boże, żeby
się znalazł taki profesor i napisał, że to było legalne,
to było konstytucyjne… I Bereza, i proces to były
elementy porządkowania opozycji sejmowej, która
była niesforna i zasługiwała na odpowiednie potraktowanie.
Jeszcze jedna sprawa kapitalnej wagi. Panie
i Panowie Senatorowie, myślę, że w absolutnie
każdym państwie europejskim, w każdym państwie konstytucyjnym – chodzi mi o to vacatio
legis – musi być czas dany przez ustawodawcę,
czas na kontrolę konstytucyjności ustawy. Nie
zmuszajmy Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten
czas wyrywał. Przedstawiciele trybunału, inaczej
niż w przypadku sądów konstytucyjnych w innych
państwach unijnych, nie brali udziału, nie byli zapraszani… Jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję panu senatorowi i jednocześnie marszałkowi
Senatu, panu Karczewskiemu, za zaproszenie także
na to posiedzenie, bo przynajmniej mam możliwość powiedzenia o pewnych sprawach. W każdym
razie wszędzie prawo o sądach konstytucyjnych
jest pisane z udziałem, z aktywnym udziałem ich
przedstawicieli. Zwykle są to prezesi sądów konstytucyjnych, a jeżeli jest wiceprezes, to może to
być również wiceprezes.
Tak samo jest w sądach, które są sądami istotnymi
także dla Polaków. Myślę tu o Europejskim Trybunale
Sprawiedliwości. Ówczesny prezes Trybunału, wiceprezes, a także grupa sędziów brali aktywny udział
w konsultacjach z Parlamentem Europejskim, także
z Komisją Europejską, w końcu z Radą Europejską,
czyli najwyższym organem władzy wykonawczej, co
do statutu Trybunału Sprawiedliwości. I nie chodziło
o to, nikomu nawet nie przyszłoby do głowy to, że
sędziowie będą pisali takie prawo, które będzie dla
nich wygodne. Nie, ono ma być wygodne dla pół miliarda ludzi.
Prawo o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce
ma być wygodne dla 38 milionów Polaków. Dla nich
ma być wygodne. Ma umacniać zaufanie do naszego państwa i naszego prawa. Dlatego jeżeli nie ma
możliwości, aby sąd konstytucyjny brał udział w konsultacjach w czasie procesu legislacyjnego, to niech
ustawodawca da przynajmniej minimalny czas, nie
wiem, 3 miesiące na to, żeby z udziałem parlamentu, czyli marszałka Sejmu, prezesa Rady Ministrów,
prokuratora generalnego, również ekspertów powołanych przez sąd konstytucyjny, przygotować projekt
wyroku, który po publicznej rozprawie byłby ogłoszony. Wcale nie mówię, że gdyby było takie vacatio legis, ustawodawca nieco inaczej by uregulował
niektóre przepisy, bo wiedziałby, że bardzo trudno
będzie obronić ich konstytucyjność w postępowaniu
konstytucyjnym. W każdym razie tutaj mamy z tym
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vacatio legis w moim przekonaniu bardzo poważny
problem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Prezesie, proszę zostać, bo będą pytania
do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do prezesa
Trybunału Konstytucyjnego związane z omawianym
punktem porządku obrad.
Pytanie pragnie zadać pani senator Barbara
Zdrojewska.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Prezesie, dzisiaj mieliśmy posiedzenie komisji, wczoraj o godzinie 22.30 dostaliśmy
drogą e-mailową ustawę i musieliśmy się przygotować do dzisiejszej debaty. Jednym z dokumentów,
które mieliśmy od samego początku, rzeczywiście
była opinia pana prof. Banaszaka. Otóż okazuje
się, że jest jeden przypadek, w którym opinia pana
prof. Banaszaka pokrywa się z opinią Krajowej Rady
Sądownictwa, której przedstawiciel był dzisiaj na
posiedzeniu komisji. Dotyczy to sprawy tzw. kontrasygnaty w przypadku nadania prezydentowi kompetencji do powołania wiceprezesa czy pełnomocnika, tego, że wtedy zgodnie z konstytucją konieczna
jest – tj. art. 144 ust. 2 konstytucji, w którym o tym
jest mowa – kontrasygnata premiera. Ja dzisiaj na
posiedzeniu komisji zadałam takie pytanie przedstawicielowi wnioskodawcy i pan poseł powiedział, że
rzeczywiście prof. Banaszak coś takiego sugerował
i to było wpisane, ale potem zniknęło. Potem zniknęło
w trakcie procesu…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Przepraszam, ale co zniknęło?)
Zapis, który precyzował, że potrzebna jest w tym
przypadku kontrasygnata premiera. Pan przedstawiciel wnioskodawców z Sejmu dzisiaj mi wytłumaczył,
że nie ma już problemu dotyczącego kontrasygnaty.
Tymczasem konstytucja mówi o tym dosyć bezpośrednio, wprost. Proszę powiedzieć, w jaki sposób…
Czy jest takie zagrożenie, że premier będzie kontrasygnował powołanie przez prezydenta osoby pełniącej obowiązki prezesa? Tak wynika z konstytucji.
W związku z tym możemy mieć kłopoty konstytucyjne, bo to wskazywałoby… No, tak jak pani Szydło np.
nie drukowała, tak samo może nie podpisać postano-

wienia pana prezydenta, może nie kontrasygnować.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
I jeszcze pytanie zada pan marszałek Bogdan
Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale zdaje się, że kontrasygnata została wykasowana.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ona jest w konstytucji, Panie Marszałku.)
Rozumiem, ale w ustawie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan prezes za chwilkę
odpowie na to pytanie. Proszę o pytanie pana marszałka.)
Ja mam takie pytanie. Panie Prezesie, 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zbojkotowało
Zgromadzenie Ogólne, które zebrało się w celu wyłonienia kandydatów na prezesa. Czy pan wszczął
postępowanie dyscyplinarne w stosunku do tych 3
sędziów? Przyznam się, że ja jeszcze nie spotkałem
się z taką sytuacją, żeby sędziowie strajkowali.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
To już jest koniec pytania, tak?
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Jeżeli chodzi o kontrasygnatę prezydenta, to prezydent – o tym stanowi wprost konstytucja – powołuje
prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
co oznacza, że to jest jego konstytucyjna kompetencja, co oznacza, że nie jest wymagana kontrasygnata prezesa Rady Ministrów. Ale w tym przypadku
trzeba znać kontekst tych przepisów – no ja o tym
dowiaduję się dzisiaj, bo wiadomo, jak te prace szybko
postępują – że chodzi o sędziego, który będzie pełnił
obowiązki. Konstytucja nie zna takiego organu. Ja nie
wiem, czy prezydent w ogóle ma prawo powołać…
Bo konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa. Skrócenie tego… A jeżeli
w ogóle, to… Chociaż mam poważne wątpliwości,
czy prezydent może powołać do życia organ – bo
to będzie jednak organ stojący na czele Trybunału
Konstytucyjnego, organu konstytucyjnego – osobę,
która nie jest przedstawiona mu jako kandydat na prezesa trybunału. Akurat teraz, w grudniu, nie kończy
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się kadencja wiceprezesa. Kadencja obecnego wiceprezesa kończy się w końcu czerwca i wtedy będzie
poruszona kwestia wyboru kandydatów według ustawy, przywróconej ustawy, jak rozumiem, przepisów
ustawy, która obowiązywała jeszcze w 1997 r., i ustawy z czerwca 2015 r. Tam jest mowa o implementacji postanowień konstytucji w zakresie kompetencji
prezydenta, i w zakresie tego, że istnieją dwa organy
– prezes i wiceprezes. I konsekwentnie: jeżeli chodzi
o organizację trybunału, to reguluje to ustawa. To
prezes kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego
i reprezentuje go na zewnątrz.
Myślę, że tutaj byłoby potrzebne postępowanie
przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze wszystkimi argumentami i z typową rozprawą. Chodzi o to,
aby wszystkie istotne, kluczowe organy dla państwa
polskiego mogły przedstawić swoje argumenty na
publicznej rozprawie, żeby rozstrzygnąć, czy w tym
przypadku… Prezydent w ogóle nie ma prawa zajmować się tą kwestią, bo konstytucja mówi tylko tak: prezydencie, twoim prawem jest powołanie prezesa oraz
twoim prawem jest powołanie wiceprezesa. Nie ma tam
mowy o dodatkowej instytucji, konstytucja jej nie zna.
A skoro nie zna, to ktoś mógłby powiedzieć: w takim
przypadku konieczna jest kontrasygnata. I widzę, że
tutaj projektodawcy zapędzili się w ślepą uliczkę, bo
nie bardzo wiedzą, czy coś obowiązuje, czy nie obowiązuje. To jest dodatkowy argument potwierdzający
fakt, że mamy tu poważny kłopot konstytucyjny.
Jeżeli chodzi o pytanie pana marszałka
Borusewicza, to powiem, że nawet państwo nie wiedzą, jak… Jeżeli to nie jest kwestia… Nie mówię
o korupcji wśród sędziów, bo praktycznie od 10 lat jej
nie ma. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy sędziowie nietrzeźwi prowadzą samochód czy gubią akta.
Wówczas musi być wszczęte postępowanie. Sytuacja,
z którą mieliśmy do czynienia w trybunale, jest absolutnie atypowa, niezwykle niebezpieczna dla esprit
de corps polskich sądowników. Bo zwykli sędziowie
nie wyobrażają sobie, że sędzia może nie przyjść do
roboty, nie przyjść do sądu, nie przyjść na rozprawę, nie przyjść na posiedzenie. Owszem, możemy to
traktować – i ja do pewnego stopnia tak to traktuję
i traktowałem – troszkę na sposób skandynawski:
skoro dzwoni do mnie sędzia konstytucyjny, jeden
z najwyższych w hierarchii państwa funkcjonariuszy
publicznych, i mówi o niedyspozycji chorobowej, to
ja przyjmuję to do wiadomości. Rozumiem, że stosowne dokumenty zostaną złożone w odpowiednim
czasie. Może się zdarzyć tak, że 3 sędziów zachoruje
w jednym czasie i że ci sędziowie zadzwonią do mnie
lub do szefa sekretariatu trybunału z informacją, że
będą niedysponowani zdrowotnie do określonego
dnia. Wtedy pojawia się problem. Jednak postępo-
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wanie dyscyplinarne to jest coś… Oczywiście można
sobie wyobrazić, że w historii trybunału takie postępowanie nigdy nie było wszczęte. Ono by się łączyło
z wnioskiem prokuratora o zgodę na pociągnięcie
do odpowiedzialności, czyli z kwestią immunitetu.
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby sędzia przedstawił
nieprawdziwe zwolnienie lekarskie od lekarza, który
wystawił je ex post, wiedząc, że ma do czynienia ze
zdrowym człowiekiem. Ja sobie tego nie wyobrażam.
Gdyby chodziło o zwykłe postępowanie dyscyplinarne, to do jego wszczęcia potrzebna byłaby uchwała
Zgromadzenia Ogólnego. Jednak przy obecnym układzie personalnym wystarczy, że nie przyjdzie 3 sędziów, by nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego.
Tak samo kwestionowana jest uchwała sędziów
obecnych na zgromadzeniu. Bo to nie było zgromadzenie, ponieważ nie było odpowiedniej liczby sędziów.
Sędziowie zebrani w Trybunale Konstytucyjnym
w terminie, na który zostali zaproszeni wszyscy sędziowie orzekający… To spotkanie, zebranie sędziów
konstytucyjnych, którzy przyszli na posiedzenie
Zgromadzenia Ogólnego, nie mogło przekształcić
się w naturalny sposób w Zgromadzenie Ogólne i nie
mógł być podjęty akt wyborczy. Sędziowie zrobili to, co uznali za konieczne, ponieważ konstytucja
wprost nakłada na Zgromadzenie Ogólne obowiązek,
że to ono przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej
kandydatów na prezesa i na wiceprezesa Trybunału
Konstytucyjnego. I na tyle, na ile można było w tych
bardzo trudnych formalnych warunkach wykonać
ten obowiązek konstytucyjny, to zostało zrobione.
Ale, jak państwo wiedzą, jest to kwestionowane i odpowiedni paragraf delegalizuje skutki tej uchwały,
podjętej przez sędziów zebranych na posiedzeniu
Zgromadzenia Ogólnego. Podobnie jest z postępowaniem dyscyplinarnym – ono jest praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia, ponieważ nie ma takiej
większości.
(Senator Barbara Zdrojewska: Czy mogę ad vocem?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Prezesie, ja już znalazłam ten
fragment konstytucji. I powiem tak: w art. 17 ustawy,
nad którą pracujemy, jest wprost napisane – i tylko
to zostało, bo reszta została usunięta – że prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w drodze postanowienia
powierzy pełnienie obowiązków prezesa trybunału.
Tak jest napisane w ustawie, natomiast…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: W ustawie, nie w konstytucji.)
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(senator B. Zdrojewska)
W proponowanej ustawie, tej, o której dzisiaj
mówimy. Z kolei art. 144 ust. 2 konstytucji mówi
o tym, że akty urzędowe prezydenta Rzeczypospolitej
– a postanowienie, jak rozumiem, jest takim aktem
urzędowym – wymagają dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów, który w związku
z podpisaniem takiego aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. I dalej jest ust. 3, który czyni
wyjątki, określa, kiedy to nie obowiązuje, to znaczy,
w jakich przypadkach nie jest wymagana kontrasygnata. I wśród wymienionych tam punktów – a jest
to między innymi zarządzenie wyborów do Sejmu
i Senatu, zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo
wybranego Sejmu itd. – nie ma punktu, który mówiłby o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa trybunału, czyli nie byłby to ten wyjątek. Czy ja dobrze
rozumiem, że premier musiałby kontrasygnować to
postanowienie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Prezesie?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Pani Marszałek! Panie Senator! Mamy młodą
jeszcze konstytucję, prawie dwudziestoletnią, i pewne sposoby postępowania, pewne procedury kształtują się w drodze zwyczaju. O ile wiem, było wiele
różnych postanowień prezydenta, niedotyczących
tylko kwestii Trybunału Konstytucyjnego, które jakby tradycyjnie, na mocy zwyczaju, jaki się zaczął
kształtować w okresie przedkonstytucyjnym, przed
1997 r… Po prostu prezydent podpisywał te akty
władcze, swoje, prezydenta Rzeczypospolitej, nie
mając kontrasygnaty premiera. To było dokonywane
pewnie na zasadzie jakiejś ugody z aktualnym premierem naszego rządu i stawało się swoistym zwyczajem. O ile ja się orientuję… Szczerze powiem,
nie badałem tego, czy w moim przypadku prezydent Komorowski uzyskał podpis pod wnioskiem
Trybunału Konstytucyjnego o powołanie mnie na
prezesa. I nie wiem tego, czy pod jego decyzją, że
z 2 przedstawionych mu kandydatów wybiera właśnie mnie, był podpis ówczesnego premiera naszego
rządu. Raczej bym obstawiał, że nie było podpisu,
bo taki akurat był zwyczaj. Ponieważ tę kompetencję wprost wymienia konstytucja i mówi o tym, że
prezydent powołuje, to pewnie zostało przyjęte, że
jest to prerogatywa prezydenta, która nie wymaga
kontrasygnaty, ale nie wiem na pewno, czy tak było
w moim przypadku. Zwykle, jak nie jest to problem,
to ci, których to dotyczy, specjalnie się nie przejmują

tym, czy jest to czynione w drodze realnego porozumienia między głową państwa a szefem rządu, czy
też prezydent podejmuje decyzję.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ale mogłoby to być powodem zaskarżenia do
Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjności tego
zapisu?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Tak, jest to problem, który powinien rozstrzygnąć
Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie jest to kwestia
ewentualnego sporu kompetencyjnego między prezydentem Rzeczypospolitej a prezesem Rady Ministrów
o to, czy wymagana jest kontrasygnata, czy nie.
A rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między
naczelnymi organami władzy państwowej w Polsce
jest kompetencją Trybunału Konstytucyjnego.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Nie ma żadnych wątpliwości, że wnioskodawcą
ustawy uchwalonej przez parlament w czerwcu ubiegłego roku był prezydent Bronisław Komorowski. Ta
ustawa niestety kończy swój żywot, ale chciałbym
do niej wrócić, bo, jak myślę, jest jednym z niewielu
przykładów postępowania z projektem w sposób,
który powinien budzić uznanie. Przypomnę tylko – a miałem okazję koordynować prace nad tym
projektem – że prezydent zaprosił do współpracy
wszystkie instytucje, które w przypadku tak ważnej
ustawy ustrojowej powinny brać udział w konsultacjach, również wszystkie kluby parlamentarne.
Prawo i Sprawiedliwość w tych pracach reprezentował obecny prezydent Rzeczypospolitej Andrzej
Duda. Myślę, że jest to godny do naśladowania wzór
dla wszystkich wnioskodawców projektów o takim
znaczeniu. Niestety kolejny, siódmy, projekt nowelizujący ustawę o trybunale w istocie likwiduje
trybunał taki, jaki znamy z ostatniego okresu, trybunał niezależny, kompetentny i odpowiedzialny.
To postępowanie parlamentu kładzie się cieniem na
historii polskiego parlamentaryzmu – nie mam co
do tego wątpliwości.
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Chciałbym zapytać pana profesora o jedno
z rozwiązań, to zachęcające sędziów Trybunału
Konstytucyjnego do przejścia w stan spoczynku, które według mnie… Czy nie uważa pan profesor, pan
prezes, że ten przepis ma w istocie charakter quasi-korupcyjny? Że jest to zachęta o pewnym posmaku
quasi-korupcyjnym? To jedno pytanie.
Drugie pytanie. W trakcie prac komisji pytałem
o to sprawozdawcę komisji. Nie było dyskusji o składzie osobowym Biura TK, według mnie bardzo dobrego biura, które przez wiele lat funkcjonowania
wypracowało standardy pracy oparte na dorobku naukowym i merytorycznym bardzo wielu wybitnych
prawników. Chciałbym zapytać pana profesora o ocenę tego składu osobowego w kontekście planowanych
zmian kadrowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Prezesie, przede wszystkim chciałbym wyrazić najwyższe uznanie, że przyjął pan zaproszenie
w ostatnich dniach pańskiego urzędowania i jest pan
tutaj razem z nami w czasie debaty na temat ustawy
dorzynającej Trybunał Konstytucyjny – tak w zasadzie trzeba powiedzieć.
Wśród licznych wątpliwości konstytucyjnych,
o których mówią eksperci biura bądź przedstawiciele instytucji, jest jeszcze jedna, która została podniesiona podczas dyskusji nad dwiema poprzednimi
ustawami w tym pakiecie, nad ustawą o statusie oraz
ustawą o trybie. Mam na myśli wątpliwość dotyczącą tego, czy nad pakietem trzech ustaw można
procedować zgodnie z konstytucją w sytuacji, kiedy
konstytucja mówi o tym, że sposób funkcjonowania
Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa, a nie
ustawy. Chciałbym, aby pan się do tego odniósł, dlatego że był to jeden z argumentów za niekonstytucyjnością dwóch poprzednich ustaw, który budził nasze
największe wątpliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki przedstawił ten okres prac
nad ustawą z czerwca 2015 r., okres, w którym go-
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spodarzem projektu był prezydent Rzeczypospolitej.
I rzeczywiście tak to było i wiem, że tak samo było,
jeżeli chodzi o projekty innych ustaw wprowadzających czy zmieniających ustawy określające ustrój
sądów poszczególnych kategorii w Polsce. Nie ma
naturalnie ustawy idealnej na końcu, ale akurat w polskich warunkach ustrojowych musimy brać to pod
uwagę. Relatywnie to Kancelaria Prezydenta, prezydent Rzeczypospolitej zapewnia największy spokój
przy regulowaniu w ustawach ustroju sądów, czyli
trzeciej władzy, władzy, można powiedzieć, najcichszej, bo przecież nie mamy, i nie chcemy mieć, i nie
powinniśmy mieć, jakichś instrumentów, żeby bezpośrednio się komunikować ze społeczeństwem. Takim
instrumentem, za pomocą którego się komunikujemy
ze społeczeństwem – bo czasami nasze wyroki dotyczą wszystkich obywateli Rzeczypospolitej – są
właśnie orzeczenia trybunału, a sposobem jeszcze
bliższym obywatelowi są jawne rozprawy i jawność
wszystkich dokumentów ważnych dla każdej sprawy,
która zawisła przed trybunałem. Ale, jeżeli chodzi
o stanowienie prawa, to rzeczywiście trudno sobie
wyobrazić inny organ, który mocą autorytetu, jaki
ma prezydent Rzeczypospolitej pochodzący z bezpośrednich wyborów, zapewni w dyskusji, przecież
również z parlamentem… Tak jak pan senator wspomniał, w tych debatach brali udział przedstawiciele
wszystkich klubów. Szkoda, że tak dalej nie jest.
Jeżeli chodzi o te słowa, które tutaj padły, że
art. 10 tej trzeciej ustawy ma charakter korupcyjny,
to ja nie chciałem używać tego pojęcia. Ono jest niezwykle mocne, ale ono pada w dyskusji. Już nie mówię o samych sędziach konstytucyjnych, ale również
w pytaniach, w telefonach, jakie mam od sędziów,
to się pojawia. Zresztą mówiłem o tym, że to jest
zupełnie niezrozumiały przepis.
Jeżeli chodzi o Biuro Trybunału Konstytucyjnego…
Ja w tym miejscu, w tym momencie bardzo przepraszam moich kolegów w Biurze Trybunału
Konstytucyjnego, miałem to zapisane, ale pominąłem.
Rozwiązanie Biura TK to znowu wielka strata dla nas
wszystkich, nie tylko dla trybunału. Za kolejne 15 lat
Trybunał Konstytucyjny, jeżeli nie będzie kolejnych
ustaw naprawczych, dopracuje się – kiedy przyjdą
kolejni sędziowie, a po 9 latach jeszcze kolejni – odpowiedniej jakości prawników, którzy pracują z sędziami, odpowiednich prawników, którzy przygotowują
propozycje rozstrzygnięć we wstępnej kontroli skarg
obywateli, skarg konstytucyjnych i we wstępnej kontroli wniosków organów o ograniczonej zdolności do
kwestionowania prawa przed trybunałem, np. związków zawodowych, związków przedsiębiorców, bo
wcześniej jest to kontrolowane i z reguły, jeżeli chodzi
o wnioski, nie skargi konstytucyjne, dopuszczane do
dalszego rozstrzygnięcia. Ale tam też są najwyższej
klasy prawnicy.
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(prezes A. Rzepliński)
Sędziowie… Ja osobiście na 2 etatach, które miałem i które dzieliłem, miałem przyjemność współpracy z 3 asystentami, 2 doktorami. Obydwaj doktoraty
zrobili w czasie, kiedy ja byłem prezesem, a jeden
z nich zrobił i doktorat, i habilitację. Pani prof. Kustra
jest nie tylko w skali polskiej uznanym konstytucjonalistą. Odejście tych ludzi… Niektórzy odejdą, bo
po prostu nie będą chcieli pracować w takich warunkach, że mogą tę pracę stracić, a będzie zależało
to od czyjejś dobrej woli. Zmienia się sposób pracy
z sędziami – prezes, uzyskując tę potężną władzę, będzie przydzielał prawników do współpracy z sędzią.
Dzisiaj jest tak, że to sędzia sam decyduje, z kim ma
pracować. W moim przekonaniu to jest rozwiązanie
optymalne. Tak jest w większości państw. Oczywiście
znajdziemy przykład sądu konstytucyjnego, w którym to jest inaczej, ale na wszystko znajdziemy przykład. Postępujmy tak, jak to się w Polsce już zaczęło
kształtować.
Kwestie administracji. No, powinszowałbym,
gdyby w każdym sądzie, także w Sądzie Najwyższym
czy Naczelnym Sądzie Administracyjnym…
Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego, sekretariat każdego sądu, rejonowego też, to jest serce
sądu. Sekretariat trybunału to jest serce Trybunału
Konstytucyjnego. Wszystkie koleżanki, które tam
pracują, są oczywiście po studiach prawniczych. To,
że to jest bardzo sprawna instytucja, w olbrzymiej
mierze zależy od nich. Rozwiązanie tego i stworzenie czegoś niby tylko pod inną nazwą… To nie
będzie tylko inna nazwa. Powtarzam: ten zespół
kształtował się kilkanaście lat. Był taki okres,
jakieś 6, 7 lat temu, kiedy biuro prac legislacyjnych w Sejmie, także biuro prac legislacyjnych tu,
w Senacie… No, nie powiem, że podkradli, ale podkupili nam wyższymi pensjami, wynagrodzeniami
około 10 naszych prawników. To była wielka wyrwa,
jak myśmy ich stracili. No ale można powiedzieć,
że oddaliśmy ich parlamentowi jako ludzi świetnie
przygotowanych do pracy ustawodawczej, a więc
w sumie Rzeczpospolita na tym nie straciła. Jak
będzie dzisiaj? Nie wiem. Taki zespół z pamięcią
instytucjonalną, która ma kapitalne znaczenie, tworzy się latami. Są wśród naszych współpracowników
tacy, którzy mają pamięć niemal absolutną do orzeczeń, do pewnych sformułowań, których używamy.
Oczywiście możemy zapytać komputer, ale rozmowa
z prawnikiem i rozmowa z komputerem to są dwie
różne rozmowy. I znowu, gdybym mógł choćby
apelować do Wysokiej Izby o to, żeby odstąpić od
takiego radyklanego kroku… Można przyjąć, że
w dzisiejszych czasach każdy się zna na pieniądzach,
że ci, którzy mają jakieś depozyty w bankach, będą
znakomitymi zarządcami banku, i zmienić prawo

bankowe tak, że praktycznie nie trzeba będzie mieć
kwalifikacji, żeby wejść do zarządu banku czy do
rady nadzorczej. No ale tak naprawdę nie chcielibyśmy trzymać pieniędzy w banku, który jest zarządzany na podstawie tak niefrasobliwie napisanego
prawa zwalniającego banki, które są czy powinny
być instytucjami najwyższego zaufania, a będą zarządzane w tak niefrasobliwy sposób… Tak samo
jest w przypadku sądów. Sekretariaty w sądach…
W Sądzie Najwyższym, w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, w sądach apelacyjnych, niezwykle ważnym punkcie naszego sądownictwa broniącego naszych praw i wolności, coraz większą
rolę odgrywają właśnie asystenci. Jak chcemy, żeby
sądy rocznie osądziły 15 czy 16 milionów spraw,
to część władzy w zakresie przygotowywania projektów rozstrzygnięć musimy przekazać w ręce
asystentów. To nie mogą być osoby przypadkowe,
to nie mogą być osoby, które pracują w poczuciu
zagrożenia, że… Ktoś jest bardzo dobry, wszyscy
go szanują i ma szansę na to, żeby zostać sędzią, ale
nagle przychodzi ustawa, która mówi, że już nie ma
tej instytucji i że będzie coś innego. No i szukajcie
sobie roboty; znajdziecie, bo jesteście dobrzy. Tak
się nie stanowi prawa i nie zarządza tą w sumie
bardzo sensytywną częścią władzy publicznej, jaką
są sądy. Dziękuję.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, art. 19 tego projektu zawiera supozycję, która jest oskarżeniem wobec Trybunału
Konstytucyjnego, ponieważ ten artykuł mówi, że
były takie wyroki trybunału i rozstrzygnięcia, które zapadły z naruszeniem przepisów dwóch ustaw.
Chciałbym zapytać, o jakie wyroki chodzi. To jest
pierwsze pytanie. I drugie: kto ma prawo stwierdzać…
No, najwyraźniej ktoś tak stwierdził. Kto zdaniem
pana prezesa stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny
wydał wyroki i rozstrzygnięcia z naruszeniem tych
ustaw?
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję,
Panie…)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Jeżeli można, proszę jeszcze o powtórzenie tego pierwszego pytania pana senatora.)
Panie Prezesie, w art. 19 jest zawarta supozycja,
jakoby trybunał wydał wyroki czy rozstrzygnięcia
z naruszeniem przepisów dwóch wymienionych tutaj
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(senator M. Augustyn)
ustaw. Chciałbym zapytać, o jakie wyroki chodzi.
Drugie pytanie pan prezes słyszał, ale też je powtórzę: jeśli są takie wyroki czy rozstrzygnięcia, to kto
miał konstytucyjne prawo, żeby to stwierdzić? Bo
wyraźnie jest to w tym przepisie napisane.

Wicemarszałek Maria Koc:
I jeszcze proszę o pytanie pana senatora Adama
Gawędę.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Panie Prezesie, mówił pan w tym swoim dzisiejszym
wystąpieniu o zwyczaju konstytucyjnym. Czy miał
pan na myśli zwyczaj konstytucyjny z roku 1982,
1986 czy ten powstały już po roku 1990 – ten, który
był tworzony przy pana udziale?
Mówił pan również w swoim wystąpieniu o udziale Trybunału i jego prezesa w pracach nad ustawą,
która została uchwalona w czerwcu 2015 r. I wskazał
pan również na bardzo doniosłą, bardzo ważną rolę
organów konstytucyjnych, w tym również organów
wyborczych. Mam pytanie: czy nie zapomniał pan
prezes o braku właściwiej decyzji w roku 2014, kiedy ogromna liczba nieważnych głosów i duża liczba
zgłaszanych nieprawidłowości nie wywołały u pana
takiej wrażliwości i nie spowodowały podjęcia właściwej decyzji? Przypomnę, że w Austrii ułamek,
niewielki procent nieprawidłowości był podstawą do
tego, żeby unieważnić wybory. I jeżeli rzeczywiście,
Panie Prezesie – a nie mam podstaw, żeby tak nie
sądzić – zależało panu na zachowaniu bezstronności
i autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, to dlaczego
nie podniósł pan prezes tych argumentów z ostatniego roku wówczas, gdy Platforma Obywatelska
ujawniła zamiar przygotowania ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, która później przez sam trybunał została zakwestionowana, gdyż forsowała ona
niezgodnie z prawem wybór określonych sędziów?
Dlaczego pan, Panie Prezesie, nie piętnował wtedy
tak mocno jak dzisiaj tych poważnych nieprawidłowości, które tak naprawdę były początkiem tej sprawy,
inspiracją do majstrowania przy ustawie o Trybunale
Konstytucyjnym? Ja głęboko wierzę w pana dobrą
wolę i starania, żeby utrzymać autorytet trybunału,
ale niech pan powie dzisiaj Wysokiej Izbie, dlaczego
wtedy nie podjął pan skutecznych działań. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
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Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie pana senatora Klicha. No, odpowiedź na to pytanie jest, można
powiedzieć, oczywista. Rzeczywiście, problemem
jest to, że w ten sposób tworzy się prawo, prawo nieco
zakręcone. Pojawiają się… Nie ma jeszcze uchwalonych ustaw, a już pojawiają się między nimi napięcia,
w przypadku których naturalnie wtedy, kiedy prawo
jest szybko uchwalane, nie sposób rozstrzygnąć, nie
sposób zadać pytań o relacje między poszczególnymi
ustawami. Taka jest moja odpowiedź.
Co do pytania pana senatora Augustyna, kto decydował, że są niezgodne… Nie wiem. Nikt nie miał
prawa decydować, a ja nie jestem niestety – ani na
szczęście – biurem śledczym. Takie były odpowiedzi
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na kolejne monity i na kolejne wyroki, które zapadały w trybunale
i nie były publikowane.
Jeżeli chodzi o sprawy, w przypadku których
wyroki nie zostały opublikowane do tej pory, to jest
sprawa K 47/15, w której trybunał kontrolował ustawę
o Trybunale Konstytucyjnym z 29 grudnia 2015 r.,
oraz sprawa K 39/16, w której trybunał kontrolował
konstytucyjność ustawy z 22 lipca tego roku. Te wyroki nie zostały opublikowane. Decyzją prezesa Rady
Ministrów zostały opublikowane wszystkie wyroki
począwszy od 10 marca – a wyrok w sprawie K 47/15
był wydany 9 marca. Zostały opublikowane wszystkie wyroki, w sumie 21, wydane między 10 marca
a 14 sierpnia, kiedy weszła w życie ustawa z 22 lipca
2016 r. I potem nie były publikowane wyroki wydane
właśnie po 14 sierpnia, to jest po dniu wejścia w życie
ustawy o trybunale, przyjętej przez Sejm 22 lipca.
Punktem sporu, jak rozumiem, zdaje się, jest to…
A to punktem sporu nie może być, bo konstytucja
stanowi, że orzeczenia trybunału po prostu się publikuje w dzienniku urzędowym. Jest kwestią ustawodawcy zwykłego, jaki to będzie dziennik. Ale w tym
przypadku jest oczywiste, że jeżeli trybunał kontroluje konstytucyjność ustawy, to wyrok, w którym
trybunał czy to utrzymuje w mocy postanowienia
ustawy i stwierdza, że przepisy kwestionowane były
zgodne, czy też te przepisy, które uznał za niezgodne,
i te, które uznał za zgodne… Taki wyrok musi być
opublikowany. Jak również wtedy, kiedy całą ustawę
trybunał uznał za niekonstytucyjną.
Mnie się zdarzyło, jako sędziemu sprawozdawcy, bodajże 2 razy uzyskać w trybunale zgodę pełnego składu na orzeczenie – zwykle wtedy orzeka
cały Trybunał Konstytucyjny – w stosunku do całej
ustawy o niezgodności z konstytucją. To była ustawa o rodzinnych ogródkach i ustawa o… Nie, ja nie
byłem sprawozdawcą, tylko byłem przewodniczącym
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składu. To była sprawa dekretu o stanie wojennym,
który trybunał uznał za niezgodny z konstytucją w całości. Choć to są rzadkie przypadki, żeby trybunał
uznał ustawę w całości za niezgodną z konstytucją.
Ale bywa tak, że w wyroku trybunał nie uznaje całej
ustawy za niezgodną z konstytucją, ale uznaje, że
takie zrębowe przepisy są niezgodne z konstytucją,
i ustawodawca musi całą ustawę napisać od nowa.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Gawędy, to
nie rozumiem…

Senator Mieczysław Augustyn:
Przepraszam, Pani Marszałek, ja chcę się tylko
upewnić, czy dobrze zrozumiałem. Zdaniem pana
prezesa nie ma takich wyroków trybunału, które trybunał – bo tylko on może to zrobić – mógłby uznać za
naruszające przepisy tych ustaw, które są wymienione
w przepisie art. 19.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Nie ma.)
A więc, jak rozumiem, to jest przepis absolutnie
bezsensowny. Dziękuję.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Jest wyjęty z polskiego porządku prawnego, z systemu prawnego.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Gawędy…
Nie rozumiem pierwszego pytania, więc odpowiem
na drugie, a poczekam na ewentualne uzupełnienie
pierwszego.
Jeżeli chodzi o rok 2014, Panie Senatorze, i wybory samorządowe… W Polsce wybory, wyniki wyborów, ich legalność kontrolują sądy, nie Trybunał
Konstytucyjny. Gdyby ustrojodawca zdecydował, że
kontroluje to Trybunał Konstytucyjny, to trybunał
kontrolowałby, na wniosek uprawnionego organu,
zgodność z konstytucją samej procedury wyborczej,
przebiegu wyborów i ich rezultatów. A tak nie jest.
To jest rola sądów. O tym stanowi kodeks wyborczy.
I w przypadku wyborów parlamentarnych oraz wyborów prezydenckich ostateczne orzeczenie wydaje Izba
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sądu Najwyższego. Tak więc tu nie mogło być wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że
kompetencja trybunału dotyczy wyłącznie prawa
wyborczego. I Trybunał Konstytucyjny ma naprawdę
bardzo duże osiągnięcia. Nie jest to samochwalenie
się, bo walną część wyroków stabilizujących polski
system wyborczy trybunał wydał, zanim ja zostałem
sędzią. Również w czasie… Zwłaszcza wielki wyrok

z 2011 r., który to wyrok uchylił, uznał za niekonstytucyjne część przepisów kodeksu wyborczego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan senator zechce doprecyzować swoje pytanie?

Senator Adam Gawęda:
Ja chciałbym tylko zapytać pana prezesa: czy we
wspomnianym temacie, w kwestii dotyczącej wyborów w roku 2014 pan prezes się wypowiadał?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Nie, nie wypowiadałem się. Ale ktoś inny wypowiedział się na mój temat, i także na temat pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego, że trzech prezesów omalże
terroryzuje sądy okręgowe i apelacyjne, żeby orzekały, że nie było żadnych naruszeń prawa wyborczego.
Jak wiemy – były. I sądy orzekały, że były. Tylko że
żaden z tych przypadków nie miał wpływu na wyniki
wyborów, czy to na poziomie gmin, czy powiatów,
czy województw.

Senator Adam Gawęda:
Jeszcze pan prezes nie odpowiedział na pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Odpowiedział.)
…dlaczego pan nie reagował w roku 2015,
w czerwcu, w odniesieniu do ustawy, o której mówiłem wcześniej?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Panie Senatorze, pan nie zna wyroku trybunału
z 3 grudnia. Ta ustawa była w pełni konstytucyjna.
W pełni została zaskarżona, najpierw przez grupę
posłów PiS, potem przez grupę posłów PO, z wyjątkiem fragmentu przepisu, który dopuszczał – co nie
znaczy, że nakazywał – wybranie 5 sędziów jeszcze
przez Sejm VII kadencji. W pełni konstytucyjna,
Panie Senatorze. Proszę przeczytać wyrok w sprawie
K 34/15. Zachęcam. Napisany jest bardzo dobrym
językiem polskim.
(Senator Adam Gawęda: Czyli, jak rozumiem, wybór sędziów też się odbył w sposób prawidłowy, tak?)
Nie. Przecież tam jest postanowione, że wybór
dwóch sędziów był niezgodny z konstytucją.
(Senator Bogdan Klich: A trzech – zgodny.)
A trzech – zgodny z konstytucją. Potwierdziły to
również stanowiska… Już nie będę wracał do tego,
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że communio iuris było takie, że… I ten wyrok był
jak najbardziej prawidłowy. I jest obowiązek poszanowania jego postanowień nie tylko dla mnie jako
prezesa – ja nie orzekałem w tej sprawie – ale również
dla całego Trybunału Konstytucyjnego. Zachęcam
do lektury bodajże strony 106 wyroku w sprawie
K 39/16, gdzie trybunał podsumował to stanowisko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Co do wyroku, o którym pan tu wspominał, w sprawie ustawy z czerwca 2015 r., to myśmy się już o to
spierali zarówno na posiedzeniu komisji, jak i na posiedzeniu plenarnym. Nie będziemy do tego wracać.
Pójdźmy do przodu.
Pierwsze pytanie związane jest z pytaniem, które
zadał pan senator Klich. Ja nie usłyszałem na to pytanie jasnej odpowiedzi. Czy rzeczywiście jest tak,
że skoro w art. 197 jest sformułowanie, że organizację trybunału określa ustawa, a aktów prawnych jest
więcej niż jeden – są ustawy, a nie ustawa – to jest to
powód do sądzenia, że coś jest niezgodne z konstytucją? Dlaczego o to pytam? W konstytucji wielokrotnie
występuje sformułowanie „określa ustawa”. Takich
sformułowań jest szczególnie wiele w dziale dotyczącym praw, wolności i obowiązków obywatela i człowieka. Ustaw regulujących czy też wypełniających
delegację ustrojodawcy, bo tak to należy odczytywać,
jest zazwyczaj wiele. Czy to oznacza, że wszystkie
ustawy regulujące np. prawo do zabezpieczenia, które
jest zapisane bodajże w art. 67… Czy one wszystkie
są niekonstytucyjne, czy też pan senator Klich po
prostu nie ma racji?
Sformułowanie „ustawa” oznacza także „ustawy”. Czy przypadkiem nie jest tak, że sformułowanie „ustawa” oznacza także „akt natury ustawowej”,
oznacza, że coś nie może być regulowane prawem
podrzędnym, np. w rozporządzeniu, w akcie podustawowym? To jest kwestia do wyjaśnienia. Prosiłbym
tu o jasne sformułowanie.
Drugie pytanie. Ja powtarzam pytanie, które zadałem przedstawicielowi mniejszości. On nie potrafił
odpowiedzieć na to pytanie, więc kieruję je do pana
jako fachowca. Panie Prezesie, jak to właściwie jest:
skoro konstytucja nie określa kompetencji wiceprezesa, a jedynie mówi o sposobie jego powołania i go
nazywa… Czy z samej nazwy, z faktu, że nazwa
danego organu to „wiceprezes”, można wywniosko-
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wać lub też kategorycznie stwierdzić, jakie są jego
kompetencje? Czy może należy tu posiłkować się właśnie art. 197, który ceduje na ustawodawcę określenie w ustawie lub w ustawach organizacji Trybunału
Konstytucyjnego, czyli także kompetencji i obowiązków wiceprezesa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie?
Nie.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie,
to w 100% się zgadzamy. Art. 67, który stanowi
o prawie każdego do zabezpieczenia społecznego… To jest gruba księga ustaw. Ale ja nie tak
zrozumiałem… Jest to pewnie kwestia zrozumienia
pytania pana senatora Klicha. Ja inaczej zrozumiałem to pytanie. Czy 3 ustawy tworzone niemal
równolegle, ale nie równolegle, i bardzo szybko…
Czy sama procedura ustawodawcza regulowania
odrębnie postępowania przed Trybunałem, regulowania równolegle… Nie chodzi o to… Można by
rzeczywiście, nie wiem, za 3 lata uchwalić ustawę, w której byłyby znowelizowane tylko kwestie
postępowania przed trybunałem, ponieważ pojawiłyby się takie potrzeby. Po wspólnej dyskusji,
także z trybunałem, zostałaby uchwalona odrębna
ustawa o postępowaniu przed trybunałem, która
by zastąpiła przepisy obowiązujące do tej pory,
a te, które by regulowały organizację Trybunału
Konstytucyjnego, miałyby tę samą treść jak dotychczas. Tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o równoległe określanie nie w jednej ustawie…
Pytanie pana senatora Klicha, jak je zrozumiałem, było takie, czy to nie rodzi istotnych problemów
konstytucyjnych, czy ustawodawca, nawet najlepszy,
najbardziej uważny, nie popełni błędów, które…
Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, ze
wszystkim sobie poradzi, największą żabę w końcu przetrawi i się być może nie otruje. Ale po co
karmić Trybunał Konstytucyjny taką żabą? To, co
ustawodawca zamierzał… Zrobił tak w ustawie
z 22 lipca 2016 r. – uchwalił jedną ustawę o trybunale, w której uregulował i tryb postępowania,
i organizację Trybunału Konstytucyjnego, naturalnie w odrębnych rozdziałach. Jak zapewne pan senator wie, w wyroku trybunału w sprawie K 39/16
niektóre z przepisów zaskarżonych przez grupę
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Wicemarszałek Maria Koc:

posłów trybunał uznał za niezgodne z konstytucją,
a niektóre uznał za zgodne z konstytucją. I dla nikogo w trybunale nie było żadnej wątpliwości, że
i w jednym, i w drugim zakresie obowiązuje nas
ustawa z 22 lipca 2016 r., ustawa uchylana teraz, do
końca nie wiadomo, przez którą ustawę i jakie to
może skutki wywrzeć. Co do tej kwestii takie jest
wyjaśnienie. Myślę, że odpowiedziałem na pytania
pana senatora. Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Prezesie… Na drugie nie, a chodziło o status wiceprezesa i jego kompetencje.)
A, dobrze. Panie Senatorze, nie przeskoczymy
ustrojodawcy. Jest prezes i jest wiceprezes. I jest
art. 197, który stanowi, że organizację… Do prezesa
i do wiceprezesa te przepisy regulujące organizację
oraz tryb postępowania w trybunale się odnoszą.
I każda ustawa o Trybunale Konstytucyjnym będzie regulowała uprawnienia w taki sposób, że…
Mówi się o prezesie i o wiceprezesie Trybunału
Konstytucyjnego. Skoro ustrojodawca zdecydował
o tym, że jest wiceprezes na wypadek…
A zdarzyło się tak raz w historii trybunału, to był
1992 r… W bardzo trudnej sytuacji trybunał się znalazł, bo… To było coś naturalnego, ale trzeba było
ujawnić stan zdrowia kogoś, kto nagle zachorował
itd. W każdym razie stało się tak, że ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego bardzo ciężko się
rozchorował. Nie było jeszcze konstytucji, była tylko
ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Zastępował
go, kierując pracami trybunału i reprezentując go
na zewnątrz, prof. Andrzej Zoll, który był sędzią
Trybunału Konstytucyjnego, bo nie było wtedy instytucji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
On przyszedł do Trybunału Konstytucyjnego
w grudniu 1989 r. Wypełniał, głównie dzięki mocy
swojego autorytetu, w czasie nieobecności chorego
prezesa jego obowiązki, a potem sędzia prezes powrócił do pełnienia tych obowiązków. Ustawodawca
prawdopodobnie motywowany tą historią – ale ja
tego osobiście nie wiem – po to, żeby to był bardzo
stabilny organ konstytucyjny, żeby nie było problemów, pytań itd., postanowił, że istnieje organ, który
nazywa się „Prezes Trybunału Konstytucyjnego”,
i że istnieje organ, który się nazywa „Wiceprezes
Trybunału Konstytucyjnego”, i wprowadził je do
konstytucji. Wypowiedź ustrojodawcy jest jasna
i oczywista. Dla pana senatora, dla osoby z pańskim
wykształceniem, jak rozumiem, też oczywiste jest
to, że skoro ustawodawca tylko tyle powiedział, to
nie można wychodzić w ustawie zwykłej poza tę…
Należy oczywiście regulować, w trybie art. 197, zarówno kwestie kierowania pracami trybunału, jak
i kwestie reprezentowania go na zewnątrz. Dziękuję.

Dziękuję, Panie Prezesie.
Proszę bardzo, pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Prezesie, mam do pana krótkie pytanie
i prosiłbym o dość krótką odpowiedź. Chodzi mi
o art. 15 ust. 3 pkt 2. Cytuję: „Sędziego Trybunału,
któremu powierza się pełnienie obowiązków Prezesa
Trybunału, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera wśród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu
pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach
związanych ze stosowaniem prawa”. Chciałbym pana
zapytać: kogo ten artykuł wskazuje? Kto obecnie jest
takim sędzią w Trybunale Konstytucyjnym?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Należy zadać pytanie, czy ustawodawca
ma prawo tak stanowić.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Prezesie…)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Ustawy są aktami abstrakcyjnymi.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Prezesie, ja tylko jeszcze dopytam…)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: W moim przekonaniu…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Prezesie, ja tylko
jeszcze dopytam pana marszałka: czy ma pan jeszcze
jakieś pytanie, Panie Marszałku, czy to już koniec?)
Nie, ja chcę, żeby… Panie Prezesie, ja rozumiem
pana ocenę prawną, ale tu są zawarte pewne zasady
dotyczące tego, komu się powierza… Konkretnie: kto
obecnie wypełnia te zasady co do sędziów Trybunału
Konstytucyjnego?

Wicemarszałek Maria Koc:
To koniec pytań, tak? Dobrze.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński:
Nie wiem. Nie liczyłem tego. Nie zaglądałem do
akt personalnych sędziów, ale w moim przekonaniu
bez wątpienia… Nie sądzę, żeby w ogóle zgodził się
podjąć pełnienia tej funkcji w tej sytuacji, w której…
Mówimy o jednym z sędziów, który kieruje pracami,
kiedy wiceprezes… Nie sądzę, żeby tak było. I nie
myślę, żeby jakikolwiek sędzia podjął się pełnienia
tej funkcji, ale jeżeli w ogóle tak teoretycznie, abstrakcyjnie rozważamy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Teoretycznie, zupełnie teoretycznie.)
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Te warunki spełnia obecny przez wiele lat na tej
sali były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wybitny samorządowiec, twórca, jeden ze współtwórców
polskiego samorządu, wielkiego sukcesu ustroju naszego państwa.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję,
Panie…)
Nie wiem, czy ten sędzia by chciał, żebym wymieniał jego nazwisko, ale pan marszałek oczywiście
wie…
(Głosy z sali: Wiemy, wiemy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za
udzielenie odpowiedzi na pytania.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej
Rzepliński: Bardzo dziękuję jeszcze raz.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję, Szanowni Państwo.
Bardzo proszę pana marszałka Bogdana
Borusewicza o zabranie głosu w dyskusji.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek, ja
mam jeszcze pytania do…)
Ale ja pytałam, czy ktoś jeszcze chce zadać pytania, i nie było już pytań z sali.
(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałem zadać
pytanie panu ministrowi, przedstawicielowi rządu.)
Nie ma przedstawiciela rządu, Panie Marszałku.
(Senator Janina Sagatowska: Przegłosowaliśmy,
że nie będzie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Dobrze.)
Prosiłam pana o zabranie głosu w dyskusji, Panie
Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: A ja myślałem, że
będę mógł zadać pytania przedstawicielowi rządu.)
Ale przecież, jak pan wie, pytania zadaje się
z miejsca, a pan jest już przy mównicy.
(Senator Bogdan Borusewicz: To ja mogę siąść
z powrotem.)
Nie, Panie Marszałku, jak powiedziałam…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobra. Dziękuję.)
…otwieram dyskusję i proszę…

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Prezesie
Trybunału Konstytucyjnego! Wysoka Izbo!
Chciałbym na początku podziękować panu prezesowi Rzeplińskiemu. Ja to już zrobiłem, wręczając
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medal, więc nie będę wszystkiego powtarzał, ale chcę
panu podziękować, ponieważ to było ostatnie wystąpienie w Senacie w czasie pana kadencji. Chcę panu
podziękować za postawę, za niezłomność, a także za
niezawisłość trybunału, której pan broni. Chcę też
powiedzieć, że podobnie jak ja myśli i dziękuje panu
te 40–50 tysięcy ludzi, którzy wczoraj byli na ulicach
Warszawy, również 4–5 tysięcy ludzi, którzy byli
na ulicach Gdańska. To było także podziękowanie
za pana postawę. Niektórzy sądzą, że w najbliższy
poniedziałek skończy się czas niezawisłości trybunału, niezależności trybunału, ale dopóki sędziowie
będą niezawiśli, dopóty trybunał będzie niezależny.
Jestem pewny, że sędziowie trybunału nadal tacy
będą, a jestem tego pewien dlatego, że nie poddali
się presji, groźbom, więc nie poddadzą się też formie
przekupstwa, która jest zawarta w tej ustawie. Ona
każdemu sędziemu obecnej kadencji daje możliwość
przejścia w stan spoczynku z pensją członka trybunału, sędziego trybunału i dobrego życia, mimo że
przecież każdy z tych sędziów byłby potrzebny do
funkcjonowania sądu konstytucyjnego. Ale powtarzam, że jestem pewien, że ci sędziowie, którzy się
nie ugięli przed groźbami, nie zdecydują się na to
i nie pójdą w kierunku, który podważy ich autorytet
i pozycję.
Szanowni Państwo, to jest siódma ustawa, zwana
przewrotnie ustawą naprawczą. Ja się nie dziwię
senatorowi sprawozdawcy, że nie był w stanie dokładnie powiedzieć, która to jest ustawa. On doliczył
się 6 ustaw, ja doliczyłem się 7, ale też nie jestem
pewien, która to jest ustawa. Siódma? Może ósma?
To jest chocholi taniec na gruncie praworządności:
kolejne ustawy, kilka ustaw fragmentarycznych,
przygotowanych w taki sposób, aby zablokować
wszelkie możliwości, zablokować możliwości kontrolowania przez władzę sądowniczą, którą jest trybunał, władzy wykonawczej. To jest chyba siódma
ustawa. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda samochód po 7 naprawach w ciągu roku. Czy to dowodzi,
że ten samochód jest w rękach dobrego mechanika,
dobrego specjalisty? My dyskutujemy nad kolejną
ustawą, wskazujemy niekonstytucyjność konkretnych przepisów.
Ta ustawa tworzy pojęcie pełniącego obowiązki.
I senatorowie pytają, o co tutaj chodzi. Jest zapisany w konstytucji organ, czyli wiceprezes… I to jest
tylko nazwa? To jest organ zapisany w konstytucji.
Konstytucja nie jest słownikiem nazw, skoro więc
jest wiceprezes, to ma to znaczenie konstytucyjne
i nie można tego omijać zwyczajną ustawą, co się
kolejny raz robi.
Słyszałem, że ta ustawa jest realizacją zaleceń
Komisji Weneckiej. Byłem na spotkaniu z Komisją
Wenecką dwukrotnie. I oczywiście można tak się
bawić w ciuciubabkę z Komisją Wenecką, można

32. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2016 r.

84

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

(senator B. Borusewicz)
coś tam zmienić, zmienić nazwę i mówić: realizujemy. Ale przecież chodzi o ducha tej ustawy, o ducha
tych zmian. To nie jest realizacja wskazań Komisji
Weneckiej.
Likwidacja administracji trybunału to jest osobna
kwestia. To jest powtórzenie zasad, które już zostały
wprowadzone. PiS wprowadza tego typu rozwiązanie już jako zasadę do kolejnej ustawy. Wszystkim
z mocy prawa, ustawy, kończy się umowa o pracę,
oprócz tych, którym się powtórzy tę umowę o pracę
w połowie 2017 r. To jest przecież przepis, który… Ja
już nie mówię, że on niszczy w ogóle… choć oczywiście niszczy, niszczy stabilność trybunału. Ale to jest
także taka sytuacja, w której poprzez zabiegi ustawowe omija się prawo pracy, omija się dobre zwyczaje…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku,
czas.)
Pani Marszałek, chcę też podziękować sprawozdawcy większości, który należy do innej opcji niż
ja, ale chcę mu podziękować za sposób prowadzenia
posiedzenia komisji, na którym byłem, i za sposób
sprawozdawania. On nie jest prawnikiem, ale starał
się wszystko wyjaśnić i odpowiadał na każde pytanie. Ponieważ go tu dziś nie ma, to proszę mu to
podziękowanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękujemy
bardzo.)
…przekazać. Proszę senatorów PiS, żeby…
(Senator Michał Seweryński: Jest prawnikiem.)
Jest prawnikiem, aha, jest prawnikiem. To proszę,
żeby senatorowie PiS obecni na sali przekazali mu
podziękowanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę, Panie
Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Minął rok, minął dokładnie rok od czasu, kiedy
rozpoczął się demontaż Trybunału Konstytucyjnego.
12 grudnia ubiegłego roku Polacy po raz pierwszy wyszli na ulice, żeby bronić Trybunału Konstytucyjnego,
bardzo egzotycznej dla wielu Polaków instytucji.
Egzotycznej, bo w zasadzie działającej na uboczu,
niezajmującej się awanturami politycznymi, tylko
prawem, i oceniającej zgodność prawa z konstytucją.
Nie mieli Polacy w ciągu ostatnich 26 lat okazji do
tego, aby skoncentrować swoją uwagę na Trybunale
Konstytucyjnym. I nagle okazało się, że w sprawie

trybunału na ulice polskich miast wyszły tysiące ludzi. W maju, w czerwcu ubiegłego roku były to setki
tysięcy ludzi w prawie 100 miastach w Polsce. Nawet
wczoraj na ulice wyszło kilkadziesiąt tysięcy osób
w Warszawie i po kilka tysięcy w wielu innych miastach w Polsce. To znaczy, że są w Polsce tacy, którzy
chcą bronić demokracji, to znaczy, że wartości, takie
jak rządy prawa – to bardzo egzotyczne określenie
w języku polskim – są dla Polaków naprawdę ważne
i naprawdę znaczące.
Już wcześniej, po poprzednich fazach demontażu
trybunału, wielu głosiło koniec państwa prawa, ale tak
naprawdę, i trzeba to powiedzieć otwartym tekstem,
koniec państwa prawa nastąpi z chwilą podpisania
przez pana prezydenta ustawy, o której dzisiaj mówimy. To będzie oznaczało, że Polska wypada z orbity
krajów, dla których the rule of law, państwo prawa,
jest jedną z wartości konstytuujących. Przypominam,
że kraje należące do Unii Europejskiej i do NATO
akceptują zasadę praworządności jako jedną z podstawowych zasad kanonu wartości, na których opierają się te międzynarodowe organizacje. Wystarczy
przeczytać traktat waszyngtoński z 1949 r., traktaty
założycielskie wspólnot europejskich czy traktat lizboński. Polska przestanie być państwem prawa, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. To po pierwsze.
Po drugie, co z polską demokracją? Wiele jest definicji demokracji. Ostatnio bardzo spodobała mi się
taka, która stanowi podstawę funkcjonowania instytucji, która pomagała nam, działającym w podziemiu,
żebyśmy mogli o tę demokrację walczyć. Mam na
myśli definicję założycielską National Endowment for
Democracy, organizacji, która od połowy lat osiemdziesiątych wspierała finansowo w imieniu amerykańskiego kongresu podziemie solidarnościowe.
Demokracja uwzględnia prawo ludzi do determinowania swojego własnego losu. Wykonywanie tego
prawa wymaga systemu, który gwarantuje wolność
wypowiedzi, wolność wyznania, wolność zrzeszania
się, wolne i konkurencyjne wybory, poszanowanie
praw jednostek i mniejszości, wolne media oraz rządy
prawa.
Wiele już na ten temat powiedzieliśmy. Tak rozumiana jest demokracja oparta na wolności, tak
rozumiane jest wyłanianie reprezentacji politycznej
z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich.
Innej demokracji polscy demokraci sobie po prostu
nie wyobrażają. Te puste ławy po stronie PiS świadczą o wstydzie, świadczą o zawstydzeniu tym, co
dokonuje się w tej sali, świadczą o tym, że Senat
Rzeczypospolitej Polskiej stał się biernym narzędziem
w procesie demontażu polskiej demokracji dokonywanym za sprawą kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
Polska demokracja przestaje być wolnościowa. Polska
demokracja będzie oparta na woli jednostki i woli
osaczającego ją środowiska politycznego.
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Chciałbym powiedzieć… Został tu tylko pan senator Czerwiński, więc niejako na jego ręce, a właściwie
na ręce pan marszałka i pana senatora Czerwińskiego
składam… Chciałbym wam powiedzieć: idziecie złą
drogą! My nie wiemy, do jakiego celu prowadzicie
Polskę – wie to jedna osoba i jej najbliższe otoczenie
– ale wiemy na pewno, że w ciągu tego roku doprowadziliście w Polsce do wysadzenia w powietrze
państwa prawa oraz do postępującego demontażu
polskiej demokracji.
Po trzecie, jeśli o samo prawo chodzi, to rozumiecie to prawo dokładnie odwrotnie aniżeli my, po
tamtej stronie sali. Bo my uważamy, że prawo jest
od tego, żeby broniło jednostek i mniejszości – różnego rodzaju mniejszości, politycznych, etnicznych,
religijnych itd. – przed większością, która siłą rzeczy
może, jak to opisywał Rousseau, przekształcić się
w tyranię większości. My uważamy, że koncepcje
prawa czy to prof. Stanisława Ehrlicha, promotora
pracy prezesa Kaczyńskiego, czy też Carla Schmitta,
które były podstawą do wszystkiego najgorszego, co
wydarzyło się w Niemczech w latach trzydziestych,
nie mogą być przez demokratów akceptowane. Nie ma
dla nich miejsca we współczesnym demokratycznym
świecie, bo one mówią o tym, że wola polityczna jest
ważniejsza aniżeli prawo, a nie o tym, tak jak my to
rozumiemy, że prawo jest podstawą dla jakiejkolwiek
polityki. I że nie może być po prostu odwrotnie. Jeśli
jest odwrotnie, to odchodzi się od prawa.
Po czwarte, jest to już siódma ustawa. I ja się dzisiaj zastanawiam nad tym, co to znaczy, że to jest
ustawa naprawcza. Albo to jest taka ustawa naprawcza, że naprawiacie sytuację po samych sobie, tak jak
to jeden z kolegów słusznie powiedział, albo też to
określenie „naprawcza” jest pojęciem zaczerpniętym
z Orwella, to znaczy mówi o czymś dokładnie odwrotnym, np. o tym, że białe nie jest białe, tylko jest
czarne. I że demontujecie Trybunał Konstytucyjny po
to, żeby zapewnić jego pełne podporządkowanie. I że
nie naprawiacie, tylko kończycie proces niszczenia
Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, ale uważam to
drugie rozumienie za bardziej uprawnione i dlatego
nazywam ją „ustawą dorzynkową”, bo ona rzeczywiście dorzyna Trybunał Konstytucyjny.
Chciałbym powiedzieć tylko o trzech rzeczach,
w których ja widzę czy może my widzimy niekonstytucyjność tej ustawy. Po pierwsze, chodzi o powołanie niekonstytucyjnej instytucji, jaką jest pełniący
obowiązki… czy raczej pełniąca obowiązki prezesa
Trybunału Konstytucyjnego, bo wiemy, dla kogo to
jest skrojone. To jest niekonstytucyjne ze względu na
sprzeczność z zapisem konstytucji wyraźnie wymieniającym wiceprezesa trybunału. Po drugie, ustawa
zawsze ma być normą ogólną, a w tym wypadku jest
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skrojona pod konkretną osobę, a w związku z tym
jako taka jest niekonstytucyjna. I wreszcie, po trzecie, ustawa jako norma ogólna nie może być skrojona
pod jakiekolwiek wydarzenie. A jest skrojona – tak
mówi między innymi art. 16 ust. 1 – pod konkretne
wydarzenie, to znaczy pod wybór, który się dokonał,
wybór kandydatur na przyszłego prezesa, które mają
być przedstawione prezydentowi. Ten artykuł, ten
ustęp po prostu ten wybór unieważnia. Widać zatem,
że ta ustawa jest skrojona pod konkretny cel polityczny i ma do tego celu politycznego doprowadzić.
Na takie podejście do ustaw nie zgadzamy się, tak
nie było wcześniej i tak nie powinno być w Polsce.
I dlatego oczywiście ja i moi koledzy będziemy głosować w sposób jednoznaczny – gdyby się dało, Panie
Marszałku, to na dwie ręce – przeciwko tej ustawie.
Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Pociej, proszę o zabranie głosu.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Miałem nadzieję, że przemówię do szerszego
grona kolegów – zwłaszcza wobec tego, co mówiłem dzisiaj na forum komisji – ponieważ debatujemy
dzisiaj o wyjątkowo ważnej sprawie. Oprócz tego, że
jest tutaj pan marszałek i kolega sekretarz… Chylę
czoło przed senatorem Czerwińskim, a także przed
senatorem Seweryńskim, że chcieli posłuchać naszego zdania. Niestety nie ma senatora Jackowskiego,
który miesiąc temu załatwił nam swoim brawurowym
wnioskiem to, że próba przemilczenia tego, co miał do
powiedzenia nam prezes Rzepliński, bo też nie było
nikogo ze strony Prawa i Sprawiedliwości… A więc
ta inteligentna wolta senatora Jackowskiego pozwoliła doprowadzić do spotkania w szerszym gronie.
Ale dzisiaj go nie ma, tak że niestety nie wyrwie się
z wnioskiem, żeby przełożyć tę naszą debatę, aby
ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości był na tej sali
i posłuchał tego, co mamy do powiedzenia.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam,
proszę wybaczyć, że przerywam. Szanowni Państwo,
doskonale wiecie, że wielu naszych kolegów ogląda
przebieg obrad w gabinetach komisji, w pokojach hotelowych. Sam bardzo często, tak jak pozostali wicemarszałkowie, oglądam obrady u siebie w gabinecie.
Tak że nie do końca jest tak, że te osoby nie oglądają przebiegu obrad, a dodatkowo jest to na zawsze
utrwalone i przechowywane w Archiwum Senatu.
Dziękuję bardzo.)
Przy całym szacunku i wielkiej sympatii do
pana marszałka chciałbym zwrócić uwagę, że chyba
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po raz pierwszy tak ad vocem marszałek przerwał
moje wystąpienie. Ja rozumiem, że pan marszałek
ma jakiś dostęp do informacji, że koledzy z Prawa
i Sprawiedliwości oglądają akurat ten kanał, a nie
np. sport.
Pan przewodniczący Gogacz, rozpoczynając
dzisiaj swoje sprawozdanie, powiedział, że ma zaszczyt przedstawić tę ustawę. Chciałbym zapewnić…
Zresztą powiedziałem to prywatnie panu senatorowi
Gogaczowi, gdy wychodził z tej sali, że zapewniam
go, że z pewnej perspektywy historycznej nie będzie
to żaden zaszczyt. Pan senator Gogacz, który został
pozostawiony przez autorów tego pomysłu, tej ustawy
tutaj na tym boisku – bo nie przyszedł nikt z Sejmu,
nie ma strony rządowej – mówił, że trzeba poprawić ustawę z roku 2016, mówił, że wtedy nie było
czasu, aby pewnymi aspektami tej ustawy się zająć.
Chciałbym tylko przypomnieć to, co zresztą dzisiaj
wypomniałem panu senatorowi Dobrzyńskiemu,
że tym razem nie można argumentować tego tak,
że to jest poprawianie ustawy, którą przygotowała
Platforma Obywatelska, bo to jest siódme podejście
i to jest zmiana ustawy, którą przygotowało Prawo
i Sprawiedliwość. Jeżeli dzisiaj uznajemy, że ustawa
z 2016 r. była gniotem przygotowanym na kolanie,
to naprawdę nie wiem, w jaki sposób dzisiaj Prawo
i Sprawiedliwość chce naprawić tego gniota, procedując szybciej i w sposób jeszcze mniej demokratyczny.
Bo naprawdę w żaden sposób nie dostaliśmy ani pół
informacji obiektywnej na temat tej ustawy.
Jeszcze raz powiem, że nie ma tutaj, czego bardzo
żałuję, senatora Jackowskiego i senatora Żaryna, którzy dbają o daty i którzy mają wyjątkowo wyczulony
słuch na pewne niuanse historyczne. Oni by pewnie
powiedzieli państwu, że formacja tak bardzo dbająca
o pamięć historyczną, nie powinna uchwalać ustawy 13 grudnia, i to ustawy, która zmienia ustawę
uchwaloną 22 lipca. Jest to naprawdę daleko idąca
niezręczność, żeby ustawy dotyczące konstytucji,
dotyczące ładu prawnego uchwalać w dniach, które
w naszej świadomości historycznej wiążą się z najbardziej tragicznymi losami. Myślę, że tylko i wyłącznie
pośpiech i doraźne cele polityczne mogą tłumaczyć
tak bezsensowny dobór dat.
Nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że sposób,
w jaki dzisiaj debatujemy na temat tej ustawy, określającej ład prawny i konstytucyjny i zmieniającej
go w sposób pozakonstytucyjny… Nie mam żadnej
wątpliwości, że jest to sposób, który kompromituje
naszą Izbę. Kompromituje Senat, kompromituje tych,
którzy podjęli decyzję, żeby w 12 godzin wywrócić
do góry nogami pewne zworniki urządzenia naszego
życia politycznego. I nie mam żadnej wątpliwości, że
cenę za to będziemy płacić bardzo długo. Nie mam

również żadnej wątpliwości, że ocena tego, co się
dzisiaj dzieje, co się stało wczoraj i w ciągu ostatniego
roku, z perspektywy historycznej będzie wyjątkowo
negatywna.
Prosiłem podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz komisji praw człowieka, abyśmy ze
względu na powagę Senatu, naszych mandatów, nie
uchwalali tego prawa, które zostało napisane naprawdę na kolanie. Prosiłem, żebyśmy nie deptali powagi
Senatu, zupełnie abstrahując od tego, jak oceniamy
– każdy z nas, bo każdy z nas inaczej ocenia – te
rozwiązania prawne. Uważam, że jest absolutnym
skandalem to, że robimy to w takim tempie, nie pozwalając po raz kolejny na zebranie informacji i na
głębsze zastanowienie się nad tym, jakie są implikacje
tego nowego prawa. Bo te implikacje będą dotykać
w przyszłości wszystkich rządzących, niezależnie od
tego, kto będzie rządził. Te implikacje będą miały bardzo negatywny wpływ również na większość, która
rządzi dzisiaj, bo łamane są pewne zasady, którymi od
prawie 30 lat – a na pewno od 26 lat – kierowaliśmy
się w budowaniu państwa prawa. Jesteście państwo
odpowiedzialni za niszczenie pewnego zwornika,
który jest bardzo ważnym elementem ładu konstytucyjnego.
Pozwoliłem sobie na drobną złośliwość podczas
posiedzenia komisji, ponieważ tuż przed wypowiedzią pana senatora Martynowskiego poprosiłem kolegów z komisji, zwłaszcza z komisji praw człowieka,
żeby… Abstrahuję już od politycznego podejścia do
tej sprawy, choć to jest czysta polityka. Chcecie tylko
dostać stanowisko prezesa i po trupach do tego dążycie. Otóż poprosiłem, żeby ktokolwiek z kolegów
z Prawa i Sprawiedliwości zastanowił się sekundę
nad uwagami naszego Biura Legislacyjnego. Mówię
o przepisach intertemporalnych, mówię o zapisach,
które są w tej ustawie – nie będę ich w tej chwili cytował – a które są po prostu fuszerką prawną.
Jeżeli prawdą jest to, co mówił dzisiaj pan poseł
sprawozdawca, przedstawiciel wnioskodawców, jeżeli naprawdę w najmniejszym choćby stopniu zależy
wam na tym, żeby cokolwiek naprawić, to po tym, co
usłyszeliście na tym posiedzeniu komisji, powinniście
przyjąć przynajmniej 5 poprawek. Nie przyjęliście.
Dlaczego? Dlatego, że jest to ustawa uchwalona tylko
w jednym celu: żeby odebrać stanowisko prezesa,
żeby zdążyć przed Godotem.
A co powiedział pan poseł, przedstawiciel wnioskodawców? Że ta ustawa jest odpowiedzią na niebezpieczną sytuację, jaką jest brak kworum na posiedzeniu zgromadzenia.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: 15 minut.)
Już kończę, Panie Marszałku. Ostatnie zdanie.
Jak można… Naprawdę trzeba mieć czoło nie miedziane, tylko nie powiem jakie, żeby takie brednie
opowiadać ludziom, którzy cokolwiek rozumieją.
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(senator A. Pociej)
Jak można powiedzieć, że to jest odpowiedź na brak
kworum i że to jest działanie naprawcze? Co to jest?
Na posiedzenie nie przychodzi trzech sędziów wybranych przez większość obecnie sprawującą władzę.
Nagle zachorowali? Pomór? Prokuratura sprawdza,
na co zachorowali? Nie, nie ma takiej akcji. Oni nie
przychodzą, nie ma kworum, a większość sejmowa
nagle przychodzi z ustawą. Nie ma kworum? No to
musimy zaradzić. Co to jest? Co to w ogóle jest? Nie
mam żadnej wątpliwości, że takiej ustawy nigdy
w życiu w tej Izbie nie było. Jest to skandal. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Zdrojewska, zapraszam.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanownie Panie
i Szanowni Panowie Senatorowie!
Zastanawiam się, jak to powiedzieć… Ta ustawa
jest, moim zdaniem, tak żenująca, że właściwie niewarta naszego czasu, niewarta zwłaszcza czasu pana
prezesa Rzeplińskiego.
(Senator Jan Dobrzyński: A czas to pieniądz.)
Myślę, że pan prezes jest tutaj, tak jak i my, z poczucia obowiązku, z poczucia obowiązku. Ta ustawa
jest tak słaba, że nie powinniśmy się nią zajmować,
ona nie powinna w ogóle być w parlamencie, nie powinna tutaj funkcjonować.
Ja muszę powiedzieć, że tęsknię za takim momentem w tej Izbie, kiedy słuchałabym merytorycznych sporów dotyczących jakichś prawnych kwestii,
sporów z udziałem wybitnych prawników takich jak
pan prezes Rzepliński, ale też przecież nasi niektórzy
koledzy, którzy zasiadają w tej Izbie. Wolałabym, ale
musimy dyskutować nad takim gniotem, jak tu mój
szanowny kolega słusznie określił tę ustawę. Tak że
będę się streszczała, dlatego że ciężkie…
Ale chcę też powiedzieć o procedowaniu, bo to
jest na przyszłość… Nie chciałabym już w przyszłym roku tak pracować. Przypomnę tę Wigilię,
tego sylwestra w zeszłym roku itd., jak to wszystko
wyglądało i w jakich my sytuacjach pracujemy. Nie
zamierzam… i prosiłabym o to, żeby tak się więcej
nie zdarzyło, że ja… A dostaliśmy tę ustawę wczoraj o 22.30 na maila. Co to właściwie oznacza? Że
senator powinien całą noc czuwać i co pół godziny
wstawać i sprawdzać, czy mu jakiegoś maila Senat
nie przysłał. Przecież to jest niedopuszczalne. A tak
to wygląda. To jest kompletna żenada. Tak się nie
da pracować. Nie da się pracować, mając tylko opinię pana prof. Banaszaka. Zresztą à propos jedynej
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słusznej opinii z Sejmu, opinii prof. Banaszaka, to
chciałabym powiedzieć, że pan profesor… I tu mówię tylko o faktach, Panie Marszałku, broń Boże,
nie chcę z nikogo ani żartować, ani kpić. Tutaj pisze się o tym, że pełniącym obowiązki wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego będzie osoba najstarsza
stażem. Ja przypominam, że w poprzedniej ustawie
– śmialiśmy się z tego w tej Izbie – było zapisane,
że obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy
najmłodszy stażem. To było to słynne… No, śmialiśmy się z tego, bo nigdzie tak nie ma, że osoba
najmłodsza czy stażem, czy wiekiem przewodniczy
czemuś, bo to jest kompletnie bez sensu. Ja tylko
mówię o tym, jak absurdalne są te ustawy, jak absurdalne są te tłumaczenia, bo w zależności od tego,
czy mamy maj, czy mamy grudzień, otrzymujemy
zupełnie inne wykładnie i w zależności od konkretnej sytuacji mamy wytłumaczenia często kompletnie
ze sobą sprzeczne. Ale właściwie, tak jak powiedziałam, szkoda czasu.
Tak jak mówiłam, jesteśmy tutaj z obowiązku,
dlatego też składam swoje dwie poprawki w sprawie
tego wiceprezesa, dotyczące skreślenia art. 16–18,
ponieważ uważam, że to jest kompletnie, jak zresztą
inne rzeczy w tej ustawie, bez sensu. I chciałabym
moją poprawkę złożyć na ręce pana marszałka.
A druga poprawka… To są poprawki przejęte
przez nas, przez pana senatora Rulewskiego i przeze
mnie, które obejmują wszystkie uwagi naszego Biura
Legislacyjnego. Dlaczego? Dlatego właśnie, że poczucie obowiązku skłania mnie do tego, żeby… Skoro
mamy takie biuro, to chociaż raz go posłuchajmy,
chociaż sprawdzajmy… Dlatego składam te poprawki,
chociaż wiem, że równie dobrze moglibyśmy bez tego
biura funkcjonować i opierać się tylko i wyłącznie
na opinii jakby jedynego prawnika w Polsce, jedynej
obowiązującej opinii. Tak że składam poprawki z poczucia obowiązku i w podziękowaniu za ciężką pracę.
A przypominam, że to też jest nocna praca naszego
biura, tzn. to jest praca nocna nie tylko nasza, ale też
naszych pracowników. Oni tutaj nad ranem drukują
te wszystkie akty, mamy je w kolorach, mamy druki
żółte, mamy białe, ale dostajemy je dzięki ciężkiej
pracy tych ludzi po nocach.
Panie Marszałku, jeszcze raz bardzo proszę, żebyśmy więcej nie musieli co pół godziny się budzić
i sprawdzać, czy mamy maila w komputerze.
(Senator Bogdan Borusewicz: To w poniedziałek
ma być gotowe.)
I pozwolę sobie zostawić 14 poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne, ponieważ
komisja nie chciała uwzględnić tych poprawek,
tylko głosami PiS zdecydowała, żeby w ogóle nie
było poprawek, bo to jest świetna ustawa. Dlatego
ja i pan senator Rulewski składamy te poprawki.
Dziękuję. (Oklaski)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Zapraszam.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Państwo
Senatorowie!
To nie jest tak, że Polaków nie obchodzi trybunał.
Mam przed oczami tę moc, tę siłę przekonania, ten
optymizm ludzi, którzy szli razem z nami wczoraj
ulicami Warszawy. To Polacy upominali się o demokrację, dziesiątki tysięcy Polaków. I bardzo często
wymieniano tam Trybunał Konstytucyjny jako gwaranta naszego prawa.
Zatem chociaż dzisiaj jest smutny dzień, bo mamy
przyjąć ustawę, która w sposób ewidentny doprowadzi do unieczynnienia albo politycznej podległości
trybunału, to jednak byłbym ostatnim, który by ogłaszał kapitulację i mówił, że kończy się demokracja
w Polsce. W Polsce zaostrza się bój o demokrację,
o taką demokrację, jak chcielibyśmy ją rozumieć, tzn.
jako rządy prawa gwarantujące poszanowanie praw
każdego obywatela, tak jak podkreślał to dzisiaj tutaj
pan prezes. Trybunał Konstytucyjny jest nasz i dla
nas, dla każdego z nas. Jest tą ostateczną instancją,
która może nas ustrzec przed terrorem większości.
Chciałbym powiedzieć, że nie dziwię się, że nie
ma tutaj senatorów opozycji i że w ogóle senatorów
jest tak niewielu. Jeśli ktoś chce…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to opozycji?)
To znaczy koalicji.
(Głos z sali: Koalicji.)
Koalicji. Jeżeli ktoś chce…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Subiekt i obiekt mu
się…)
8-letnie przyzwyczajenie.
Jeżeli ktoś chce zniszczyć porządek demokratyczny, to z całą pewnością musi w ustroju, w którym
obowiązują procedury, w ramach których procedują
instytucje, doprowadzić funkcjonowanie tych instytucji do absurdu, do farsy. Senatorowie PiS prawdopodobnie nie chcieli w tej farsie uczestniczyć. I nam
tu jest źle, Panie Senatorze, bo mamy przekonanie,
że gramy w jakimś teatrze absurdu. Przecież znamy
zakończenie, wiemy, ku czemu to prowadzi, jaki jest
zamiar. Dlatego te wszystkie posiedzenia komisji,
dyskusje itd. są tylko parawanem, za którym czai się
chęć przejęcia pełni władzy w Polsce przez określone
środowisko polityczne.
Posłuchajcie państwo, Panie Marszałku, bo warto
zdawać sobie sprawę z tego, do czego prowadzi ta
ustawa. Posłuchajcie państwo, bo to będzie właściwie
już jutro, to będzie za chwilę, po tym poniedziałku.
Otóż na podstawie ewidentnie niekonstytucyjnej usta-

wy pod niekonstytucyjnym kierownictwem pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
powołanego przez prezydenta, oczywiście niekonstytucyjnie, wbrew przepisom konstytucji, trybunał
w niekonstytucyjnym składzie wyłoni kandydatów na
nowego prezesa na podstawie oczywiście niekonstytucyjnych przepisów. Prezydent, który wcześniej złamał konstytucję, powoła następcę prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, a premier opublikuje wyroki, które według jego swobodnego uznania są albo nie są
zgodne z konstytucją. To wydaje się niewiarygodne,
ale do takiego absurdu czy do nagromadzenia takich
absurdów prowadzić będzie ta ustawa. Gdzie zatem
usytuuje ona Polskę?
(Senator Bogdan Borusewicz: Na Białorusi.)
W jaki sposób będziemy w niej budować zaufanie
do wymiaru sprawiedliwości? Jak będziemy zachowywać w sobie wiarę w to, że jesteśmy właściwie
zabezpieczeni przed nadużyciami władzy?
Proszę państwa, ten teatr, w którym dzisiaj uczestniczymy, to jest odgrywanie prawdziwej tragedii
i tym smutniej jest nie tylko na widowni, ale i wśród
aktorów, że rzecz dzieje się naprawdę. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, dobrze, rewela.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj odbywa się trzydzieste drugie posiedzenie Senatu tej kadencji i po raz siódmy, jak tu już
zostało powiedziane, debatujemy o ustawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby było tak, że
mogłoby to być powodem do żartów, to mógłbym
powiedzieć, że niedługo posiedzenia Senatu, na których nie będziemy debatować o ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, w zasadzie będą
nieważne, bo podążamy w tym kierunku, żeby każde
ważne posiedzenie Senatu zawierało w swoim porządku, w swoim programie jakąś ustawę związaną
z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak jest, niestety to
nie są żarty, a jeżeli jest to humor, to jest to czarny
humor.
Dzisiaj sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że tą
ustawą… Na początku dzisiejszego posiedzenia była
rozmowa… Pan senator Dobrzyński mówił, że to jest
naprawianie tego, co zrobiła Platforma Obywatelska
w czerwcu 2015 r. Otóż, jak wykazał już pan senator
Pociej, tak nie jest, bo sami autorzy tej ustawy, nad
którą dzisiaj debatujemy, mówią, że poprawiają ustawę z 22 lipca bieżącego roku.
Otóż ja chciałem zapytać, jaki w związku z tym
jest powód tej naprawy. Dlaczego jest tak, że ta
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(senator J.F. Libicki)
sama większość parlamentarna musi do rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego podchodzić aż 7 razy? Dlaczego ci sami posłowie, którzy
ciągle zgłaszają te projekty, nie mogą po prostu się
zebrać i napisać jednej solidnej ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym? Szczerze powiem, że jest to dla
mnie niepojęte. Ja co prawda nie jestem prawnikiem,
ale nie potrafię tego zrozumieć.
Chcę powiedzieć jedno pod adresem parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, których dzisiaj
reprezentują pan senator Czerwiński, pan marszałek
i pan senator sekretarz: bardzo za to dziękuję. Myślę,
że w różnych zasadniczych sprawach światopoglądowych, jak np. kwestie aborcyjne, mamy tutaj na tej
sali różne poglądy, ale jest też tak, że szczególnie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają swoje
przywiązanie do ochrony życia, do nauki społecznej
Kościoła i do tego wszystkiego, czego Kościół uczy.
Otóż popatrzmy, jak w tych sprawach orzekał Trybunał Konstytucyjny na przestrzeni lat.
Pan prof. Andrzej Zoll, niegdyś prezes Trybunału
Konstytucyjnego, osobisty wróg pana prezesa
Kaczyńskiego, który nazywał go politycznym oportunistą… Trybunał Konstytucyjny pod jego przewodnictwem uniemożliwił, za czasów pierwszych rządów
SLD, wprowadzenie aborcji na życzenie. Trybunał
Konstytucyjny pod przewodnictwem obecnego tutaj
pana prezesa Rzeplińskiego wydał przecież całkiem
niedawno bardzo konserwatywne orzeczenie o tak
zwanej klauzuli sumienia. Sam byłem świadkiem
spotkania w Grodzisku Wielkopolskim pana sędziego Stępnia, który jako były prezes Trybunału
Konstytucyjnego powiedział coś, co się niektórym
organizatorom tego spotkania – bo to było spotkanie
organizowane przez KOD – bardzo nie podobało,
a mianowicie powiedział tak: kwestia tego, że życie
ludzkie zaczyna się od poczęcia, jest w kontekście
wyroków Trybunału Konstytucyjnego niepodważalna; my możemy dyskutować o zakresie tej ochrony na
różnych etapach, ale to, że to życie się tak zaczyna,
jest w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego
niepodważalne. To powiedział pan prof. Stępień, były
prezes, dzisiaj również wróg wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, czy prezesa
Kaczyńskiego osobiście. Bo na to, żeby być osobistym
wrogiem prezesa Kaczyńskiego, zasłużył chyba tylko
pan prof. Zoll.
(Senator Jerzy Fedorowicz: I obecny prezes też.)
I być może pan prezes Rzepliński, tak. Chociaż
nie słyszałem pod adresem pana prezesa aż takich
wypowiedzi jak pod adresem pana prof. Zolla.
I chcę powiedzieć tak: wszyscy wiemy, że ta ustawa jest skrojona pod konkretną kandydatkę na tę osobę, która ma zarządzać Trybunałem Konstytucyjnym
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i jego pracami podczas wakatu na stanowisku prezesa.
Chodzi o panią sędzię Julię Przyłębską. Pani sędzia
Przyłębska jest z Poznania. Ja też jestem z Poznania.
Nie znamy się, nie wiem, jakie pani sędzia Przyłębska
ma poglądy w sprawach światopoglądowych. Ale
gdy sobie popatrzę na wydarzenia ostatnich miesięcy,
kiedy jednego dnia posłowie PiS są w zdecydowanej
większości za tym, żeby przyjąć projekt o zakazie
aborcji, a po dwóch tygodniach ci sami posłowie byli
przeciwko temu projektowi i go odrzucili, to obawiam
się, że z panią sędzią Przyłębską może być tak samo
jak z posłami PiS. Ja bym chciał, żeby w tych sprawach – nawet jeśli się różnimy poglądami – ktoś miał
stałe poglądy. Szczerze mówiąc, obawiam się tego, że
dzisiaj pracujemy nad rozwiązaniem, dzięki któremu
pan prezes Kaczyński będzie dyktował pani sędzi
Przyłębskiej, jak ona ma orzekać, także w pewnych
zasadniczych sprawach światopoglądowych. Tego się
obawiam. Bardzo bym chciał, żeby parlamentarzyści
PiS, koledzy, senatorowie z PiS zdali sobie sprawę
z tego, jaką odpowiedzialność, być może, biorą na
swoje barki w dziedzinie, którą sami uważają za najważniejszą, fundamentalną.
Wreszcie na koniec chciałbym powiedzieć, że 7
projektów ustaw, nad którymi debatowaliśmy w tym
roku, odbieram nie inaczej niż po prostu jako nękanie
członków Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności pana prezesa Rzeplińskiego. Chciałbym powiedzieć, patrząc na to, jak pan prof. Rzepliński w trakcie
tego nękania się zachowuje, że mógłbym opisać jego
zachowanie jednym słowem: „godność”. Pan prof.
Rzepliński w trakcie tego nękania, które urządza mu
w tej chwili większość parlamentarna, zachowuje
się godnie. I za tę godność i za to godne zachowanie
chciałbym panu, Panie Profesorze, bardzo serdecznie
podziękować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Grodzki. Zapraszam do dyskusji.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku!
(Głos z sali: Proszę nacisnąć…)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Głos z sali: Tu trzeba nacisnąć.)
Nacisnąłem.
(Głos z sali: Tam u góry.)
Wysłuchaliśmy wielu wystąpień… Chciałbym
zacząć od sprawy ogólnej. Przychodząc jako nowy
senator do wyższej izby polskiego parlamentu, byłem przekonany, że otrę się o doskonałość działania.
Starałem się nawet nauczyć na pamięć ważnych aktów regulujących życie tej Izby, w tym Regulaminu
Senatu.
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Tymczasem, ku memu zdumieniu, okazało się,
że z przeróżnych przyczyn, oficjalnych, a zapewne
i nieoficjalnych, większość punktów regulaminu jest
wykorzystywana do tego, aby w trybie ekstraordynaryjnym procedować nad wieloma ustawami, szczególnie nad tzw. ustawami naprawczymi. Zdumiewało
mnie to niepomiernie aż do dzisiaj, kiedy to o godzinie 22.30 otrzymaliśmy niepełny tekst, bez analizy
porównawczej, a o 10.30 Komisja Ustawodawcza
miała nad nim głosować. Skoro sami sobie nie okazujemy szacunku jako senatorowie – a ciągle wierzę
we wspólnotę tej Izby – to nie oczekujmy, że inni
będą nam okazywać szacunek.
Pozwolę sobie posłużyć się szerszą metaforą
z bliskiej mi dyscypliny, jaką jest chirurgia. Nawet
jeżeli przyjąć, że w czerwcu 2015 r. w innym szpitalu zwanym Platformą na jednym z pięciu ważnych synów Rzeczypospolitej, matki Polski, rządu, Sejmu, prezydenta, Sądu Najwyższego, czyli
na Trybunale Konstytucyjnym, została wykonana niewielka operacja, która może była niezbyt
prawidłowa, to operator przeprosił i łatwo można było tę drobną zmianę zaleczyć. Tymczasem
zmienił się szpital, zmienił się ordynator. Ma na
nazwisko Kaczyński i wyznacza do leczenia jednego z ważnych synów Rzeczypospolitej, chirurga
nazwiskiem Piotrowicz, który miał w przeszłości
jakieś niechlubne wpadki i nie wydaje się szczególnie przygotowany do leczenia tego konkretnego
przypadku. Tenże doktor co rusz wymyśla nowe
operacje, tłumacząc za każdym razem w świetle
jupiterów, że jest to operacja naprawcza. A stan
pacjenta, zamiast się poprawiać, pogarsza się, pacjent krwawi. Po szóstej czy siódmej operacji – już
nie wiadomo, ile tych operacji było – w świetle
kamer dochodzi do zgonu pacjenta. W tle jest jeszcze najważniejszy syn wielkiej rodziny Polski, pan
prezydent, którego rola w tej materii nie jest jasna,
żeby nie powiedzieć, że cokolwiek dwuznaczna.
Wyobraźcie państwo sobie, jak zachowaliby się
ludzie, gdyby obserwowali tak nieudolne, a co
gorsza, przeprowadzane z premedytacją tzw. zabiegi naprawcze, które doprowadzają do zgonu
prawdziwego chorego człowieka. Zlinczowaliby
i operatora, i ordynatora. A my jako naród tylko
pokojowo protestujemy, ciągle wierząc, że nad tą
tragiczną, groteskową historią wyższość ma siła
narodu, która prędzej czy później doprowadzi do
uzdrowienia tych podstawowych filarów rodziny,
jaką jest Polska. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rulewski, zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdybym był bardzo skromny, tobym zrezygnował z wypowiedzi, bo to, co zrobili moi koledzy, co
z otwartymi oczyma i buziami przyjmuje opozycja,
choć w skromnym wymiarze… Niemniej jednak są
chwile, w których człowiek, kierując się choćby rzetelnością warsztatu i rzetelnością powinności, kierując się choćby zasadą odpowiedzialności, a choćby
i tym, że nas słuchają czy nawet o nas piszą, chce
wygłosić kilka słów. Tak, dobiega końca serial, który nam urządził człowiek w masce – nie występuje
odważnie jako premier, tylko z ukrycia. Nie musi,
nie musi się odkrywać… On ma wykonawców czy
też, tak jak mówimy w naszej branży, ma mechanika,
który zepsuty samochód raz naprawia źle, drugi raz
również źle, i tak aż 6 razy. Już po trzecim przypadku
popsucia zamiast naprawy samochodu każdy właściciel tego samochodu takiego mechanika by usunął,
a przynajmniej zabrał mu młotek.
(Senator Jan Dobrzyński: I kombinerki.)
To się nie stało. To się nie stało i to nie jest bynajmniej zamysł świadomy. W rękach tego człowieka
w masce znalazł się człowiek przegrany. On pozornie
mówi o swojej niewinności, a jest człowiekiem przegranym i musi odkupić swoją upadłą życiową rolę
nie przed społeczeństwem, tak jak powinien, tylko
właśnie przed tym człowiekiem w masce. Już szósty
podarunek mu sporządza w postaci scenariusza nowej, jak powiedziałem, coraz gorszej ustawy. To już
nie jest naprawcza ustawa, to już jest wprost ustawa
kasująca kawałki konstytucji. Warto jednak powiedzieć, dlaczego ten człowiek przegrał swoją życiową
rolę. Nie tylko dlatego, że nie umiał się zabrać na pociąg wolności, który w Krośnie podstawili dla niego
ludzie z „Solidarności”, ale również dlatego, że był zakodowany ujemnie wobec społeczeństwa właśnie jako
prokurator. Dowód? Przecież to on zamknął działacza
„Solidarności”. Przecież to on prowadził śledztwo.
On dziś mówi, że pomógł temu człowiekowi. To ja
pytam: dlaczego on go nie wypuścił, dlaczego sporządził akt oskarżenia? Dziś kłamie, że rozmawiał
z adwokatem. Rozmawiał, bo musiał, żeby udostępnić
akta. I człowiek o takiej złamanej filozofii jest właśnie
zdolny narzucić społeczeństwu ten dramat, który jest
dramatem – mimo że w tym czasie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cisza!)
…na glebie tego dramatu wyrósł wielki ruch KOD,
mimo że wokół pozycji człowieka w masce i Europa
się burzy, i inni. Także ja nie mogę poprzestać tylko
na słowach.
Człowiek w masce ma dodatkowo jeszcze jedną
wadę. Warto o tym mówić, bo być może ustrzeżecie
się, Koledzy, jak również częściowo Inni Działacze,
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nawet w państwie demokratycznym… Wspomnijmy
czasem również o nas, jak ukrywaliśmy się w masce
przed opinią publiczną. Otóż ten człowiek nigdy nie
pracował, nigdy niczego nie stworzył od początku
do końca.
(Senator Jan Dobrzyński: Człowiek w masce?)
Człowiek w masce. Człowiek w masce w swoim
pokoju, w swoim M1 tworzy plany, w których wszystko się składa, w których wszystko jest mądre i wszystko można ustawić, tylko niczego jeszcze w życiu nie
zrobił. Uczestniczył w komisjach, które nie wydały
żadnej ustawy, bo nie są do tego zobowiązane. Po co
to mówię? To nie jest wycieczka personalna. Mówię
to dlatego, że skoro on nam narzucił system ochlokracji – to nie jest tyrania, to jest czasem gorzej niż
tyrania, a czasem lepiej, ale to jest na pewno blisko
tyranii… Skoro on nam narzucił system zarządzania – tu, przy ustawach – ochlokracji, to oznacza, że
jesteśmy w pewnej przestrzeni nieodpowiedzialności
i niekontrolowalności.
Państwo należycie do tej drużyny…
(Senator Jan Dobrzyński: Człowieka w masce.)
Należycie do tej drużyny, bo powiadacie, że przecież poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego sięga
paru procent, a większość jest mu przeciwna. To ja
mogę powiedzieć, że w prawie wszystkich państwach
świata, zwłaszcza tych demokratycznych, poparcie
dla milicjanta, dla policjanta jest bliskie zeru, ale nikt
w tych państwach nie likwiduje milicjanta lub nie
odwraca się od niego.
(Senator Józef Łyczak: W Polsce popieramy policję.)
Ale mówię o poparciu, którym się państwo posługujecie jako argumentem. No dobrze, tylko że
trybunał to nie policjant… Chociaż wobec nas jest
to policjant surowy i trudny. Pytanie: dlaczego, idąc
śladem tych plebiscytów, tych badań, nie zlikwidujecie trybunału w ogóle, tylko w tych sześciu odsłonach usiłujecie przedstawić jakiś inny trybunał?
O tej ostatniej odsłonie zapominacie: będzie ustawa
o likwidacji tego, coście zrobili.
Podsumowując te wasze działania, powiem, że
to są działania ferajny z ulicy Nowogrodzkiej, na
której czele stoi człowiek, który myśli, że jednym
skokiem załatwi wszystko. Mylicie się, głęboko się
mylicie. Zważcie, jak podobna sytuacja zakończyła
się… W Gdańsku stoi pomnik stoczniowców, którzy
żyli w systemie komunistycznym, w którym co drugie
słowo, czasami i czyny, były skierowane właśnie do
robotników. Każdemu przyznawano różne świadczenia: mieszkania, dodatki mieszkaniowe, dodatki
rodzinne. No, partia służyła robotnikom. Wy też służycie… A skończyło się pomnikiem. Na tym pomniku
jest inskrypcja, fragment wiersza Czesława Miłosza.
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Wam dedykuję to przesłanie. Miałem zaszczyt, ale
i obowiązek uczestniczenia w odsłonięciu tego pomnika, mam też obowiązek pamiętania i przekazania
wam tego…
„Który skrzywdziłeś człowieka prostego,
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
(Senator Jerzy Fedorowicz: Gromadę błaznów...)
Gromadę błaznów…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …koło siebie mając…)
…koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,”
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
„Nie bądź bezpieczny”.
Nie bądź bezpieczny!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Poeta pamięta.)
„Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy”.
Powiedziałem, że nie będziemy tylko mówić –
my tu będziemy spisywać wasze czyny i rozmowy.
Będziemy to robić po to choćby, żebyśmy wiedzieli,
jak pojawi się siódma ustawa, jak rozplątać tę waszą
kakofonię, te bzdury parlamentarne. To jest nasz elementarny obowiązek. A finał jest dla mnie oczywisty.
Będą spisane czyny i słowa. (Oklaski)
(Senator Józef Łyczak: Naród myśli inaczej.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja panu powiem, kto jest w tej masce, Panie
Senatorze.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przepraszam, jestem lekko zaziębiony. Już się nie
da tego wyciągnąć bardziej, ale nie trzeba…
Przyszedłem tu z Sejmu. Oczywiście inaczej się
tu debatuje. W Senacie, to jest wiadome, jesteśmy
poważni i doświadczeni, przeżyliśmy wiele, a do tego
czasami przeczytaliśmy jakąś książkę, a nawet dwie.
Wydawało mi się, że to jest ta Izba, która spowoduje, że te wszystkie bzdury, które trafiają np. do tych
młodszych, zapalczywych, których tam na tej estradce w Sejmie obserwowałem, i siebie zresztą też, przez
11 lat… Myślałem, że tu będzie coś poważnego, ale
widzę, że od Bożego Narodzenia, od Wigilii, kiedy
to debatowaliśmy po raz pierwszy nad jakimiś kuriozalnymi ustawami o Trybunale Konstytucyjnym,
przygotowanymi zresztą przez człowieka w masce,
któremu, jak to pięknie przed chwilą… Panowie
Senatorowie z PiS, nie słuchaliście, bo was nie było.
Teraz, jak ja przemawiam, jest was więcej, a to znaczy, że wiecie, że wam powiem coś naprawdę ważnego, co może zostanie w waszych głowach, bo sytuacja

32. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2016 r.

92

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

(senator J. Fedorowicz)
jest bardzo niebezpieczna. Jakbyście próbowali dowiedzieć się np. od Homera, jak wyglądała tragedia
Troi i co mówiła Kasandra, tobyście zobaczyli, że
słowa, które padały tutaj… To jest dopiero początek
tego, co naprawdę może się zdarzyć w naszym kraju.
Widzieliście to wczoraj na ulicy.
Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że gdy jest
chirurg w masce, to jest w masce, ale gdy mu pomaga
anestezjolog z Zielonej Góry, to on też jest w masce,
choć przecież wcześniej usypia pacjenta. Zawsze
myślałem na temat medycyny i uniwersytetu… Ja
w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest uniwersytet
w Zielonej Górze. Ale bardzo się cieszę, że jest, i jestem dumny, bo w końcu jesteśmy krajem, gdzie jest
sporo tych uniwersytetów. Tyle że zdawało mi się,
że są takie uniwersytety jak np. w Warszawie czy
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, gdzie też są
prawnicy, którzy by mogli wam pomóc.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale co to są za uniwersytety? Jakie uniwersytety?)
Mogliby wam pomóc, tak żeby ten pan z Zielonej
Góry mógł zetknąć się z argumentami np. wybitnych
prawników z Warszawy czy Krakowa. Każdy z naszych kolegów senatorów o tym mówił.
No ale się nie udało i oczywiście mamy przed
sobą zupełnie okropny chłam, z 24 niekonstytucyjnymi bzdurami, które za chwilę oczywiście klepnie
Sejm – no bo panowie, jak znam życie, poprawek nie
wprowadzicie – a potem prezydent po zastanowieniu
się… no, zobaczymy, co z tym zrobi.
No dobrze. Jeżeli nie chciałbym być ani Kasandrą,
ani wieszczem złych czasów, to musiałbym dla pełnej
sprawiedliwości Prawo i Sprawiedliwość, patrzącego
na mnie mojego druha i brata z „Solidarności”, pana
senatora Koguta, zapytać, czy pan senator wsparłby moją prośbę, żeby ktoś mi powiedział, czy autentyczne są zwolnienia lekarskie akurat 3 sędziów
Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez poprzedni… no, przez obecnych… no, przez… w każdym razie wiecie, o co chodzi. Bardzo jestem ciekaw,
czy w ogóle – musiałbym zapytać jakiegoś prawnika,
oczywiście z Krakowa albo z Warszawy – ja jako
senator nie mam prawa wglądu w to.
(Senator Bogdan Borusewicz: Do ZUS.)
Tak. Bo ja jako senator, który ma prawo, zgodnie z regulaminem, wglądu do wszystkiego, co się
dzieje w instytucjach państwa, chciałbym wiedzieć,
czy rzeczywiście ci lekarze, którzy wydawali te zaświadczenia…
(Senator Bogdan Borusewicz: Są zdrowi.)
…zrobili to w dobrej wierze, bo ci sędziowie są
tak chorzy jak ja teraz.
A teraz, żeby już nie przedłużać – bo czuję, że za
chwilę panowie będziecie chcieli ripostować i chcę

wam dać szansę na to – zwracam się do kolegów senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, bo chcę, żebyście
mi wytłumaczyli, co znaczy to, co wasz szef, pan
prezes Kaczyński, wczoraj powiedział, że chce uporządkować działania opozycji. Przepraszam bardzo:
co to znaczy? Czy jak ja byłem w koalicji rządzącej,
a pan prezes Kaczyński był w opozycji, to ktokolwiek z moich kolegów senatorów czy posłów, czy
przywódców partii mówił, że chce uporządkować
opozycję? Gdybym ja chciał wtedy np. uporządkować opozycjonistę Stanisława Koguta, toby mi się
to w życiu nie udało.
(Senator Stanisław Kogut: No jasne.)
W związku z tym, Panie Senatorze, proszę łaskawie
przekazać prezesowi, że pański kolega z Małopolski
nie da się uporządkować, chyba że znajdzie się takie
sposoby jak ta właśnie okropna nowelizacja kolejnej
nowelizacji kolejnej ustawy.
I właściwie po tym, co powiedziałem, udam
się spokojnie do lekarza, żeby przeżyć następne
posiedzenia naszego Senatu, chyba że pan marszałek zagwarantuje mi, że to już będzie ostatnie posiedzenie związane z ustawą o Trybunale
Konstytucyjnym.
A panu prezesowi Rzeplińskiemu, profesorowi,
człowiekowi cieszącemu się najwyższym szacunkiem
społecznym, którego wejście w Krakowie do naszej
sali kongresowej w obecności kilku tysięcy ludzi,
adwokatów i prawników z całej Polski, zostało przyjęte długotrwałymi owacjami na stojąco, jeszcze raz
bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dobrzyński. Zapraszam.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …800 osób.)

Senator Jan Dobrzyński:
Pan po prostu mówił od rzeczy, Panie Senatorze.
Cała pana wypowiedź…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku…)
Proszę mi nie przeszkadzać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, jest
komisja…)
Panie Marszałku…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przecież ten gość
mówi…)
Dobrze, dobrze.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam…)
Proszę do mnie w ten sposób się nie zwracać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze raz…)
(Senator Stanisław Kogut: Już zaczyna się…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo, bardzo proszę o ciszę. Oddałem…)
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Panie Marszałku…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze raz mi tak
powiesz, że mówię od rzeczy, to zobaczysz, jak wygląda…)
Powiem wiele razy.
Panie Marszałku, niech pan uspokoi te gorące
głowy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Gorące głowy…)
Trzeba odpowiedzieć na wystąpienie pana senatora Rulewskiego, dlatego że pan senator poruszył
bardzo dużo ważnych spraw, ale i ze względu na historię pana senatora, która przecież wpisuje się w naszą
niepodległość. Panie Senatorze, używanie zwrotów
„człowiek w masce” jest po prostu niegrzeczne, jest to
zwrot, który jest też przepojony nienawiścią. To jest
osoba publicznie znana. To jest osoba, która przejdzie do historii. To jest osoba, która przeprowadziła
przez wybory parlamentarne partię, której przewodniczy, a także przez wybory prezydenckie… I tutaj
musi pan to przyznać. Używanie określenia „ferajna
z Nowogrodzkiej”… No cóż, Panie Senatorze, to się
nie broni, to po prostu się nie broni, tak robić nie można. I tutaj ta nienawiść, którą państwo prezentujecie,
jest nie na miejscu. Ona w zasadzie jątrzy, ale ja nie
wierzę, że ona będzie miała znaczenie dla rozwoju
naszego kraju i dla reform, które przeprowadzamy.
Do znudzenia trzeba powtarzać, że to rząd
Platformy Obywatelskiej i PSL w czerwcu ubiegłego
roku manipulował przy Trybunale Konstytucyjnym.
Ja wiele razy powtarzałem, że gdyby nie wasze niekonstytucyjne działania wtedy, to na pewno nikt
Trybunałem Konstytucyjnym by się nie zajmował.
Zresztą panowie o tym doskonale wiecie. Tutaj pana
wystąpienie było też takim nawoływaniem do buntu, nawoływaniem do protestów. Panie Senatorze,
to się nie powtórzy, nie będzie już takich ruchów,
dlatego że może nie pan osobiście, ale ruch czy też
myśl polityczna, której pan jest przedstawicielem,
jak Balcerowicz, Unia Wolności, a teraz Platforma
Obywatelska, doprowadziły do likwidacji potężnych
zakładów pracy, a przecież wiemy, że to potężne zakłady pracy są w stanie doprowadzić do ewentualnych
zmian. I ja nie wierzę, że Polacy dadzą się nabrać na te
wasze nawoływania do buntu, do nieposłuszeństwa.
Wzywanie wojska, policji do nieposłuszeństwa jest
po prostu bardzo niebezpieczne i moim zdaniem nosi
znamiona przestępstwa.
To nie Prawo i Sprawiedliwość, jak panowie oceniają, paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, to wy, politycy opozycji, Platformy Obywatelskiej, i prezes
trybunału to robicie. Oczywiście opadną emocje,
za kilka lat na pewno będą na ten temat różnego
rodzaju opracowania czy artykuły. To zachowanie
prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niegodne
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pełnienia tego urzędu. Wdał się w politykę, w polityczne wypowiedzi, wdał się w rozgrywki, które nie
przynoszą chluby temu zgromadzeniu, Trybunałowi
Konstytucyjnemu, i tak zapewne będzie… A jeśli
chodzi o fachowość, jeśli chodzi o rzemiosło, to jako
specjalista w zakresie prawa… Przecież sąd okręgowy podsumował pozew pana Rzeplińskiego, po
prostu ośmieszył jego stanowisko, kiedy pan prezes
skierował pismo do sądu przeciwko prezydentowi
naszego państwa. Tamto uzasadnienie, te wypowiedzi
sędzi są jasne. A to jest sąd okręgowy, gdzie są osoby,
które powinny znać się na tym gorzej w porównaniu
z fachowcami, ze specjalistami, z sędziami Trybunału
Konstytucyjnego. I ten wyrok, dzisiejsza nasza dyskusja i ta kolejna nowelizacja ustawy jest tak naprawdę
podsumowaniem zdecydowanie niechlubnej, w mojej
ocenie, postawy pana prezesa Rzeplińskiego. To jest
naprawdę żałosne. Ja oczywiście będę zwracał na
to uwagę. Często mówimy tu o sędziach, którzy są
zaprzysiężeni, a nie zostali dopuszczeni do orzekania.
Ja będę zwracał na to uwagę.
Proszę pamiętać, że prezes trybunału jest jednocześnie kierownikiem zakładu, który nie dopuszcza
sędziów do orzekania, a wypłaca im gaże. Oni po
prostu nas kosztują. Płacimy za samochody służbowe,
za sekretariaty, za mieszkania czy hotele. I oczywiście wypłacane jest im wynagrodzenie. Będę chciał
dopilnować, aby ktoś za to odpowiedział. Mówienie,
że obowiązuje tu kodeks pracy, jest po prostu nieprawdą. Prezes i jego koledzy prawdopodobnie doskonale
o tym wiedzą. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy
się wyjaśnień w tym zakresie. Zgłaszałem tę sprawę
na tej sali do rzecznika praw obywatelskich – do dzisiaj milczy, bo nie wie, jak się zachować. A tu chodzi
o moje i państwa pieniądze, bo pan prezes Rzepliński
żyje z naszych podatków. Myślę, że ta ustawa jest
jedną z ostatnich w tej kwestii.
Wrócę jeszcze do pana myśli, Panie Senatorze.
W bardzo wielu państwach trybunału konstytucyjnego po prostu nie ma. Są inne instytucje, są inne sądy,
które go zastępują.
(Senator Mieczysław Augustyn: To tam, gdzie nie
ma demokracji.)
Pana pomysł warto byłoby rozważyć. Przyjmuję to
za dobrą monetę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, Panie
Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Zapraszam do dyskusji.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam, że z pewnym zażenowaniem słuchałem niektórych wypowiedzi, które państwo z opo-
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zycji kierowaliście w naszą stronę. Z jednej strony
autoprezentacje, tak jak w wykonaniu pana senatora
Fedorowicza, z drugiej żale, z trzeciej bajki, z czwartej próby argumentacji.
Spuszczając zasłonę milczenia na całą resztę, spróbuję skoncentrować się na argumentach, które od was
usłyszałem, dotyczących tego, dlaczego ta ustawa nie
powinna wejść do obiegu prawnego i dlaczego jest
niekonstytucyjna – a to jest słowo wytrych, które
zawsze tu pada. I w tej chwili połowa Polaków to
konstytucjonaliści.
Otóż dlatego, że ta ustawa jest uchwalana 13 grudnia, a to jest zła data na uchwalanie ustawy. No, bez
komentarza.
Dlatego, że ustawa jest jedną z trzech, a powinna
być jedna. To jest argument pana senatora Klicha.
Art. 197 konstytucji określa, że powinna być jedna
ustawa, więc jeśli jest więcej niż jedna, to jest to niekonstytucyjne. To jest oczywiście bzdura. Pan senator
przeczytał coś literalnie, bez zrozumienia.
Następny argument: bo jest jakoby konkretna,
a nie abstrakcyjna. Ja w tej ustawie nie widziałem
konkretnych zapisów. Widziałem za to konkretne
zapisy w ustawie, którą wyście państwo uchwalili
w czerwcu tamtego roku. Przecież ten epizodyczny
przepis, który stał się początkiem burzy, to jest przepis konkretny. On mówił o wyborach w roku 2015. On
nie był nawet przepisem przejściowym, on nie regulował tego, co może się zdarzyć wtedy, kiedy koniec kadencji sędziego, członka Trybunału Konstytucyjnego,
pokryje się z końcem kadencji Sejmu. On był skonkretyzowany, dotyczył tylko wyborów w roku 2015.
To była właśnie typowa konkretność i niekonstytucyjność. Niezgodnie z konstytucją wybrano nie 2,
ale 5 sędziów.
Ostatni zarzut, który się tutaj pojawił, dotyczył
tego, że pełniący obowiązki prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, wskazany przez prezydenta, jakoby wchodzi w kompetencje wiceprezesa. Tylko
że konstytucja nie określa kompetencji wiceprezesa. Konstytucja odsyła w tym zakresie do ustawy
– to ustawa ma wskazać, jakie są te kompetencje,
a wskazuje tak, a nie inaczej. Ustrojodawca, twórca
konstytucji, celowo wskazał, że to ustawodawca, czyli my tutaj mamy wskazać, jakie będą kompetencje
wiceprezesa i innych osób, jeżeli chodzi o Trybunał
Konstytucyjny, i my to właśnie w tej ustawie robimy.
To jest kwestia, powiedziałbym, poziomu prawnego.
Jest jeszcze jeden poziom, poziom polityczny, i on
jest tutaj naprawdę dominujący. Większość głosów,
które od państwa słyszeliśmy, to są właśnie głosy
z poziomu politycznego.
Proszę państwa, to wyście to zaczęli, to wyście
zaczęli naprawę budzika za pomocą młotka i prze-

cinaka. Potem się już naprawdę bardzo niewiele da
zrobić, tym bardziej że ciągle zabieracie narzędzia
i podrzucacie nie te części, które trzeba. Tak jest, proszę państwa, ten proces trwa. Po co siódma ustawa?
Bo cały czas działacie przeciwko…
(Głos z sali: Nie siódma, ósma chyba.)
Nie wiem czy siódma. Wy tak piszecie.
Cały czas działacie przeciwko Trybunałowi
Konstytucyjnemu.
(Rozmowy na sali)
Niestety…
(Senator Stanisław Kogut: Spokój. Front jedności,
spokój!)
Panie Marszałku, czy mogę…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę.)
Widzę, że teraz dopiero to dotarło na poziomie
politycznym.
Niestety stało się tak – mówię to panu prezesowi prosto w oczy – że pan prezes się do tej polityki
dołączył. Działanie pana prezesa nie jest działaniem
stricte prawniczym – niestety zdecydowanie włączył
się pan do tej polityki po jednej stronie. Być może
rozpoczęło się to właśnie wtedy, gdy siedząc wraz
z wiceprezesem Biernatem na sali obrad komisji czy
połączonych komisji, 12 maja, nie zareagował pan
na wprowadzenie do tekstu ustawy z 2015 r. tegoż
właśnie przepisu epizodycznego, o którym tu mówiłem. Tak się wtedy po prostu stało i być może ciąg
dalszy to jest tylko konsekwencja… a może było to
zaplanowane – pozostawiam to panu do oceny.
My reagujemy na wspólne działanie polityczne
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, części członków
tego trybunału i opozycji. To jest, jak mam nadzieję,
ostatni etap, ostatni akord i więcej już nie będziemy
się zajmować Trybunałem Konstytucyjnym – niech
zacznie działać tak, jak działać powinien.
Inną kwestią jest – mówiłem o tym z tej mównicy już kilkukrotnie – usytuowanie Trybunału
Konstytucyjnego w naszej konstytucji. Jest ono, nazwijmy to, co najmniej niekonsekwentne – art. 10 konstytucji mówi o podziale i równoważeniu władz, ale
nie ma równowagi dla Trybunału Konstytucyjnego.
Jeśli się coś źle dzieje w samym trybunale, to nie ma
możliwości – obserwujemy to właśnie teraz – naprawy tego z zewnątrz. Tak po prostu jest, tak usytuowano… Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są
niepodważalne, ostateczne, a sam trybunał traktuje
się jako radę mędrców, którzy są nieomylni, apolityczni, bez skazy, jako grupę aniołów, a ludzie nie
są aniołami. Niestety czy może na szczęście w przypadku trybunału to się właśnie teraz okazało w całej
rozciągłości, bardzo dobitnie.
Ten trybunał nie jest nieomylny, nie jest także
apolityczny, wskutek czego traci w oczach opinii
publicznej, bo ludzie to po prostu widzą, potrafią to
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ocenić. Trybunał traci w oczach opinii publicznej
i bardzo trudno będzie odbudować jego autorytet
w naszym narodzie. Spróbujemy to zrobić, tylko,
Panowie i Panie, po prostu nam w tym nie przeszkadzajcie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Komarnicki. Zapraszam do dyskusji.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!
Chciałem swoje wystąpienie oddać do protokołu,
bo uznałem, że przez cały rok tu, na tej ważnej sali,
spieraliśmy się o coś, co dla nas było oczywiste, a dla
was okazało się nieoczywiste. I trzeba powiedzieć dzisiaj wprost, że od ponad roku Prawo i Sprawiedliwość
kolejnymi ustawami niszczy Trybunał Konstytucyjny.
Tak, od ponad roku. Szkoda, że jest nas tak mało na
tej sali, bo przecież wszyscy pamiętamy, jak było
rok temu. Boże, jacy byliśmy naiwni! Myśleliśmy,
że to jest jakieś chwilowe nieporozumienie, że to
jest jakiś dziwny czas. Nie wierzyliśmy w to, co się
stało tamtego roku, bo trudno było w to uwierzyć
w państwie prawa, w państwie, które zaczęło być na
ustach Europy i świata jako państwo nowoczesne, demokratyczne i bardzo rygorystycznie przestrzegające
prawa. Ale trzeba powiedzieć wprost, że wszyscy, jak
tu siedzimy, obserwujemy, jak partia rządząca krok
po kroku niszczy jedną z najważniejszych instytucji
demokratycznych, jaką jest Trybunał Konstytucyjny.
Ja jestem przedsiębiorcą, który od zawsze przestrzegał prawa, ale jestem też przekaźnikiem głosu
prawników, czyli ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie prawnicze i nie mogą się pogodzić z wyeliminowaniem Trybunału Konstytucyjnego. W tej
kadencji parlamentu stworzyliście, Panie Senatorze,
nie 7 – pan się też pogubił – tylko 8 ustaw. Ale to
nie były ustawy, tylko raczej buble prawne – to są
słowa prawników – które przez ekspertów i opinię
publiczną zostały ocenione jednoznacznie negatywnie. Podkreślam: przez ekspertów prawnych. I proszę
o uszanowanie ich słów. To są prawnicy, a nie politycy.
Tak orzekł również sam Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak przedstawiciele – wiem, że nie lubicie tych
organów – Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej.
Każda z tych instytucji wskazała – no przecież nie
złośliwie – na niekonstytucyjność zapisów wszystkich
waszych projektów. Na Boga, po co to wszystko?
Po co ta komedia? Po co ten słaby serial z nowymi
ustawami? Po co? Czy takie procedowanie przystoi
posłom i senatorom wybranym w wyborach przez
społeczeństwo? Czy na pewno po to ludzie nas wy-
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brali, żebyśmy po nocach uchwalali buble prawne, tu,
w tej sali? Skąd ten atak na te, cokolwiek by mówić,
demokratyczne instytucje?
Szanowni Państwo, czy naprawdę pan prezes
Rzepliński i Trybunał Konstytucyjny przeszkadzają
PiS w dobrej zmianie? Bo tak naprawdę nie rozumiem, czego się boicie. Prawa? Przestrzegania konstytucji? Co wam przeszkadza? A jednak dążycie
do tego – i to jest głównym zadaniem nowej ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym – aby parlament większością głosów mógł uchwalić każdą ustawę, także
jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli konstytucją.
Wasze argumenty są takie, że parlament jest głosem
suwerena, a ja wam dzisiaj mówię, że tak nie jest.
Parlament jest głosem przedstawicieli suwerena.
Suwerenem Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, ale na pewno nie są nim posłowie i senatorowie,
bo my wszyscy zostaliśmy wybrani przez część społeczeństwa. Nie zapominajmy o tym. Suwerenem nie są
również ani konstytucyjni ministrowie, ani sędziowie
czy nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Tak
jak już powiedziałem, suwerenem jest cały naród,
a nie jego część, która zagłosowała na daną partię polityczną. To są sprawy oczywiste. Tak ja to rozumiem.
Za pomocą nowych przepisów o trybunale
chcecie zlikwidować nawet, że tak powiem, prozaiczną sprawę administracyjną, Biuro Trybunału
Konstytucyjnego, i stworzyć w jego miejsce nową
strukturę wewnętrzną. Restrukturyzacja wewnętrzna
Trybunału Konstytucyjnego bardzo poważnie wpłynie na życie ludzi tam pracujących. Tam też są ludzie.
Oczywiście oni będą mieli rok na podjęcie decyzji,
czy chcą dalej pracować, a może przez ten rok zostaną
poddani ocenie pełnomocnika do spraw likwidacji
biura. Jednym słowem, wprowadzicie cenzora, który
będzie pozbywał się niezależnych osób.
Ta ustawa to niestety nic innego jak kaganiec założony sędziom: będziecie posłuszni, to będziecie pracować, a jak będziecie niezależni, będą problemy…
Jak wytłumaczyć fakt, że wprowadza się nowe kary
dla sędziów? Wiadomo, kto będzie wymierzał te kary.
Jest mi ogromnie przykro, że mimo apelu tylu środowisk prawniczych, ale nie tylko, znowu w sposób
urągający demokracji haniebnie próbujecie zniszczyć
Trybunał Konstytucyjny. Ja wiem, że państwo macie większość w tej kadencji i, jak zawsze w takiej
sytuacji, możecie przegłosować wszystko, ale, na
Boga, są jakieś granice zdrowego rozsądku. Dlatego
dzisiaj musimy zadać sobie fundamentalne pytanie
i odpowiedzieć jasno, czy nasz kraj, czy Polska ma
być państwem demokratycznym z niezawisłą władzą
sądowniczą, czy raczej państwem, które jest niestety
sterowane ręcznie przez partię rządzącą. Trzeba się
na coś zdecydować: albo jedno, albo drugie. Proszę
was, was, senatorów z PiS, abyście nie głosowali za ustawą, która całkowicie uzależnia Trybunał
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Konstytucyjny od władzy, a tym samym znosi jego
rolę jako strażnika konstytucji. Cokolwiek powiedzieć, strach pomyśleć, co będzie dalej. Kto będzie
decydował o konstytucyjności zapisów? A czy po
uchwaleniu tej ustawy w ogóle w naszym kraju będzie
jeszcze potrzebna konstytucja?
I na zakończenie. Panie Prezesie Rzepliński, jestem człowiekiem gospodarki, obserwowałem pańską niezależność, pańską determinację i jako stary
człowiek, który przeszedł w życiu wiele, mówię
do pana: bardzo panu dziękuję za tę niezłomność.
Właśnie tacy ludzie jak pan jeszcze zaświadczają,
że to prawo i konstytucja w naszym kraju… Jeszcze
tli się to światełko. Nisko chylę czoło przed pańskim
doświadczeniem, determinacją, a przede wszystkim
profesjonalizmem. Bardzo panu za wszystko dziękuję.
Panie Marszałku, dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski po raz drugi. Zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym pomóc senatorowi Dobrzyńskiemu
w rozszyfrowywaniu tego, co już zostało rozszyfrowane w dziejach Polski i nie tylko. Próbował zgadnąć,
kto to człowiek w masce, a ja sądziłem, że się obrazi, gdy cytowałem fragment o gromadzie błaznów,
których ma koło siebie. Sądziłem, że przede wszystkim obrazi się mój kolega Kogut, że senator Kogut,
pomyśli, że to ewentualnie do niego adresowane,
ale myślę, że nie. Myślę, że, tak się wyrażę, zapadł
w milczenie. Bo gdyby on, doświadczony, i inni tu
senatorowie, często pełniący funkcje więcej niż tylko przedstawicielskie w administracji, kierownicy
administracji… To przecież nie tylko milczeniem
przyjmowaliby tę ustawę. Gdyby choćby pan, Panie
Senatorze Czerwiński, obyty w analizie prawnej,
poszedł za tym, co pan przed chwilą powiedział: nie
ma kompetencji dla zastępcy, to ja te kompetencje
naniosę w poprawce. Ale, jak widać, coś pana paraliżuje. Nie twierdzę, że jest pan tak sparaliżowany
– pan i panowie, których nazwiska tu wymieniłem
– jak pan poseł Piotrowicz, bo on jest sparaliżowany
grzechem pierworodnym zdrady. Zdrada, kłamstwo,
to jest ten pusty śmiech nad losem człowieka, prostego człowieka, który być może nie rozumie, a wy
mu wmawiacie, czym jest prawo, czym jest nie tylko
Trybunał Konstytucyjny, ale też czym jest instytucja
prawa, instytucja porządku.

Panie Senatorze Kogut, pan nie byłby kolejarzem, gdyby nie istniało prawo zegarka. Pan by,
proszę pana, nie podróżował i nigdy by nie został
senatorem, jeśliby pan przesuwał wskazówki zegarka według własnego uznania. Tak robi człowiek
w masce. Tak robi ferajna, gdy trzeba dostosować
się do skoku. Tam nie obowiązują żadne zasady,
a już przede wszystkim moralne. Skoki się zawsze
szybko kończą. Miałem możliwość oglądania takich
jednodniowych zwycięzców.
Człowiek prosty oczekiwał dobrej zmiany.
Człowiek prosty nie oczekiwał manny z nieba.
Człowiek prosty już nie jest człowiekiem prostym
i nie wierzy w program „kasa wypłaci”. Człowiek
prosty wie, że do kasy trzeba wpłacać, żeby ona wypłaciła. Człowiek prosty nie wierzy też w księżycową
ekonomię. Człowiek prosty widzi, że – o czym powiedział pan senator – pan Morawiecki nie odbudowuje Żerania, pan Morawiecki robi tak, jak zawsze:
wybuchając śmiechem nad prostym człowiekiem,
zaprasza Mercedesa i się tym chełpi. To jest właśnie
ten śmiech. I moje oburzenie wynika nie z faktu, że
się popełnia błędy, nie z faktu, że się robi niedoróbki, tylko właśnie z tego kłamstwa, które jest kodem
rozpoznawczym waszego obozu.
(Senator Stanisław Kogut: No, nie, Janek…)
Nie zakończycie, tak jak myślicie, na siódmej operacji zwanej „Trybunał Konstytucyjny”. Będziecie
brnęli w kolejne kłamstwa. A ja jeszcze raz wam
mówię: my, opozycja systemowa, jeszcze jesteśmy
dla was partnerem, ale tam już wyrosła opozycja antysystemowa.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął,
Panie Senatorze.)
I nie liczcie, że będziemy mediatorem i pośrednikiem. Będziemy właśnie spisywali wasze czyny
i słowa. I nie tylko dlatego, żeby pałać gniewem, nienawiścią i rządzą odwetu, ale po to, żeby tę plątaninę
waszej ferajnowej filozofii rządzenia państwem rozsupłać i żeby Polska wróciła do normalności. (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Oj, Jasiu, Jasiu.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Kogut, zapraszam do dyskusji.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Miałem nie występować, ale kolega senator
Rulewski skłonił mnie do wystąpienia swoimi bardzo
ostrymi słowami.
Po pierwsze, Kolego Janie, Prawo i Sprawiedliwość
przedstawiło jasny program, który jest konsekwentnie
realizowany. Protestuję przeciwko słowom, że jeste-
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śmy kłamcami. Jak popatrzysz na historię, spojrzysz
wstecz, na 8 lat waszego rządzenia, to zobaczysz, że
właśnie tam były kłamstwa, obłuda, fałsz i zakłamanie. Ja z ogromną pokorą przyjmuję twoje słowa jako człowieka „Solidarności”, bo ja też jestem
człowiekiem „Solidarności” i byłem zdecydowanym
zwolennikiem dekomunizacji i lustracji wszystkich
PZPR-owskich kacyków, którzy za czasów PRL mieli
się cudownie. Poodsuwałbym ich od stanowisk i nie
byłoby dzisiaj problemu rzeczników, nie byłoby problemu PZPR-owców, którzy byli prezydentami, nie
byłoby sprawy kłamców lustracyjnych i wielu innych
rzeczy. Ja naprawdę słuchałem tych wszystkich wypowiedzi, ale wystąpienia ludzi, którzy byli we Froncie
Jedności Narodu, którzy klaskali WRON-owi, a dzisiaj z ręką w kieszeni chcą nas umoralniać i pouczać
z mównicy, to według mnie wstyd i hańba.
Jeżeli mówimy o zamachu na demokrację…
Janek, podaj przykład na to, że w naszej ojczyźnie,
w Rzeczypospolitej jest jakiś zamach na demokrację. Jak słyszę tych z kucykami, którzy nie potrafią
wypłacić alimentów własnej żonie na własne dzieci,
jak słyszę, jak oni mówią, że dzień dzisiejszy jest
podobny do 13 grudnia… Kolego, sam dobrze pamiętasz, jak cię pałowali i ciągnęli w Bydgoszczy,
jak wystawiali działka wodne na opozycjonistów,
jak długie były pały. A dzisiaj ktoś mówi, że jest
zamach na demokrację. Demokracja była wczoraj –
można było przeprowadzić 17 manifestacji bez ataków policji. Kiedyś była milicja, a teraz jest policja.
Trzeba pogratulować panu Mariuszowi Błaszczakowi
z MSWiA, bo te manifestacje faktycznie zabezpieczono w sposób bardzo kulturalny.
Sprawa następna. Nie wiem, kto to sobie ubzdurał, kto wymyślił frontalny atak – mówicie, jakbyście byli zakodowani – na pana prezesa Prawa
i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego.
Według mnie, ja mam własne zdanie na ten temat,
to jest mąż stanu. Zobaczymy… No, może my tego nie
zobaczymy, ale historia go oceni jako męża opatrznościowego.
(Senator Władysław Komarnicki: O Jezu…)
Panowie, nie wzdychajmy „o Jezu”, bo to jest najpiękniejsze słowo. Nie wypowiadajmy go, Państwo
Drodzy, bez powodu.
Ja obserwuję teraz jakąś histerię. Nie atakuję tu nikogo, ale mam wrażenie, jakby, że tak powiem, jakieś
układy wymykały się z rąk… To jest taka potworna
histeria, jakby państwo było likwidowane, jakby państwa o nazwie Rzeczpospolita nie było. Ja nie chcę
wracać, Kolego Rulewski, do sprawy 25 czerwca,
bo już tyle razy to tutaj mówiłem. Po co była tamta
nowelizacja?
(Senator Jan Rulewski: Wy już 7…)
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Mogło być tak, jak było. My byśmy doszli do
władzy, dalibyśmy swoich dwóch… A było robienie jakichś, nie wiadomo jakich, cudów po to, żeby
wszystko blokować.
Skoro mówisz o kłamcach, to trzeba otwarcie powiedzieć, czego Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało. Program 500+ zrealizowany. Wyście mówili, że
nie ma takich możliwości, a myśmy to zrealizowali.
(Senator Jan Rulewski: A gdzie są te dzieci?)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: Gdzie są te dzieci?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze,
proszę nie przerywać.)
Sprawa następna. Państwo Drodzy, ja powiem
tak: można się spierać na argumenty, ale uważam,
że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje
swój program. I naprawdę naruszyło wiele elementów,
nawet pewnych układów, i dlatego teraz taki krzyk
się rozpoczął. Ja naprawdę uważam, że Polska była,
jest i będzie państwem prawa – żadna demokracja nie
jest naruszona. A wszyscy ci, którzy jadą i nadają na
ukochaną ojczyznę w Brukseli, mienią się patriotami?
Państwo Drodzy, przestańmy przesadzać, przestańmy
porównywać. Jest demokracja, była i naprawdę każdy
obywatel ma prawo do manifestacji i do innych rzeczy. A nie tak, że my sztucznie nagłaśniamy… A to, że
opozycjoniści idą razem z ubekami, to dla mnie wstyd
i hańba. I naprawdę jestem święcie przekonany, że największy błąd świętej pamięci pana Mazowieckiego,
człowieka, którego darzyłem ogromnym sentymentem, to była gruba krecha. Jakby wtedy nie było grubej krechy, ale byłyby dekomunizacja i lustracja, to
w kraju byłby święty spokój. I nie chcę naprawdę
ciągnąć tych ataków jeden na drugiego. Bo wszyscy
wywodzimy się z korzenia solidarnościowego, a tu
pluje jeden na drugiego.
A już prezes Kaczyński… Nie wiem, jakbyście
mogli, tobyście go nawet chyba utopili. A naprawdę trochę szacunku i pokory wobec jego wiedzy.
Agentem nie był, bo wiele razy był sprawdzany. I naprawdę czas pokaże, kto miał rację.
Ja nie będę atakował prezesa Rzeplińskiego, ale
powiem jedno: może za bardzo wszedł w politykę. Bo
dla mnie Trybunał Konstytucyjny zawsze powinien
być apolityczny, a nie taki, że będzie w nim polityka.
I klaszczecie tym, którzy was popierają. Atakuje się
wszystkich, którzy przyjdą na myśl, żeby ino powiedzieć, że to PiS jest winien.
Ja powiem tak: dzisiaj też mam wyrzuty sumienia, że przez 8 lat mówiłem do marszałka
Karczewskiego… No, przyjmowałem jego argumenty,
żebyśmy byli opozycją raczej konstruktywną. A to,
co wy wyprawiacie, to robienie takiej destrukcji, że
żałuję, że wtedy naprawdę bardzo ostro nie atakowałem marszałka Karczewskiego, żebyśmy byli bardziej
radykalni – a ja jestem znany ze swojego radykalizmu.
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I ludzie prości naprawdę, Państwo Drodzy, śmieją się
już z tego wszystkiego, z tych waszych ataków, wiem,
bo spotykam się i rozmawiam z nimi.
Tak że dziękuję, Panie Marszałku… I naprawdę
uważam, że powinniśmy używać języka dyplomatycznego, a nie języka nienawiści. A tu jest ciągle ino
język nienawiści. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli: oddzielnie pani senator Barbara Zdrojewska oraz pani senator Barbara
Zdrojewska łącznie z panem senatorem Janem
Rulewskim i pan senator Mieczysław Augustyn.
To wszyscy, tak?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Tak.)
Przemówienia do protokołu? Nie było.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Marek Pęk:
Komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w sprawie wniosków zgłoszonych do
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów
Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się jutro, 15
grudnia, o godzinie 9.00 w sali nr 182.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy
o ochronie roślin odbędzie się w dniu 15 grudnia
o godzinie 10.30 w sali nr 307 w budynku B.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 15.00 oraz
informuję, że o tej godzinie są możliwe głosowania.
(Głos z sali: Do 15.00?)
Jutro do godziny 15.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 15)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 16 minut 01)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc,
Grzegorz Czelej i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie
miejsc przy stole prezydialnym.
Chciałbym poinformować państwa senatorów, że
o godzinie 17.45 zostanie ogłoszona przerwa w obradach na klubowe spotkania opłatkowe. Obrady wznowimy o godzinie 19.00.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych…
(Głos z sali: Jeszcze sekundkę, bo druki jeszcze
nie przyszły…)
Mam ogłosić przerwę?
(Głos z sali: Może 3 minutki.)
Ale najpierw miałem zrobić głosowania.
(Głos z sali: No ale właśnie…)
Ale najpierw miały być głosowania. Scenariusz
jest źle napisany. Przepraszam.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę nie nerwowo,
bo ja jestem chory.)
Proszę państwa, zmieniam zdanie…
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje
się ono w druku nr 363 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt
złożyć sprawozdanie w imieniu Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi. Komisja przyjęła 3 poprawki, poprawki nr 7… przepraszam, poprawki nr 8, 9 i 10. Proszę
Wysoką Izbę o poparcie poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos? Pan senator Jerzy Chróścikowski,
Przemysław Błaszczyk? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 rozstrzyga, że o długości okresu
wpisu roślin sadowniczych do krajowego rejestru decyduje wola zachowującego odmianę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze moment. Panie Senatorze, jak pan chce
zagłosować, to proszę bardzo.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Poprawka nr 1 została odrzucona.
Poprawka nr 2 przekazuje Centralnemu Ośrodkowi
Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących odmian wpisanych do krajowego rejestru.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw,
1 – się wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 2 została odrzucona.
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Poprawka nr 3 ujednolica sposób obliczania terminów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 wprowadza ograniczenie czasowe
zakazu dokonywania oceny lub pobierania materiału
siewnego w przypadku przekroczenia terminu na
udział w szkoleniu doskonalącym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka nr 4 została odrzucona.
Poprawka nr 5 skraca termin na udział w szkoleniu
doskonalącym w przypadku wystąpienia okoliczności
uzasadniających ponowne przeszkolenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka nr 5 została odrzucona.
Poprawka nr 6 koreluje termin przywrócenia
uprawnienia do dokonywania oceny lub pobierania
prób materiału siewnego z terminem odbycia szkolenia doskonalącego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 6 została odrzucona.
Poprawka nr 7 wprowadza upoważnienie do wydania rozporządzenia zakazującego obrotu materiałem siewnym określonego rodzaju.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 1 się
wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 7 została… To była poprawka nr 7?
(Głos z sali: Tak, nr 7.)
Poprawka nr 7 została przyjęta.

Poprawka nr 8 umożliwia zastosowanie przepisów
w nowym brzmieniu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 – za, 2 – przeciw, 1 się
wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 określa termin na wydanie…
(Głosy z sali: Nr 9.)
No, patrzę na poprawkę nr 9… przepraszam.
Poprawka nr 9 określa termin na wydanie rozporządzenia na podstawie nowych przepisów upoważniających.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 się wstrzymał.
(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 9 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 80 – za, 3 – przeciw, 2 się
wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na
„Wujku”.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku
nr 368 X – poprawionym.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator
Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo
Senatorowie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 grudnia
ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dysku-
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sji wniosków i zostały one jednomyślnie przyjęte.
Przypominam, że chodziło o poprawkę dotyczącą
imienia jednej z ofiar.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Stanisław Kogut
chciałby jeszcze zabrać głos?
(Senator Stanisław Kogut: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym
sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad poprawką – druk nr 368 X poprawiony – a następnie nad przyjęciem projektu, druk
nr 368 S, w całości ze zmianami wynikającymi
z przyjętej poprawki.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną
poprawką.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 80, czyli wszyscy – za.
(Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń
w kopalni „Wujek”.
Przystępujemy… Teraz punkt osiemnasty, tak?
(Głos z sali: Osiemnasty.)
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników
w Szczecinie i na Wybrzeżu.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował ten projekt do Komisji
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
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wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku
nr 367 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator
Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 grudnia ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Przypominam, że zgłoszona została poprawka
rozszerzająca zakres dat wydarzeń, o których mówiliśmy, tak aby w uchwale było „14–18 grudnia” zamiast
„15–17 grudnia”. To zostało zaakceptowane przez
komisję. I wnosimy o poparcie projektu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pan senator Tomasz Grodzki albo pani senator
Barbara Zdrojewska chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad poprawką znajdującą się w druku
nr 367 X, a następnie głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały – druk nr 367 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną
poprawką.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 39)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi
z przyjętej poprawki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.
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(marszałek S. Karczewski)
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń
grudniowych na Wybrzeżu.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę
o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej
sprawie; znajduje się ono w druku nr 374 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie zawarte w druku nr 374 Z, dotyczące obrad Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.
Komisje na posiedzeniu w dniu 15 grudnia, czyli
dzisiaj, rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 14 grudnia 2016 r. nad ustawą – Przepisy
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II, czyli wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, panią senator Barbarę Zdrojewską,
o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, tobie dziękujemy.)
(Senator Jan Dobrzyński: Temu panu już dziękujemy.)

Senator Sprawozdawca
Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Przedstawiliśmy 16 poprawek. Są to poprawki zgłoszone przeze mnie i przez pana senatora
Rulewskiego. Jest też 1 poprawka zgłoszona przeze
mnie i 1 poprawka zgłoszona przez pana senatora
Rulewskiego oraz pana senatora Augustyna.
Szanowni Państwo, poprawki, które przedstawiliśmy – chodzi o poprawki od pierwszej do dwunastej – to są poprawki zgodne z zaleceniami naszego
Biura Legislacyjnego. Bardzo je państwu senatorom
polecam.
Poprawka nr 13 mówi o skreśleniu art. 16–18
i 20–22. Wszystkie te artykuły dotyczą powołania
osoby pełniącej obowiązki prezesa Trybunału Stanu.
Proponuję je…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Konstytucyjnego.)
Trybunału Konstytucyjnego. Tak, przepraszam.
Proponuję je usunąć, ponieważ zgodnie z konstytucją… Zdaniem wnioskodawców poprawek mniejszości, w konstytucji jest zapisane, że to wiceprezes
Trybunału Konstytucyjnego zastępuje prezesa.
Poprawka nr 15. Chodzi o art. 23. To też jest poprawka dotycząca wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego
i pełnomocnika.
Wnosimy o poparcie tych poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator
Jan Rulewski, pani senator Barbara Zdrojewska i pan
senator Mieczysław Augustyn.
Proszę. Pierwszy był pan senator Augustyn.
(Senator Czesław Ryszka: Z miejsca, z miejsca.)
Ktoś musi być…
(Senator Jan Rulewski: To dobry wybór, dobra
zmiana.)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście byłem za wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości, bo jej przyjęcie grozi całkowitym paraliżem Trybunału Konstytucyjnego, ale konkretnie…
(Senator Czesław Ryszka: To się dopiero okaże.)
Konkretnie wnioskowałem o skreślenie art. 19.
Proszę państwa, większości senatorów Prawa
i Sprawiedliwości tutaj nie było. Próbowałem dociec,
czy właściwe organy, które są do oceniania tego, czy
jakieś przepisy naruszają daną ustawę – a więc sądy,
a w przypadku ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
sam trybunał – stwierdziły, że rozstrzygnięcia lub
wyroki trybunału naruszały ustawę z 25 czerwca lub
22 lipca 2016 r. Niestety nikt nie potrafił wskazać,
jakoby doszło do takich naruszeń. Nie ma ani wyro-
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ków sądów, ani wyroków trybunału, a jedynie one są
władne do tego, żeby to zrobić.
(Senator Robert Mamątow: Uzasadnienie…)
Ten przepis jest absolutnie bezsensowny, bo nakłada na prezesa Rady Ministrów obowiązek ogłoszenia
czegoś, co nie zostało stwierdzone, czyli wyroków lub
rozstrzygnięć przez nikogo niezidentyfikowanych.
Jest to przepis absurdalny i nie powinien zostać zachowany w ustawie, chyba że zakładamy, że jakieś
inne organa są władne, żeby określać, które ustawy są
albo nie są zgodne z konstytucją. Apeluję więc o to,
żeby z całej tej złej ustawy wykreślić to, co w niej
jest szczytem absurdu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Zgłaszał się jeszcze pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, w tej godzinie, w tym czasie
Senat stoi przed niebywałą szansą…
(Rozmowy na sali)
Też skomentuję.
…Niebywałą szansą, żeby ten roczny challenge
protestów, które nie są bynajmniej protestami tej Izby,
nie są wyrazem konfliktów w tej Izbie, ale głębokiego
konfliktu społecznego, rodzącego głębokie podziały
nie tylko na ulicy, w gabinetach i wśród środowisk
prawniczych w Polsce, w Europie i na świecie… Zatem
stoimy przed szansą, żeby ten konflikt zażegnać.
(Senator Czesław Ryszka: Właśnie to robimy.)
Wnoszę – bo tylko takie mamy rozwiązanie –
aby tę ustawę odrzucić jako kontynuację poprzednich. Państwo też wyrazili przekonanie, że to już
czas, aby zakończyć procedowanie wokół Trybunału
Konstytucyjnego.
(Senator Czesław Ryszka: Przemówienie teraz
uskutecznia.)
I, Panie Marszałku, do pana kieruję wniosek formalny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale teraz?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Nie, pan się wypowiada w innej formule, to nie,
nie… Teraz…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo, wniosek formalny można w każdym czasie przedstawić.)
No dobrze, rozumiem, tylko czy zakończył pan
senator…
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(Senator Jan Rulewski: Tak, uzasadnienie wniosku…)
…uzasadnienie wniosku mniejszości…
(Senator Jan Rulewski: …i poprawek…)
I teraz pan się zgłasza dodatkowo do złożenia
wniosku formalnego?
(Senator Jan Rulewski: Dokładnie tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnoszę o zarządzenie półgodzinnej przerwy…
(Senator Krzysztof Mróz: Nie!)
…na pogłębienie namysłu…
(Wesołość na sali)
…przez Klub Parlamentarny PiS…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, rozumiem.)
…w celu zajęcia stanowiska, które… To dodatkowo pozwoli jeszcze uzasadnić wniosek formalny.
Ja wiem, że pan senator Ryszka i, jak zauważyłem,
również pan senator Majer w tym momencie komentują to uśmiechem. Nie ma w tym nic złego, to jest
nawet kulturalna postawa. Bywa tak, że śmiech jest
czymś, co rozbraja.
(Senator Jarosław Rusiecki: Śmiech to zdrowie.)
Śmiech w filmach Chaplina rozbrajał hitlerowskie Niemcy. Gest Kozakiewicza budził patriotyczne emocje. Ja nie namawiam, żeby pokazać gest
Kozakiewicza Wysokiej Izbie, ale radzę klubowi PiS,
żeby odrzucił tę złą ustawę.
(Senator Jarosław Rusiecki: To jest ta pogłębiona
kultura.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Przepraszam bardzo, ktoś mi wyłączył mikrofon.
Pan senator się zgłasza, tak?
(Senator Jan Dobrzyński: Przeciw!)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Tak, Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Sprzeciw, dobrze.
Rozumiem, że pan senator Rulewski… Ja jeszcze powtórzę wniosek formalny pana senatora
Rulewskiego, który może być zgłoszony, dlatego że
nie przystąpiliśmy jeszcze do głosowania. Pan senator
zgłasza wniosek formalny o półgodzinną przerwę
i głosujemy nad tym wnioskiem, bo jest sprzeciw.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.
Głosowania. Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)
Głosujemy, poddajemy wniosek pana senatora
Rulewskiego pod głosowanie.
Kto jest za ogłoszeniem przerwy, czyli przyjęciem
wniosku pana senatora Rulewskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I podajemy wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 59 – przeciw.
(Głosowanie nr 41)
Wniosek został odrzucony.
Jeszcze pani senator Zdrojewska może w tym momencie zabrać głos.
(Głosy z sali: Nie!)
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dobra decyzja.)
Ponadto sprawozdawca mniejszości, ale to też był
pan senator Jan Rulewski… Formalnie może pan jeszcze raz zabrać głos. Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone
obydwa poprzednie wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 28 było za, 57 – przeciw.
(Głosowanie nr 42)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Wobec tego przystępujemy do głosowania nad
wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 56 było za, 27 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz
ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Teraz, proszę państwa… Proszę pani, przepraszam bardzo, że przerywam pani, ale… Można już?
Już jest?
(Głos z sali: Tak.)
No to dobrze.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego
porządku obrad; po drugie, ustawa o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach
2017–2020” – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad; po trzecie, ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego drugiego
porządku obrad; po czwarte, ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – i rozpatrzenie go jako punktu
dwudziestego trzeciego porządku obrad; po piąte,
ustawa – Prawo oświatowe – i rozpatrzenie go jako
punktu dwudziestego czwartego porządku obrad; po
szóste, ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe – i rozpatrzenie go jako punktu
dwudziestego piątego porządku obrad.
Wnoszę ponadto o łączne rozpatrywanie punktów
dwudziestego czwartego i dwudziestego piątego.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Klich jako pierwszy…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, pan senator Klich
nie był pierwszy.)
…zgłosił się do głosu.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, jako klub Platformy
Obywatelskiej mamy wątpliwości co do rozpatrywania na tym posiedzeniu proponowanych tu punktu dwudziestego czwartego i punktu dwudziestego
piątego, to znaczy ustawy – Prawo oświatowe oraz
przepisów wprowadzających tę ustawę. To jest, powiedzmy sobie szczerze, wylewanie naszych dzieci
z kąpielą. To nie jest reforma systemu edukacji – to
jest deforma systemu edukacji. Wiele środowisk zgłaszało swoje poważne zastrzeżenia zarówno co do motywacji tych zmian, jak i sposobu przeprowadzania tej
reformy. Wiemy o tym, że dojdzie do skrócenia czasu
kształcenia ogólnego naszych dzieci, w niektórych
przypadkach także naszych wnuków, z 9 do 8 lat.
Wiemy także o tym, że roczniki 2003, 2004 i 2005
ze względu na kumulację roczników będą miały
znacznie mniejsze szanse aniżeli ich starsi i młodsi
rówieśnicy. Wiemy o chaosie organizacyjnym, jaki
zapanuje ze względu na nieprzygotowanie tej reformy.
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(senator B. Klich)
Wiemy o ogromnych kosztach, niedoszacowanych
przez ministerstwo, jeżeli chodzi o przeprowadzenie
tej reformy, i o przerzuceniu dużej części odpowiedzialności finansowej bez pokrycia w kosztach na
samorządy. I wreszcie, wiemy o tym, że nauczanie
przedmiotowe, które w tej chwili trwa 6 lat, zostanie
skrócone, zgodnie z zapowiedziami pani minister,
o 2 lata. To wszystko zmniejsza szanse naszych dzieci.
To wszystko zmniejsza szanse naszej młodzieży, co
podkreślało wiele środowisk, które krytycznie odniosły się do tej ustawy. Proszę Wysoką Izbę o to, aby
rozważyła wniosek o przeniesienie tych 2 ustaw na
następne posiedzenie Senatu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw w sprawie łącznego rozpatrywania tych 2 punktów, dwudziestego czwartego
i dwudziestego piątego, czyli prawa oświatowego
i przepisów wprowadzających. To są olbrzymie ustawy, które liczą ponad 400 stron.
(Głos z sali: To najpierw wniosek o wprowadzenie…)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, najpierw wniosek o odrzucenie, a później
wniosek o…
(Głos z sali: Nie…)
Tak. Pierwszy wniosek był o to, żeby tych ustaw
nie było w porządku. Przegłosujemy ten wniosek,
a potem…
(Głos z sali: Tak, ale to był wniosek o…)
Jest drugi wniosek, wniosek pana marszałka
Borusewicza o…
(Głos z sali: No tak, ale tamten wniosek był…)
To był wniosek senatora Klicha…
(Głos z sali: Chodzi mi o to, jak głosować, żeby…)
…o to żeby nie wprowadzać do porządku…
(Głos z sali: Tak.)
Proszę państwa, przeprowadzimy głosowania.
W tej chwili przeprowadzimy głosowanie nad
wnioskiem formalnym pana senatora Klicha o niewprowadzanie do porządku obrad tych dwóch ustaw,
czyli ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Taki
wniosek złożył pan senator, więc głosujemy.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Klicha, aby
nie wprowadzać tych dwóch ustaw: prawo oświatowe
i przepisy wprowadzające ustawę?
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Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk
„wstrzymuję się”.
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 57 – przeciw, 1
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Wniosek został odrzucony.
Przystępujemy teraz do drugiego głosowania –
obydwie te ustawy mamy w porządku obrad – nad
wnioskiem pana marszałka Borusewicza, aby rozpatrywać te ustawy osobno.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana marszałka
Borusewicza, aby te dwie ustawy rozpatrywać osobno?
A kto jest przeciwnego zdania?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 57 – przeciw, 1
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wniosek został odrzucony.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że te
ustawy będziemy rozpatrywać łącznie.
I teraz…
(Głos z sali: Ostatnia.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem
Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji
i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił
w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu
międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego,
podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 362, a sprawozdanie komisji w druku nr 362 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji
Obrony Narodowej, pana senatora Marka Pęka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej mam
zaszczyt przedstawić sprawozdanie o uchwalonej
przez Sejm w dniu 2 grudnia 2016 r. ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego
Dowódcy Transformacji…
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
chwileczkę. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ci-
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Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego
Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół...

(senator sprawozdawca M. Pęk)
szę. Tych z państwa, którzy muszą porozmawiać, proszę, żeby na chwileczkę opuścili salę, bo nie słychać
pana senatora sprawozdawcy. Minuta przerwy, żeby
się wyciszyła sala.)
… i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych
Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu
Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia
9 lipca 2016 r.
Wysoki Senacie, sama ustawa jest oczywiście
bardzo krótka, składa się z dwóch artykułów. Art. 1
zawiera tradycyjną formułę wyrażenia zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji umowy międzynarodowej, a art. 2 określa,
że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
(Rozmowy na sali)
Posiedzenie dwóch połączonych komisji trwało
bardzo krótko i właściwie ograniczyło się do jednej
wypowiedzi przedstawiciela rządu, pana wiceministra
Tomasza Szatkowskiego, który krótko podsumował,
że jest to ustawa o charakterze ramowym, regulująca
szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem
istniejących i tworzonych w przyszłości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych dowództw wojskowych lub organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO. Umowa
reguluje status personelu wojskowego i cywilnego oraz
członków ich rodzin przebywających na terytorium
Polski, w tym ich przywileje i uprawnienia. Jej zasadniczym celem jest ustanowienie jednolitych zasad
dotyczących funkcjonowania dowództw wojskowych
NATO, co ma uprościć funkcjonowanie tych struktur
w przyszłości. Sama umowa składa się z preambuły
i 39 artykułów. Nie będę oczywiście ich szczegółowo
omawiał. To są bardzo szczegółowe przepisy, dotyczące
chociażby pewnych rodzajów immunitetów, uprawnień
przyznanych generałom i admirałom, pewnych uprawnień przyznanych rodzinom żołnierzy i dowództwa,
zasad pobytu, kwestii wizowych, kwestii zezwoleń na
wykonywanie zawodów itd., itd. Inicjatorem tej umowy
jest NATO. Ta umowa ma wypracować pewien ogólny
standard dotyczący wszystkich członków tego sojuszu.
W zasadzie myślę, że od strony merytorycznej to już
wszystko. Komisje jednogłośnie wyraziły zgodę, tj.
przyjęły tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.

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

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam tylko prośbę o króciutką
odpowiedź. Otóż jest już umowa, która precyzuje
kwestię pobytu żołnierzy zagranicznych na terenie
Polski – ta umowa nazywa się SOFA. Czym ona się
różni od tych uregulowań, które pan senator proponuje nam dzisiaj, jeżeli chodzi o wszystkie uwarunkowania prawne pobytu obcych wojsk na terenie Polski?
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Jeśli chodzi o tak bardzo szczegółowe pytania,
to myślę, że obecny tutaj przedstawiciel rządu byłby
bardziej kompetentny. Myśmy właściwie tej ustawy
na takie drobne elementy nie rozkładali. Ja mogę powiedzieć tyle, że ta umowa w pewnym sensie konsoliduje rozwiązania zawarte w tych kilku aktach
prawnych, które do tej pory te kwestie regulowały,
czyli w protokole paryskim i w tej umowie, o której
pan mówił, czyli w SOFA. No ale, tak jak mówiłem,
szczegóły wolałbym pozostawić rządowi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: jak wygląda kwestia ratyfikacji podobnych umów przez inne
państwa europejskie, w tym przez kraje z naszego
regionu, np. z Grupy Wyszehradzkiej? Dziękuję.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! No, tak jak
mówiłem, to jest umowa o charakterze ramowym,
która wypracowuje pewien ogólny standard. Z tego,
co ja wiem – a wiedzę tę czerpię z uzasadnienia
przedstawionego na etapie prac sejmowych – do
tej pory podobne umowy zawarły m.in. Albania,
Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Rumunia i Turcja, a wiele państw jest
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na etapie negocjacji, w tym m.in. Węgry, Czechy
i Słowacja.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych zostali upoważnieni minister obrony
narodowej oraz minister spraw zagranicznych.
Jest z nami pani minister Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Czy pani minister chciałaby zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Renata Szczęch:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Umowa, która jest przedmiotem dzisiejszych obrad, została podpisana 9 lipca 2016 r. podczas drugiego dnia szczytu NATO w Warszawie przez ministra obrony narodowej oraz dowódców naczelnych
sojuszu, dowódcę do spraw transformacji generała
Denisa Merciera oraz dowódcę sił zbrojnych sojuszu
w Europie. Jej podpisanie było ukoronowaniem procesu intensywnych negocjacji, które strona rządowa pod
przewodnictwem Ministerstwa Obrony Narodowej
prowadziła od 2015 r.
Podpisana umowa – pragnę doszczegółowić pytanie pana senatora – zawiera przepisy, które uszczegółowiają umowę zwaną NATO SOFA, dotyczącą
statusu sił zbrojnych państw członkowskich NATO.
Chodzi też o umowę dotyczącą statusu międzynarodowych dowództw wojskowych w tzw. protokole paryskim. Są to przepisy, które oprócz Traktatu
Północnoatlantyckiego określają fundamenty prawne
NATO. To takie ogólne wyjaśnienie, jeżeli potrzebne byłoby jeszcze jakieś… Jest to doprecyzowanie
ustawy, które jest wymagane na tym etapie. Umowa
reguluje status oraz sposób funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych NATO na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i to zarówno
istniejących, jak i tych, które mogą zostać utworzone
w przyszłości. Umowa ta określa także prawa i obowiązki personelu wojskowego – o czym była mowa
– a także cywilnego, międzynarodowych dowództw
wojskowych NATO oraz członków ich rodzin, a ponadto status wykonawców kontraktowych działających na rzecz dowództw NATO.
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Zasadniczym celem tej umowy i innych umów
tego rodzaju jest stworzenie wspólnych zasad funkcjonowania dowództw wojskowych NATO w ramach
poszczególnych państw członkowskich sojuszu oraz
ułatwienie tworzenia tych struktur w przyszłości. Do
tej pory, powtórzę, podobne umowy zawarły między
innymi: Albania, Estonia, Hiszpania, Łotwa, Litwa,
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Turcja oraz
USA. W kilku innych państwach członkowskich – to
między innymi Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry
– toczą się prace związane z zawarciem tego typu
umowy. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie…
Proszę zostać, Pani Minister, bo może będą pytania do pani.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Renata Szczęch: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w bloku
głosowań.
Bardzo dziękuję. I kolejny punkt porządku obrad.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktów dziesiątego i jedenastego porządku obrad:
ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy
o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku
Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października
1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami
z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r.,
a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23
listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia
18 grudnia 1990 r.; ustawa o ratyfikacji Protokołu
o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy
Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze
zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18
grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia
1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku
Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23
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listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego
w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 349, nr 350,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 349 A oraz
nr 350 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej, senatora Jacka Włosowicza, o przedstawienie sprawozdań komisji w sprawie rozpatrywanych ustaw.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Jacek Włosowicz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Obydwa projekty są przedłożeniami rządowymi.
Sejm uchwalił je 30 listopada br. W Sejmie zajmowały
się tymi projektami 2 komisje: Komisja Finansów
Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych.
Sejm nie wprowadził żadnych poprawek.
Te 2 projekty dostosowują kształt prawny do obecnych realiów. W pierwszym z tych projektów jest
zawartych 5 zmian. Pierwsza zmiana mówi o zmianie
nazwy z umowy na porozumienie. Druga zmiana
zastępuje ruble transferowe przez ECU. Trzecia zmiana polega na tym, że uwzględnia się konsekwencje
wystąpienia Niemiec z tej organizacji. Niemcy wystąpiły, ponieważ nabyły członkostwo po Niemieckiej
Republice Demokratycznej, ale nie były zainteresowane udziałem. Czwarta zmiana to zmiana niektórych
celów działalności banku ze względu na przemiany
polityczne i gospodarcze, które następowały na początku lat dziewięćdziesiątych w bloku wschodnim.
A piąta zmiana polega na wprowadzeniu podejmowania decyzji przez radę banku. W drugim projekcie
wprowadzane są 4 zmiany. Zamiast ECU wprowadza się euro. Następnie uwzględnia się wystąpienie
Republiki Kuby i Węgier z organizacji. W trzecim
punkcie uwzględnia się zmiany krajów członkowskich, które nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych.
A czwarta zmiana dotyczy udziałów krajów członkowskich i waluty bilansu banku. To jest 9 zmian,
które wprowadzają te 2 projekty.
Szefową banku jest Rosjanka, pani Irina
Gołowczenko. Członkiem rady ze strony polskiej jest
pan Krzysztof Majczuk.
Obydwie senackie komisje zgłaszają propozycję
przyjęcia przedstawionych projektów jednogłośnie,
tak głosowało 14 senatorów.

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?
Bardzo proszę, pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Senator.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja rozumiem, że
jeżeli jesteśmy członkiem rady nadzorczej tego banku, to mamy jakieś zobowiązania dotyczące jeszcze
rubla transferowego. Jakiej wysokości są te zobowiązania? Czy występują obustronne zobowiązania? Czy
rozmawialiście na ten temat na posiedzeniu komisji?

Senator Jacek Włosowicz:
Tak, były poruszane kwestie finansowe, ale gdyby pan senator mógł skierować pytania odnośnie do
szczegółów finansowych do pana ministra, to byłbym
wdzięczny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani
Marszałek.)
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów oraz minister spraw zagranicznych.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić stanowisko rządu?
Jest dzisiaj z nami pani minister Renata Szczęch
i pan minister Piotr Nowak, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów.
Czy państwo ministrowie pragną zabrać głos w tej
sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawicieli rządu związane z omawianymi punktami
porządku obrad.
Pan senator Grubski się zgłasza, więc zapraszam
tu pana ministra.
(Senator Maciej Grubski: Szanowny Panie
Ministrze! Szanowna Pani Marszałek!)
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Chwileczkę, chwileczkę, niech pan minister dojdzie na miejsce.
Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Ministrze, powtórzę pytanie,
które zostało zadane sprawozdawcy. Jakie zobowiązania dzisiaj istnieją, jeżeli chodzi o Polskę i o bank,
o którym dzisiaj rozmawiamy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nasz
kraj nie ma zobowiązań. Nie mamy zobowiązań w rublach. Obecnie operujemy w kwotach euro i Polska
ma w banku kapitał – to jest tak jakby nasze aktywo,
nie zobowiązanie – na poziomie prawie 22,5 miliona
euro. Generalnie my tam mamy kapitał. Nie mamy
żadnych zobowiązań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Senator Włosowicz. Bardzo proszę.

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. W 2016 r. ratyfikujemy protokoły, które były podpisane w 1990 r.
Czy mógłby pan powiedzieć, czemu dopiero teraz się
tym zajmujemy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Jest to, można powiedzieć, skomplikowana
sytuacja, ponieważ protokół i tak jest tymczasowo
stosowany. Rubel transferowy został wycofany pod
koniec lat dziewięćdziesiątych. W poszczególnych
krajach członkowskich trwały przemiany polityczne
i ekonomiczne. To wszystko było, że tak powiem, nie
do końca określone. Nie było wiadomo, w którym
kierunku będą szli członkowie tego banku. Potem pojawiały się pomysły… Jest jeszcze Międzynarodowy
Bank Inwestycyjny. I pojawiły się pomysły, żeby te
instytucje połączyć. I kraje znowu zwlekały, bo mówiono, że być może będzie łączenie. Potem pojawiły
się głosy, że m.in. Polska zastanawia się nad wyjściem
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z tego banku. No, to również było odwlekanie tego
procesu. Były głosy, że być może będziemy wychodzili.
Ze względów, powiedzmy, technicznych, wyjście
jest nieopłacalne, więc generalnie zadecydowaliśmy,
że trzeba to uporządkować. Nie może być tak, że ta
sprawa tak długo się ciągnie. Jak tylko przyszedł
rząd Prawa i Sprawiedliwości, to uznał, że trzeba
tę kwestię rozwiązać, bo nie możemy żyć w takiej
niepewności nie wiadomo ile lat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Jak
wygląda bilans finansowy naszego członkostwa w Międzynarodowym Banku Współpracy
Gospodarczej i czy są określone ewentualne procedury wyjścia z tego banku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak: Przepraszam, czy pan senator mógłby
powtórzyć? Chodzi o to, jaki jest nasz wkład – tak?
Nie usłyszałem…)
Jaki jest obecny bilans? Czy Polska zyskuje, czy
traci na tym, że jest członkiem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Szanowny Panie Senatorze! Polska, będąc członkiem tego banku, zyskuje z tego względu, że, tak jak
wspominałem, mamy tam 22,5 miliona euro kapitału, a bank generuje zysk. W 2014 r. było to prawie
9 milionów euro, a w 2015 r. – 3 miliony euro. W tym
roku być może też będą to 3 miliony euro. Tak więc
generalnie są tu korzyści. Zysk będzie wypłacany
w ramach dywidendy albo będzie podnoszony kapitał.
Nasze aktywa de facto rosną. To jest część ilościowa.
Jest też część jakościowa.
Proszę zauważyć, że w tym banku są Czechy,
Słowacja, Bułgaria i Rumunia, czyli członkowie
Unii Europejskiej, jak również Wietnam i Mongolia.
A więc generalnie ten bank może jak najbardziej służyć do tego, żeby polski przedstawiciel – do dzisiaj
pan Majczuk, a od jutra pani Lidia Anczakowska po-
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32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu P. Nowak)
wołana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego…
Chodzi o możliwość wykorzystywania tego banku
jako platformy do budowania relacji i kontaktów
dla polskich przedsiębiorców w krajach będących
poza Unią Europejską – mówimy tutaj o Wietnamie
i o Mongolii – a także do zarabiania na rynku rosyjskim. Wprawdzie są sankcje, ale nie we wszystkich
segmentach. Polscy przedsiębiorcy, np. Pesa, która
dostarczała tam tramwaje, mogą wykorzystywać ten
bank do finansowania się. A więc są tu też korzyści
jakościowe.
Jeśli chodzi o wyjście z banku, to jest z tym problem. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy
się zaprzeć i wyjść, ale nie ma procedury wyjścia.
Wtedy się traci kapitały. Sytuacja jest taka: mówimy,
że wychodzimy, zostawiamy tam to, co mamy, zamykamy drzwi i koniec. Tracimy 22,5 miliona euro i potencjalne przyszłe zyski, a także korzyści jakościowe.
Węgrzy zrobili to jakiś czas temu. Po pewnym czasie
uświadomili sobie, że popełnili błąd, i teraz starają
się wrócić, ale nie ma procedury dostępu… powrotu.
A więc procedura wyjścia na chwilę obecną niby jest,
ale ona jest bardzo niekorzystna z naszego punktu
widzenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak: Dziękuję pięknie.)
Otwieram dyskusję.
Informuje, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam łączną dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone w bloku głosowań. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 380, a sprawozdanie komisji – w druku nr 380 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
która w dniu dzisiejszym obradowała nad ustawą
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Jest to przedłożenie rządowe.
To przedłożenie przewiduje powierzenie Służbie
Więziennej zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości
oraz w Prokuraturze Krajowej. Szczególny charakter
działań, które wykonuje ministerstwo oraz prokuratura, może wiązać się z pewnymi szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa urzędu oraz pracujących
tam urzędników. Podmioty, które obecnie wykonują
zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, wykonują to na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia, ale nie zapewniają, nie gwarantują takiego poziomu bezpieczeństwa, jaki mogą
zapewnić funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy
dysponują odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem.
Projekt, ustawa zmienia również ustawę o ośrodkach przymusu bezpośredniego. Art. 35 ust. 2 pkt 10
zostaje rozszerzony o możliwość użycia środków
przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza
Służby Więziennej na terenie innych jednostek,
w których funkcjonariusze Służby Więziennej zapewniają porządek i bezpieczeństwo.
Ustawa zmienia także ustawę – Prawo o prokuraturze. Zmienia się art. 40 §2, co jest konsekwencją
zmian we wcześniej wspomnianych ustawach, i ma to
na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Prokuraturze
Krajowej.
Termin wejścia w życie ustawy to dzień po dniu
jej ogłoszenia.
Biuro Legislacyjne wniosło dwa zastrzeżenia,
została złożona jedna poprawka – senator Rulewski
złożył poprawkę dotyczącą terminu, tego, by ustawa weszła w życie w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia. Został także złożony wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i został on przegłosowany
w stosunku: 6 głosów za wobec 2 wstrzymań się od
głosu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Grubski. Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Szanowna Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, kto do tej pory sprawował opiekę nad prokuraturą… Bo pan nikogo nie
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(senator M. Grubski)
wymienił, pan wskazał tylko, że były jednostki, które
zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia miały takie
uprawnienia. Kto to był do tej pory? Czy to były jakieś
wewnętrzne struktury, czy zewnętrzne?

Senator Rafał Ambrozik:
To były pewnie jakieś zewnętrzne podmioty, które… Firmy ochroniarskie, jednym słowem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie: czy w związku
z proponowaną nowelizacją będą jakieś dodatkowe
koszty dla budżetu państwa?

Senator Rafał Ambrozik:
Z informacji przekazanych przez ministerstwo…
Mam taką informację, że nie będzie dodatkowych
kosztów… informację, z której wynika, że nie będzie
dodatkowych kosztów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są…
Pan senator Grubski, proszę bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marszałek, jeszcze jedno pytanie: czy zwiększona zostanie liczba stróżów prawa
ze strony służby więziennictwa? No, bo to jednak
wymaga pewnego okresu zaangażowania ze strony
tych pracowników. Jaka będzie liczba osób, które
zostaną zaangażowane w te zadania? To znaczy mam
na myśli godzinowo…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Szanowny Panie Senatorze, nie było to przedmiotem obrad komisji, nie było pytania na ten temat. Niemniej jednak obecnie ochronę Ministerstwu
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Sprawiedliwości także zapewnia Służba Więzienna.
Tak więc to, o czym tu mowa, to jest, można powiedzieć, usankcjonowanie obecnego stanu. Jak rozumiem, być może jakieś etaty się znajdą, ale nie mam
wiedzy na ten temat.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Na dzisiejszym posiedzeniu jest pan minister Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przedmiotowa nowelizacja ma charakter w gruncie rzeczy techniczny. Tak jak wspomniał pan senator
sprawozdawca, ona de facto sankcjonuje stan obecny.
To znaczy Ministerstwo Sprawiedliwości już w tej
chwili jest ochraniane przez Służbę Więzienną, tylko
że przez lata było to robione w sposób sztuczny, to
znaczy stworzono po prostu specjalny oddział Służby
Więziennej. A teraz chcemy ten stan usankcjonować.
Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na to, że
przez wiele lat pracy różnych ministrów sprawiedliwości dzięki temu, że wspomniany budynek był
ochraniany właśnie de facto przez Służbę Więzienną,
nie mieliśmy tam do czynienia z żadnymi poważnymi
incydentami, mimo że regularnie pod budynkiem
Ministerstwa Sprawiedliwości organizowane są jakieś protesty czy demonstracje osób, które czują się
poszkodowane przez sądy, przez wymiar sprawiedliwości. Tak że samo to nasze doświadczenie o charakterze empirycznym jest najlepszym dowodem na
to, że przedmiotowa nowelizacja ma sens. W naszej
ocenie ma ona tylko i wyłącznie charakter techniczny.
Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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stawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Jako pierwszy do zadania pytania zgłosił się pan
senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, w projekcie ustawy autoryzowanym przez rząd, w art. 4 zawarty jest taki doraźny
tryb wdrożenia tej ustawy. Tam jest wprost powiedziane: „z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.
To wszakże oznacza praktycznie brak vacatio legis na
przystosowanie. I ja się z panem zgadzam, że ustawa
ma charakter techniczny, ale to nie oznacza tylko
zmiany słówek, tylko oznacza, że np. w art 3… że
prokuratorzy wraz z podległymi jednostkami będą
musieli dokonywać – czy może, jak się dowiedziałem,
już dokonują – różnego rodzaju operacji o charakterze
materialnym, żeby wdrożyć tę ustawę. I jeśli jest tak,
Panie Ministrze, że tu nie liczy się jakaś data szczególna – to bym zrozumiał – tylko dzień po ogłoszeniu,
czyli taka, powiedziałbym, płynna data, to skąd potrzeba takiego ukształtowania wspomnianego zapisu?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie,
Szanowny Panie Senatorze, w naszej ocenie… W pana
pytaniu jest zawarta odpowiedź. Skoro jest to zmiana
techniczna, to niezwłoczny termin jej ogłoszenia jest
naturalną konsekwencją.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa ma…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy pan
to zrozumiał?)
Proszę? Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Mam pytanie do pana marszałka. Czy pan zrozumiał tę odpowiedź?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak.)
To dziękuję bardzo. Ja nie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zrozumiałem, że jest to typowo techniczna zmiana, która nie wymaga vacatio legis. Czy tak, Panie
Ministrze?
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ja bym
jednak prosił, żeby pan minister rozwinął to, bo…)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Jeżeli nie…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
Ja przepraszam, Panie Senatorze. Oczywiście ja
jestem gotowy to rozwinąć. Miałem na myśli też to, że
skoro ta zmiana ma charakter techniczny i nie budzi
żadnych wątpliwości o charakterze merytorycznym,
to byłoby dobrze, gdyby szybciej weszła w życie. Ale
oczywiście nie ma to… Nie jest to dla nas kwestia
o charakterze zasadniczym. Jest to naturalna konsekwencja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Ech… Nie chcę przedłużać, ale dla mnie…
Wybaczy pan, pan ma słownik prawniczy, ja mam
słownik techniczny, a pan używa akurat technicznego. Dla mnie technika to materiały, energia, instrukcje, procesy technologiczne. I z tym to się wiąże, bo
prokuratorzy mają zapewnić bezpieczeństwo właśnie
w sensie technicznym. A zatem pytanie: czy technologia wdrożenia tej ustawy nie wybiega poza termin,
o którym pan powiedział?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie
Senatorze, termin czy vacatio legis jest zawsze wyrazem woli ustawodawcy. W naszej ocenie nie ma
powodów, żeby z tym czekać, ale oczywiście pozostawiam to do oceny Wysokiego Senatu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa ma pytania do pana ministra?
Nie widzę zgłoszeń.

32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.
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Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Czy mamy kogoś na liście?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: A jednak jest
zgłoszenie…)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: Ja się zgłaszam.)
Czy pan senator chce zabrać głos w dyskusji?
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może jest tak, jak pan minister mówi, tak jak on
to widzi, że to nie jest żaden problem. Może ta jego
intencja, żeby to, co robi, weszło w życie jak najszybciej, to jest szczera intencja i dobra intencja, tylko że
technika legislacyjna, praktyka pracy obu Izb wskazuje, że przyjmowanie szybkich, nagłych terminów
rodzi wątpliwości, żeby nie powiedzieć, wywołuje
skargi. Nie przekonał mnie pan, Panie Ministrze –
tych intencji szczerych nie podważam – że należało
użyć takiego terminu. Jak dział legislacyjny wskazuje, w ustawach niecierpiących zwłoki przyjmuje się
ten termin w postaci minimum 14 dni. No, trudno
przyjąć, że już w dniu ogłoszenia te instalacje będą
skończone, a jeśli nawet będą skończone, to że będą
działały. A zatem wystawia się pan, Panie Ministrze,
w sprawie tego vacatio legis m.in. NIK, która w razie
kontroli zapisze, że ta ustawa nie została wdrożona. A to jest tylko parę dni. Proszę pana ministra
o poparcie poprawki. Jeśli termin 3-miesięczny nie
przeszkadzałby panu, to ja byłbym w stanie w ramach
autopoprawki to zmienić. Dziękuję, Panie Marszałku.
A to moja poprawka.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionego wniosku?
Nie? Dziękuję bardzo.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
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Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do
przedstawionego wniosku i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2017–2020”.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 381, a sprawozdanie komisji – w druku nr 381 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, pana senatora Rafała
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac komisji, która w dniu dzisiejszym procedowała nad ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby
Więziennej w latach 2017–2020”.
Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa nie jest objęta programem modernizacyjnym.
Projektowany program ma na celu przede wszystkim
poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni
sprzęt oraz poprawę warunków pełnienia służby przez
samych funkcjonariuszy, a także przez pracowników
cywilnych. Realizacja programu stworzy warunki do
prawidłowego i optymalnego wykonywania przez
Służbę Więzienną jej zadań ustawowych. Realizacja
programu na końcowym etapie powinna doprowadzić
do unowocześnienia Służby Więziennej, powstrzymać dekapitalizację środków trwałych, w tym obiektów infrastruktury. Osiągnięcie tych celów nastąpi
przez podjęcie takich działań, jak: zakup uzbrojenia,
sprzętu i wyposażenia specjalnego, termomodernizacja budynków, poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej, zmiana zatrudnienia personelu
medycznego.
W czasie pracy komisji pan senator Rulewski…
Biuro Legislacyjne – może najpierw tak – zgłosiło
3 poprawki… przepraszam, złożyło 3 zastrzeżenia i zaproponowało poprawki: w art. 1 skreśla
się ust. 2; w art. 5 skreśla się ust. 2. Zastrzeżenie
dotyczyło terminu wejścia w życie ustawy. Pan
senator Rulewski przejął poprawkę nr 3 Biura
Legislacyjnego, a także zaproponował, by w art. 3
skreślić pkt 12.
Padł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek
i został on przyjęty: 6 senatorów głosowało za, 1 –
przeciw, 1 się wstrzymał. Dziękuję.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To wszystko, tak?
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję bardzo.)
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?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie jestem członkiem komisji praworządności,
dlatego chciałbym podpytać o 2 kwestie.
Pierwsza kwestia. Kto zgodnie z proponowaną
ustawą sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem programu?
I druga kwestia. Do proponowanego programu…
Mamy załącznik do ustawy „Szczegółowy podział
kwot przeznaczonych na realizację programu”… i tam
w pkcie 10 jest zapis: „Zmiana systemu zatrudnienia
personelu medycznego”. Mam pytanie: czy była omawiana właśnie ta kwestia personelu medycznego? Czy
go brakuje, czy nie brakuje? Czy ta kwestia personelu
medycznego w zakładzie karnym była dyskutowana
w jakiś sposób na posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nadzór nad realizacją i nad wykonaniem tego programu sprawuje minister sprawiedliwości i jest to określone w art. 6 proponowanej
zmiany.
Jeżeli chodzi o zmiany w zatrudnieniu personelu
medycznego, to nie, nie było to przedmiotem obrad.
Z informacji, które uzyskałem, wynika, że brakuje
około 100 lekarzy w zakładach karnych i aresztach
śledczych.

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

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, zakupy broni, zakupy sprzętu oznaczają koszty. Czy w związku z tym budżet

Służby Więziennej będzie zwiększany w najbliższych
latach, w trakcie okresu modernizacyjnego, czy też
to będzie oparte na bieżących wydatkach w ramach
obecnego budżetu?
(Senator Rafał Ambrozik: Znaczy…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, oczywiście.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Senatorze, rozumiem, że budżet będzie powiększony w poszczególnych latach o kwotę, którą
określa program.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Chce pan dopytać, Panie Senatorze?
(Senator Maciej Grubski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Senatorze Sprawozdawco, ustawa powinna zawierać zapisy normatywne, a w tej ustawie jest wiele
zapisów deklaratywnych. Do takich zapisów należy
m.in. wspomniany przez pana senatora sprawozdawcę
art. 3 pkt 12, w którym mówi się o potrzebie wzrostu
konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej. Jaka norma z tego wynika?
Każdy ruch, każdy przecinek nawet… Czy zmiana
obecnych przepisów oznacza wzrost konkurencyjności? Czy to jest jasne? Czy dla odbiorców tej ustawy
czy też dla osób zobowiązanych wynika z tego jakieś
obliczalne działanie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pytał pan o to m.in. pana ministra i…
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale jak pan…)
No, pan minister wypowiadał się, że jest to związane z tym, że Służba Więzienna ma problem z pracownikami cywilnymi. Musi konkurować na ogólnym
rynku o tych najlepszych pracowników, w związku
z tym potrzebny jest wzrost konkurencyjności wynagrodzeń tych pracowników. Ja to tak zrozumiałem
– nie wiem, czy dobrze. Dziękuję.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do sprawozdawcy? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki: Tak.)
Zapraszam, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Służba Więzienna, jeszcze jako Straż Więzienna,
została powołana przez marszałka Józefa Piłsudskiego
w 1919 r. jako jedna z pierwszych i najważniejszych służb, które były potrzebne w odradzającej
się Rzeczypospolitej. Było tak właśnie dlatego, że
już marszałek Józef Piłsudski wiedział, że Straż
Więzienna, dzisiejsza Służba Więzienna, jest komplementarnym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa i że jest ona bardzo istotna z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. I dokładnie tak samo
jest dzisiaj ze Służbą Więzienną. Służba Więzienna
to prawie 30 tysięcy osób, które na co dzień strzegą
naszego bezpieczeństwa i dbają o to, aby osoby, które
popełniły przestępstwa, były izolowane od reszty
społeczeństwa, ale też resocjalizowane, tak aby mogły
one wrócić do normalnego życia po odbyciu kary.
Służba Więzienna to formacja, która – chyba
mogę to powiedzieć – była najbardziej zaniedbaną
formacją po 1989 r., ponieważ do tej pory nie przeszła ona żadnego programu modernizacyjnego. Do tej
pory pracownicy Służby Więziennej cały czas przyglądali się kolejnym programom modernizacyjnym
w Policji, w wojsku, w Straży Pożarnej i w innych
formacjach, ale ciągle ta modernizacja ich właśnie
omijała. To jest pierwszy projekt, który jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia systemu bezpieczeństwa polskiego państwa, systemu widzianego
jako całość, systemu złożonego z elementów, które
łączą się ze sobą. To, że Służba Więzienna przez lata
była zaniedbywana, generowało problemy takie jak…
No, np. mamy ponad 20 jednostek penitencjarnych,
które pochodzą z XIX wieku, tak naprawdę jeszcze
z czasów pruskich. Z dzisiejszej perspektywy mają
one bardzo niskie walory związane z zapewnieniem
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bezpieczeństwa, a z punktu widzenia ekonomicznego
są one po prostu bardzo drogie. Zapewnienie termomodernizacji, czyli ciepła, i wszystkiego, co wiąże się
z bieżącym utrzymaniem, stało się po prostu nieopłacalne czy bardzo drogie. Mamy przestarzałe systemy
łączności, mamy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi
o zaległości w wynagrodzeniach… Tzn. w Służbie
Więziennej zgodnie z ustawą jakaś część, jakaś grupa
osób otrzymała już awanse, bo powinna otrzymać te
awanse związane z latami służby, ale nie poszły za
tym gratyfikacje finansowe, bo po prostu nie było
nas na to stać. Służba Więzienna to też przestarzałe
uzbrojenie i inne problemy.
Chciałbym zwrócić uwagę, że Służba Więzienna
w najbliższych latach otrzyma dodatkowe zadanie
związane z naszymi zobowiązaniami europejskimi,
tzn. przejęcie więźniów będących Polakami, którzy
w tej chwili odbywają swoje kary w różnych krajach
Unii Europejskiej. Jest to dla nas dodatkowe wyzwanie, które musi się wiązać, które powinno korespondować z modernizacją wspomnianej instytucji. Stąd
ten projekt ustawy.
Przypominam, Służba Więzienna to trzecia
uzbrojona formacja Rzeczypospolitej Polskiej, która
jest w pełni mobilizowana w przypadku, odpukać,
konfliktu zbrojnego. Oficerowie Służby Więziennej
mają też obowiązek pełnić służbę ponadnormatywną
w przypadku buntów lub innych nadzwyczajnych
zdarzeń w jednostkach penitencjarnych. Są to osoby
wyjątkowe, często niedoceniane z punktu widzenia
polskiego państwa, ale bardzo potrzebne. Dlatego
proszę Wysoki Senat o poparcie przedłożonego programu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Grubski. Proszę o pytanie.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, doceniając tę
ustawę – bo oczywiście trzeba brać pod uwagę, że
faktycznie ta służba nie była modernizowana, nie była
zmieniana przez lata, i trzeba docenić, że państwo
podejmujecie te działania, chwała wam za to – chcę
zapytać, jaki koszt pan przewiduje, jeżeli chodzi o te
lata dodatkowych środków, które zostaną wkomponowane w tę służbę, aby modernizacja zakończyła
się sukcesem. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:

Już, żeby precyzyjnie odpowiedzieć panu senatorowi, czytam literalnie art. 5 ustawy: w latach 2017–
2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będący skutkiem realizacji programu wyniesie prawie
3 miliardy zł.

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

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dwa pytania.
Pierwsze dotyczy – no, to już taka seria – terminu,
który został wpisany. To 1 stycznia przyszłego roku.
Jest to termin praktycznie nierealny, fikcyjny, ponieważ dzisiaj ta ustawa jeszcze nie jest przyjęta, nie
jest podpisana przez pana prezydenta, później musi
być ogłoszona, co oczywiście znowuż stwarza pewne problemy, powiedziałbym, z rzetelnością obiegu
dokumentacyjnego i być może zastrzeżeniami organów kontroli… Ja wyraziłem wolę, żeby ten termin
modyfikować w duchu rzeczywistych możliwości.
I mam pytanie, czy państwo wraz z działem legislacyjnym taką uzgodnieniową formułę w stosunku
do tego terminu przyjęli. Ja się chętnie jej podporządkuję.
Druga kwestia to jest zagadnienie, które już, jak
powiedziałem, nie ma charakteru normatywnego.
Otóż jest takie eufemistyczne określenie „wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych
Służby Więziennej”. Pojęcie konkurencyjności, no,
powiedzmy szczerze, nie jest kategorią normatywną, jest kwestią uznaniową. Konkurencyjność może
oznaczać obniżenie wynagrodzeń, atoli w załączniku… Bo jeśli płace tej konkurencji spadną, no to też
należy się do tego dostosować. Chyba to nie jest cel
tego, zważywszy że w załączniku przewiduje pan
minister – i chyba słusznie – wzrost wynagrodzeń,
wzrost wynagrodzeń bodajże o czterdzieści parę milionów na przestrzeni lat… Czy zatem nie należało
– to pytanie – lepiej, precyzyjniej sformułować, o co
chodzi, niż ukrywać się pod pojęciem konkurencyjności, która moim zdaniem jednostkom budżetowym
nie przysługuje.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze! Odpowiadając na pana pierwsze
pytanie, dotyczące terminu wejścia przedłożenia
w życie, powiem, że jesteśmy przekonani, że termin
jest absolutnie realny. Służba Więzienna jest w pełni
przygotowana do realizacji tego programu od 1 stycznia 2017 r. Bardzo precyzyjnie zapisaliśmy to zarówno
w ocenach skutków regulacji, jak i w najnowszym
budżecie Służby Więziennej. Dlatego absolutnie nie
mogę się zgodzić z tą tezą. Gwarantuję Wysokiemu
Senatowi, że jesteśmy do tego w pełni przygotowani.
Jeśli zaś chodzi o drugą uwagę, mianowicie stwierdzenie, że chcemy, aby płace pracowników cywilnych
w Służbie Więziennej były konkurencyjne, to być
może jest to już kwestia niejako semantyczna, ale
ja wiem, o co nam chodzi, i w mojej ocenie jest to
napisane bardzo precyzyjnie. Chodzi nam o to, żeby
przyjmować do Służby Więziennej na stanowiska
administracyjne osoby, które mają wysokie kwalifikacje, ale nie muszą nosić munduru. W tej chwili
wielką patologią Służby Więziennej jest to, że wiele
osób, które wykonują tylko i wyłącznie czynności
administracyjne, niestety nosi mundur, co z punktu
widzenia państwa polskiego jest kilka razy droższe,
niepotrzebne i nieuzasadnione. My uważamy, że
w Służbie Więziennej powinien być wyraźny rozdział oficerów, chorążych, podoficerów i pracowników służby cywilnej.
Problem Służby Więziennej do tej pory polegał
na tym, że pracownicy cywilni Służby Więziennej
byli bardzo nisko opłacani. W tej chwili to są zazwyczaj najniższe krajowe. To prowadziło do tego,
że dyrektorzy generalni w kolejnych latach, chcąc
zatrzymać tych pracowników, ratowali się ubieraniem
ich w mundur, można powiedzieć.
My chcemy od tego odejść, chcemy podnieść wynagrodzenia i zatrzymać ich w służbie. My chcemy
od tego odejść, chcemy jasno rozdzielić czynności
typowo administracyjne od czynności służby mundurowej. Dlatego chcemy sprawić, żeby te stawki dla
pracowników cywilnych były bardziej konkurencyjne
z punktu widzenia wolnego rynku. Również na tym
polega konkurencja pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami prywatnymi, jeśli chodzi o przyciąganie wykształconych fachowców. W sytuacji gdy
chcemy im zaproponować wyższe stawki, użyliśmy
sformułowania: chcemy być bardziej konkurencyjni.
Czy jest to precyzyjne? W mojej ocenie to jest pre-
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cyzyjne. Ale, tak jak mówię, być może to jest zagadnienie bardziej dla osób wykształconych w kierunku
semantycznym. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o pytania.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze,
ja mam pytanie związane z liczbami, które są podane
w art. 5 ustawy. Mianowicie tak. Sam program kończy się w roku 2020 i potem są niejako skutki liczone do roku 2026. Program już nie jest realizowany,
a corocznie wydajemy 235 milionów zł. Rozumiem,
można domniemywać, że większość tych pieniędzy to
są pieniądze przeznaczone na wzrost wynagrodzeń,
właściwie po stopniowym wzroście wynagrodzeń
przez 4 lata następuje ich ustabilizowanie.
Jaki jest w tej chwili stan zatrudnienia w Służbie
Więziennej? Na tej podstawie będziemy się mogli
zorientować, ile zyska przeciętny funkcjonariusz, sumaryczną kwotę podzielimy przez stan zatrudnienia
i dowiemy się, jaki będzie średni wzrost uposażenia
na osobę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
Senatorze! Jaki jest stan zatrudnienia? Tak jak wspomniałem, Służba Więzienna liczy w tej chwili około
30 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to
są pracownicy mundurowi. A jeżeli chodzi o pytanie
o to, jaka to będzie przeciętna podwyższa dla jednego
funkcjonariusza, odpowiadam, że to będzie około
253 zł brutto.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania? Nie widzę
chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pęka.
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Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja wyjątkowo wykorzystam tę sytuację, żeby przy
okazji omawiania tych ustaw podzielić się pewną
uwagą ogólną. Już od roku z hakiem przyjmujemy
w Senacie wiele ustaw, które dotyczyły szeroko rozumianego resortu wymiaru sprawiedliwości. Muszę
powiedzieć, że widać wizję w tym ministerstwie,
rzeczywiście widać, że ta bez wątpienia priorytetowa
sfera naszego programu… Podkreślaliśmy, że wymiar
sprawiedliwości wymaga bardzo gruntownych przemian i to w bardzo różnych aspektach, w aspektach
ustrojowych, w aspektach strukturalnych – reforma
prokuratury, reforma Policji, reforma poszczególnych
kodeksów, kodeksu karnego, kodeksu postępowania
karnego, kodeksu karnego wykonawczego.
Cała polityka penitencjarna to jest całość, to jest
niesłychanie ważna dziedzina państwa, która przez
lata była zaniedbywana, dlatego cieszę się, że kolejna ustawa związana z więziennictwem wchodzi
w życie. Pamiętam, jak niecały rok temu mieliśmy
bardzo ciekawe doświadczenia z wprowadzanymi
zmianami w zakresie dozoru elektronicznego – z tego
co wiem, działa to całkiem dobrze. Z radością przyjmuję również zmiany związane z pracą więźniów, bo
to jest też taka dziedzina, która, nie wiedzieć czemu,
przez lata była marginalizowana, choć jest tu bardzo
ważny aspekt i społeczny, i wychowawczy, i resocjalizacyjny.
Wszystkie argumenty, które padały ze strony opozycji przy okazji procedowania tych różnych ustaw
prawniczych, argumenty uderzające w ministra,
w ministerstwo, były czysto demagogiczne. Widać
i dzisiaj różne patologie w wymiarze sprawiedliwości:
komisja śledcza dotycząca Amber Gold, sprawy reprywatyzacyjne w Warszawie. Musimy to widzieć całościowo. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale, tak jak
mówię, jako senator Prawa i Sprawiedliwości jestem
zadowolony z tego, że Ministerstwo Sprawiedliwości
rzeczywiście ma duże ambicje i wyraźną, szeroką wizję. Trzymam kciuki, żeby te sprawy dalej stopniowo
szły do przodu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prawie że we wszystkim bym się zgodził, nawet
z tą laurką dla pana ministra Jakiego, że wykazuje
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niezwykłą dynamikę… Trzeba, Panie Ministrze, zauważyć, że ta dynamika ministra sprawiedliwości jest
zmienna, bo wtedy, kiedy ważą się ważne dla państwa
sprawy, które czasem rodzą też problemy z zakresu
Służby Więziennej, choćby dlatego, że trzeba demonstrantów zamykać, to pana ministra, a właściwie,
przepraszam, przedstawicieli ministerstwa nie ma.
Wtedy zaś, kiedy panu się udało – tu gratuluję – ominąć ostracyzm pana ministra finansów z pańskiego
rządu i zaprojektować w tej ustawie duże środki na…
To rzeczywiście jest pański sukces.
A teraz już polemika. Panie Senatorze Pęk, można
uznać, że są zaniedbania w języku politycznym, że
były zaniedbania, można nawet wskazać, kto z ministrów… ale oprócz polityki czy politykierstwa należy
się prawda. A prawda jest taka, że kiedy w 1989 r.
przejęła… państwo polskie nie rujnowało więzień. Ja
nie znam przypadku, żeby więzienie było rujnowane
czy zaniedbywane, ale prawdą jest też to, zgadzam
się, że nie było możliwości, żeby łożyć takie środki,
skoro podstawowa spirala gospodarcza… Na to też
brakowało. Ale rozumiem, wiem, że podczas 8 lat
rządów Platformy, jakkolwiek by na nie patrzeć, wytworzono nadwyżki. I rząd PiS, w szczególności pan
minister, bardzo dobrze je wykorzystuje, przeprowadzając dość szeroki program modernizacyjny więziennictwa. Może dlatego, że umie pisać programy,
które… Dziwię się, że pan minister finansów tego
nie zauważył. Bo tu pod pozorem… To znaczy jest
tu rzeczywisty fakt podwyżek dla służby cywilnej,
a pisze się, że chodzi tu tylko o konkurencyjność.
Dlaczego się na to nie zgadzam? Nie dlatego, że
chciałbym, żeby tego nie podwyższać. Bo skoro, tak
jak pan mówi – nie mam podstaw, żeby panu nie ufać
– istnieje problem zaniżonych wynagrodzeń, zresztą nie tylko w służbie cywilnej, ale w całej sferze
budżetowej… Gdy niektórzy pracownicy Senatu to
przeczytali, powiedzieli: my też chcemy mieć konkurencyjne wynagrodzenia, nie jesteśmy gorsi od
pracowników cywilnych Służby Więziennej. Nie chcę
mówić, że są lepsi, bo nie to jest tu celem. Gdyby
tak w innych ustawach wpisać, że pracownicy służb
i instytucji państwowych mają mieć pensje konkurencyjne, to mielibyśmy niemałe problemy.
Tak jak powiedziałem, zadając pytanie, na rynku komercyjnym rzeczywiście występują podmioty
gospodarcze, które podobnych pracowników, czyli
księgowych, ekonomistów, zaopatrzeniowców, uposażają bardzo wysoko. Ale można by również wskazać
pracowników, którzy nie mają takiego wynagrodzenia, którzy – mówimy o sferze komercyjnej – pracują
na podstawie umów o dzieło, zleceń… Nie będę już
mnożyć tego brzydkiego katalogu. Po prostu dostają
tyle, ile jest w kasie.

Nie chciałbym tutaj daleko uciekać, ale każdy się
domyśla, że w promieniu 100 m niektórzy pracownicy
nie tylko nie mają konkurencyjnych pensji, ale czasem
wręcz nie starcza im pensji. Senator Bierecki to rejestruje. Mam nadzieję, że również dla pracowników
parlamentu zapisze konkurencyjne wynagrodzenia
i już na zaś przyjmie taki mój wniosek. Chcąc uniknąć, powiedziałbym, galopady konkurencyjności…
Uważam, że to należy skreślić, nie wykreślając załącznika, w którym przyznaje pan służbom cywilnym
prawie czterdzieści parę milionów.
Na końcu refleksja natury ogólnej, budżetowej.
W zeszłym roku budżetowym dość znacznie podnieśliśmy płace, powiedzmy, pracowników organów
– CBA, CBŚ, nawet Państwowej Inspekcji Pracy. Ja te
wszystkie poprawki popierałem, niektóre zgłaszałem.
I należałoby teraz zapytać, czy służba cywilna ma
być konkurencyjna wobec służby w organach czy
konkurencyjna wobec rynku komercyjnego. To dostatecznie uzasadnia mój zbyt długi wywód i potrzebę
złożenia poprawki.
Sprawa terminu. Pan minister powiada… Druga
poprawka mówi o terminie, który jest zastrzeżony na
dzień 1 stycznia. Nietrudno stwierdzić, że już prawie
jest 1 stycznia. Panie Ministrze, ten zapis brzmi…
To nie postanowienia mają wejść w życie 1 stycznia, bo, jak wiadomo, realizacja niektórych z nich
jest zaplanowana na chyba 5 czy 6 lat. To ustawa ma
wejść w życie. Ja twierdzę i bronię stanowiska, że
ten zapis jest nieprawdziwy, bo ustawa nie wejdzie
w życie 1 stycznia. Ona nie będzie nawet ogłoszona
1 stycznia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan zgłasza poprawkę?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Zawsze chodził pan na skróty, a teraz… (Wesołość
na sali)
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Mróz chce zabrać głos?
Zapraszam.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie planowałem zabierać głosu w tym punkcie,
ale zainspirował mnie do tego pan senator Rulewski.
Panie Senatorze, w tym krótkim swoim wystąpieniu powiedział pan kilka rzeczy, że tak powiem, mijających się z prawdą. Pierwsza kwestia. Użył pan sformułowania, że po rządach Platformy Obywatelskiej
jest dzisiaj tak dobrze, bo została wypracowana akumulacja nadwyżki. No, Panie Senatorze, tutaj jest
obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
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który może panu potwierdzić, że ostatnia nadwyżka
budżetowa była chyba wtedy, jak myśmy oddawali
władzę. Pod rządami Platformy Obywatelskiej co
roku, że tak powiem, był deficyt budżetowy. Poziom
długów, jakie zaciągnęło państwo polskie, zaciągnął
Donald Tusk, a później, w ostatnim roku, pani Ewa
Kopacz… Nasze dzieci i wnuki będą jeszcze spłacały
długi po rządach Platformy Obywatelskiej, takie były
te zobowiązania. Do tego te ukryte zobowiązania,
te pożyczki – dopiero w tym roku myśmy tę sprawę
wyprostowali – robione po to, żeby ominąć normy
bezpieczeństwa, te wskaźniki związane z tymi 3%
PKB. Wy nawet ZUS udzielaliście pożyczek, które, jak wiadomo, były potem umarzane. Chyba na
poprzednim posiedzeniu Senatu myśmy to prostowali. Więc o jakich pan nadwyżkach mówił? To jest
pierwsza kwestia.
Druga kwestia. Pan minister bardzo jasno powiedział, że w tej ustawie chodzi o wprowadzenie konkurencyjności tak, żeby ci pracownicy chcieli tam
pracować.
(Senator Jan Rulewski: Wobec kogo?)
Proszę pana, konkurencyjności wobec… konkurencyjności na rynku. Jak pan wie, bezrobocie, proszę
pana, spada. Jeżeli w administracji państwowej my
nie zapewnimy konkurencyjnych wynagrodzeń, to
ci ludzie po prostu będą odchodzili. To jest jedna
możliwość. A druga możliwość, bardzo kosztowna
dla budżetu państwa, o której mówił pan minister
Jaki, jest taka, że pracowników administracyjnych
w Służbie Więziennej będziemy ubierali w mundury, a to się wiąże nie tylko z wynagrodzeniami, ale
także z pewnymi przywilejami emerytalnymi, które
są bardzo kosztowne dla budżetu państwa.
I jeszcze jedna rzecz. Pan senator powiedział tutaj,
że chciałby pan, żeby także inne grupy otrzymały
podwyżki. Ja przypomnę, że to przecież państwo…
pan Donald Tusk na wiele lat zamroził podwyżki
w sferze budżetowej. Przypomina pan to sobie, Panie
Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
No. I dopiero my dzisiaj uruchomiliśmy te podwyżki, wdrożyliśmy podwyżkę minimalnej płacy, co
z kolei, że tak powiem, wymusza dalsze podwyżki.
Panie Senatorze, ta ustawa jest jak najbardziej zasadna. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.
Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, tylko bez ciśnienia, bo zdrowie ważniejsze.)
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Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie chcę polemizować, choć być może uruchomiłem debatę, bo jest tu zbyt wiele tematów. Chcę
coś sprostować i przekazać pewną wiedzę panu senatorowi Mrozowi. Po pierwsze, nigdy po 1989 r.,
a właściwie nigdy w Polsce niepodległej, jeśli weźmiemy pod uwagę czasy przedwojenne, Polska nie
miała zerowego salda w budżecie. Zawsze była pod
kreską, zawsze miała deficyt. Deficyt ten, który jest
na poziomie 3% i który związany jest z wymogami
Unii Europejskiej, po raz pierwszy został ustalony,
wcześniej zapisany w regule wydatkowej, przez rząd
Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście pan senator
Mróz ma rację, że to przyniosło pewne skutki, odbiło się na płacach pracowników i innych oszczędnościach. Jednak trzeba zauważyć, Panie Senatorze
Mróz, że rząd PiS kopiuje to rozwiązanie. Nie uchylił
reguły wydatkowej, a nadto ślubuje uroczyście wobec Europy, że poziom deficytu będzie utrzymany
na poziomie 3% – tu należy się zwrot w stronę pana
Morawieckiego.
Twierdzę nadal – chyba pan mi przyzna rację;
nie wiem, w jakiej pan branży pracuje – że te ruchy,
które wykonuje pan minister Jaki, ale nie tylko on,
bo także inni ministrowie, są następstwem wypracowanej właśnie akumulacji, gospodarczej akumulacji,
bo przecież one będą pokrywane z podatków. Chodzi
tu również o płace w Służbie Więziennej, płace zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników. Trudno
przyjąć, Panie Senatorze, żeby w ciągu roku – no, to
trochę więcej – który upłynął od czasu przejęcia władzy przez rząd PiS, w wyniku jego działań została
stworzona taka nadwyżka, która by pozwalała panu
ministrowi Jakiemu na takie szerokie gesty, jak też na
inne podwyżki. Trudno tak przyjąć, ponieważ chyba
zaledwie pół roku temu przez premiera, wicepremiera
Morawieckiego został ogłoszony plan odpowiedzialnego rozwoju. Jako inżynier mogę panu powiedzieć, że
w przypadku składnika tego planu, czyli samochodów
elektrycznych, nie uruchomiono jeszcze nawet kabelka.
I daję sobie głowę uciąć, że i w tym roku, i na koniec
kadencji państwa rządu nie będzie takiego silnika, a zatem nie będzie zysków ze sprzedaży. Zatem nie będzie
pan mógł, Panie Ministrze – trzeba to z przykrością
powiedzieć – chwalić się swoimi osiągnięciami.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożył pan senator Rulewski.
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Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce ustosunkować się do złożonych wniosków? Nie. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do
przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz
Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw, ustawy
o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby
Więziennej w latach 2017–2020” oraz do ustawy
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”…
(Głos z sali: To nie, tej ustawy jeszcze nie rozpatrywaliśmy.)
…odbędzie się w dniu jutrzejszym, 16 grudnia,
o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 48
do godziny 19 minut 01)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 382, a sprawozdanie komisji – w druku nr 382 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, senatora Łukasza
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji o uchwalonej przez Sejm ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
Program modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
to jedno z najważniejszych przedsięwzięć resortu.
Stanowi on swoistą kontynuację programu modernizacji. Realizacja tej ustawy przyczyni się do zwiększenia sprawności i skuteczności działania Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
i Biura Ochrony Rządu oraz znacząco wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli. Jednocześnie umożliwi formacjom unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę nowych
i modernizację już eksploatowanych obiektów oraz
dwuetapowe podwyżki uposażeń funkcjonariuszy
i wynagrodzeń pracowników. Nadzór nad realizacją
tej ustawy sprawuje minister.
Na dzisiejszym posiedzeniu komisji, która… Tak
jak powiedziałem, posiedzenie komisji odbyło się dzisiaj o godzinie 10.00. W pracach komisji wzięli udział
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, osoby reprezentujące instytucje państwowe. Biuro Legislacyjne wskazało, że ustawa nie
wzbudza zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym, jednakże zaproponowało 2 poprawki.
Jedną z poprawek przejął senator Rulewski. Poprawka
dotyczyła wprowadzenia w art. 8 zapisu: „ustawa
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.”. Senator
Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Ostatecznie po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisja wnosi: Wysoki Senat
uchwalić raczy załączony projekt uchwały. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
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.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
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Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister spraw
wewnętrznych i administracji.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam serdecznie pana ministra Jakuba Skibę.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie
Senatorowie!
Opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji projekt i uchwalona przez Sejm w dniu
15 grudnia ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”
jest jednym z naszych najważniejszych przedsięwzięć.
Stanowi kontynuację programu realizowanego w latach 2007–2011 i jest odpowiedzią na narastające
poczucie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego państwa i obywateli.
Realizacja programu ma przyczynić się do zwiększenia sprawności i skuteczności działania formacji
podporządkowanych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – czyli Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu –
oraz ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
publicznego i ochronę obywateli. Jednocześnie ma ona
umożliwić formacjom unowocześnienie wyposażenia
i sprzętu, budowę nowych i modernizację eksploatowanych obiektów, a dwuetapowe podwyżki uposażeń
funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników mają
przyczynić sią do poprawy ich sytuacji materialnej oraz
zwiększą motywacyjność i konkurencyjność płacową.
Należy dodać, że w ramach programu nastąpi
również sfinansowanie procesu przywracania niezbędnych posterunków Policji z liczby 416 zlikwidowanych w latach 2008–2015.
Program przewiduje wydatkowanie w ciągu 4 lat
środków w łącznej kwocie 9 milionów 186 tysięcy…
przepraszam, 9 miliardów 186 milionów 697 tysięcy zł, w tym 5 miliardów 470 milionów 911 tysięcy zł
to środki ujęte w budżetach formacji, a 3 miliardy
715 milionów 786 tysięcy zł to dodatkowe środki
ujmowane corocznie w rezerwie celowej. Z ogólnej
kwoty przypada: Policji – 5 miliardów 993 miliony 29
tysięcy zł; Straży Granicznej – 1 miliard 267 milionów 448 tysięcy zł; Państwowej Straży Pożarnej –
1 miliard 723 miliony 142 tysiące zł; Biuru Ochrony
Rządu – 203 miliony78 tysięcy zł.
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W wydatkach na modernizację Państwowej Straży
Pożarnej ujęte zostały łącznie środki dla jednostek finansowanych z części 42 „Sprawy wewnętrzne” i części 85 „Budżety wojewodów” – to dotyczy komend
wojewódzkich, powiatowych i miejskich Policji…
przepraszam, oczywiście straży pożarnej – oraz dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, jednostek ochotniczych
straży pożarnych.
Na 2017 r. w programie ujęte zostały środki w wysokości 300 milionów zł, które, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na
rok 2017, zostaną przeniesione z części 29 „Obrona
narodowa”.
Program obejmuje następujące przedsięwzięcia:
po pierwsze, inwestycje budowlane, w tym budowę
nowych, przebudowę i modernizację użytkowanych
obiektów, na co planowana jest kwota 2 miliardów
346 milionów 138 tysięcy zł; po drugie, wymianę
sprzętu i wyposażenia formacji na kwotę 2 miliardów 718 milionów 286 tysięcy zł – tj. sprzętu transportowego, w tym statków powietrznych i jednostek
pływających na kwotę 1 miliarda 99 milionów 543 tysięcy zł, uzbrojenia techniki specjalnej na kwotę
214 milionów 605 tysięcy zł, informatyki i łączności
na kwotę 1 miliarda 31 milionów 176 tysięcy zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
na kwotę 372 milionów 962 tysięcy zł; po trzecie,
wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy, z planowaną kwotą 3 miliardów
383 milionów 573 tysięcy zł, oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
z kwotą 738 milionów 700 tysięcy zł.
Planowane od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2019 r.
– to są dwa etapy – podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem
wzrostu nagród rocznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosą dla funkcjonariuszy odpowiednio 274 zł i 335 zł, a dla pracowników – odpowiednio 271 zł i 326 zł.
Łączne podwyżki dla funkcjonariuszy wyniosą
609 zł, co stanowi wzrost o około 13%, a dla pracowników – 597 zł, co stanowi wzrost o około od 16% do 19%.
Program będzie realizowany przez komendantów
głównych Policji, Straży Granicznej i Państwowej
Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne
im podległe i nadzorowane lub kontrolowane przez
nich lub przez szefa Biura Ochrony Rządu. Nadzór
nad programem sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, który dokonuje oceny realizacji
przedsięwzięć, monitoruje wydatkowanie środków
oraz przedstawia Sejmowi w terminie do 30 kwietnia
danego roku informację o realizacji programu za rok
poprzedni, a do 31 maja 2021 r. – informację końcową
z realizacji programu.
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Minister spraw wewnętrznych i administracji
może dokonywać zmian podziału kwot wydatków,
przeniesień pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami, a minister finansów, analogicznie – w odniesieniu
do środków rezerwy celowej, bez konieczności nowelizacji ustawy. Ponadto wspomniani ministrowie
mogą wyrażać zgodę na zaciąganie zobowiązań wieloletnich przez podmioty realizujące program.
Chciałbym jeszcze w skrócie odnieść się do wydatków dotyczących formacji, wydatków dotyczących
przedsięwzięć oraz efektów rzeczowych wynikających z programu. W przypadku Policji łączne środki
na sfinansowanie tej formacji wynoszą 5 miliardów
993 miliony 29 tysięcy zł, z czego na inwestycje budowlane przewidywana jest kwota 1 miliarda 591
milionów zł. Na zakupy sprzętu transportowego, lądowego i lotniczego zaplanowano 624 miliony zł. W zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej planowane jest wydatkowanie 76 milionów 920 tysięcy zł.
Na sprzęt informatyki i łączności przewidywana jest
kwota 655 milionów zł. Planuje się również zakupy
wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy za 173 miliony 60 tysięcy zł.
W przypadku Straży Granicznej odpowiednie
kwoty są następujące. Wydatki ogólne, łączne wynoszą 1 miliard 260 milionów 448 tysięcy zł. Z tego
na inwestycje budowlane przeznaczono 302 miliony
488 tysięcy zł. Na sprzęt transportowy kwota przewidywana to 130 milionów 255 tysięcy zł. Na sprzęt
uzbrojenia i techniki specjalnej w ramach tej formacji planuje się wydatkować kwotę 46 milionów
978 tysięcy zł. Na sprzęt informatyczny i łączności
przewidziano 300 milionów 566 tysięcy zł. Na zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy przewiduje się wydatkowanie 60 milionów
645 tysięcy zł.
Kolejna formacja to Państwowa Straż Pożarna.
Ogólnie przewiduje się w tym zakresie wydatkowanie
kwoty 1 miliarda 723 milionów 142 tysięcy zł. W tym
na inwestycje budowlane przewiduje się 396 milionów
180 tysięcy zł; na sprzęt transportowy – 302 miliony
478 tysięcy zł. Zakupy sprzętu techniki specjalnej
zaplanowano na 65 milionów 380 tysięcy zł, a zakupy sprzętu informatyki i łączności – 70 milionów
104 tysiące zł. Na wyposażenie osobiste i ochronne
funkcjonariuszy planowane są wydatki w kwocie
122 milionów 870 tysięcy zł.
I ostatnia formacja to Biuro Ochrony Rządu.
Ogólnie zaplanowano kwotę 203 miliony 78 tysięcy zł. Z tego na realizację inwestycji budowlanych, przebudowę i rozbudowę obiektów planuje się
56 milionów 470 tysięcy zł; na zakupy sprzętu transportowego – 42 miliony 810 tysięcy zł; na zakupy
uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej – 25 milio-

nów 327 tysięcy zł; na sprzęt informatyki i łączności
– 5 milionów 506 tysięcy zł; oraz na wyposażenie
osobiste i ochronę funkcjonariuszy przewiduje się
wydatki w kwocie 16 milionów 380 tysięcy zł. Żeby
nie przedłużać, na tym zakończę. Dziękuję bardzo,
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja byłam
pierwsza.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ja byłem drugi.)
Pani senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. W projekcie
tej ustawy w ust. 3 mamy informację, że program nie
jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Być może czegoś nie zrozumiałam, proszę mi wyjaśnić, jak… W art. 4 mamy informację, że ogólna
kwota wydatków na realizację programu wyniesie…
Pan minister podał tę kwotę, ale potem, jak widzimy,
następuje rozwinięcie w czterech punktach i ta kwota
jest rozłożona na lata 2017, 2018, 2019 i 2020. Jak więc
mam to rozumieć, że program nie jest programem
wieloletnim, skoro wydatkowanie kwot jest rozpisane
na lata 2017–2020? To jest pytanie pierwsze.
I drugie pytanie. Proszę uprzejmie powiedzieć, na
czym będzie polegała modernizacja… Czy ta modernizacja obejmuje – pytam, bo nie ma tu uszczegółowienia – np. wybudowanie lub utworzenie nowych
przejść granicznych, które państwo polskie posiada
z wieloma krajami sąsiednimi? I jeżeli taki projekt jest
w zamiarze, to według jakich reguł… Co decyduje
o tym, że ustanawia się przejścia graniczne w takich
a nie innych miejscach? Zadaję to pytanie dlatego, że
od kilkunastu wyborców otrzymałam prośbę o interwencję odnośnie do utworzenia nowych przejść granicznych – m.in. np. we Włodawie – których brakuje.
Jakie są kryteria tworzenia przejść granicznych, jeśli
weźmie się pod uwagę koszty, jakie generuje otwarcie
nowego przejścia? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest następująca. Tzw. programy wieloletnie w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
należy w tym momencie traktować jako lex generalis
– są to ogólne zasady, gdzie określone są procedury
wydatkowania środków. W tym przypadku mamy do
czynienia z konstrukcją, którą można określić jako lex
specialis. Chodzi o to, że specyficzny program, który
zakłada zakupy wyspecjalizowanego sprzętu służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, sprzętu
lotniczego, statków morskich, broni wymaga specjalnego podejścia, bo nie mieści się w ramach tych
procedur, które są zawarte w programie wieloletnim.
Jest tu propozycja stworzenia innych reguł – one nie
są gorsze czy bardziej luźne – bardziej dostosowanych merytorycznie do tego właśnie zagadnienia.
Tak należy to traktować. Faktycznie, w potocznym
rozumieniu jest to program wieloletni, ale nie jest to
ta procedura, o której mówimy.
W odniesieniu do kwestii przejść granicznych powiem tak: oczywiście, że ten program zakłada poprawienie stanu infrastruktury przejść granicznych. Nie
będę szerzej rozwodził się nad tym, o jakie dokładnie
przejścia graniczne chodzi, ale oczywiście pani senator ma rację. Chodzi tu o przyjęcie pewnej koncepcji,
pewnej strategii tworzenia tych przejść granicznych.
W tym momencie ich liczba nie jest wystarczająca,
co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Szczególnie
dotyczy to granicy ukraińskiej, między innymi np.
w związku ze spodziewanym zniesieniem obowiązku
wizowego dla obywateli Ukrainy. A więc potrzeba
rozbudowy infrastruktury jest z pewnością jednym
z głównych zagadnień tego właśnie programu. A jakie
kryteria muszą tutaj przemawiać? Otóż przede wszystkim należy podchodzić do tego pod kątem kryteriów
ważnych dla całego państwa. To jest dość wzbudzający
emocje temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o społeczności
lokalne, które mieszkają przy granicy. W dużej mierze
wynika to również, niestety, ze względnego upośledzenia gospodarczego tych regionów. Przejścia graniczne
traktowane są jako sposób aktywizacji gospodarczej
tych terenów. Muszę tu od razu powiedzieć, że niestety
nie zawsze chodzi tutaj o aktywizację zdrową gospodarczo, bardzo często chodzi o tworzenie przestrzeni
dla szarej strefy. Państwo musi zwracać uwagę na te,
powiedzmy, patologie, musi je jakoś zmieniać, kształtować, żeby sprzyjać rozwojowi zrównoważonemu
i opartemu na właściwej infrastrukturze i inwestycjach.
W związku z tym przede wszystkim musimy zapewnić właściwą infrastrukturę dla głównych przejść gra-
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nicznych, tych strategicznych, na głównych ciągach,
korytarzach komunikacyjnych, szczególnie prowadzących na wschód. W tym zakresie są bardzo znaczne
opóźnienia. Na takich szlakach jak ta autostrada na
południu, Korczowa albo A4, oczywiście… Mamy do
czynienia z niewystarczającą substancją na przejściu
granicznym w Korczowej. To samo jest w Medyce,
to samo jest w Dorohusku. I te przykłady można by
mnożyć. A więc główny nacisk musi być położony tam,
bo chodzi o interes państwa, ale oczywiście również
lokalne przejścia, jako uzupełniająca infrastruktura
dla tych głównych przejść, muszą być wzięte pod uwagę. Nie będę już tutaj wchodził w detale, ale w tym
programie chodzi właśnie o pewne zrównoważenie
tego nacisku inwestycyjnego. Z jednej strony chodzi
o udrożnienie tych najważniejszych przejść, a z drugiej
strony potrzebna jest jakaś rozsądna polityka, która
będzie powiększała liczbę przejść na tych kierunkach,
które okażą się gospodarczo najbardziej obiecujące.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Chciałabym dopytać. Ja to wszystko rozumiem
odnośnie do tych przejść granicznych; rozumiem, że
główne przejścia, które są niezbędne i najważniejsze, muszą być dofinansowane, a ich jakość musi być
podnoszona. Jednak tak hipotetycznie zakładam, że
może zaistnieć sytuacja, że trzeba będzie otworzyć
jakieś przejście graniczne, bo np. powstanie specjalna
strefa ekonomiczna w jakimś regionie przygranicznym, a to wymaga udogodnień dla biznesmenów,
którzy będą inwestować czy będą zatrudniać itd. Ja
to rozumiem. Ja bym tylko prosiła o podanie kilku
kryteriów, żebym mogła wytłumaczyć osobom, które dosyć lokalnie podchodzą do problemu przejścia
granicznego, bo są związane ze swoim regionem…
Chodzi o kilka takich kryteriów ogólnych, które bierze się pod uwagę w ogóle przy otwieraniu przejścia
granicznego, że tak powiem, nie dotykając, nie ruszając tych istniejących, tych ważnych. Jakie kryteria
państwo stawiacie? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Konkretnie.
Proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Pani Senator, ja proponuję takie rozwiązanie…
Jestem między innymi współprzewodniczącym
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(sekretarz stanu J. Skiba)
takiej komisji do spraw infrastruktury granicznej.
Proponuję, że udzielę pani odpowiedzi na piśmie,
dlatego że będzie to później, jak mi się wydaje, bardziej użyteczne w różnych kwestiach. Ale naturalnie
myślę, że tak…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dobrze, Panie
Ministrze, dziękuję, to mi wystarczy. Gdyby pan był
uprzejmy udzielić takiej informacji na piśmie, to będę
usatysfakcjonowana. Dziękuję.)

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

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze,
bardzo dziękuję za bardzo szczegółowy katalog informacji, które był pan uprzejmy zaprezentować w różnych konstelacjach. Mam kilka pytań bardziej natury
formalnotechnicznej.
Pierwsze dotyczy skali przeznaczanych środków
na realizację programu w poszczególnych latach.
Całościowa kwota, o której pan minister mówił, to
9 miliardów 186 tysięcy 697 zł. W pierwszym roku
realizacji, czyli w 2017 r., to będzie blisko 1 miliard
400 tysięcy, w roku drugim – blisko 2 miliardy,
a w roku 2019 będziemy mieli do czynienia z apogeum wydatkowania środków finansowych. Wtedy
będzie wydatkowana największa kwota, wynosząca blisko 3 miliardy 100 tysięcy. W kolejnym roku,
w roku 2020, to będzie już zdecydowanie mniejsza
kwota. Z czego wynika, Panie Ministrze, takie rozlokowanie kwot w czasie? Dlaczego apogeum wydatkowania, największa kwota środków, przypada na rok
2019? To jest moje pierwsze pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Już?)
Tak, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Panie Senatorze, odpowiedź jest następująca. Po
pierwsze, w ramach tego programu mamy podwyżki,
o których mówiłem. Będą dwa etapy tych podwyżek.
Pierwszy etap obejmie lata 2017–2019. To wynika
z pewnych uzgodnień ze związkami zawodowymi,

jak również z planowania, z prognozowania przeciętnych wynagrodzeń. Generalnie chodzi tutaj o pewną
strategię płacową. Po drugie, to jest kwestia przeprowadzenia całej procedury zakupów. Chodzi o to, że te
zakupy należy właściwie zaplanować. To będą duże
zamówienia dotyczące pokaźnych ilości sprzętu. Jeśli
chodzi o inwestycje, to cały ten cykl inwestycyjny
będzie się rozwijał. Wiadomo, że projekty techniczne, pozwolenia na budowę, a następnie procedury…
Z naszej symulacji czasowej w tym zakresie wyszło,
że właśnie rok 2019 będzie rokiem apogeum wydatkowania środków. Plan jest przygotowany także pod
kątem możliwości realizacyjnych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mikołajczyk…
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Ministrze, bardzo dziękuję. Panowie z tyłu
mi tutaj podpowiadają… Jako polityk przypomnę
nam wszystkim, choć pewnie wszyscy doskonale
o tym pamiętamy, że rok 2019 – powiem to wprost,
proszę wybaczyć – to rok wyborczy. Rozumiem, że
takich relacji nie ma.
(Senator Stanisław Kogut: O Jezu kochany…)
Spokojnie, Panie Senatorze. Pytam spokojnie, bez
emocji, grzecznie. Są takie relacje?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Ja nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Po prostu…
(Senator Waldemar Sługocki: Bardzo dziękuję.)
…odpowiedziałem to, co miałem…

Senator Waldemar Sługocki:
Kolejne pytanie, jeśli pan pozwoli, merytoryczne.
Bardzo proszę pana senatora Koguta, żeby się nie ekscytował, bo będę o liczbach mówił. Panie Ministrze,
proszę mi powiedzieć… Bo dość zastanawiająca
jest kwota na inwestycje budowlane, jeżeli chodzi
o Biuro Ochrony Rządu. Jest to relatywnie wysoka
kwota – 56 milionów w ciągu 4 lat – w stosunku do
wydatków na inne służby mundurowe. Z czego ona
wynika? Jakie są przewidziane inwestycje budowlane
dotyczące tej służby, które szacujecie państwo aż na
kwotę blisko 60 milionów?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi o Biuro
Ochrony Rządu, to jest to formacja, która, powiedziałbym, w sposób szczególny jest niedoinwestowana. Ostatnio było wiele przypadków, w których
okazywało się, że mamy do czynienia z nie dość
satysfakcjonującym działaniem. My sobie z tego
zdajemy sprawę. To dotyczy także ich bazy lokalowej, i to w szerokim spektrum. Nie chodzi tylko o koszary, nie chodzi tylko o budynki biurowe,
ale i o różnego rodzaju laboratoria, strzelnice itp.
Chodzi o szeroki zakres elementów, które umożliwią
tej formacji osiągnięcie takiego standardu działania,
z którego wszystkie władze będą po prostu usatysfakcjonowane. A więc z pełnym poczuciem tego,
że jest to formacja w dużej potrzebie, tak właśnie
to zostało określone.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w tej serii ostatnie pytanie, tym
razem à propos płac. Proszę mi powiedzieć, czy relacja pomiędzy poszczególnymi formacjami, pomiędzy
poszczególnymi służbami, jeżeli chodzi o prognozowaną podwyżkę płac, jest zachowana na podobnym
poziomie. Jeżeli nie, to jakie są różnice i z czego one
wynikają. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Tutaj kierowaliśmy się oczywiście zasadą równoległości zadań. Nie można powiedzieć, żeby któraś
z tych formacji była uprzywilejowana. Różnice, jakie
możemy zauważyć, są poniekąd efektem skali, wielkości. Zwykle jest tak, że w formacjach większych
średnia jest mniejsza, no, taka jest niejako natura
rzeczy, co nie oznacza, że w odniesieniu do stanowisk funkcyjnych, kluczowych mają być jakiekolwiek
różnice. Więc mimo że w przekroju mamy tu pewne
drobne różnice, to jednak – jak mówię – są one wyni-
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kiem raczej prawideł statystycznych niż jakiejkolwiek
polityki, która uprzywilejowałaby jedne formacje…
(Senator Waldemar Sługocki: Kosztem innych.)
…kosztem innych. Proszę być pewnym, że naszym celem jest wynagrodzenie za pracę ekwiwalentne i porównywalne, jeżeli chodzi i o zakres odpowiedzialności, i kompetencje funkcyjne.
(Senator Waldemar Sługocki: Bardzo dziękuję.)

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

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, bardzo się cieszę, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości w trosce o bezpieczeństwo Polaków
przywraca posterunki Policji zlikwidowane w latach
2008–2015. Osobiście w październiku w powiecie
kaliskim uczestniczyłem w uroczystości symbolicznego przekazania kluczy do kilku posterunków
przez panią premier Beatę Szydło i pana ministra
Błaszczaka. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć – prosiłbym o przywołanie tej liczby jeszcze
raz – ile posterunków planuje się przywrócić w Polsce
i ile z tych posterunków zostanie przywróconych
w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi o ogólną
liczbę, to ja tu mówiłem o tym, że 416 posterunków
zostało zlikwidowanych w latach 2008–2015. Naszym
zamierzeniem jest odbudowanie tej infrastruktury.
Chciałbym powiedzieć jedno: nie oznacza to pełnego
automatyzmu. Zmieniają się warunki, zmienia się
sytuacja, zmienia się sytuacja demograficzna, pewne
obszary zyskują ludność, inne obszary ją po prostu
tracą, więc trzeba dokonywać stałej obserwacji i właściwie z roku na rok analizy stanu rzeczy. Zatem przy
ustawieniu tego pułapu zastrzegamy sobie prawo do
zmian i zarządzania tym całym procesem w miarę
rozwoju wypadków. Po prostu trzeba obserwować, jak
to wygląda w układzie regionalnym i jak się zmienia
czasowo.
Panie Senatorze, zaproponowałbym również…
Ja nie mam w tym momencie wśród moich danych
konkretnych danych dotyczących restytucji komisariatów, posterunków Policji na terenie Wielkopolski.
Postaram się panu przekazać tę informację na piśmie.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Bardzo dziękuję,
Panie Ministrze.)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator ma jeszcze pytania?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Pan senator Czerwiński.)
To już kolejna runda.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcę się odnieść do ust. 2 art. 3. To bardzo dobrze,
że widzicie państwo potrzeby szeroko rozumianego
ratownictwa ochotniczego. Chciałbym się dowiedzieć,
czy jest jakaś kwota – taka jak te kwoty wyszczególnione tutaj – którą dostaną strażacy ochotnicy i ci,
którzy są włączeni do systemu krajowego, czy też
jest to określone procentowo, czy też dopiero będzie
to ustalone?
I w związku z brzmieniem ust. 2… Tam jest taka
fraza na końcu: „realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Czy nie uważa pan
minister, że to troszeczkę zawęża zakres przedmiotowy ewentualnej pomocy, której moglibyście udzielić
tym strażakom ochotnikom? Czy to po prostu nie
wiąże panu rąk? Czy nie należałoby wymyślić innego
sformułowania, np. „w zakresie realizowanych zadań
ustawowych”? To by było ogólne sformułowanie, które nie wiązałoby panu rąk. Bo może się okazać, że
tego i tego nie można dla danej straży kupić, bo jeździ
ona do wypadków, a nie do pożarów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
Apeluję do państwa o pytania trwające nie dłużej
niż minutę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
No, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, to te kwoty, które mają być alokowane, razem wynoszą, tak jak mówiłem, 1 miliard 723 miliony 142 tysiące zł, z czego
w 2017 r. przewidujemy wydatkowanie 300 milionów
407 tysięcy zł, w 2018 r. – 361 milionów 50 tysięcy zł,
w roku 2019 – 540 milionów 610 tysięcy zł, a w roku
2020 – 521 milionów 75 tysięcy zł. Oczywiście są
również przewidziane inwestycje dotyczące – bo o to
pan senator pytał – ochotniczych straży pożarnych.
No, przewidziane są dotacje w tym zakresie. Planuje
się zrealizować 1 tysiąc 300 inwestycji dotyczących
jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ochotniczych straży pożarnych. Ze

środków z dotacji dla ochotniczych straży pożarnych
przewiduje się np. dofinansowanie zakupu 136 ciężkich, średnich lub specjalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponadto kupimy zestawy narzędzi
hydraulicznych, zestawy ratownictwa medycznego,
aparaty powietrzne, pompy, motopompy itd. – ta lista
jest długa. A, i jeszcze 7 tysięcy ubrań specjalnych.
Ja po prostu wymieniam pewne przykładowe kwoty
i inwestycje, które mogą, jak sądzę, pana senatora
uspokoić i przekonać, że ten segment ratownictwa
zostanie właściwie obsłużony.
A co do zapisów ustawowych to są tutaj tak jakby
dwie logiki. Pierwsza mówi o maksymalnie szerokim ujęciu sprawy, a druga jednak w pewien sposób
mobilizuje czy ukierunkowuje rząd. Jak się wydaje,
ta druga logika jest chyba po prostu słuszniejsza, bo
w sposób bardziej jednoznaczny rozdysponowuje te
środki i neguje pewne, powiedzmy, pokusy wynikające z oszczędności czy z innych potrzeb mogących
się z czasem pojawić.

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

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wprawdzie część moich pytań zadał wcześniej
pan senator Sługocki, niemniej jednak chciałbym zadać dwa pytania. W pierwszej kolejności uzasadnię,
dlaczego… Otóż miałem okazję, przyjemność, ale
też i zaszczyt budować jako przedsiębiorca przejścia
na zachodniej granicy, które zabezpieczały – jak by
to powiedzieć – tę rozhuśtaną granicę, która była
świetną granicą dla przemytników. Były to ogromne,
kosztowne inwestycje.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o pytanie.)
Panie Ministrze, czy w ministerstwie jest jakaś
analiza, jeżeli chodzi o uszczelnienie granic w wyniku tych inwestycji?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba:
Przepraszam, Panie Senatorze, chodzi o zachodnią
granicę?)
Tak. Jak mówię, Gubinek–Sękowice, Kietz–
Kostrzyn oraz Świecko–Słubice.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Proszę mi wybaczyć, ale nie bardzo rozumiem
pytanie. Przecież zachodnia granica to w tym momen-
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

cie granica wewnętrzna Unii i nie ma żadnej kontroli
granicznej, no i raczej nie przewidujemy…
(Senator Władysław Komarnicki: Nie, nie, ja mówię o tych inwestycjach, które były w latach dziewięćdziesiątych, kiedy nastąpiła jakby… wszystkie
terminale były wybudowane na tych przejściach granicznych. To były ogromne pieniądze.)
No, były, i można zadawać pytania, czy rządy,
które w owym czasie sprawowały władzę, miały świadomość tego – pewnie miały – że Polska wstąpi do
strefy Schengen i że po prostu te inwestycje potrzebne
nie będą. Za to nie odpowiada ani obecny rząd, ani
poprzedni, ani nawet jeszcze poprzedni…
(Senator Władysław Komarnicki: Ale ja nie obarczam nikogo, mnie chodzi o analizę ekonomiczną,
nic więcej, o to, czy była robiona taka analiza ekonomiczna.)
Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o obecny rząd,
to nie przypominam sobie takiej analizy ekonomicznej, ale być może jest to interesujące zadanie. Tylko
kto wie, być może…

Pan senator Sługocki. Proszę o pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, Szanowni Państwo, ja apeluję
o pytania trwające nie dłużej niż minutę i związane
z punktem porządku obrad, a nie analizą ekonomii
sprzed 20 lat.

Senator Władysław Komarnicki:
Dobrze, to jeszcze krótkie pytanie. Panie Ministrze,
czy to była dobra decyzja, że ten ogromny majątek,
który został jak gdyby zrealizowany na granicy, został przekazany samorządom? Czy to była właściwa
decyzja, czy też państwo powinno tym zarządzać?
Krótkie pytanie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
No, to z całą pewnością też nie jest pytanie do
mojego rządu. Ja, proszę wybaczyć, nie jestem po
prostu przygotowany…
(Senator Władysław Komarnicki: Okej.)
…i nie potrafię odpowiedzieć…
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)
…tak ad hoc na tak rozległe, kompleksowe pytanie. To nie dotyczy rządu, który reprezentuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Okej, dziękuję
bardzo.)
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Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze,
ostatnie pytanie, bo jestem zainspirowany ciekawą
wypowiedzią pana senatora Łukasza Mikołajczyka
à propos odtwarzania posterunków policji… W pewnej części odniósł się pan do tego pytania, mówiąc, że
będzie to zależało m.in. od demografii. Ale pytanie,
czy państwo uwzględniacie w swoich analizach, badaniach również taki element, że jeżeli to są posterunki
w dużych miastach, to w XXI wieku, w czasie internetu, połączeń telefonicznych można nieco inaczej
budować tę mapę posadowienia posterunków w przestrzeni. Czy nie lepiej przeznaczać gros środków finansowych na funkcjonowanie policjantów, na to,
żeby byli obecni pośród Polaków, a nie na budowanie
budynków, infrastruktury, których utrzymanie kosztuje, ogrzanie itd., itd.? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Odpowiedź jest taka: chcemy robić dwie rzeczy.
Zdecydowanie program informatyczny, łączność
z obywatelami, mapa bezpieczeństwa, jak pan senator wie, to są te inicjatywy, które przeprowadzamy.
Z drugiej strony powszechnie zgłaszane zapotrzebowanie obywateli przekonuje o tym, że bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami, że kontakt właśnie
z tym miejscem, komisariatem, placówką policji przynosi bardzo duże, pozytywne efekty społeczne. Tak
obywatele po prostu chcą, więc to jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu. Trzeba rozwijać te dwie drogi.
(Senator Waldemar Sługocki: Dopytam, jeśli pan
marszałek pozwoli, bardzo krótko…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Ale rozumiem, że w tym chciejstwie państwo
uwzględniacie też w jakiś sposób rachunek ekonomiczny. Bo jeżeli możemy nie odtwarzać posterun-
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ku, a wysyłać tam codziennie odpowiednią liczbę
policjantów, którzy będą patrolować i tym samym
gwarantować lokalnej społeczności bezpieczeństwo,
to myślę, że to też państwo ważycie na szali.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba:
Oczywiście, Panie Senatorze, naturalnie odpowiedź jest: zdecydowanie tak. Ja nie będę przedstawiał całej logiki, bo to nie czas i miejsce ku temu, ale
z całą pewnością tego typu rozumowanie jest brane
pod uwagę, jeżeli chodzi o tworzenie tej infrastruktury.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane
przez panią senator Barbarę Borys-Damięcką oraz
pana senatora Łukasza Mikołajczyka.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Koguta.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Chciałbym powiedzieć jedno: pierwszy program
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i BOR rozpoczął się za rządów Prawa
i Sprawiedliwości w latach 2005–2007. Bardzo dobrze,
że później był kontynuowany. Teraz rząd i MSWiA
pod kierownictwem pana Mariusza Błaszczaka zdecydowanie patrzy na rachunek ekonomiczny.
Państwo Drodzy, ja powiem tak. Pan senator słusznie zadawał tutaj pewne pytania. Największą krzywdę
Straży Granicznej zrobił pan minister Stachańczyk.
Trzeba wiedzieć, że zmienił się profil działania
tych 4 instytucji. Straż Graniczna musi teraz zabezpieczać granice przed imigrantami. Podam przykład
południowej granicy, która została niejako całkowicie odsłonięta, bo została podjęta decyzja, nie merytoryczna, ale polityczna, o likwidacji Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej. Placówkę przeniesiono
w pole, do Raciborza. A na południowej granicy faktycznie było najwięcej przestępstw. Z wyliczeń wynikało, że był tam największy handel bronią, największy handel narkotykami, a nawet – Panie i Panowie
Senatorowie, byście się zdziwili – handel kobietami.

Trzeba powiedzieć, że polityka prowadzona przez
pana ministra Mariusza Błaszczaka, a także przez
obecnego tu pana ministra Skibę jest naprawdę oparta
na rachunku ekonomicznym. Likwidacja niektórych
posterunków – powiem, żeby ktoś mi tu czegoś nie
zarzucił – np. w Kłodzku, gdzie był superdostosowany oddział Straży Granicznej… Zlikwidowanie
go i stworzenie placówki w Raciborzu, było, według
mnie, jednym wielkim błędem.
Następna sprawa to przerzucanie. Pan minister
słusznie tu powiedział, że jest Schengen. Cała granica zachodnia jest odsłonięta, bo jesteśmy w Unii
Europejskiej. Pewne decyzje po prostu zostały podjęte. I teraz obecne kierownictwo MSWiA podejmuje
decyzje, żeby uszczelniać te granice przed imigrantami. Bo to, co się dzieje… Polskę traktuje się tylko jako
kraj przerzutowy. My mówimy, żeby przyjmować
imigrantów. No ale popatrzmy na dane statystyczne.
Oni przyjeżdżają do Polski i Polska jest dla nich tylko
krajem przejściowym. Idą dalej, do Niemiec, bo tam
jest większy socjal.
Jak się na to wszystko patrzy, to widać, że nie ma
co żałować pieniędzy na bezpieczeństwo. Państwo
musi być silne i musi być bezpieczne. Musi być silna
Policja, musi być silna Straż Graniczna.
Byłem na takim pokazie Straży Granicznej i tam,
Państwo Drodzy, były krzyki, że kupujemy drony, że
wyposażamy w drony Policję i Straż Graniczną. Te
drony są tak zaprogramowane, że mówią w różnych
językach i przestrzegają imigrantów przed przekroczeniem granicy.
Problem, jaki będziemy mieli, Panie Ministrze
Skiba – ja uważam pana za superfachowca – to będzie
sprawa lotnictwa. Tak jak powiedziałem, poprzednie
kierownictwo polikwidowało w Polsce naprawdę superwyposażone hangary dla helikopterów. I teraz jest
problem, jak w jednym miejscu skupić lotnictwo. Ja
mówię o helikopterach, bo… Musimy wiedzieć, że
oni są wysyłani na Bałkany i do innych krajów, gdzie
są konflikty.
Tutaj nie może zabraknąć pieniędzy. Jeżeli chodzi
o Straż Graniczną, to jest tam teraz świetnie wyposażona kadra. Są tam młodzi ludzie, którzy znają po kilka języków. Jak byłem na pokazie… Żeby nikt mnie
nie posądził, że gratuluję tylko mojemu rządowi – on
naprawdę zrobił bardzo wiele – to powiem tak: chylę
czoła także przed panem premierem Schetyną, bo za
jego rządów wyposażono Straż Graniczną w supernowoczesny sprzęt, nowoczesne pistolety, nowoczesną
broń. Ale to się naprawdę w pewnym momencie nie
liczyło. Ino przyszła decyzja. Mimo że protestowali
pan przewodniczący komisji MSWiA i wasz kolega, pan poseł Biernacki, żadne argumenty do pana
Stachańczyka nie docierały, bo była decyzja polityczna: likwidować pewne oddziały, żeby tworzyć
inne oddziały. I wtedy nie liczono się z kosztami, nie

32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

(senator S. Kogut)
liczono się z tym, że np. na modernizację karpackiego
oddziału poszło 40 milionów zł, że te oddziały były
we wszystko doposażone, łącznie z kadrą, gotowe na
przyjmowanie imigrantów i nawet zwijanie przestępców, w tym gangów narkotykowych. Bo państwu by
się wydawało, że największe gangi to są w miastach
wojewódzkich. Nieprawda. Największe przerzuty
były na Sądecczyźnie. I największych likwidacji
gangów narkotykowych dokonywały karpacka straż
graniczna i nowosądecka policja, one zwijały potężne
gangi. I nie brano pod uwagę, że musi być harmonia
między prokuraturą okręgową a policją i że także
karpacki oddział… Bo nawet argumentów, że trzeba
dojeżdżać np. 40 km z Raciborza do Gliwic, żeby dowieźć uchodźcę czy przestępcę, żeby zapadła decyzja
sądu, nie przyjmowano. I tylko pogratulować, że jest
następna modernizacja, są następne pieniądze. I za
to trzeba podziękować rządowi pani premier Beaty
Szydło, panu ministrowi MSWiA i obecnemu tu panu
ministrowi Skibie.
Tak że dziękuję, Panie Marszałku. Nie będę przeciągał, chociaż to jest temat, nad którym można naprawdę bardzo długo dyskutować. Bo bezpieczeństwo
państwa jest na pierwszym miejscu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuje, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Nie było wniosków o charakterze formalnym.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 383, a sprawozdanie komisji – w druku nr 383 A.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Panie Senatorze Słoń, proszę o ciszę.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych zajmowała się ustawą o zmianie ustawy
o rachunkowości i jednogłośnie zarekomendowała
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Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Biuro Legislacyjne nie wniosło żadnych uwag do
tej ustawy.
Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu
Europejskiego z 2014 r. No, niestety, jesteśmy tutaj
troszeczkę po terminie, gdyż termin jej wdrożenia
był do 6 grudnia. Dlatego tak pilnie musimy się tą
sprawą zająć.
Wdrożenie wspomnianej dyrektywy z 2014 r. do
polskich przepisów ma na celu zobligowanie dużych
firm i grup kapitałowych do ujawnienia informacji
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez wybrane podmioty. Ja nie będę czytał, które
to są podmioty, bo one są enumeratywnie wymienione
w opinii. Są to generalnie banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy, które… obrotu publicznego… Oczywiście
mówimy tutaj o dużych firmach, w których średnie
roczne zatrudnienie przekracza 500 osób, a suma aktywów bilansu jest powyżej 85 milionów lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów są
powyżej 170 milionów. W naszym kraju, jak pan
minister nas poinformował, te nowe przepisy będą
dotyczyły około 300 podmiotów.
Co do zakresu wdrażania tej dyrektywy, to rząd
– bo ustawa była projektem rządowym – zrealizował
te wszystkie minimalne założenia, które wynikają
z dyrektywy. I wszędzie tam, gdzie był jakiś wybór,
a w 3 przypadkach był, są takie rozwiązania, które
mają służyć przedsiębiorcom.
Przepisy ustawy wprowadzają także inne rozwiązania, poza wdrożeniem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego. One dotyczą między innymi wprowadzenia nowych zasad sprawozdawczości finansowej
dla jednostek innych niż spółki kapitałowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To jest wprowadzone na
wniosek tychże organizacji. Jest też umożliwienie
przeniesienia określonych dowodów księgowych,
przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego,
na nośniki informatyczne, jak również uproszczenie
zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów
dla szerszego kręgu jednostek.
Ustawa nie wzbudziła jakichś większych kontrowersji, więc jest jednogłośnie, jednomyślnie przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych rekomendowana. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo. I proszę o pozostanie jeszcze
chwilę…
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, do tej pory jednostki takie jak
stowarzyszenia, fundacje – czyli te zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określane w tej ustawie – były traktowane tak
samo jak jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wtedy uważano, że jest to rozwiązanie
korzystne, ponieważ nie zmuszało to tych organizacji
do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie ksiąg
przychodów i rozchodów. Teraz wyraźnie odróżnia
się… A właściwie skreślono te organizacje z wykazu jednostek, które zalicza się do jednostek mikro,
i wyraźnie zaakcentowano to, że nimi nie są – to jest
w kolejnym przepisie, w kolejnym ustępie. Proszę
powiedzieć – bo mówił pan, że o to występowały
organizacje – co one zyskają na zmianie tych przepisów? Czy będą mogły stosować uproszczone zasady,
czy nie będą mogły, a jeżeli będą mogły, to w jakim
zakresie? Bo ja przyznam się szczerze, że tych wniosków organizacji nie słyszałem, za to słyszałem, że
te uproszczone zasady były tam dobrze odbierane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, zgodnie z tymi informacjami,
które zostały nam przedstawione na posiedzeniu komisji w tym zakresie, ta zmiana jest wprowadzana
właśnie na wniosek tych organizacji i te organizacje
będą mogły do sprawozdawczości stosować załącznik
nr 6 do tej ustawy, który jest bardziej dopasowany do
profilu działalności prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bardzo…)
(Senator Mieczysław Augustyn: To dotyczy bilansu, a ja pytałem o bieżącą rachunkowość.)
Panie Senatorze, to nie było na posiedzeniu komisji tak szczegółowo analizowane. Myślę, że być
może pan minister będzie mógł na to szczegółowo
panu odpowiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów. Witam serdecznie pana ministra Wiesława
Janczyka.

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Panie Marszałku, chciałbym poinformować, że o godzinie 20:00 zaczynają się głosowania w Sejmie, więc nie wiem, czy powinienem
tu być.)
Powinien pan tutaj być. Myślę, że sprawa krótko
potrwa. Czy chce pan zabrać głos, czy nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Nie, pan senator sprawozdawca
wszystko powiedział.)
Dobrze. Bardzo dziękuję. Ale senatorowie mają
prawo zadać panu pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
Nie dłużej niż minutę, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
A więc powtórzę to pytanie. Na ile zmieniają się
zasady prowadzenia rachunkowości po rezygnacji
wpisywania organizacji pozarządowych do, nazwijmy, rejestru firm mikro? Co na tej zmianie organizacje mają zyskać?
I drugie pytanie: jaka była opinia Rady Działalności
Pożytku Publicznego przy ministrze pracy na temat
tych zmian?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, otóż projekt wprowadza uproszczony, odrębny zakres informacyjny sprawozdania
finansowego dla określonych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeń, oraz stowarzyszeń
jednostek samorządu terytorialnego, ale z wyłączeniem spółek kapitałowych; chodzi o nowy załącznik
nr 6 do ustawy. W wyniku tej zmiany organizacje
pozarządowe zostaną wyłączone z katalogu jednostek mikro i małych i będą sporządzać sprawozdanie
finansowe na podstawie tego załącznika nr 6, o którego powstanie wnosiły. To spowoduje, że działalność
tych podmiotów będzie obarczona obowiązkiem sprawozdawczym adekwatnie do ich potrzeb i do skali
działania.

32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu dwudziestego czwartego oraz punktu dwudziestego piątego porządku obrad Senatu

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, widzę ten załącznik, ale on dotyczy sprawozdania finansowego i bilansu. Natomiast
ja pytam o bieżącą księgowość. Ten zapis w ustawie
o rachunkowości kwalifikujący te organizacje do podmiotów mikro dawał im szansę prowadzenia bieżącej
rachunkowości w sposób uproszczony. Czy teraz to
będzie miało miejsce?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk:
Przepisy projektu umożliwiają większej liczbie
jednostek stosowanie uproszczonych zasad kalkulacji
kosztów wytworzenia produktu. Tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Dziękuję bardzo.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale na drugie pytanie pan minister nie odpowiedział, o stanowisko
rady działalności…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Odpowiemy na piśmie.)
Dobrze. Zanotowałem.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie pana
senatora Augustyna.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktów dwudziestego czwartego oraz dwudziestego
piątego porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe;
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 375 i 376,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 375 A oraz
nr 376 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
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Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Łukasza
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przekazać
sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej o uchwalonych przez Sejm w dniu
14 grudnia 2016 r. ustawie – Prawo oświatowe oraz
ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
Istotną zmianą wynikającą z tych ustaw w stosunku do stanu obecnego są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związane z tym
modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół
i placówek oświatowych. Przewiduje się także inne
zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty
wzmacniające i uzupełniające zmiany ustroju szkolnego.
Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie
ustawy – Prawo oświatowe obecny ustrój szkolny,
w którym jest 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie
gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum i 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa,
ulegnie przekształceniu. Proponuje się, aby docelowa
struktura szkolnictwa obejmowała 8-letnią szkołę
podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią szkołę branżową II stopnia i szkołę policealną.
W związku ze zmianą ustroju szkolnego konieczne
są dostosowania w zakresie: organizacji kształcenia
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
w tym funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych,
międzynarodowych, sportowych oraz szkół dla dorosłych; określenia czasu trwania obowiązku szkolnego
oraz zapisów dotyczących form spełniania obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki; mechanizmów rekrutacyjnych do szkół; podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; podstawy
programowej kształcenia w zawodach; podręczników do kształcenia ogólnego; ramowych planów
nauczania; druków szkolnych i świadectw; systemu
egzaminacyjnego, w tym wprowadzenia egzaminu
ósmoklasisty.
Dziś odbyło się posiedzenie połączonych komisji. W posiedzeniu uczestniczyła pani minister Anna
Zalewska wraz z dyrektorami i naczelnikami, pra-
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32. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu dwudziestego czwartego oraz punktu dwudziestego piątego porządku obrad Senatu

(senator sprawozdawca Ł. Mikołajczyk)
cownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W posiedzeniu komisji uczestniczyli również wiceprezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Krzysztof
Baszczyński, przedstawiciel Związku Miast Polskich,
legislatorzy i oczywiście pracownicy opiekujący się
daną komisją. Po bardzo merytorycznej, spokojnej dyskusji podczas posiedzenia komisji przyjęto
uchwalenie jednej i drugiej ustawy bez poprawek.
Zgłoszono jednocześnie wniosek mniejszości o odrzucenie ustaw. Ten wniosek będzie prezentował pan
senator Florek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
pana senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosków mniejszości komisji do ustawy – Prawo oświatowe oraz do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe.
(Senator Robert Mamątow: Bałem się, że nie będzie ciebie…)

Senator Sprawozdawca
Piotr Florek:
Martwiłeś się.
Szanowni Państwo!
Minęła godzina 20.00, czyli dzieci już poszły spać,
w związku z czym możemy spokojnie rozpocząć debatę oświatową, bo to jest, jak się okazuje, właściwa
pora.
Wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy – Prawo
oświatowe i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uzasadnię pokrótce. Nie będę
go już szczegółowo uzasadniał, postaram się jeszcze
coś w debacie na ten temat powiedzieć. Krótko go
uzasadniam. Bezsensowna, bardzo kosztowna zmiana
spowoduje wielki bałagan w oświacie, spowoduje
początek nowej wojny z samorządami, z nauczycielami, z rodzicami, z uczniami. Będzie na pewno wojna
o sieć szkół, to nie ulega wątpliwości. „Planowana
reforma ustroju szkolnego jest szkodliwa i nie ma
racjonalnych podstaw. Spowoduje kilkuletni okres
chaosu”. To był cytat. To był cytat z pisma, które dostałem od Związku Nauczycielstwa Polskiego. A było
dzisiaj wiele innych maili, które, jak podejrzewam,
państwo, panie i panowie, senatorowie też dostali.
Na posiedzeniu komisji przedstawiciel Związku
Nauczycielstwa Polskiego nazwał tą ustawę ustawą
wsteczną. Nie będę mówił, co mówił przedstawiciel

Związku Miast Polskich, bo oczywiście to wszystko
było negatywne.
Teraz o procedowaniu, powiem, jak wygląda procedowanie tej ustawy. Sejm przegłosował wczoraj
o godzinie 22.33 pierwszą ustawę, a o godzinie 23.59
– czyli jeszcze wczoraj to było – przegłosował drugą
ustawę. Komisja zebrała się dzisiaj o godzinie 12.00.
Przedtem ukazały się te druki nr 375 i 376 na stronie
internetowej. No i zajrzałem do tych ustaw. Jedna –
168 stron, druga – 253 strony, razem jest 421 stron,
a ja miałem się przygotować, bo w końcu również
moja komisja się tą ustawą zajmowała.
Teraz mam pierwszy wniosek do pana marszałka.
Panie Marszałku, proponowałbym, żeby zorganizować senatorom, paniom i panom senatorom, kurs
nauki szybkiego czytania, bo jak mamy 2 godziny
i 421 stron… Ja nie jestem w stanie się do tego przygotować, nie jestem w stanie tego przeczytać. Panie
Marszałku, jest taka metoda, kurs szybkiego czytania,
i gdyby nam takie szkolenie zrobić, to pewno byśmy
się mogli przygotować i nie trzeba by było czekać 3
czy 4 dni, tylko byśmy zapoznali się z ustawą w ciągu… To taki wniosek do pana marszałka.
Co do opinii Biura Legislacyjnego… Szanowni
Państwo, opinia złożona ustnie… Na posiedzeniu
było obecnych 3 legislatorów i mieli tyle czasu co
my. Podejrzewam, że w nocy spali, ale w nocy nie było
jeszcze ustawy, druku, więc nie mogliśmy się z tym
materiałem zapoznać. Zgodnie z §2 zasad techniki
prawodawczej ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza
zakresem swego unormowania istotnych fragmentów
tej dziedziny. Przedmiotowa ustawa nie spełnia tego
wymogu poprzez przyjętą konstrukcję, a dodatkowo
konstrukcja ta może powodować trudności w stanowieniu prawa. Cała opinia została wygłoszona w ciągu 36 sekund. Nie było opinii na piśmie do dwóch
ustaw, które mają w sumie 421 stron.
Opinia Biura Legislacyjnego była ustna, a jej wygłoszenie trwało 36 sekund, więc pytam: nad czym
my mamy dzisiaj procedować? Proszę państwa, nie
mamy nad czym procedować. Możemy sobie podyskutować, ale państwo już przegłosowaliście na
posiedzeniu komisji, a wyniki tego głosowania…
Cokolwiek powiemy, jakkolwiek długo byśmy dyskutowali, wynik głosowania jest tu zdecydowanie
przesądzony.
(Senator Robert Mamątow: Demokracja.)
Proszę państwa, spróbuję powiedzieć parę słów
w debacie o kwestiach merytorycznych. Podwójne
roczniki w 2019 r. – wielki problem… Sieć szkół,
zmiana uzależniona od zgody kuratora – tu będzie
wielki problem, rozwinę to później. Dalej: wyrównanie szans, gimnazja, zmiana otoczenia, jakość nauczania, zwolnienia nauczycieli – 40 tysięcy, koszty dla samorządów – 1–1,5 miliarda zł, tak szacuję,
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proszę państwa, podstawa programowa, kwalifikacje
nauczycieli, siatka godzin… Pewnie na każdy temat
można by i godzinę tutaj dyskutować. Postaram się
powiedzieć o tym w dyskusji. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Jako pierwszy zgłosił się pan senator Szwed.
Proszę o pytanie.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W związku z tym, że na temat reformy oświatowej
funkcjonuje wiele nieprawd, chciałbym, żeby pewne
kwestie tutaj wybrzmiały. Mam pytania do senatora
sprawozdawcy większości.
Pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o czas, o to, jak wyglądały konsultacje społeczne dotyczące reformy…
Ile czasu one trwały i z jakimi czynnikami społecznymi były konsultowane założenia tej reformy?
Drugie pytanie. Jeśli chodzi o kwestie środków
unijnych, to co ze środkami na… Co z projektami
unijnymi realizowanymi w gimnazjach, które są wygaszane?
Trzecie. Jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli,
to już jedną reformę wdrażaliśmy, i tu też mam pytanie: co stało się z sześciolatkami w bieżącym roku
szkolnym i czy nauczyciele stracili przez to pracę?
Na razie tyle. Jeszcze będę miał dwa pytania, ale
na razie dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie
i czas wdrażania, to przypomnę, że o tej zmianie,
o tej reformie mówiono od dawna. Od lutego zaczęły
odbywać się konsultacje we wszystkich województwach. Zarówno pani minister, wiceministrowie, pracownicy ministerstwa, jak i kuratorzy, wojewodowie
spotykali się i nadal spotykają się w poszczególnych
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województwach z samorządowcami, a także z dyrektorami szkół i nauczycielami, i prowadzą konsultacje.
Odbyło się też wiele debat związanych z wdrożeniem
tych zmian prawa oświatowego.
Jeśli chodzi o projekt ustawy – Prawo oświatowe,
to od listopada jest on na stronie Sejmu. Tam był do
pobrania. Oczywiście wczoraj pewne poprawki, ale
nieliczne, zostały do tego projektu po głosowaniu
wprowadzone. W każdym razie można było zapoznać
się z projektem znacznie wcześniej. Z tego, co wiem,
wynika – to w odpowiedzi na to, co powiedział pan
senator Florek – że legislatorzy już wcześniej nad
tym projektem pracowali, już się nad nim pochylali.
To tyle na pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Jeśli chodzi o środki unijne, to
fakt, często w mediach słyszeliśmy obawy o to, że
gimnazja, które będą wygaszane, będą musiały oddać środki unijne pozyskane na realizację projektów w tych gimnazjach. Takich obaw nie ma. Unia
Europejska przekazuje środki dla placówki oświatowej na konkretne zadanie oświatowe i nie ma znaczenia, czy ono będzie realizowane w gimnazjum,
w szkole podstawowej czy też w szkole ponadpodstawowej. Więc mocno chciałbym zaakcentować to,
że nie ma obaw o środki unijne.
Jeśli chodzi o sześciolatki, to kilka milionów rodziców prosiło o to, aby obowiązek szkolny był od
siódmego roku życia, i tak też się stało. Dobrze pamiętamy, jak niektórzy przedstawiciele opozycji mówili,
że to spowoduje zwolnienie nawet około 5 tysięcy
nauczycieli. Tak słyszałem, czytałem na różnych portalach. Okazało się, że faktycznie 80% sześciolatków
zostało w przedszkolu, czyli było to bardzo potrzebne,
była to odpowiedź na to, czego oczekiwali rodzice,
a nie spowodowało to zwolnień, więc takiej obawy
też nie ma.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Jeżeli mogę, Panie Marszałku, to jeszcze jedno.
Mam pytanie: co z uczniami klasy IV, czy będą mogli korzystać z budynków wygaszanych gimnazjów?
Pytam o to, ponieważ zgłosili się do mnie rodzice,
którzy chcieli, aby ich dziecko, obecnie uczęszczające do klasy III, chodziło do nowo tworzonej szkoły
podstawowej w budynku gimnazjum.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tego dotyczy jedna z poprawek, która została
wniesiona i którą możemy już w prawie oświatowym znaleźć. Mianowicie to rodzic będzie decydował
o tym, czy uczeń klasy IV będzie chodził do obwodowej szkoły, w sensie nowo tworzonej po gimnazjum.
On będzie miał taką możliwość. Wcześniej mówiono,
mocno akcentowano to, że klasy pierwsze i siódme
będą w budynkach wygaszanych gimnazjów, teraz
będą też takie możliwości dla klas czwartych.
Ja zresztą mogę powiedzieć, że u mnie w okręgu
wyborczym utworzono zespoły do spraw wdrażania tej reformy na czele z prezydentem miasta,
merytorycznym zastępcą, naczelnikiem wydziału
edukacji, dyrektorami gimnazjów, w kontekście
ustalenia z obwodów, ale też w celu przedstawienia
pewnych rozwiązań, tak aby była to jak najlepsza
sieć szkół w naszym mieście. Tak że to jest jedno
z rozwiązań.
Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli rodzic po
tym pierwszym etapie edukacyjnym, jakim są klasy
I–III, zadecyduje, że jego dziecko mogłoby czwartą
klasę rozpocząć już w innej szkole, obwodowej, bo
tam będzie np. bliżej, to będzie taka możliwość, jak
najbardziej.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy mówiliście państwo serio
o kwestii ewentualnego bezrobocia nauczycieli? Jakie
było stanowisko związków zawodowych? Czym było
motywowane? Bo chcę pana poinformować, że spotkałem się z większością samorządowców i wszyscy,
bez żadnego wyjątku, zapowiadają, że będą zwolnienia. Tylko tam, gdzie jest powiat grodzki, to nie
grozi, bo można ich zagospodarować w innym typie
szkoły. A tam, gdzie to jest rozdzielne, jest inny włodarz, to nie wchodzi w grę. Dlatego ciekaw jestem tej
argumentacji.
Po drugie, chciałbym zapytać, czy mówiliście państwo o tym, jak będzie rozstrzygnięta kwestia szkół
artystycznych. Bo uczniowie i pedagodzy tych szkół
zgłaszają ostry protest przeciwko niemożliwości kontynuowania nauki po likwidacji gimnazjów.
I wreszcie chciałbym zapytać o szkoły specjalne.
Czy braliście państwo pod uwagę sytuację uczniów
niepełnosprawnych, którzy stracą możliwość uczenia
się na II stopniu szkolnictwa ogólnego? A więc naj-

częściej czy bardzo często zakończą swoją edukację
na podstawówce, co zdecydowanie obniży ich status
i szanse.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Trzy pytania. Bardzo proszę.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Rozpocznę od tego, Panie Senatorze, że od 2007 r.
zostało w Polsce zlikwidowanych 1040 szkół i pracę
straciło 42 tysiące nauczycieli.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zgadza się.)
Mówimy o zwolnieniach nauczycieli i o obawach
samorządów. Ja byłem dyrektorem szkoły przez 7 lat,
największej szkoły w powiecie, w której przez to, że
oto w pewnym roczniku spotkali się uczniowie mający lat 6 i lat 7, czyli był podwójny rocznik – o czym
dobrze wiemy – do klasy IV wypuściłem 4 oddziały
z klasy III, a do klasy I, Panie Senatorze, przyjąłem
9 oddziałów. To znaczy, że 5 nauczycieli zatrudniłem
tylko na czas cyklu edukacyjnego, bo wiadomo było,
że już później tej kumulacji, tak dużego rocznika,
nie będzie.
Jeśli chodzi o zwolnienia nauczycieli, to ta reforma
jest naprawdę przeliczona i przygotowana. Nie ma
obaw o to, że będą zwolnienia nauczycieli.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie o to pytałem.)
Tutaj też apeluję do organów prowadzących i do
dyrektorów, żeby nie wzbudzać niepokoju – bo ten
niepokój jest bardzo często wzbudzany – że oto tylu
i tylu nauczycieli straci pracę. W sumie w całym systemie tych godzin jest więcej.
Oczywiście jest zdecydowanie łatwiej – tutaj się
z panem zgadzam – w miastach na prawach powiatu,
gdzie jest jeden organ prowadzący. Tu jest zdecydowanie łatwiej.
(Senator Mieczysław Augustyn: A jest ich tylko
63.)
Proszę jednak zauważyć, że średnia liczba dzieci
w klasie, w oddziale w szkołach podstawowych to
19, a średnia liczba w gimnazjum to 24. W związku z tym one będą przechodziły – proszę zauważyć,
Panie Senatorze – całą klasą. Tak? Czyli tutaj docelowo zwiększy się liczba oddziałów, a poza tym jest
to nauczanie przedmiotowe, więc obaw o zwolnienia nie ma. Wręcz bym powiedział, że z wyliczeń
ministerstwa edukacji wynika, że nauczyciele będą
przyjmowani do pracy, a nie, że będą ją tracić. Jeżeli
będą tracić, to tylko i wyłącznie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mówi pan, że nie
ma obaw. A jakie było stanowisko związków zawodowych, skoro nie ma obaw w tej sprawie?)
(Senator Józef Łyczak: Ale to nie ma znaczenia.)
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Stanowisko związków zawodowych… Nie przypominam sobie, czy akurat na dzisiejszym posiedzeniu komisji pan wiceprezes podniósł kwestię liczby
zwalnianych nauczycieli. Tego sobie teraz nie przypominam. Ale pewnie tak jest, jak pan mówi, że gdzieś
to jest podnoszone przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego, który przecież był przeciwnikiem gimnazjów i tego, co się działo podczas tworzenia gimnazjów. Jeszcze w ubiegłym roku co niektórzy przedstawiciele ZNP chcieli likwidować gimnazja, a dziś są
orędownikami tego systemu. Bo mówimy o systemie,
a nie o likwidacji gimnazjów.
I tutaj moja kolejna prośba: żebyśmy na edukację…
Mówię to jako praktyk, który pracował w 8-letniej
szkole podstawowej, w 6-letniej szkole podstawowej,
pracował w gimnazjum, pracował w 4-letnim liceum
i w 3-letnim liceum. Spójrzmy na polską oświatę jako
na system edukacji. Nie podnośmy tylko i wyłącznie
kwestii wygaszenia gimnazjów, bo nie o to chodzi
w prawie oświatowym. Chodzi o to, abyśmy spojrzeli
globalnie na system edukacji dziś. Myślę, że przyznają
to zgodnie wszyscy nauczyciele albo większość nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych:
liceum ogólnokształcące jest kursem przygotowującym
do matury i nie ma tam mowy o nauczaniu ogólnym,
ogólnokształcącym. Więc spójrzmy na system, a ja
jestem przekonany o tym, że wdrożenie tego systemu
przyniesie efekty w nauczaniu.
A poza tym, Panie Senatorze, mamy szkoły branżowe, które są niezwykle istotne. To pracodawcy proszą o to, żeby mieć przygotowanych pracowników, to
właśnie szkoły branżowe bardzo dobrze wpisują się
w zapotrzebowanie pracodawców i w polską gospodarkę. To po pierwsze. A po drugie, nie możemy w systemie edukacji, tak jak jest dziś, blokować uczniowi po
I stopniu szkoły branżowej czy, w tej chwili, po szkole
zawodowej ukończenia technikum i zdania matury.
I kolejne pytanie, które pan tu zadał. Panie
Senatorze, szkoły artystyczne… Ta sprawa została uporządkowana, jeśli chodzi o szkoły artystyczne, ona wreszcie została uporządkowana. Mówimy
o szkołach artystycznych muzycznych. Tak, uczeń
będzie tam kończył 8-letnią szkołę podstawową artystyczną, po czym będzie zdawał egzamin i tym
samym po tej 8-letniej szkole 2 lata będzie miał zaliczone. Więc tutaj w systemie nic się nie dzieje, jeśli
chodzi o szkoły artystyczne. Pan ma pewnie informacje jeszcze sprzed kilku tygodni, kiedy pewien
niepokój był. W tej chwili uspokajam, pani minister
Zalewska wspólnie z panem ministrem Glińskim
ustalili sieć szkół, jeśli chodzi o szkoły artystyczne.
I kolejne pytanie, jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami, do dwudziestego czwartego roku
życia, oni są w systemie.
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(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czy pan senator
ma jeszcze pytania?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pytałem o szkoły
specjalne i o uczniów uczących się w tych szkołach,
a nie o to, czy ci uczniowie są w systemie, bo to oczywiste, że są.)
Tak, ale też podnoszono kwestię wieku ucznia
w systemie. Wcześniej w mediach miałem okazję
przeczytać informacje, że do dwudziestego czwartego
roku życia nie będą w systemie… W komisji nie była
podnoszona kwestia szkół specjalnych, myślę, że pani
minister czy pan minister z pewnością panu na to
pytanie dokładnie odpowiedzą.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, kilka pytań do
pana senatora wynikających z pana wypowiedzi, bardzo ciekawych. Czy mógłby pan sprecyzować swoją
wypowiedź, że legislatorzy pochylali się gdzieś nad
projektem tych ustaw? Czy mógłby pan powiedzieć?
Bo ja nie słyszałem na posiedzeniu komisji tego, gdzie
oni się tam pochylali, czy z panem się pochylili, czy…
Czy mógłby pan to sprecyzować?
Byliśmy na posiedzeniu komisji, ja oczywiście
nie zadawałem żadnych pytań, jako nieczłonek nie
chciałem tam się wtrącać…
Chciałbym zapytać pana senatora, czy ja niezbyt
dobrze słyszałem… Przedstawiciel związków zawodowych powiedział, że pierwszy projekt tych wspaniałych ustaw związkowcy dostali do zaopiniowania
chyba 27 czerwca. Zaraz zerknę… Tak. W związku
z tym należy mówić o tym, że te konsultacje w tym
okresie się zaczęły. Ja chciałbym zapytać w ten oto
sposób: czy pan senator wie, ile czasu trwały konsultacje i ile czasu trwało wprowadzenie reformy oświatowej w Finlandii, na którą 10 lat temu powoływała się
pani minister jako na dobry przykład? Dla ułatwienia
powiem, że nie jest to ani liczba 1, ani 2, ani 3, to tak
dla ułatwienia. 27 czerwca.
Teraz jeżeli chodzi o kwestię – jeszcze jedno pytanie i zrobię przerwę – dotyczącą zwolnień. Nie było
tego na posiedzeniu komisji, ale pan senator zawsze
mówi – co mi się podoba – z takim przekonaniem…
Proszę powiedzieć o pana osobistym zdaniu. Czy
zgodzi się pan i czy zagłosuje pan za poprawką, żeby
zapisać w ustawie, że wszelkie koszty dotyczące
zmiany, reformy, zwolnień itd. będą obciążały Skarb
Państwa? No, skoro pani minister – ja zresztą zadam
to pytanie panu ministrowi – jest tak przekonana, że
tak nie będzie, pan zresztą też mówił o tym w sposób
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czytelny, prosty, matematyczny, tak jak zawsze pan
senator się wypowiada, czemu nie zapisać takiego
czegoś w projekcie ustawy? Czy mógłby pan powiedzieć, czy pan poprze taką poprawkę, a jeśli nie, to
dlaczego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o prace legislatorów, to tak, wcześniej
zapoznawali się z projektem sejmowym tej ustawy.
Przypominam, że on jest od listopada dostępny.
Jeśli chodzi o datę 27 czerwca i o Finlandię,
to nie wiem, ile czasu trwało wdrożenie reformy
w Finlandii. Znam funkcjonujący system fiński, który
jest bardzo dobrym systemem i też jest właśnie 2-etapowy. Finowie rozpoczynają naukę w wieku 7 lat.
Jest to system 2-etapowy, bardzo podobny do tego,
który proponujemy w tej ustawie – Prawo oświatowe.
Powiem szczerze, że nie wiem, ile czasu zajęło Finom
wdrożenie tej reformy. Tak jak powiedziałem, trudno
dziś odpowiedzieć niektórym rodzicom, dlaczego
odwlekamy, odkładamy czas, w którym ich dzieci
zaczną uczęszczać do 4-letniego liceum. Bardzo często pracodawcy podnoszą, że będą musieli dłużej
czekać na absolwentów szkół branżowych. To było
pytanie drugie.
Jeśli chodzi o pytanie trzecie, to jestem naprawdę
przekonany, że nie ma potrzeby wprowadzania takiej
poprawki do ustawy. No, tak jak powiedziałem, nauczyciele nie stracą pracy, co pani minister dzisiaj
bardzo mocno akcentowała. Wzmocniono rolę kuratora oświaty, Panie Senatorze. To on będzie opiniował sieć szkół. Jest to bardzo istotne, żeby zrobić
to wspólnie z kuratorem. Przypomnę, że w oświacie
funkcjonuje system informacji oświatowej – dane
z każdej szkoły, z każdej placówki oświatowej ministerstwo ma do dyspozycji.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli
można.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, słowo do tego, co pan senator
powiedział. Finowie 3 lata dyskutowali i 2 lata wdra-

żali, co łącznie daje 5 lat. My 5 miesięcy, no ale my
to jesteśmy wojownicy…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Możemy 5 lat wdrażać, Panie Senatorze.)
I jeszcze słowo do tego, co pan senator powiedział.
Powiedział pan fantastyczne zdanie, że system, który
państwo proponujecie, jest podobny do systemu fińskiego. I wymienił pan 2 rzeczy: że dzieci zaczynają
naukę w wieku 7 lat i że… No, 8 plus 4. Czy mógłby
pan wymienić jeszcze jedną wspólną cechę?

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Systemu polskiego…
(Senator Leszek Czarnobaj: …i fińskiego.)
Mam nadzieję… Ja powiem tak, że…
(Senator Leszek Czarnobaj: A ja w czasie dyskusji
wymienię panu różnice.)
(Senator Robert Mamątow: To nie ma nic wspólnego z tą ustawą.)
Ja mam świadomość różnic pomiędzy polskim
i fińskim systemem, Panie Senatorze. Ale jeżeli pan
mówi o tych różnicach, jeżeli pan wie, że jest to tak
świetny system…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja przepraszam,
ale… Oczywiście może pan odpowiadać w szerszym
zakresie, ale jest pan sprawozdawcą komisji w zakresie przebiegu posiedzenia komisji. Bardzo proszę.)
Ja tylko dodam, kończąc, Panie Senatorze, że ja
bardzo się cieszę, że pan mocno docenia system fiński.
Szkoda tylko, że przez 8 lat Platforma nie zrobiła nic,
żeby dążyć do wprowadzenia podobnego systemu
w polskiej oświacie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Bo nie było takiej
potrzeby.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator ma jeszcze pytania?
(Senator Leszek Czarnobaj: Mam, ale na później.
Niech się pan senator rozkręci.)
Pan senator Pęk. Proszę o pytanie.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja wrócę do pewnego historycznego tła tej reformy. Pan tutaj wspomniał nieco
o stanowisku związku nauczycieli polskich. Czy nie
jest przypadkiem tak, że to stanowisko na temat likwidacji gimnazjów ulegało częstym zmianom, że
charakteryzuje się jednak pewną zmiennością? Gdyby
pan bardziej szczegółowo o tym powiedział…
I druga, według mnie ważniejsza, kwestia. Jaka
była opinia społeczeństwa polskiego o gimnazjach?
Czy były w tej dziedzinie jakieś badania, sondaże?
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Czy były jakieś konkretne inicjatywy zmierzające ku
temu, żeby likwidację gimnazjów przeprowadzić?
I trzecie moje pytanie, już takie bardziej szczegółowe, odnośnie do tworzonego systemu. Jaka będzie
w tym systemie rola nadzoru pedagogicznego? Czy
ten nadzór wzrośnie, czy zmaleje? Bo często podnoszone zarzuty przeciwko tej reformie dotyczą też
tego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o stanowisko ZNP,
to ono tutaj diametralnie się zmieniło. W 1999 r.,
kiedy tworzono gimnazja, ZNP był ogromnym
przeciwnikiem tworzenia gimnazjów. W ubiegłym
roku co niektórzy wybitni przedstawiciele Związku
Nauczycielstwa Polskiego podpisywali się pod tym,
aby gimnazja zlikwidować. Dziś to stanowisko, jak
wiemy, jest inne. Tak że ono diametralnie się zmieniało, tak bym powiedział, przechodziło ze skrajności
w skrajność.
Jeśli chodzi o badania, Panie Senatorze, to myślę, że warto tutaj zaakcentować, że Instytut Badań
Edukacyjnych wydał 350 milionów na różnego
rodzaju badania, które często były nieudostępniane, były po prostu robione przez Instytut Badań
Edukacyjnych i zostawiane w tym instytucie. Pani
minister Zalewska mówiła dziś o tym podczas posiedzenia komisji. Te badania, dziesiątki tych badań
potwierdzają, że system edukacji w Polsce nie działa
właściwie. One oczywiście nie były ukierunkowane
tylko i wyłącznie na gimnazja, ale ogólnie na system
edukacji, bo o tym mówimy. A więc Instytut Badań
Edukacyjnych… Raporty Najwyższej Izby Kontroli,
jak myślę, też są tutaj istotne i warto je wymienić
w kontekście badań. 26 na 37 rektorów uczelni jest
bezlitosnych dla obecnego systemu edukacji; mówią
o przygotowaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do studiów wyższych. Badania PISA, na które tutaj
też się powołujemy… Oczywiście w tych badaniach
bardzo fajnie wyszło – ja się bardzo z tego cieszę, że
wyszło – że polski uczeń odtwarza, ale niestety tylko
odtwarza, i to odtwarza też, jeśli chodzi o zagadnienia
matematyczne, o nauki matematyczne. Zastanawiam
się jednak, co się dzieje w systemie edukacji, że 20%
maturzystów nie zdaje matury na poziomie podstawowym. Czy nawet 30%? A więc znów wracamy
tu do elementarnego pytania o system edukacji. Są
też pewne raporty OECD; nauczyciele są prawie na
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końcu listy w kontekście korzystania z technologii
informacyjnych. No, ale to nie jest wina nauczycieli, bo my w Polsce mamy naprawdę bardzo fajnych,
wspaniałych nauczycieli. I oni potrafią z tych narzędzi korzystać, tylko ich nie mają. Po prostu nie ma
tak dobrego wyposażenia, żeby w każdej sali była
tablica interaktywna i żebyśmy mogli te narzędzia
wykorzystywać. Tak że to tyle, jak myślę.
(Senator Marek Pęk: Chciałbym dopytać, Panie
Senatorze. Pytałem jeszcze o rolę nadzoru pedagogicznego w nowym systemie.)
A, dziękuję bardzo…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o nadzór pedagogiczny, to przypomnę, że wzmocniliśmy ten nadzór. To działania Prawa
i Sprawiedliwości sprawiły, że nadzór pedagogiczny,
kurator oświaty został wzmocniony. Przede wszystkim, co tutaj najistotniejsze, jeśli chodzi o prawo
oświatowe, będzie on opiniował sieć szkół. Bardzo
ważne jest to, żeby mieć dane z systemu informacji
oświatowej i jednocześnie przełożyć te dane na to, czy
pewne szkoły mogą zostać zlikwidowane, czy też nie,
i jak to będzie wyglądało w systemie. Przypomnę,
że dziś kurator oświaty też opiniuje likwidację szkół
i ta opinia jest wiążąca. Opiniuje arkusze organizacyjne szkół, co jest bardzo istotne. Nastąpiło też
wzmocnienie roli kuratora oświaty w konkursach na
dyrektora, czyli rola nadzoru pedagogicznego jest
znacznie wzmocniona. Wszystko idzie ku temu, aby
wizytatorzy byli w placówkach oświatowych, byli
w szkołach i służyli swoją pomocą, doświadczeniem
i wiedzą dyrektorom szkół i nauczycielom w tych
szkołach pracującym.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jako kolejny do głosu zapisał się pan senator
Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze
Sprawozdawco! Panie Dyrektorze! Myślę, że najbardziej ogólne pytanie, jakie mogę zadać… Bo dyskutujemy o bardzo szczegółowych kwestiach. Padają bardzo precyzyjne pytania, a ja mam pytanie niezwykle
generalne, bo jakoś nie usłyszałem w przestrzeni publicznej na to pytanie żadnej odpowiedzi. Chciałbym
pana bardzo serdecznie poprosić, oczywiście o ile
była podczas posiedzenia komisji debata, dyskusja
na ten temat… Panie Senatorze, czy mogę prosić
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o przedstawienie takiego generalnego przesłania czy
celu tej ustawy? Co leży u podstaw reformy systemu
edukacji w Polsce? Czy mógłby pan wymienić pięć,
dziesięć, dwanaście…
(Senator Leszek Czarnobaj: Chociaż dwie!)
…przesłanek popartych badaniami i danymi statystycznymi, które leżą u podstaw tejże reformy? No,
oczywiście poza przesłankami politycznymi, poza
bieżącą polityką. Będę panu bardzo wdzięczny. To
jest pierwsze pytanie, a do kolejnych przejdę, jeżeli
pan marszałek pozwoli, po uzyskaniu odpowiedzi na
to zasadnicze pytanie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ta kwestia była oczywiście podnoszona podczas posiedzenia komisji. Zwrócono
uwagę na kilka aspektów, które są bardzo istotne,
ale może zacznę od tego, że chcemy budować szkołę
dobrze przygotowaną, dobrze kształcącą, dobrze wychowującą. Chcemy dać młodym ludziom szansę na
to, żeby w przyszłości mogli konkurować ze swoimi
rówieśnikami w Polsce, w Europie i na całym świecie.
Chcemy przygotować uczniów do tego, aby bardzo
dobrze funkcjonowali w polskiej gospodarce. Chcę
zwrócić uwagę na jeszcze inne aspekty, takie jak brak
spiralności nauczania, za krótkie okresy edukacyjne
i kwestie wychowawcze, o których już tutaj mówiłem. Co jest bardzo istotne, 4-letnie liceum ogólnokształcące nie ma być kursem przygotowującym do
matury, tylko faktycznie szkołą ponadpodstawową
i ogólnokształcącą, szkołą z takimi przedmiotami, jak
biologia czy geografia, której dziś w liceach brakuje.
(Senator Waldemar Sługocki: Można jeszcze?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w pewnej mierze jestem bardzo
usatysfakcjonowany pańską odpowiedzią. Powiedział
pan, że u podstaw… No, oczywiście nie poparł pan
tego danymi statystycznymi, cyframi czy badaniami,
ale będę jeszcze pytał o te przesłanki panią minister i pana ministra, przedstawicieli Ministerstwa

Edukacji Narodowej. Powiedział pan, że u podstaw
reformy systemu edukacji leży m.in. to, aby absolwenci polskich szkół byli konkurencyjni, dobrze przygotowani do konkurencji – jak rozumiem, m.in. na
jednolitym rynku Unii Europejskiej. Ale przeżywam
swego rodzaju déjà vu, Panie Senatorze, bo w takim
właśnie systemie edukacji – albo w bardzo podobnym – ukończyłem szkołę. Chcę panu powiedzieć,
że ukończyłem studia wyższe, mając 25 lat.
(Senator Kazimierz Wiatr: Piękny wiek.)
Nie powtarzałem żadnej z klas, zapewniam. To
było 8 lat szkoły podstawowej, 5 lat technikum…
Nie 4 lata gimnazjum, jak powiedział pan Ryszard
Petru – po podstawówce poszedłem do technikum.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ja również.)
Potem było 5 lat studiów i w wieku 25 lat skończyłem uczelnię wyższą. Czy nie uważa pan, że
25 lat to szmat czasu? Czy nie jest tak, że kończyliśmy studia w wieku bardzo zaawansowanym?
Mówił pan o konkurencyjności, o byciu dobrze
przygotowanym. Czy nie jest tak, że edukacja
w Polsce trwa zbyt długo? Czy tych podstaw programowych i tej wiedzy, którą wówczas ja i pan
otrzymaliśmy, a którą teraz będą otrzymywały
inne, młodsze pokolenia, nie można skumulować
i tak przygotować systemu edukacji, abyśmy wchodzili na rynek pracy nieco młodsi, ale nie gorzej,
a lepiej przygotowani? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Dziękujemy panu senatorowi za takie, można powiedzieć, bardzo osobiste zwierzenia.
Ja teraz będę troszeczkę blokować pytania, bo
wprawdzie mamy zarezerwowany czas do godziny 3.00 w nocy, ale być może uda nam się skończyć
troszeczkę wcześniej.
(Głos z sali: Ja będę krótko…)
Będę blokować, jeżeli pan senator pozwoli.
Teraz pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Te dwie
ustawy z uporem godnym lepszej sprawy nazywane są reformą, a przecież jest to cofnięcie reformy,
a nie reforma. Jest to cofnięcie się do systemu, który
obowiązywał w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, i oczywiście wcześniej.
Potem przeprowadzono reformę. To, co przedstawia
procedowana ustawa, to jest cofnięcie reformy. Czy
na posiedzeniu komisji mówiliście państwo o tym,
że należałoby zmienić retorykę mówienia o obu ustawach? To jest pierwsze pytanie.
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Drugie pytanie jest związane z tym, że część ludzi,
nawet obecnych na tej sali senatorów, zarówno z Prawa
i Sprawiedliwości, jak i z Platformy Obywatelskiej,
głosowała przed laty za reformą oświaty, za systemem, który dzisiaj obowiązuje. Czy podczas posiedzenia komisji osoby, które wprowadzały tę reformę,
wiedząc, że ma ona swoje słabości… Przed nami było
wówczas sporo lat, żeby to wszystko pousprawniać.
Czy te osoby, uczestnicząc w posiedzeniach komisji,
odcięły się od tej reformy i mówiły ze wstydem o tym,
co robiliśmy kilkanaście lat temu? Czy mówiły, że to
wszystko, co zostało zrobione w polskiej szkole, to
był po prostu jeden wielki błąd?
Trzecie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji
była podejmowana taka oto sprawa… Oczywiście
ta zmiana, to cofnięcie reformy, które tutaj państwo
proponujecie, pewnie nie będzie wywoływała dużych problemów w większych miastach, w miastach
prezydenckich. Tam pewnie bez problemu uda się ją
wprowadzić i wszystko będzie tam funkcjonowało.
Dzieci będą pewnie dobrze uczone. Tu nie będzie
problemu.
Problem pojawi się w mniejszych ośrodkach i na
obszarach wiejskich, bo przecież w wielu miejscach,
ze względu na demografię, jest coraz mniejsza liczba
dzieci i samorządy ciągle stają przed problemem
zmniejszania szkół. Mówicie państwo, że trzeba
tworzyć szkoły 8-letnie, z całym cyklem nauczania,
z pełną, że tak powiem, chemią, biologią, z pracowniami itd. W jaki sposób doprowadzić do takiej
sytuacji – czy państwo się nad tym zastanawiali?
– żeby w każdej wsi, wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy, żeby była szkoła, była ona także centrum
kultury? W jaki sposób doprowadzić do sytuacji,
w której każda szkoła będzie to wszystko miała
i będzie w stanie uczyć? Dla wielu z nas wydaje
się to… Ja także, co prawda wiele lat temu, ale byłem nauczycielem. Wielu z nas ma doświadczenie
nauczycielskie. Gimnazja były wprowadzone m.in.
z tego powodu, że nie da w każdej małej szkole –
chociaż są przykłady doskonałych małych szkół,
w których uczy się tylko kilkudziesięcioro dzieci
– wprowadzić systemu pozwalającego realizować
cały program nauczania, który w praktyce był realizowany przez gimnazja, czyli przez zmniejszoną
liczbę szkół w poszczególnych gminach.
Moje pytanie brzmi: czy państwo zwracaliście
uwagę na ten problem, głównie w odniesieniu do obszarów wiejskich i małych miasteczek?
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Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora
Florka.
Chciałbym wiedzieć, czy znane jest panu jako
sprawozdawcy mniejszości stanowisko Związku
Miast Polskich i kalkulacje zawarte w tym stanowisku. Prosiłbym, żeby był pan tak dobry i się z nami
podzielił informacjami na temat tych kalkulacji, jeżeli
pan je zna. Są to kalkulacje dotyczące tego, jakie
będą koszty zmian wprowadzanych w oświacie, na
ile skalkulowano te koszty w ministerstwie i jakie
koszty będą musiały być poniesione przez samorządy.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja odniosę się do wypowiedzi pana senatora
Kazimierza Kleiny, z uwagi na to, że również reprezentuję głównie tereny wiejskie. I w związku z tym
chciałabym o coś dopytać. Otóż rektorzy akademiccy
w swojej opinii mówią o dzieciach wiejskich – mówią
o tym, że wydłużenie szkoły podstawowej oznacza
m.in. dłuższe pozostawanie dzieci wiejskich w małych, gorzej wyposażonych sprzętowo oraz kadrowo
szkołach i przez to te dzieci po prostu nie będą miały
szansy na dobre licea. A dobre licea to potem studia i możliwość rozwijania się, możliwość lepszego
rozwoju. Wyrażają również obawy, że tu nie chodzi
o troskę o wszystkie dzieci, bo te dzieci – głównie
chodzi tu o dzieci wiejskie – będą pozbawione równych szans. Czy nie ma pan obawy po prostu… I co do
tego, to chciałabym, żeby również pan minister, jeżeli
będzie zabierał głos, podzielił się z nami swoimi…
by rozwiał te obawy. Czy nie obawiacie się panowie,
że po prostu marnujecie szanse dzieci wiejskich?
Chcecie, żeby te dzieci były gorzej przygotowane do
studiowania, by były po prostu absolwentami gorszych liceów?
Chciałabym również skierować pytanie do pana
sprawozdawcy wniosku mniejszości, skoro już został wywołany. Panie Senatorze, chciałabym dopytać
o sieć szkół. Kto dokładnie będzie decydował o sieci
szkół? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Pan przewodniczący Klich.

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kilian.
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Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, zadaję moje pytanie w nawiązaniu do pytania, które zadał senator Sługocki. Zmiany,
reformy przeprowadza się wtedy, kiedy coś źle funkcjonuje. Proszę więc podać kilka przykładów tego, co
takiego złego jest w naszym kształceniu młodzieży,
dzieci. Bo według mojej wiedzy i informacji, które posiadam, nasi uczniowie gimnazjów startujący
w różnych olimpiadach w Europie i w świecie zajmują
czołowe miejsca. Czy ta reforma doprowadzi do tego,
że nasi uczniowie nie tylko będą w czołówce, ale będą
prymusami?
(Głos z sali: Na księżycu.)
Na księżycu… Dziękuję.
(Głos z sali: Prymasami.)
(Głosy z sali: Tak, prymasami, prymasami.)
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ja może odpowiem,
bo już się…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
I ostatnie pytanie – pan senator Obremski.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Obremski zadaje pytanie.
(Głos z sali: Nie ma go…)

Senator Jarosław Obremski:
Ja mam pytanie dotyczące trochę… Nie wiem, czy
jest ono aktualne, ale gdy dostajemy 400 stron, to…
Mogłem nie zauważyć jakichś zmian.
(Senator Leszek Czarnobaj: To jest 421 stron. Nie
przeczytał pan.)
(Senator Grażyna Sztark: Tych 21 nie przeczytał.)
Czy rozważali państwo taką możliwość, żeby jednak wrócić do tego, iż jest możliwość przedłużania
kadencji dyrektorom w uzgodnieniu z kuratorem
oświaty? To jest pewien instrument wyróżnienia tych
dyrektorów i nie ma tutaj kumoterstwa, bo w takiej
sytuacji musi być zgoda organu prowadzącego i organu nadzoru. I coś takiego to pewien ukłon w stosunku
do wybitnych dyrektorów. Niech to będzie chociaż
przedłużenie o jedną tylko kadencję. Czy to było na
posiedzeniu komisji rozważane?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Najpierw odpowie pan senator Mikołajczyk.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Rozpocznę od pytań pana senatora Kiliana, dotyczących…

(Senator Kazimierz Kleina: Kleiny.)
Kleiny, przepraszam. Tak Kleiny, przepraszam
bardzo. …Dotyczących reformy i cofnięcia się czy,
jak to pan nazywa, antyreformy. Ja uważam, że jest to
reforma oświaty. Jeżeli pan uważa, że jest to cofnięcie, to ja szanuję pana zdanie, ale uważam, że jest to
reforma oświaty i tego stanowiska będę się trzymał.
Tak też na posiedzeniu komisji zostało to kilkakrotnie
zaakcentowane.
Jeśli chodzi o senatorów, którzy głosowali… Ja
nie wiem, naprawdę szczerze mówię, że nie wiem –
nie było to dyskutowane podczas posiedzenia komisji – kto głosował za tamtą reformą z 1999 r., kiedy
wprowadzano gimnazja. Ale to od razu powiem – i tu
znowu przytoczę przykład Związku Nauczycielstwa
Polskiego, który akurat w drugą stronę… Bo przecież
był on takim przeciwnikiem gimnazjów w 1999 r.,
w ubiegłym roku też był przeciwnikiem gimnazjów,
a teraz nagle jest zwolennikiem. A więc są pewnie
różne przesłanki do tego, aby dziś, jednak po obserwacji funkcjonowania tego systemu – nie akcentowałbym tu gimnazjów, tylko system edukacji – senatorowie, którzy wtedy, w 1999 r. głosowali za tym,
żeby wprowadzić gimnazja i tamten system, głosując,
wyrazili zdanie na temat tego, czy ten system jest
dobry, czy nie. Jak najbardziej, po tylu latach jego
funkcjonowania mają takie prawo.
Jeśli chodzi o pana pytanie dotyczące gimnazjów,
szkół na terenach wiejskich… Ja w ogóle rozpocznę
od tego, że jestem naprawdę bardzo mocno związany
ze szkołami wiejskimi i nigdy nie pozwolę nic złego
powiedzieć na szkoły wiejskie. Nie mówmy, że…
(Senator Kazimierz Kleina: To tak jak ja.)
Aczkolwiek z pana ust padło, że one…
(Senator Kazimierz Kleina: Mówię, że teraz ta
zmiana, to cofnięcie reformy może doprowadzić do…)
Absolutnie się nie obawiam, że doprowadzi.
Jestem jak najbardziej za szkołami na terenach
wiejskich. Szkoła na wsi to ośrodek kultury, serce
miejscowości. Większość gimnazjów na tych terenach funkcjonuje w zespołach szkół, czyli szkoła
podstawowa i gimnazjum, a idea gimnazjów, Panie
Senatorze, w 1999 r. była całkiem inna, bo gimnazja
miały powstawać w zespołach szkół razem z liceami
ogólnokształcącymi. Tak się nie stało, w większości
zespoły tworzą jednak szkoły podstawowe i gimnazja. Uważam, że na terenach wiejskich pracują
wspaniali nauczyciele i dzieci ze szkół wiejskich
wcale nie są gorzej przygotowane niż dzieci ze szkół
miejskich.
A jeśli chodzi o wyposażenie, Panie Senatorze, to
mamy za sobą kilkanaście lat funkcjonowania gimnazjów i bodajże 25% gimnazjów jest wyposażonych
w pracownie przedmiotowe, 18% szkół podstawowych. Jeśli chodzi o te założenia, to chciałbym mocno zaakcentować, że podniesienie jakości nauczania
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to m.in. nowoczesna szkoła wyposażona w szerokopasmowy internet, w tablice interaktywne. I to
już w ministerstwie się dzieje, pani Zalewska jest po
rozmowach z panią minister Streżyńską i gwarantują,
że w każdej placówce oświatowej w ciągu 2 lat będzie szerokopasmowy internet, zostaną też wydane
środki na zakup tablic interaktywnych i doposażenia.
Dziś mówimy o 500 milionach w pierwszym etapie
wdrażania tej reformy.
(Senator Kazimierz Kleina: Za 2 lata od dzisiaj,
tak?)
W ciągu 2 lat, tak liczmy.
(Senator Kazimierz Kleina: Od dzisiaj?)
Ja nie wiem, od kiedy. Niech mnie pan tutaj…
Mówię, że w ciągu 2 lat, pewnie szkolnych, czyli od
nowego roku szkolnego. Tak załóżmy. Proszę pana,
mieliście 8 lat, żeby to zrobić.
Jeśli chodzi o sieci szkół, o co pytała pani senator Sztark, i te szkoły wiejskie, to myślę, że już
odpowiedziałem. Tak jak powiedziałem, samorządy
ustalają sieci szkół wspólnie z kuratorami. Znów
wrócę do tego, że chodzi z jednej strony o pewne
wsparcie, z drugiej o to, że widzimy w systemie,
ilu w danej gminie jest uczniów, ile pomieszczeń,
ile szkół itp. Tak że tutaj samorządy współpracują
z kuratorami.
Pan senator pytał: co złego jest w kształceniu?
Znowu powiem o systemie, a nie o gimnazjach, żeby
absolutnie tego nie łączyć, znowu mówimy o całym
systemie. Po pierwsze, brak pewnej spiralności nauczania, chociażby w kontekście języków obcych,
gdzie pewne treści po pierwszym etapie edukacyjnym, po 6-letniej szkole podstawowej powielane są
w gimnazjum. Dziś mnie osobiście jako nauczyciela
bardzo cieszy fakt, że absolwenci nowego systemu
będą z danym językiem obcym przez cały system
edukacyjny, 8 lat w szkole podstawowej. Jeśli ten
język będzie zdawał podczas sprawdzianu, to ten sam
język będzie musiał zdawać na maturze, co, mam
nadzieję, gwarantuje bardzo dobre przygotowanie
językowe absolwentów szkół, niekoniecznie tylko
poprzez korepetycje i dodatkowe lekcje.
Po drugie, licea ogólnokształcące. Ja będę to
mocno akcentował: one są 3-letnie, a tak naprawdę to 2,5-letnie – przypomnę, że one się kończą nie
w czerwcu… Kurs przygotowujący do matury bez
nauki ogólnej, bez nauczania ogólnokształcącego.
Po trzecie, nowa grupa rówieśnicza i aspekt wychowawczy, który też, jak myślę, należy zaznaczyć,
i oczywiście za krótkie okresy edukacyjne.
Pan senator Obremski… Nie było dziś mowy na
forum komisji o przedłużeniu… Wiem, że jest tu zapisane, że wyłącznie konkursy… Przedłużenie będzie
możliwe tylko w okresie przejściowym. Po okresie
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przejściowym już nie będzie przedłużeń, tylko konkursy na dyrektora szkoły, ale w okresie przejściowym to przedłużenie będzie możliwe.
(Senator Piotr Florek: Teraz ja.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Do mnie były dwa pytania, pani senator Sztark pytała o sieć szkół. Szanowni Państwo, na ten temat też
była mowa na posiedzeniu komisji, rozmawialiśmy,
ja sam zabierałem głos, jeżeli chodzi o sieć szkół. To
samorząd kształtuje sieć szkół, decyduje o tym, jakie
szkoły będą… i które ewentualnie ulegają likwidacji. To jest zadanie samorządu, ale tu się zmienił…
Poprzednio, jeszcze za moich czasów, kiedy ja byłem
wojewodą, mieliśmy taki problem, jeżeli chodzi o likwidację, że kurator nie miał tu wiążącego zdania.
W przypadku likwidacji nie było wymaganej zgody
kuratora, ale państwo zmieniliście ten przepis i teraz
rola kuratora zdecydowanie się zwiększyła.
Teraz kurator ma wpływ również na kształt… na
sieć szkół. To jest bardzo ważne, bo to jest to, co za
chwilę będzie wielkim problemem, jak się do tego
zabiorą samorządy. Dlaczego będzie problem? Mogę
podać przykład. Ja mówię generalnie o szkołach wiejskich, o małych miejscowościach, bo w dużych miastach ten problem może zostać inaczej rozwiązany.
W miastach na prawach powiatu jest zdecydowanie
łatwiej, bo tam jest jeden organ założycielski, również
dla szkół średnich.
(Senator Robert Mamątow: Tam nie ma szkół.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Bo je zlikwidowaliście.)
Jeżeli chodzi o szkoły gminne, to… Przedstawię
państwu taki przypadek: nowo wybudowane gimnazjum – niedawno w takim byłem – było oddawane
we wrześniu w…
(Senator Robert Mamątow: Gdzie?)
W miejscowości Dopiewo, skoro pan pyta, gdzie
byłem. Tam ze środków unijnych wybudowano gimnazjum i teraz pojawia się problem z… Państwo
bardzo bronicie małych szkół, była o tym mowa, bo
wiadomo, że im bliżej domu, tym lepiej, zdecydowanie. Są szkoły, które mają 20 uczniów, 30 uczniów
i pozostaje problem… Jeżeli zostanie zlikwidowane
gimnazjum, duże gimnazjum, a to gimnazjum wyrównuje szanse, bo z małych szkół gminnych, z małych wiosek…
Gimnazjum jest miejscem, gdzie ta młodzież
przychodzi, gdzie w inny sposób się integruje, a to
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jest ważne, bo dzisiaj na rynku pracy… Co chwilę zmieniamy pracę i będziemy zmieniać pracę, to
całkiem inaczej wygląda. A jeżeli takie gimnazjum
zostanie zlikwidowane, to pojawia się kwestia tego,
czy można je przekształcić, czy można zrobić szkołę
podstawową, szkołę średnią, bo są tu różne ewentualne możliwości. Załóżmy, że nie można, że nie ma
takiej możliwości, to co w takim razie pozostaje? To
znaczy, że uczniowie pozostaną w małych gimnazjach. To znaczy, że wójt czy burmistrz, czy prezydent będzie miał pretensje, bo z jednej strony będą na
niego naciski, żeby te małe szkoły zostały w małych
miejscowościach, ale subwencję ma na ucznia, więc
musi dołożyć do tych szkół z własnych pieniędzy.
Pani minister podkreślała na posiedzeniu rolę części
oświatowej subwencji ogólnej, która… To jest właśnie
to, co się dostaje, a zadania inwestycyjne, remontowe
itd. w całości należą od gmin, czyli gminy muszą
swoje pieniądze wyłożyć.
Proszę państwa, wszyscy wiemy, jak wyglądają
budżety, bo tu jest wielu samorządowców na sali –
wydatki oświatowe w gminach stanowią 50%, 60%,
70% budżetu. Generalnie można powiedzieć, że
średnio 2/3 środków jest z subwencji, a reszta jest
od samorządów, które muszą do tego wszystkiego
dołożyć. A teraz znowu coś tworzymy, robimy rewolucję, robimy zmiany. Związek Nauczycielstwa
Polskiego też się w tej sprawie wypowiadał, nie będę
tego powtarzał. Dlaczego teraz zmienił zdanie? Bo
jest inna sytuacja, minęło ileś lat i inaczej to wszystko
wygląda. Jest inny dostęp, są inne możliwości. Jest
informatyka itd. Wszystko się zmienia.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to cios głównie w samorządy, w małe samorządy. Ja państwu
dzisiaj mówię, że za 2, 3, 4 miesiące będzie larum.
Dzisiaj nie zdajemy sobie z tego sprawy i z łatwością
przechodzimy obok tej zmiany. Ja państwu o tym
przypomnę. Co pewien czas mogę tu przypominać
o niektórych ustawach, o tym, jak państwo głosowaliście. I o tej sprawie też przypomnę.
Należy się spodziewać, że będzie to reforma kompletnie niepotrzebna, zbędna. Ja rozumiem argumenty, które państwo przedstawiacie, o tym 4-letnim liceum, o tym, że kiedyś 10%, 15%… Na początku 6%
uczniów szło na studia, potem to się zmieniło. W tej
chwili jest ich pięciokrotnie więcej. Decyduje o tym
wiele czynników, nie tylko to, że szkoła jest 3-letnia.
Można by dużo mówić na ten temat, ale nie rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji. Kończąc ten
wątek, powiem tak: trzeba wziąć pod uwagę, że jest
tu duże niebezpieczeństwo konfliktów, które pojawią
się między samorządem, nauczycielami i rodzicami.
To jest tylko kwestia czasu, ale mogę państwu powiedzieć, że to na pewno nastąpi.

Było jeszcze pytanie pana senatora Klicha
o Związek Miast Polskich. Na posiedzeniu komisji był
przedstawiciel Związku Miast Polskich. Negatywnie
oceniał on finansowe i społeczne skutki wprowadzenia tej reformy. Związek Miast Polskich już wcześniej
artykułował pogląd, że jest to reforma zbędna, niepotrzebna, że można coś reformować, ale najpierw
trzeba się zastanowić, i że trzeba to robić w dłuższym
czasie, a nie w taki sposób, w jaki jest to teraz przeprowadzane.
Nie pamiętam, czy to Związek Miast Polskich…
Była też mowa o kosztach, które będą poniesione, od
1 miliarda albo 1,5 miliarda zł. To będą takie dodatkowe koszty. Przedstawiciel Związku Miast Polskich
mówił też chyba o tym, jakie koszty do tej pory poniosły gminy, ile kosztowały gimnazja, ile kosztowały inwestycje. Padła chyba kwota 8 milionów. Całe
koszty to 130…
(Senator Kazimierz Kleina: 8 miliardów.)
Miliardów, przepraszam, 8 miliardów.
Mogę powiedzieć, że Związek Miast Polskich jest
generalnie przeciwny tej reformie. Związek Miast
Polskich to są akurat, powiedziałbym, miasta. To też
musimy brać pod uwagę. Jeden z przedstawicieli,
z wiceprezydentów dużego miasta w Polsce powiedział, że wymiana samych krzesełek i stolików, które
będzie trzeba zakupić w związku z tą reformą, będzie
ich kosztowała 2,5 miliona zł. Mówię o Poznaniu.
Rozmawiałem na ten temat z wiceprezydentem. To
tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejne pytanie. Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pytanie do pana senatora Florka.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy poruszana była kwestia ciągłości nauczania języków obcych,
zwłaszcza drugiego języka obcego. Od kiedy będzie
on wprowadzany? Czy o tym mówiono? Jak zamierza
się zapewnić ciągłość nauczania? Pytam o to, bo wytworzył się taki zwyczaj, że po podstawówce dzieci
mogły uczyć się drugiego języka w jakimś konkretnym gimnazjum. Niekoniecznie przekładało się to
na liceum. Teraz tego jednego ogniwa brakuje. Jak
to ma być rozwiązane?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Jak to brakuje?)
Będzie brakować.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.
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Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, że wreszcie
mnie pan zauważył.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja chciałbym
zadać pytanie podobne do pytania pana senatora
Augustyna.
Mam przed sobą ramowy plan nauczania dla
szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej
specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Załącznik
do rozporządzenia ministra edukacji narodowej,
załącznik nr 1. Kieruję pytanie do pana senatora
Florka. Panie Senatorze, w tym ramowym planie
nauczania jest pozycja nr 2, język obcy nowożytny:
klasa IV – 3 godziny, klasa V – 3 godziny, klasa VI
– 3 godziny, klasa VII i VIII – także po 3 godziny,
plus 2, ale jest przypis; pozycja nr 3, drugi język
obcy nowożytny: klasa IV – zero, klasa V – zero,
klasa VI – zero, klasa VII – 2 godziny, klasa VIII
– 2 godziny.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Teraz też jest zero.)
Pytanie… Odnoszę się teraz do słów pana senatora Mikołajczyka. Mówił pan o konkurencyjności,
o budowaniu silnej pozycji Polaków na europejskim
rynku pracy. Czy taki ramowy plan nauczania,
wprowadzenie drugiego języka obcego nowożytnego w klasie VII i VIII, pozwoli budować, Panie
Senatorze… Do pana senatora Florka kieruję te pytania, przepraszam.
(Senator Robert Mamątow: A powiedział pan, że
do Mikołajczyka.)
Mówiłem, prawda?
(Senator Jarosław Rusiecki: Zupełnie świadomie…)
Zawsze zadaję pytania świadomie, Panie
Senatorze, proszę sobie wyobrazić.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak, powiedział
pan, że do mnie. Więc ja chętnie odpowiem.)
Nie, nie. Powiedziałem, że odwołuję się do słów
pana senatora Mikołajczyka, który, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, o generalia, mówił
o tym, że reforma jest podyktowana jest m.in. budowaniem silnej pozycji Polaków na rynku europejskim, budowaniem konkurencyjności Polaków
etc., cytuję.
Kolejne pytanie à propos ramowego planu nauczania. Pozycja nr 14. Pozycja nr 14 to informatyka: klasa IV – 1 godzina, klasa V – 1 godzina, klasa VI – 1
godzina, klasa VII – także 1 godzina, klasa VII – 1
godzina. Czy nie uważa pan, Panie Senatorze Florek,
że w dobie społeczeństwa informacyjnego… przepraszam, w dobie społeczeństwa cyfrowego, gdzie
cyfryzacja jest wszechobecna, 1 godzina to nie jest
rozpusta? Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Romańczuk.

Senator Tadeusz Romańczuk:
Moje pytanie też do pana senatora Florka, sprawozdawcy mniejszości.
Panie Senatorze, na czym oparł pan, jako sprawozdawca mniejszości, swoje tak negatywne stanowisko o reformie oświaty? Czy tylko na opinii ZNP,
który, jak się okazuje, zawsze jest przeciw? Związek
Miast Polskich też wydał swoją negatywną opinię.
Chciałbym zapytać, czy Związek Miast Polskich wydawał opinię, kiedy powstawały gimnazja.
I jeszcze jedno pytanie odnośnie do tej negatywnej
opinii, którą pan wyraził, i to bardzo negatywnej.
Dlaczego wyraził pan taką opinię, skoro publicznie pan przyznał, że nie miał pan czasu wczytać się
w treść omawianej tu ustawy? Czy tylko na bazie
wspomnianych dwóch negatywnych opinii? Bo jeżeli
chodzi o ZNP, to w ogóle nie trzeba brać tej opinii
pod uwagę, skoro on zawsze ma negatywne podejście
do każdej reformy.
(Senator Kazimierz Kleina: …„Solidarność”, sekcja oświaty regionu gdańskiego, też wydała negatywną opinię.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać
pytanie?
(Senator Kazimierz Kleina: Zdecydowanie negatywną.)
Nie?
(Senator Kazimierz Kleina: Jest tu interpretowane…)
Który z panów najpierw odpowie?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Do mnie nie było
pytań.)
A, do pana senatora Mikołajczyka nie było pytań.
Tak więc pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
No tak, sam pan teraz podkreślił, że nie miałem
czasu przeczytać tych 420 stron, i tu ma pan rację. Tak
więc ja niestety dysponuję tylko taką wiedzą, jaka, że
tak powiem, była na posiedzeniu komisji, dotyczącą
tego, o czym rozmawialiśmy. Próbowałem oczywiście przeczytać, ale ten wniosek, który złożyłem do
pana marszałka… Gdyby nam się udało tak czytać,
tylko przekładając kartki, to wtedy może byśmy się
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mogli dostosować do tego tempa pracy nad kolejną
ustawą. Wczoraj było tak samo. Wszystkie ustawy
ekspresowe… Nie mamy czasu przygotować, nie
mamy czasu zebrać opinii, nie mamy czasu skonsultować… Ja bym oczywiście mógł panu powiedzieć
więcej o tym, ile wspomnianych opinii jest. Tylko
jeżeli chodzi o Związek Miast Polskich i o Związek
Nauczycielstwa Polskiego… No, bo te opinie były wygłaszane na posiedzeniu komisji. Tak więc w związku
z tym… Ja mogę mówić to, co było na posiedzeniu
komisji, chociaż oczywiście znam wiele innych negatywnych… Znam informacje prasowe. Ale nie jestem
przygotowany na tyle, żeby… Bo państwo nie pozwoliliście nam na to, żebyśmy mieli czas, żebym mógł
się przygotować. Jak pan chce, to jeżeli przełożymy to
posiedzenie chociażby o kilka dni, to ja będę w stanie
przygotować… i te wszystkie opinie, o których pan
mówi, łącznie z opinią Biura Legislacyjnego… Bo ta
36-sekundowa opinia, o której mówiłem, to jest skandal, proszę państwa. Jak my w ogóle możemy przechodzić do porządku dziennego nad czymś takim?
No, skandal, opinii Biura Legislacyjnego w ogóle nie
ma. Są dwa krótkie zdania. Bo nie było czasu. Jak
my możemy obradować? To jest nie do pomyślenia,
że można w ten sposób procedować.
Robimy to, bo państwo tego chcecie. Dobrze, pogadamy sobie chwilę, bo wynik głosowania znamy.
Ale tak nie można robić. To się odwróci, ja to państwu mówię. Gdybym tak trochę politycznie chciał
powiedzieć, to powiedziałbym, że jestem zadowolony
z tego, co państwo w tej chwili robicie, bo państwo
baty będziecie zbierać za chwilę. Ale my nie chcemy
tak robić, bo tu chodzić o dobro ucznia, tu chodzi
o nasze dzieci, o naszych wnuków. Ja mam wnuka, który poszedł teraz do szkoły, sześciolatka. I też
widzę, że szkoda, że reforma została zatrzymana,
szkoda, że sześciolatki… Ale to jest znowu kwestia
dłuższego wywodu i nie będę na ten temat mówił.
Więc odpowiadam panu, że tych opinii nie znam.
Jeżeli chodzi o języki obce, to była o tym mowa.
Przypominam sobie, że na posiedzeniu komisji dzisiaj
na ten temat była rozmowa. Chodzi o to, że jak ktoś
chodził do tej 6-letniej szkoły podstawowej, a teraz
będzie chodził do niej siódmy, ósmy rok, nie pójdzie
do gimnazjum… Chodzi o to, żeby te szkoły dwujęzyczne, które były, zachować. Chodzi o to, żeby
rzeczywiście – była mowa o tym – można było kontynuować to również w siódmej i ósmej klasie. I ta
reforma będzie też zmierzać do tego, żeby umożliwić
tym dzieciom… Pewnie nie będzie to łatwe, nie będzie to takie proste, no bo musimy wziąć pod uwagę
ewentualnie przemieszczenie, likwidację gimnazjum.
A chyba 3 tysiące, 3,5 tysiąca ma być zlikwidowanych
w Polsce. To jest dużo. Czy to się uda? Czy w każdej

szkole… A mówimy o tych wiejskich. Pewnie się nie
uda. Te szkoły dwujęzyczne, jeżeli tam były takie…
No, ale generalnie tych dwujęzycznych nie ma dużo,
więc myślę, że ten problem jest ewentualnie do rozwiązania.
Tak samo, jeżeli chodzi o informatykę, o inne
przedmioty. No, proszę państwa, nie wiemy dzisiaj,
jak będzie wyglądała reforma. Wiemy tylko tyle, że
uczniowie szóstej klasy pójdą do siódmej klasy, a nie
do gimnazjum, w związku z czym nowa podstawa
programowa musi być. Tworzenie nowej podstawy
programowej polega na tym, że ona będzie teraz dla
tych uczniów, którzy pójdą do siódmej klasy. Ale
kto tworzy podstawę programową dla siódmej klasy,
a potem robi podstawy dla piątej, czwartej, trzeciej,
drugiej klasy? No, to coś nienormalnego, bo inaczej
się tworzy podstawę programową.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ale jest.)
W związku z tym jakieś atrapy powstaną, coś
pewnie będzie się kleić. Takie jest moje zdanie. Ale
oczywiście jaki tego wszystkiego będzie skutek, to
wszyscy zobaczymy, i to już niedługo. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo panom senatorom za udzielenie
odpowiedzi.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez komisję sejmową…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja miałem jeszcze
pytanie.)
Słucham?
(Senator Kazimierz Kleina: Pytanie.)
Proszę bardzo.
Pytałem, czy ktoś ma jeszcze pytania.

Senator Kazimierz Kleina:
Mam pytanie do senatora Florka.
Była przez pana przewodniczącego… przez sprawozdawcę, przewodniczącego była podawana – w kuluarach też była – taka informacja, że przeciwnikami
tej reformy spośród związków zawodowych jest tylko
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czy na posiedzeniu komisji była przedstawiona negatywna opinia
Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego „Solidarności”,
która jest bardzo krytyczna wobec tych zmian w ustawie? Czy została dopuszczona ta opinia na posiedzeniu komisji? Bo w tym swoim wniosku sekcja oświaty
„Solidarności” – to jest zamieszczone na ich stronie
internetowej – mówiła, że jeżeli już nie można czegoś
innego zrobić, to przynajmniej przesunąć o rok wprowadzenie w życie tej ustawy. Czy to stanowisko nie
tylko Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także
„Solidarności” – no, ważnej sekcji, bo jednej z najsilniejszych w związku „Solidarność”, sekcji oświatowej
– było prezentowane?
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać
pytanie?
Pan senator… Bardzo proszę, Panie Senatorze
Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora
sprawozdawcy.
Mam dwa pytania, Panie Senatorze.
Bo wziąłem sobie ten ciekawy materiał, ramowy
plan nauczania, i pamięta pan… Bym prosił pana
o opinię na ten temat, no bo pan jako człowiek, że tak
powiem, z branży na pewno w lot odpowie. Pani minister, prezentując m.in., dlaczego należałoby wprowadzić tę, w naszej ocenie, antyreformę, a według pana
reformę, argumentowała, że nastąpił spadek wiedzy
w zakresie nauk przyrodniczych. Tak? Tak było na
posiedzeniu komisji? Nie było? No to ja…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie było.)
To ja pana informuję, że było. To po pierwsze.
Po drugie, jednym z elementów argumentacji było
to, że polscy uczniowie mają negatywny stosunek
w kwestii interesowania się informatyką i należy te
dwie dziedziny… Podawane tu były jako przykład
badania OECD i PISA, jako negatywny dowód, że
system, który działa, trzeba zmienić. Ja teraz patrzę
i cóż dostrzegam? Tak jak pan senator mówił, po jednej godzinie informatyki i przyrody jest w klasie IV,
a później jest tak: w klasie V – zero, w klasie VI –
zero, w klasie VII – zero, w klasie VIII – zero. To
jest jedno pytanie. Jak mógłby pan to skomentować?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Sekundkę. I kolejne pytanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę?)
Kolejne pytanie, Panie Senatorze. Bo będziemy
zbierać…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, to drugie zadam
panu ministrowi.)
Aha.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. To bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, ja tylko rozpocznę od tego, że
w kontekście negatywnej opinii „Solidarności”… Ale
jej nie było. Była za to pozytywna opinia Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, która została w całości nam przedstawiona, i myślę, że warto, żeby to
też tutaj wybrzmiało.
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Jeśli chodzi o pana pytanie, Panie Senatorze, związane z naukami przyrodniczymi i z informatyką, to
raport OECD mówił o wykorzystywaniu technologii informacyjnych przez nauczycieli. Tam nie było
mowy o uczniach. Była w raportach mowa o tym, że
uczniowie nie lubią szkoły – i to w tych raportach,
w tych badaniach jest potwierdzone – co jest bardzo przykre, bo zależy nam na tym, aby uczeń lubił
szkołę, by chętnie do niej uczęszczał i by chciał z niej
korzystać i czerpać z kluczowych kompetencji, które
ma dać każda polska szkoła.
Ja nie przypominam sobie, Panie Senatorze,
szczerze mówiąc… Jeśli chodzi o ramowe plany nauczania, to w klasie IV na przyrodę są dwie godziny.
Ale przyroda… Dziś w tym przedmiocie w szkole
podstawowej mieszczą się, Szanowny Panie, treści
z geografii, biologii, chemii, w większej części to
geografia i biologia, ale jest i fizyka. I proszę oto zobaczyć: mamy geografię i biologię w klasie V, geografię
i biologię w klasie VI, w klasie VII mamy geografię,
biologię, chemię, fizykę, także w klasie VIII mamy
te przedmioty. To po pierwsze.
Po drugie, jeśli chodzi o informatykę, to, tak jak
widzimy, w każdej klasie jest po jednej godzinie tego
przedmiotu. Dziś, gdybyśmy spojrzeli na cykl szkoła
podstawowa – gimnazjum, to zobaczylibyśmy, że
w gimnazjum nie ma po jednej godzinie informatyki
w każdej klasie. Mówię to też jako były nauczyciel
informatyki, bo tego przedmiotu przez wiele lat uczyłem. A na informatyce, w ramach nauk informatycznych, my koniecznie musimy akcentować też treści
związane z algorytmicznym myśleniem, z programowaniem. Tak jak pan senator wcześniej powiedział, młodzież funkcjonuje w wirtualnym świecie,
funkcjonuje w tym świcie informatycznym, ale nie
zawsze potrafi poprawnie z niego korzystać. Bo to,
że potrafimy wpisać coś w wyszukiwarkę i wyszukać
daną stronę czy posługiwać się portalami społecznościowymi, nie znaczy, że uczeń potrafi selekcjonować i gromadzić informacje, co dziś w kontekście
nauczania jest bardzo istotne i elementarne. Uczeń
ma potrafić selekcjonować, gromadzić, wyszukiwać
i przetwarzać informacje. Tymczasem bardzo często
jest tak – i to mówiłem moim uczniom na informatyce, tego ich uczyłem, o tym rozmawialiśmy – że jak
uczeń wpisze w jedną ze znanych wyszukiwarek dane
hasło i gdy pojawia się pierwsza znaleziona strona, to
uznaje ją za pewnik. Tak że to chyba tyle w ramach
odpowiedzi na pytanie pana senatora Czarnobaja.

Senator Piotr Florek:
Do mnie też były krótkie pytania.
Oczywiście jeżeli chodzi o opinię sekcji oświaty
„Solidarności” regionu, o której pan senator mówił, to
ja ją znam. Ale znam też jeszcze inne opinie, innych
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sejmików… Bo pan senator powiedział tu o opinii
Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego – zaraz do
tego wrócę – a ja znam też inne opinie innych sejmików i one też są negatywne. Ale ja mówię o tym,
co było na posiedzeniu komisji. Mieliśmy w komisji
opinię Związku Miast Polskich wygłoszoną na posiedzeniu i opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego,
dostaliśmy je również w materiałach. To są opinie
negatywne…
(Senator Kazimierz Kleina: Inna nie była uwzględniana?)
I trzecia opinia, chyba przez kogoś odczytana,
to opinia sejmiku podkarpackiego. I to były te trzy
opinie, które trafiły do komisji, niemniej oczywiście
jest wiele innych opinii. Państwo też na pewno znają opinie, których autorzy generalnie są negatywnie
nastawieni do likwidacji gimnazjów. Proszę państwa,
tak się zastanawiam, czy… Chętnie bym złożył jakiś
wniosek w tej chwili, ale patrząc na salę, widzę, że nie
ma kworum, wobec czego i tak tego wniosku nie przegłosujemy. Tak więc nie będę tego wniosku składał,
no ale trudno procedować, kiedy nie ma podstawowej
opinii. Ja rozumiem, że Biuro Legislacyjne nie miało
czasu. No, nie było żadnych szans, żadnych możliwości, żeby nam taką opinię przygotować. To nie jest
ich wina, tylko skutek takiego sposobu procedowania,
no ale przykro mi bardzo, że nie mamy tej bardzo
ważnej opinii. Usłyszeliśmy tylko ustną opinię, która
jest bardzo krytyczna i mówi o niespełnieniu przez
tę ustawę pewnych wymogów. W związku z tym będziemy dyskutować nad ustawą…
(Senator Kazimierz Kleina: Będziemy ją nowelizować za jakiś czas. Jeszcze będzie okazja.)
…nie mając podstawowej wiedzy, bo opinia
Biura Legislacyjnego Sejmu to jednak coś całkiem
innego. Ta opinia jest wymagana w przypadku ustawy, która jest uchwalana w Sejmie, a jeżeli chodzi
o ustawę uchwalaną u nas, to powinniśmy się domagać… Już były takie sytuacje, że nie było opinii
pisemnej albo że była ona dostarczana w ostatniej
chwili, no ale dzisiaj doszło do kolejnego absurdu,
bo opinia została wygłoszona ustnie, a prezentowano
ją przez trzydzieści parę sekund. A przecież dotyczy ona ustaw, które mają 421 stron i są naprawdę
obszerne. Opinia do tej ustawy jest potrzebna, ale
nie będę składał wniosku o przerwę, bo widzę, że
nie ma kworum. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo panom senatorom za udzielenie
odpowiedzi.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez komisję sejmową i przez rząd.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister edukacji narodowej.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu ministra edukacji narodowej chciałbym
przedstawić oba projekty ustaw, czyli projekty prawa
oświatowego i przepisów wprowadzających. Przede
wszystkim chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta reforma jest wprowadzana, czyli jakie jest
uzasadnienie projektów obu tych ustaw. Pierwsza
kwestia, która jest charakterystyczna dla obecnego
funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, to kwestia
demografii, czyli istotnego spadku liczby uczniów
– spadku, który jest niezwykle dramatyczny. Jeżeli
chodzi o gimnazja, to nastąpił spadek liczby uczniów
o 33%. To jest istotny element, który należało wziąć
pod uwagę. Była już dzisiaj mowa o tym, że ten niż
spowodował…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, proszę o spokój i umożliwienie panu ministrowi kontynuowania wystąpienia.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
…zwolnienie 42 tysięcy pedagogów. Jest to niezwykle dramatyczna sytuacja. Druga kwestia to
ocena funkcjonowania dwóch reform: pierwszej,
wprowadzonej w roku 1999, i drugiej reformy z roku
2009. Inaczej mówiąc, ewaluacja obu tych reform też
jest przesłanką do dokonania istotnych zmian w systemie edukacji w Polsce. Jeżeli chodzi o reformę
z roku 1999, nazywaną reformą ministra Handkego,
to jak pamiętamy, wprowadziła ona trzystopniowy
system, w którym powstały 6-letnie szkoły podstawowe, gimnazja i licea profilowane. Pewnie część
z nas w ogóle nie pamięta, że to, co nazywamy liceum
ogólnokształcącym, tak naprawdę było wtedy liceum
profilowanym o profilu akademickim. A jeżeli chodzi
o uzasadnienie do tamtej reformy, to ono było tak
naprawdę trzystronicowe. Nie zawierało żadnych badań, żadnych przesłanek, poza jednym stwierdzeniem
– że gimnazja mają wyrównać szanse edukacyjne.
To była jedyna twarda myśl, która została zapisana
przy tamtej reformie. Równocześnie istotą tej reformy
miało być gimnazjum, które miało stworzyć kanon
kształcenia ogólnokształcącego. Inaczej mówiąc, to
gimnazjum, które miało wyrównywać szanse, równocześnie miało być takim istotnym czynnikiem pewnej
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stabilizacji zawodowej nauczycieli, którzy mieli być
tam dobierani jako najlepsi. Początkowo przewidywano, że ta sieć obejmie 3,5 tysiąca szkół, potem
ta sieć została zwiększona do 5,5 tysiąca, a dzisiaj
funkcjonuje 7,5 tysiąca gimnazjów.
Podstawą do stabilizacji tamtej szkoły miały być
też zapisy, które mówiły o jej wielkości. Chodziło
o to, żeby jej wielkość stabilizowała liczbę etatów
nauczycielskich. Rozporządzenie z roku 1999 mówiło
o tym, że szkoła ta ma mieć minimum 150 uczniów.
Dzisiaj średnia liczba uczniów w szkole gimnazjalnej
jest mniejsza niż 150. Czyli nawet tamten minimalny
wymóg rozporządzeniowy nie został spełniony.
Dalej. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą szkół
i etatów, to oczywiście łatwo zobaczyć, że gdy mamy
do czynienia z taką szkołą, jak planowano, czyli gdzie
jest ponad 300 uczniów, to wtedy daje ona pewną
stabilizację etatów. Tak? Inaczej mówiąc, kiedy mamy
3 jakby ciągi, to np. nauczyciel historii miałby etat.
Ale w przypadku mniejszej szkoły jest to niemożliwe.
Dalej. Jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania tego
sytemu, to w zasadzie równocześnie miano zlikwidować szkolnictwo zawodowe, które zastąpić miały
licea profilowane. A jeżeli chodzi o kwestie związane
z funkcjonowaniem równocześnie szkolnictwa zawodowego, to przewidywano, że będzie taka możliwość
do ukończenia szkoły. Ale zmiany, które nastąpiły
po 2001 r., spowodowały, że kolejny rząd pozwolił
na łączenie gimnazjów i szkół podstawowych, czego
zakazywała reforma ministra Handkego. Czyli jeżeli
mówimy o tym, że reforma ministra Handkego była
popierana w różny sposób przez różne siły polityczne,
to dzisiaj trzeba też powiedzieć, że ona po prostu nie
istnieje. A więc jeżeli mówimy o tym, że wówczas
tworzono pewien system edukacyjny, to kolejne zmiany, które nastąpiły, całkowicie go zmieniły. Pozostało
liceum ogólnokształcące, pozostała zasadnicza szkoła zawodowa, pozostało technikum, a tego reforma
Handkego nie przewidywała. Czyli ten system uległ
ewidentnej zmianie.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej szkoły, to do
czego to doprowadziło? Doprowadziło to do nauczania pewnego kanonu w cyklu 3-letnim w gimnazjum
i w cyklu 3-letnim, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące. I oto stanęliśmy przed sytuacją, w której
z jednej strony kanon był w gimnazjum, z drugiej
strony kanon był w liceum, przy czym zakres wymagań w liceum był znacznie większy i kończył się
egzaminem maturalnym.
Z tego względu po zmianie rządu i powołaniu pani
minister Katarzyny Hall na funkcję ministra edukacji
narodowej została przeprowadzona reforma. I ta reforma przede wszystkim była reformą raczej programową niż strukturalną, choć tak naprawdę zmieniła
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strukturę, dlatego że ucieczką od powtarzania obu
tych cyklów stało się tak naprawdę wprowadzenie
połączenia trzeciego i czwartego etapu edukacyjnego.
Czyli zmieniono system nauczania w gimnazjum,
przedłużono go o rok w liceum ogólnokształcącym.
I to doprowadziło do tego, o czym mówimy, że liceum stało się kursem przygotowawczym do matury.
Czyli inaczej mówiąc, funkcja liceum ogólnokształcącego uległa zmianie. Zresztą jak powiedziałem na
początku, minister Handke mówił o liceum profilowanym o profilu akademickim. Jednak zmiana, która
nastąpiła praktycznie, oznaczała już zupełnie inną
strukturę, a więc połączenie czwartego i trzeciego
etapu edukacyjnego. Miało to oczywiście określone
skutki. Bo jak łatwo zauważyć, doprowadziło to do
tego, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o przedmioty
przyrodnicze, były one realizowane, i są do dzisiaj,
w wymiarze jednogodzinnym – te 4 przedmioty, czyli
biologia, chemia, fizyka i geografia – w klasie I jako
dokończenie gimnazjum. Podobnie było z historią,
czyli inaczej mówiąc, kończyła się ona w gimnazjum
na roku 1918, a omawianie wieku XX było kontynuowane w klasie I liceum ogólnokształcącego. Tak
więc, inaczej mówiąc, podejmując tę reformę, można
było albo powrócić do systemu 8+4, albo dokonać
innej próby, takiej, której dokonała pani minister
Hall, ale w zasadzie w ten sposób niszcząc liceum
ogólnokształcące.
Kolejna przesłanka dokonania zmiany dotyczy
tego, o czym głośno się mówi, tzn. badań edukacyjnych. W ostatnich kilku latach Instytut Badań
Edukacyjnych wydał 350 milionów zł na badania
dotyczące systemu edukacji, przede wszystkim na
ewaluację funkcjonowania podstawy programowej wprowadzonej w 2009 r., a później zmienionej
w 2012 r. Kolejne badania… Oczywiście są różne
badania międzynarodowe, takie jak TIMSS, czyli te,
które dotyczą matematyki i przyrody po klasie IV, czy
PISA, a więc badania piętnastolatków. Jeżeli chodzi
o te badania, to one wskazują na kilka rzeczy. My
oczywiście możemy przywoływać pewien zapis,
który mówił o wyrównywaniu szans, ale z badań
ewidentnie wynika, że gimnazjum stało się szkołą
selekcyjną. Czyli o ile szkoła podstawowa i gimnazjum w małych ośrodkach i na wsi są szkołami powszechnymi, czyli inaczej mówiąc, zróżnicowanie
międzyszkolne praktycznie nie istnieje, a więc statystycznie nie jest zauważalne jako istotna przesłanka,
o tyle w dużych miastach gimnazjum jest to szkoła
selekcyjna. Inaczej mówiąc, dla 25% populacji jest to
szkoła selekcyjna. To, co chcemy zrobić, to powrócić do szkoły powszechnej, czyli inaczej mówiąc,
takiej, która będzie kształtowała pewien faktycznie
dla wszystkich Polaków kanon nauczania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Selekcyjna? Co to
znaczy, Panie Ministrze?)
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Selekcyjna to znaczy, że istnieje bardzo duże zróżnicowanie między gimnazjami. Czyli inaczej mówiąc,
w dużych miastach duża część rodziców dokonuje
wyboru, a więc selekcja zaczęła się dokonywać na
poziomie dwunastolatka. Jeżeli gimnazjum miało
wyrównać szansę, to oczywiście ono funkcjonuje jako
szkoła powszechna na poziomie wsi i małych miast,
a na poziomie dużych miast jest zupełnie inaczej,
a więc to oznacza, że następuje selekcja na poziomie
dwunastego roku życia.
Gdybyśmy cofnęli się jeszcze do tych badań…
Oczywiście mówimy o badaniach PISA. Tylko co
z nich wynika? Gdybyśmy zajrzeli do badań z roku
2012 i raportu z tych badań, tobyśmy wyczytali takie stwierdzenie, zresztą poparte także innymi badaniami, które mówi o tym, że w latach 2006–2009
najprawdopodobniej wpływ na wyższy wynik naszych uczniów, jeżeli chodzi o piętnastolatków, miał
czynnik społeczny, ekonomiczny i kulturowy, czyli
status rodzica, a od roku 2009 najprawdopodobniej
wpłynęła na to nowa podstawa programowa. Żadnego
dowodu na to nie ma i to świadczy tylko o tym, jak
bardzo ujawniło się podejście, bym powiedział, bardzo manipulacyjne do tych badań. Bo w takim razie
dlaczego ich wyniki drastycznie spadły w roku 2015
na wszystkich 3 badanych poziomach, czyli w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, czytania
i interpretacji? A spadły. Czyli inaczej mówiąc…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie drastycznie.)
No, drastycznie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę umożliwić
panu ministrowi przedstawienie stanowiska, później
będą pytania. Panie Ministrze, proszę nie reagować
na pohukiwania z sali.)
Jest jeszcze jedna przesłanka, którą warto w tej
całej dyskusji zauważyć. W badaniu PISA 2015 mamy
uwidocznione kilka innych niepokojących zjawisk,
np. drastyczny spadek zainteresowania karierą, jeżeli
chodzi o przedmioty przyrodnicze, ono wyraźnie
spadło. Spadło także zainteresowanie przyszłościowe
informatyką – z 6% do 1%. Spadło w ogóle zainteresowanie podejmowaniem działalności naukowej – z 6%
do 1%. Pojawiły się zatem pewne negatywne zjawiska i trudno ich nie wiązać z tymi zmianami, które
dotyczyły liceum ogólnokształcącego i faktycznym
zanikiem przedmiotów przyrodniczych.
Jeżeli chodzi o kształt reformy, o wprowadzanie
8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum,
5-letniego technikum i dwustopniowej szkoły branżowej, to warto zauważyć, że proponowana przez nas
zmiana mówi o w miarę łagodnym przejściu pomiędzy klasą III a klasą IV. Wyniki badań TIMSS, które
były publikowane w ostatnim czasie, to w porównaniu

do wyników z roku 2011… W roku 2011, mówiąc
o czwartym roku nauki, brano pod uwagę także zerówkę, czyli badanie było w klasie III. Natomiast
po raz drugi, w roku 2015, badano klasy I–IV. Co
wynika, tak w skrócie, z tych badań? Jeżeli chodzi
o klasy I–III, to wynik wypadł dość słabo; lepszy
wynik był wtedy, kiedy badanie było po klasie IV.
Jednocześnie wyraźnie widać, że dziecko, które lubiło szkołę w klasach I–III, zaczyna mieć do niej
stosunek niechętny w klasie IV. Inaczej mówiąc, to
wskazuje na potrzebę łagodnego przejścia z jednego
etapu do drugiego. Próby złagodzenia tego przejścia
podejmowane przez nas na tym etapie wydają się jak
najbardziej sensowne.
Możemy się jeszcze zastanawiać nad dwoma elementami, które są ważne przy tej zmianie: jeden dotyczy finansów, a drugi tempa wprowadzania zmian.
Jeżeli chodzi o historię, o której tutaj była mowa, to
oczywiście nie należy naśladować złych wzorów, no
ale trzeba się odnieść do tego, co było. Tym bardziej
że na tej sali padło wiele głosów na temat pewnych
wydarzeń z przeszłości. Jeżeli chodzi o reformę pana
ministra Handkego, to jej program został ogłoszony
28 maja 1998 r. Projekt w listopadzie został skierowany do Sejmu, a przyjęcie tych zmian nastąpiło
w lutym 1999 r. Jeżeli chodzi o podstawy programowe, to mają one datę majową. I od 1 września weszła
w życie reforma. Gdybyśmy popatrzyli na reformę
pani minister Katarzyny Hall… No, możemy mówić
o pewnym tempie, bo ono faktycznie było szybkie.
Prawda? Proszę zobaczyć: rok 2008 – podstawy programowe, rozporządzenie z grudnia; Dziennik Ustaw
ze stycznia 2009 r. A więc faktycznie możemy mówić
o dużym tempie, ale udało się zdążyć z podręcznikami i z całą tą obudową, która następowała. Zmiany,
które nastąpiły w 2012 r… Rozporządzenie… To był
Dziennik Ustaw chyba z 31 sierpnia 2012 r. Jeżeli
mówimy o tempie, to nie mówimy, że te zmiany następują wolno, ale następują tak, jak powinny. Zresztą
są one ewolucyjne, bo przecież egzamin w technikum
zgodnie z tymi zmianami nastąpi w roku 2024.
Ta reforma jest policzona pod względem finansowym. Oczywiście, były kwoty, które samorządy
wydały, ale one i tak by były wydane, bo były to
kwoty wydane z subwencji. Należy to podzielić przez
wszystkie lata funkcjonowania gimnazjów. Tak czy
inaczej, te pieniądze, które zostały zainwestowane,
nie będą przecież stracone, dlatego że tam, gdzie były
gimnazja, powstaną np. 8-letnie szkoły podstawowe
lub 4-letnie licea ogólnokształcące, albo te szkoły
ulegną jeszcze innym przekształceniom.
Jeżeli chodzi o kwestię finansowania, to warto
zwrócić uwagę na dwie sprawy. Jedna to kwoty związane z dostosowaniem do nowego ustroju. Te pieniądze będą w kilkuletnich transzach transferowane
do samorządu, w roku 2017 jest to pierwsza kwota,
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czyli 315 milionów, potem będą kolejne. Następne
kwoty dotyczą waloryzacji płac nauczycielskich, po
raz pierwszy od dawna, czyli ponad 400 milionów.
Dalej, na dostosowanie budynków, możliwość korzystania z rezerwy celowej, czyli 168 milionów. Dalej,
kwestia wprowadzenia subwencjonowania sześciolatka. To jest istotnie gruntowna zmiana, która daje
finansowanie w kwocie 1,5 miliarda. Jak pamiętamy,
sześciolatek pozostaje w przedszkolu, przedszkole
to jest zadanie własne, ze środków własnych, a tutaj
będzie to kwestia subwencjonowania.
Jest to więc reforma przemyślana, a równocześnie
oparta na badaniach. Można się oczywiście pytać
i zastanawiać, czy warto jeszcze dalej badać, czy jeszcze wydać następne 350 milionów, czy przeznaczyć
kolejne transze pieniędzy na kolejne edycje badań,
np. PISA, które się odbywają co 3 lata… Ale oczywiście każdy rok, który będzie mijać, będzie kolejnym
rokiem, jeżeli chodzi o straty dla uczniów. To jest
jedna rzecz.
Druga. Tutaj była mowa o pieniądzach, etatach
i finansach. Jeżeli chodzi o tę zmianę, to wyraźnie
zauważamy, że oddziały szkoły podstawowej, czyli
klasy szóste, są mniejsze niż klasy w gimnazjum.
W gimnazjum na nowo tworzy się oddziały szkolne
i one są po prostu liczniejsze. Czyli jeżeli klasy siódme, ósme znajdą się w szkole 8-klasowej, to znaczy,
że oddziałów będzie więcej. I oczywiście statystyka
pokazuje, gdybyśmy tak przeanalizowali poszczególne gminy, jaki powinien iść za tym wzrost liczby
oddziałów szkolnych, których liczba wzrośnie o kilka
tysięcy, a więc musi także wzrosnąć w dwóch następnych latach liczba etatów nauczycielskich. Czyli to
zagrożenie, o którym często mówimy, nie powinno
w skali kraju się pojawić.
Ta reforma ma także zmienić kwestie, które zostały w pewien sposób odebrane uczniom poprzednimi
reformami… Czyli, tak jak mówiłem, ma nastąpić
powrót w 4-letnim liceum ogólnokształcącym do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Przypomnę,
uczeń miał w pierwszej klasie jedną godzinę fizyki,
chemii, biologii i geografii, i dalej miał 4 godziny
przyrody, czyli praktycznie nie wiadomo czego dla
ucznia, który nie wybrał rozszerzeń z przedmiotów
przyrodniczych. I to jest jedna rzecz. Trudno sobie
wyobrazić postęp naszego kraju czy odwrócenie negatywnego trendu, jaki się pojawił, a więc tego, że
uczniowie przestają widzieć dla siebie możliwość kariery, jeżeli chodzi o przedmioty przyrodnicze czy
wybieranie nauki… Ma to temu zapobiec.
Kolejna istotna kwestia to jest kwestia informatyki. Informatyka ma być realizowana od pierwszej
klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy liceum.
Jest to spełnienie w 100% postulatów rady do spraw
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informatyzacji przy ministrze edukacji, rady powołanej przez poprzednich ministrów. Równocześnie
staramy się, aby wcześniej przygotowywana podstawa programowa z informatyki, zmodyfikowana
i dostosowana do nowego ustroju szkolnego, zmieniła
negatywny trend, z którym mieliśmy do czynienia
wcześniej. I tutaj też mogę wrócić do badań PISA
z lat 2012 i 2015.
W roku 2012 oprócz opcji papierowej była także
opcja komputerowa. I ta opcja komputerowa wypadła dramatycznie w porównaniu do opcji papierowej.
Możemy się oczywiście zastanawiać, czy przyczyną… Tego badacze nie powiedzieli, ale tak roboczo
można się oczywiście zastanawiać, czy ten faktycznie
mocny spadek wyników w roku 2015 we wszystkich
obszarach był wynikiem tego, że zastosowano w pełni opcję komputerową, czy przyczyny są znacznie
głębsze. Na to pytanie wtedy, kiedy prezentowano
wyniki badań PISA, badacze wprost nie odpowiedzieli. Tak czy inaczej, niezależnie od tego na pewno jest
to kierunek, który będziemy wzmacniać. I to dotyczy
zwłaszcza tego istotnego okresu, czyli klas I–III, kiedy będziemy mówić o grach logicznych, szachach,
matematyce, tego, w którym faktycznie chcemy zapoczątkować taką dobrą zmianę w tej materii. A więc
na pewno matematyka, na pewno przedmioty przyrodnicze, na pewno informatyka.
Chciałbym też powiedzieć, że przekształcenia, które będą, zostały rozpisane w przepisach wprowadzających. Jeżeli chodzi o tej przepisy, to one oczywiście
były konsultowane z samorządami. Wiele przepisów
jest takimi, jakimi zaproponowały je samorządy. One
dają szeroką gamę możliwości przekształceń, dają
także oczywiście możliwości kształtowania sieci
przez samorządy. Jest to jakby istotny element z lat
poprzednich. Warto na to spojrzeć, bo… Jeżeli mówimy o zmianie sieci, to musimy też popatrzeć na to, że
w latach poprzednich czynnikiem prowadzącym do
zwolnień nauczycieli był niż demograficzny. I tak samo
czynnikiem, który prowadził do zamykania szkół, też
był niż demograficzny. Tak naprawdę takim rokiem,
że tak powiem, rzezi małych szkół i szkół podstawowych był rok 2013. Jeżeli chodzi o lata 2013–2016, to
wówczas tak zwanych uchwał intencyjnych, czyli tych,
które dotyczyły zamiaru likwidacji szkoły, podjęto
ponad 1700. Inaczej mówiąc, musimy popatrzeć na
to, że przekształcenia, które następują, są też poniekąd
odpowiedzią na działania samorządów. Dzisiaj 60%
gimnazjów znajduje się w zespołach ze szkołami podstawowymi. Inaczej mówiąc, sposobem na ratowanie
szkół było łączenie szkół podstawowych i gimnazjów.
Ta reforma po prostu zakończy ten naturalny proces.
Istotnym czynnikiem tej zmiany jest też zmiana
podejścia do szkolnictwa zawodowego, czyli stworzenie szkoły I i II stopnia, szkoły branżowej. Ta szkoła ma zmienić system szkolnictwa zawodowego. Jej
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istotnym elementem jest też to, że ma ona zapewnić
pewną drożność. Inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby
zapewniała także możliwość uzyskania matury.
Te przepisy dotyczą też wielu przejściowych
mechanizmów dotyczących innych zjawisk funkcjonujących w systemie, czyli i kwestii związanych
z promocją, i kwestii, które dotyczą funkcjonowania
innych rozwiązań oświatowych, tych, które dotyczą
naboru, tych, które dotyczą funkcjonowania szkół
sportowych. One wprowadzają jeszcze jeden zupełnie nowy element. Chodzi o inne podejście do szkół
dwujęzycznych, czyli tych, w których część przedmiotów jest nauczana w języku obcym. Do tej pory
były to gimnazja dwujęzyczne, teraz ta oferta została
poszerzona. W każdej szkole podstawowej, jeżeli jest
tam odpowiednia do tego kadra, można utworzyć
oddział dwujęzyczny.
Tak więc te zmiany, tak jak powiedziałem, są to
zmiany strukturalne, ale nie tylko. Są to także zmiany,
które mają dotyczyć tego, co wypełnia szkołę, czyli
podstaw programowych. I one teraz w pierwszym
etapie – a prawo oświatowe na to pozwala – mają dotyczyć szkoły podstawowej, od klasy I do klasy VIII.
Oczywiście te zmiany, które dotyczą jakby osobno
i edukacji wczesnoszkolnej, i tej w klasach IV–VIII,
będą dokonywane stopniowo, czyli od klasy I, IV
i VII, tak jak mówiliśmy, cała ta dobra zmiana w edukacji wprowadzana jest stopniowo. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ogłaszam przerwę do godziny 22.20.
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 56
do godziny 22 minut 17)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 22.35.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 17
do godziny 22 minut 35)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
ministra.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, na mównicę.
Pierwszy będzie zadawał pytanie pan senator
Kilian, potem pan senator Kleina.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pani minister Zalewska przez ten
rok często posługiwała się takim sloganem: konsultacje społeczne. Mówiła, że tych konsultacji odbyła ho,
ho, ho, a może jeszcze więcej. Moje pytania są takie.
Czy pani minister spotkała się z rektorami państwowych uczelni? Jakie były opinie rektorów?
Ja znam jedną opinię rektora, rektora Politechniki
Wrocławskiej, który mocno skrytykował propozycję,
a szczególnie ramowy program dotyczący tej jednej
godziny informatyki w zakresie nauczania. Tak że
prosiłbym o odpowiedź na piśmie, nie teraz, tylko
na piśmie, bo chciałbym wiedzieć, ile było takich
spotkań z rektorami państwowych uczelni i jaka była
opinia rektorów o tej ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Kleina.
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pytania będą
krótkie i mam nadzieję, że w miarę szybko je zadam.
Czym będzie się różniła nowa szkoła 8-klasowa, mająca powstać w wyniku przyjęcia ustaw, nad
którymi teraz pracujemy, od szkoły 8-klasowej z lat
osiemdziesiątych? Oczywiście pomijając programy
nauczania, bo wiadomo, że one będą inne. To jest
pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Co stanie się z darmowymi podręcznikami do poszczególnych klas, które zostały
przekazane uczniom i według których był realizowany program? Co z tymi podręcznikami?
Trzecie pytanie dotyczy edukacji w zakresie języków mniejszościowych i regionalnych. Mam pytanie
o język kaszubski. Przygotowano podstawę programową, która została dość mocno skrytykowana – ja
uczestniczyłem w tym spotkaniu – ze względu na
jej, że tak powiem, słabość, ze względu na to, że ona
nie odpowiada nawet temu obszarowi kształcenia,
jaki był do tej pory w szkole podstawowej. Czy ta
podstawa programowa zostanie zmieniona? Czy rzeczywiście to jest cel, jaki tu państwo chcecie osiągnąć,
jeżeli chodzi o tę podstawę programową?
I czwarte pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
a może zostaniemy przy trzech i potem…)
Ale to są krótkie pytania. Już więcej nie będę dzisiaj o nic pytał.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, tak, proszę.)
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No bo ja krótkie pytania zadaję. Prawda?
Czym będzie się różniła obecna szkoła zawodowa
od szkoły branżowej?
I ostatnie pytanie dotyczy edukacji regionalnej:
czy w podstawach nauczania przyjętych z myślą o tej
nowej szkole podstawowej są także elementy edukacji
regionalnej i lokalnej? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję.
Jeszcze pan senator Ryszard Bonisławski i pan
minister odpowie na te pytania.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, zadam najpierw trzy pytania.
W art. 25 jest opisane tworzenie klas wstępnych
w szkołach dwujęzycznych. Ciekawi mnie po prostu
– bo nie jest to tu rozpisane – jak będzie wyglądało
nauczanie w tych klasach wstępnych. Bo rozumiem,
że to jest coś pomiędzy szkołą podstawową a nauką
w liceum. Czy tam będą, poza tymi zajęciami językowymi, jakieś dodatkowe zajęcia na poziomie
licealnym? To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Tu jest też napisane, chyba na
stronie 42, że dojazdy do szkół podstawowych, jeśli
limit kilometrów oddzielających ucznia od szkoły
zostanie przekroczony, będą sponsorowane, a zatem
uczeń będzie miał po prostu zapewniony bezpłatny
przejazd do szkoły. Chciałbym zapytać… Bo te limity są jasne. Zwykle szkoły są niedaleko domów,
oczywiście, ale są też artystyczne szkoły podstawowe, do których uczniowie – nawet u nas, w dużym
mieście – mają bardzo daleko. Czy oni też mogą
liczyć na bezpłatne przejazdy? No, to też jest szkoła
podstawowa.
I jeszcze trzecie pytanie, ostatnie w tej rundzie.
Kolega pytał już o zajęcia z regionalizmu. My też
o nich mówiliśmy. Jak byłem poprzednio w komisji
edukacji, to wtedy też kładliśmy nacisk na tego typu
zajęcia. Tu, w art. 3, przeczytałem, że organizacje pozarządowe będą wspierały edukację, ale chciałbym się
dowiedzieć, na jakich zasadach będzie się to odbywać
i czy dotyczy to również organizacji pozarządowych
związanych z regionem. Bo jest sporo tego typu organizacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I proszę pana ministra o odpowiedź na te pytania.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Jeżeli chodzi
o konsultacje społeczne, to one były prowadzone
wielowątkowo. Inaczej mówiąc, debaty oświatowe
odbyły się we wszystkich miastach wojewódzkich
i oczywiście każda osoba zainteresowana była na nie
zaproszona. Były to spotkania otwarte. Osoby, które
chciały przybyć na te spotkania, mogły to oczywiście zrobić. Te spotkania były adresowane do tych
osób, które w jakiś sposób są z oświatą związane,
mocno związane. Przede wszystkim przybywali na
nie nauczyciele, dyrektorzy, a także przedstawiciele
organów prowadzących. Na tych zebraniach pojawiali
się także rodzice. Były to wielusetosobowe zebrania,
które były prowadzone w określony sposób. Najpierw
odbywała się prezentacja. Jeżeli chodzi o tematy, które były tam prezentowane, to dotyczyły one np. bezpieczeństwa w szkole.
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest przedmiotem reformy?)
Następnie uczestnicy mogli w mniejszych już, panelowych dyskusjach wyrazić swoje poglądy.
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Tak, to jest przedmiotem reformy.)
I one były spisywane, po czym przedstawiano je
wszystkim zebranym – i to był jeden z elementów
tych konsultacji. Oprócz tego były oczywiście konsultacje, które wynikały z zaproszeń ze strony różnych podmiotów. Ja osobiście w takich zebraniach czy
spotkaniach też uczestniczyłem. Byłem np. na takim
dużym spotkaniu w Toruniu, gdzie byli przedstawiciele ruchu „Ratujmy gimnazja”. Byłem też na dużej
debacie w Krakowie, w której uczestniczył chociażby
pan minister Handke. A więc był też cały cykl takich dodatkowych spotkań, na które zapraszano ministra edukacji narodowej. Oprócz tego było również
duże spotkanie z przedstawicielami rodziców w Sali
Kolumnowej Sejmu. To też było wielusetosobowe
zebranie, na którym formułowano postulaty rodziców. Część tych postulatów znalazła się w prawie
oświatowym. Przede wszystkim chodziło o opisanie
w prawie oświatowym pozycji rodziców i rad rodziców czy rady szkoły.
Kolejny element, dość istotny z naszego punktu
widzenia, to spotkania, które obywały się w gmachu
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyły one
przede wszystkim dyskusji nad obecnie funkcjonującą podstawą programową kształcenia ogólnego.
Tak jak powiedziałem, Instytut Badań
Edukacyjnych wydał na badania 350 milionów.
Oczywiście badania te są istotnym elementem, który
był tu brany pod uwagę. Opierano się na tym, co było
dostępne w dużej skali, czyli na wynikach egzaminów
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zewnętrznych, na edukacyjnej wartości dodanej, na
ankietach, które były zbierane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Uważaliśmy, że wprowadzenie zmiany wymaga
poznania opinii samych nauczycieli, nie tylko opinii
wyrażanych w ankietach, które w jakiś sposób analizował Instytut Badań Edukacyjnych, ale także opinii,
które przedstawiano podczas spotkań odbywających
się w ministerstwie. Ja sam uczestniczyłem pewnie
w połowie, czyli w około 20 takich spotkaniach. Były
to konkretne spotkania dotyczące poszczególnych
elementów przedmiotowych podstawy programowej.
Było kilka spotkań dotyczących edukacji wczesnoszkolnej, kilka spotkań dotyczących podstawy programowej w części związanej z językiem polskim, były
spotkania dotyczące historii.
Jeżeli chodzi o historię, to uczestniczyłem także
w debacie, która była prowadzona na Uniwersytecie
Warszawskim w instytucie historii. Spotykałem
się z prezydium, a także z Komisją Dydaktyczną
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Byłem na seminarium dla nauczycieli, które organizował Instytut
Pamięci Narodowej w Kołobrzegu. Brałem udział
w szeregu takich spotkań. One niejako pokazywały,
co zdaniem nauczycieli należałoby poprawić w zakresie samych treści, które znajdują się w podstawie
programowej, w zakresie egzaminowania i tego, co
dotyczy połączenia trzeciego i czwartego etapu edukacyjnego.
Bardzo wiele uwag dotyczyło historii, która jest
przedmiotem, powiedziałbym, najbardziej nieszczęśliwym po zmianach, które wprowadzono w 2009 r.
Mówię o rozbiciu chronologicznym. Jeżeli chodzi
o gimnazjum, to do 1918 r… Mówiąc żartem, dzieli
się to mniej więcej tak, że w klasie III gimnazjum
wybucha powstanie wielkopolskie i na tym kończymy. Potem zaczynamy klasę I rozejmem w Trewirze.
Ta kwestia mocno tam wybrzmiewała.
Na spotkaniach pojawiały się osoby, które formułowały bardzo różne poglądy dotyczące pewnego
fundamentu, tzn. tego, czym w ogóle jest podstawa
programowa, czym program nauczania i jaka powinna być korelacja między podstawą a podręcznikiem.
Dalej. Zastanawiano się nad ideą rozszerzeń
i fakultetów, nad tym, jak to funkcjonowało wcześniej. Na ile, w jakim stopniu należy profilować…
Oczywiście to profilowanie jest tu przywołane jakby w cudzysłowie, dlatego że tak naprawdę chodzi
o rozszerzenia. Powiem inaczej: chodzi o to, kiedy
uczeń ma podejmować wybór. W obecnym systemie
on praktycznie nie miał szans powrotu do edukacji
innej niż ta, którą wybrał. Czyli jeżeli wybrał rozszerzenie przyrodnicze, to w zasadzie nie miał powrotu
do humanistyki itd.

To faktycznie były bardzo poważne spotkania,
które przedstawiały nam taki żywy obraz tego, co
dzieje się z polską edukacją. Dotyczyły one różnych
elementów. Było spotkanie z nauczycielami bibliotekarzami, w którym też brałem udział. Jak powiedziałem, spotkania dotyczyły bardzo różnych aspektów
życia szkoły.
Jeśli chodzi o opinię rektorów, to oczywiście
została ona wyrażona w raporcie NIK dotyczącym
egzaminów zewnętrznych. Ta, można powiedzieć
w skrócie, ewaluacja 3-letniego liceum… Inaczej
mówiąc: w 3-letnim liceum, w takim tempie realizowania rozszerzeń, uczeń znalazł się w dość trudnej
sytuacji – zresztą to gdzieś w jakiś sposób obrasta
tym, co jest statystycznie zauważalne na skalę światową… Liczba godzin różnych dodatkowych zajęć
kompensacyjnych, korepetycji jest to element zauważalny, a dla samych rektorów najczęściej oznacza to
po prostu zajęcia wyrównawcze dla studentów.
Czym różni się 8-klasowa szkoła od tej z lat osiemdziesiątych? Powiem szczerze, że trudno mi się…
Nie jestem historykiem systemów edukacyjnych,
a sam kończyłem 8-klasową szkołę w latach siedemdziesiątych. A już poważnie: pan senator zauważył,
że zmiany, które nastąpiły po roku 1999, przede
wszystkim dotyczyły wprowadzania nowości, jaką
była kwestia podstaw programowych – tak one się
nazywały. Wtedy to jeszcze nie eliminowało programów nauczania, ale kolejna reforma, która nastąpiła
w roku 2009, zmieniła wiele, bo połączyła to, co było
standardem egzaminacyjnym, z tym, czego uczeń
miał się nauczyć w sensie podstawy programowej czy
programu nauczania. Jeżeli chodzi o walor zmiany,
to oczywiście tu się nic nie zmieniło.
Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to podstawa
programowa, jeżeli chodzi o jej definicję, została zachowana, czyli, inaczej mówiąc, równocześnie jest
podstawą do egzaminowania. Cały system musi się
mieścić w tym, co jest polską ramą kwalifikacji, zintegrowanym systemem kwalifikacji.
Jeżeli chodzi o zmiany, to oczywiście możemy na
nie popatrzeć nie tylko w kontekście definicji programowej, bo tu raczej chodzi o zmianę w stosunku do
tego, czym była 6-klasowa szkoła podstawowa, w której nie było nauczania przedmiotów przyrodniczych,
tylko była przyroda realizowana w wymiarze 9 godzin, czyli po 3 godziny w kolejnym roku szkolnym
od klasy IV. To na pewno jest nowość.
Nowością na pewno jest też kwestia podejścia do
nauczania, jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną w systemie zintegrowanym. Tu oczywiście musiała nastąpić pewna zmiana dotycząca obowiązku
sześciolatków i siedmiolatków, dotycząca podstawy
programowej, ale przede wszystkim, mówiłem już
o tym wcześniej, mamy tu ten komponent, który ma
być wstępem do informatyki, ma uczyć matematy-
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ki, logicznego myślenia, ma być rozwijany poprzez
gry logiczne, szachy. To na pewno jest zmiana, to na
pewno jest coś innego, więc trudno mówić, że jest to
taka sama szkoła, bo mamy zupełnie inne podejście
do nauczania informatyki.
Jest to szkoła, która kończy się egzaminem, ten
etap edukacji będzie się kończyć egzaminem, przy
czym uczeń będzie zdawać egzamin z matematyki,
z języka polskiego, języka obcego, a w późniejszym
okresie będzie miał do wyboru 4 przedmioty przyrodnicze i historię. Ten egzamin będzie miał charakter
pewnej diagnozy, czyli będzie podsumowaniem etapu
nauczania w klasach IV–VIII, i równocześnie – wynika to z teorii egzaminów – będzie miał charakter, choć
brzmi to nieładnie, selekcyjny. Czyli będzie wstępem
np. do liceum ogólnokształcącego.
Jeżeli chodzi o darmowy podręcznik, to on był
wprowadzany cyklicznie, to znaczy stopniowo, czyli,
inaczej mówiąc, w szkole podstawowej i w gimnazjum. I tutaj ten darmowy, czyli bezpłatny dla dziecka
podręcznik oczywiście pozostanie. Zmiana dotyczy
jednak przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej,
gdzie obowiązywał – trzeba też przyznać, że powstały
w dużym tempie – elementarz. A tutaj nastąpi zmiana.
Oczywiście, będzie istniał podręcznik, który będzie
bezpłatny, ale nie będzie już tego jednego podręcznika. Czyli będzie wybór. Podręczniki są dostępne
dla ucznia przez 3 lata i tutaj też się nic nie zmienia.
Jeżeli chodzi o podstawę programową i język kaszubski… No, przyznaję, od początku były zgłaszane
pewne uwagi co do tych metodyków, którzy zajęli
się podstawą programową, jeżeli chodzi o język kaszubski. I to jest oczywiście prawda, takie uwagi są.
W sumie w ogóle tych uwag do podstawy programowej wpłynęło około 800, różnych. I oczywiście będziemy te uwagi uwzględniać, także we wspomnianej
materii. Zresztą na posiedzeniu komisji mniejszości
narodowych przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
Narodowej też prosili przedstawicieli mniejszości
o to, żeby po prostu przedstawili nam takie uwagi.
Żeby mieć pewność, że w tej szczególnie wrażliwej
materii nie wprowadzimy czegoś, co potem nie będzie
przez wszystkich akceptowane. I bardzo żeśmy się
starali o to, żeby wspomniany komponent szczególnie
uwzględnić. I sam, będąc w Sejmie na posiedzeniu
wspomnianej komisji, też starałem się zwrócić uwagę
na te kwestie.
Co do szkół branżowych i kwestii tego, jak one
będą funkcjonować… To znaczy jest kilka elementów
tej…
(Senator Kazimierz Kleina: A jaka jest dzisiaj różnica między szkołą branżową a zasadniczą?)
Są dwie… Tak naprawdę możemy mówić, że te
szkoły branżowe będą się zmieniać razem z syste-
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mem, dlatego że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą
podstawy programowej kształcenia ogólnego, to do
szkoły branżowej w roku 2017 trafi uczeń na podbudowie gimnazjum. Czyli ten komponent kształcenia ogólnego trudno zmieniać na poziomie I stopnia
3-letniej szkoły branżowej. Tam to wyglądało tak, że
tak naprawdę pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej był dokończeniem podstawy programowej,
czyli łączone były trzeci i czwarty etap edukacyjny.
I to pozostanie. Istotna jest jednak zmiana, która dotyczy przedmiotów zawodowych. Istotna zmiana będzie
dotyczyła też następnego, czyli drugiego etapu. Bo
istotą wspomnianej zmiany jest też to, żeby zachować drożność systemu, ale równocześnie go uprościć.
Czyli uczeń w szkole II stopnia będzie realizować 3
kluczowe przedmioty, które są potrzebne do egzaminu maturalnego: język polski, matematykę i język
obcy. Chodzi o to, żeby nie tworzyć czegoś, co by
uzupełniało technikum w pełnym wymiarze, to znaczy, żeby nie było tam przedmiotów realizowanych
w postaci różnych rozszerzeń, tylko żeby dać szansę
uzyskania matury, a równocześnie żeby ten system
faktycznie był odpowiednio drożny. I to jest pierwsza
zmiana. Jeszcze głębsza zmiana nastąpi oczywiście
wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z uczniem
na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Tak że
szkoła branżowa, tak jak zresztą w ogóle całe szkolnictwo ponadpodstawowe, ulegnie dalszej zmianie.
Jeżeli chodzi o edukację regionalną, to oczywiście
jest to temat, który powraca, bo on też się zmieniał
w podstawie programowej, jak również – podejście
do tej edukacji regionalnej. I to jest też kwestia, powiedziałbym, dydaktyczna. W przedmiotach takich
jak przyroda rzecz jasna zaczyna się od tego, co jest
najbliżej. W przypadku historii w klasie IV ten wstęp
zwykle też zaczynamy od tego, co jest najbliższe. Ale
nie jest to pewnie tym, o co pan senator pytał, czyli
edukacją regionalną. Ta edukacja regionalna oczywiście mogła być w różny sposób realizowana. Jeżeli
chodzi o szkołę ponadgimnazjalną, to oczywiście
tam, gdzie mieliśmy do czynienia z historią i społeczeństwem oraz tym dodatkowym wątkiem, jaki
mógł wybrać nauczyciel, mogła być ona realizowana.
A trudno o tym tak do końca mówić w przypadku
obecnej szkoły podstawowej. Ale też jeżeli, że tak
powiem, zespoły pracujące nad podstawą programową, wprowadzą uwagi, które napłynęły… Oczywiście
ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, jak mocno były
formułowane te uwagi czy ile ich wpłynęło. Niestety
takimi danymi w tym momencie nie dysponuję. Ale
wszystkie uwagi, które wpłynęły, były przekazywane zespołom. Jestem przekonany, że część z nich
zostanie uwzględniona. Gdyby nawet pewne rzeczy
nie pojawiły się w trakcie prekonsultacji, które były
od 30 listopada, kiedy ukazaliśmy wstępny materiał
dotyczący podstawy programowej, do 9 grudnia, to
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oczywiście będą jeszcze właściwe konsultacje społeczne w momencie przedstawienia w grudniu ramowych planów nauczania i podstawy programowej
kształcenia ogólnego, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Tak że głosy podobne do głosu pana senatora, dotyczące edukacji regionalnej, wybrzmiewały
na różnych spotkaniach. W czasie dyskusji, o której mówiłem, a która odbyła się na Uniwersytecie
Warszawskim w Instytucie Historycznym, takie poglądy prezentowała przynajmniej część nauczycieli z Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa
Historycznego. W najbliższą sobotę będę uczestniczyć w spotkaniu Komisji Dydaktycznej PTH i jeżeli takie głosy się pojawią, to oczywiście one będą
przekazane zespołom, które opracowują podstawę
programową kształcenia ogólnego.
Klasy wstępne dwujęzyczne. To znaczy, jak państwo pamiętają, reforma, która wprowadziła 3-letnie gimnazjum i skróciła liceum ogólnokształcące,
spowodowała, że ta edukacja dwujęzyczna też byłaby skrócona. Czyli w efekcie stworzono system,
w którym funkcjonowała ona w cyklu 6-letnim, czyli i w gimnazjum, i w liceum ogólnokształcącym.
Oczywiście trzeba pamiętać, że wprowadzenie klas
dwujęzycznych było też elementem polityki państwa
polskiego w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z pewnym, byśmy powiedzieli, deficytem, jeżeli
chodzi o języki obce. Tak? Był też sposób odpowiedniego finansowania, z odpowiednią wagą, która była
uwzględniana w subwencji oświatowej, czyli 017. I ten
taki dodatkowy sposób finansowania miał wspomóc
uzupełnić to, co w poprzedniej epoce było niemożliwe. Inaczej mówiąc, to kształcenie dwujęzyczne
było taką formą wspomagającą. I w tym kształceniu
dwujęzycznym mamy z jednej strony język, który
jest powszechny, wiodący, światowy, czyli język
angielski, a oprócz tego mamy języki, które są, jak
sami uczący tych języków mówią, niszowe, czyli
francuski, hiszpański, włoski. Tak naprawdę też takim językiem jest język niemiecki. I z tego względu
mamy taki problem, który nie jest do końca tożsamy,
bo języka angielskiego uczy się dziś praktycznie od
przedszkola, czyli zupełnie swobodnie można wejść
w to kształcenie dwujęzyczne nawet w liceum ogólnokształcącym, gdyby ktoś tak chciał. Ale oczywiście
problemy mogą tu być.
My nie chcemy nikomu zamykać drogi do tego –
wręcz przeciwnie, ideą zmiany, jeżeli chodzi o kształcenie dwujęzyczne, było jego upowszechnienie, jak
byśmy powiedzieli, a nawet pewna demokratyzacja.
Chodzi o to, że w każdej szkole obwodowej można
utworzyć oddział dwujęzyczny, w którym pierwszeństwo będą mieć uczniowie z tego obwodu, ale
oczywiście dopiero po egzaminie, który dotyczy

predyspozycji językowych, a później można takie
oddziały czy oddział uzupełniać o uczniów spoza
tego obwodu. Byłaby to klasa VII i klasa VIII. I to
pozwalałoby utrzymać 6-letni cykl, który dotyczył
dwujęzyczności, czyli utrzymać liczbę godzin, które
były wcześniej uwzględniane w ramach tej dwujęzyczności.
Ale co do języków obcych, to była tu już dzisiaj
mowa o tym, że drugi język obcy wchodził do nauczania w gimnazjum, konsekwencją tego było więc
wprowadzenie drugiego języka obcego od klasy VII
i w klasie VIII. I w tym momencie mamy taką oto
sytuację: wychodząc z przekonania, że jeden język
powinien być cały czas nauczany, nauka powinna
być kontynuowana, o czym mówił już pan senator
sprawozdawca… To ma jakby wzmocnić ten język
wiodący, ale to też poniekąd utrudnia wprowadzenie
dwujęzyczności w przypadku tych wspomnianych
języków niszowych, bo zwykle jest tak, że idzie nauczanie w języku angielskim, a drugi język może
wejść od klasy VII i w VIII.
A jeśli chodzi o to, żeby dwujęzyczność faktycznie funkcjonowała… Polega ona na tym, że mamy
przedmioty, których uczy się w języku obcym i uczeń
musi to zrozumieć. Jeżeli to jest geografia, biologia,
to naucza się jej w języku obcym. Czyli, inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby ktoś, kto podejmuje takie
nauczanie, faktycznie znał język obcy, bo… O to
zresztą apelowali przedstawiciele szkół dwujęzycznych i o to zwracali się dyplomaci niektórych państw,
przede wszystkim Hiszpanii i Francji – o to, żeby
wprowadzić tak zwane oddziały wstępne, inaczej:
zerowe. I to był główny postulat. Faktycznie polega to
na tym, że mamy… To zresztą kiedyś funkcjonowało,
ale zostało zlikwidowane. Faktycznie ramowy plan
nauczania, a raczej jego komponent, przewidywał
przede wszystkim 18 godzin języka obcego. I to jest
kluczowa sprawa… Ale oprócz tego w tej ramówce
były jeszcze godziny innych przedmiotów. Nie chcę
teraz jakby z pamięci ich wyliczać, ale to było w wymiarze około 30 godzin. Tak? W sumie. I teraz my
oczywiście w ramowym planie nauczania, już razem
z właściwym rozporządzeniem, wprowadzimy też
ramówkę, gdzie będą uwzględnione te przedmioty,
kilka takich przedmiotów, które uczeń będzie mógł
dodatkowo realizować. Czy da się w tym odwzorować ramówkę historyczną, czyli tam, gdzie wcześniej
istniały oddziały zerowe, wstępne… To jest oczywiście pytanie. Bo jest 4-letnie liceum, czyli, inaczej
mówiąc, uczeń będzie miał 4 geografie, 4 biologie, 4
fizyki i chemie, 8 historii… Czy powtarzanie takiej
liczby przedmiotów jest konieczne? To jest pytanie
i to też pewnie jest jakiś element do konsultacji, które
przeprowadzimy.
Pan senator ma oczywiście rację, że te przedmioty,
które będą obok tych 18 godzin, są takim elemen-
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tem… Nawet ci dyrektorzy szkół dwujęzycznych,
z którymi rozmawialiśmy, wcale nie upierali się przy
tym, że ta ramówka ma być dokładnym odwzorowaniem tego, co było. Na pewno będzie też wprowadzonych kilka przedmiotów dodatkowych.
Jeżeli chodzi o szkoły artystyczne… To znaczy
jeżeli chodzi o obwód, to on oczywiście ma związek
z miejscem zamieszkania ucznia i łączy się z obowiązkiem szkolnym. Czyli szkoły artystyczne nie
są szkołami obwodowymi. No i tutaj skoro wcześniej mieliśmy… Jeżeli chodzi o kwestie… To zależy
zresztą, jakie to są szkoły. Bo też jakby do końca nie
jestem pewien tego… Bo są szkoły, które realizują tylko szkolenie artystyczne, i takie, które faktycznie są
szkołami ogólnokształcącymi. Wtedy ich konstrukcja
jest inna. Tak że nie wiem, czy dowożenie dotyczyło
tych, które są…
(Głos z sali: Podstawowe.)
Ale podstawowe mogą być… Mogą być też takie,
które tylko kształcą… Np. szkoły muzyczne mogą
być szkołami tylko wieczorowymi. Tak że tam, gdzie
jest obwód, jest oczywiście dowożenie. A tam, gdzie
mamy jedną szkołę, to trudno mówić o kwestii dowożenia… To już jest kwestia wyboru rodzica.
Jeżeli chodzi o pytanie, które dotyczyło organizacji w szkole, które mogą działać czy uczestniczyć…
To oczywiście ustawa przewiduje możliwość działalności. Przede wszystkim wymienia organizacje
harcerskie, czyli one mają taką ustawową możliwość
działania. A wszystko to, co się odbywa w szkole,
funkcjonowanie w niej innych instytucji czy organizacji, oczywiście musi się odbywać za zgodą dyrektora szkoły. Jeżeli mamy zaś uczniów, którzy są
niepełnoletni, to oczywiście powinno się to odbywać
za zgodą rodziców. Czyli istnieje ustawowy zapis
dotyczący harcerstwa, natomiast reszta, jeżeli chodzi
o działalność innych instytucji, musi odbywać się za
zgodą dyrektora szkoły. Ale takie elementy zostały
wzmocnione, jeżeli chodzi o prawo oświatowe, to,
co dotyczy innowacji, wolontariatu i kwestii z tym
związanych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę. Pytanie zadaje pan senator
Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, prosiłbym, żeby pan objaśnił,
na czym polega istota tej kardynalnej różnicy zdań.
Odwiedziłem kilkanaście samorządów. Wszystkie,
które zaprosiły mnie, obradowały na temat zmian
w oświacie i wyliczały, ilu nauczycieli w ich gminach
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straci pracę. To samo mówi Związek Nauczycielstwa
Polskiego. A państwo upieracie się, że tak nie będzie.
Na czym polega pana zdaniem ta różnica zdań?
(Senator Leszek Czarnobaj: Błąd samorządów.)
Czy ci wszyscy ludzie, którzy to podnoszą, samorządowcy, którzy mówią: u nas 15, u nas 26, u nas 57,
robią jakiś błąd w wyliczeniach?
Druga sprawa – szkoły specjalne. Pan senator sprawozdawca nie był w stanie odpowiedzieć.
Odpowiedział, że nie było tego na posiedzeniu komisji, a sprawa bardzo mnie interesuje. Do tej pory
w szkolnictwie specjalnym to nauczanie ogólne było
dosyć dobrze zorganizowane do poziomu gimnazjalnego i te dzieci kończyły 2 etapy szkoły, uzyskując
pewien istotny status. Teraz prawdopodobnie skończą tylko podstawówki. Rodzice i uczniowie są tym
bardzo zawiedzeni.
Kolejna sprawa, o którą chciałbym zapytać. Jak
państwo chcecie zapewnić ciągłość nauczania języka obcego, która na zasadzie dogadywania się szkół
mających jednego zarządcę była możliwa w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum? Teraz, kiedy
w większości szkoły te będą miały zupełnie innych
zarządców, istnieje obawa, że nie będzie tej ciągłości.
Czy w państwa rozwiązaniach są jakieś zabezpieczenia, ażeby można było kontynuować naukę drugiego
języka obcego? Od kiedy ten drugi język obcy będzie
uczony w szkołach podstawowych?

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

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze
dotyczy opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Wiceprezes był obecny na posiedzeniu komisji i jego
opinia była bardzo krytyczna, ja bym ją nawet nazwał miażdżącą. Opierała się według niego na konsultacjach z nauczycielami, ze związkowcami, bardzo
szerokich konsultacjach. Moje pytanie jest takie: czy
w tym jest jakiś interes grupowy, jaki jest powód
tak zasadniczo krytycznej opinii ZNP na temat tej
reformy?
I drugie pytanie, krótsze. To znaczy mam nadzieję,
że odpowiedź na nie może być krótka. Pan był uprzejmy powiedzieć, że nastąpił zdecydowanie drastyczny,
bo tak chyba pan powiedział, spadek wyniku w badaniu PISA. Ja nie znam szczegółowo tegorocznych
wyników, ich relacji do wyników z roku 2012, ale
mnie się nie wydaje, żeby to było drastyczne. Ten wynik ogólny w tym roku wynosi pięćset parę punktów.
Nie pamiętam dokładnie ile, 505…
(Senator Leszek Czarnobaj: 504.)
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…504, a w 2012 r. wynosił 511 albo 512 punktów.
Czemu pan to nazwał drastycznym spadkiem? W tym
kontekście powiedział pan rzecz ciekawą, że technologia przeprowadzania tych badań była inna, o czym
nie wiedziałem. Parę słów na ten temat poproszę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pani minister
podczas posiedzenia komisji, pan minister również,
pan senator sprawozdawca także… No, często przywołujecie przykład Finlandii. Mnie to bardzo cieszy,
bo moim zdaniem to jest dobry wzór, a dobre wzory
należy powielać. Pytanie mam następujące, Panie
Ministrze, zadałem je także senatorowi sprawozdawcy. Jakie, oprócz tego, że rozpoczęcie nauki następuje
w wieku 7 lat i że to jest system 8+4, są inne podobieństwa? Co po wdrożeniu tego państwa projektu
będzie w systemie polskim wspólnego z systemem
fińskim? To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie, z tym związane: jaką rolę w fińskim systemie pełnią kuratorzy, w fińskiej edukacji?
Kolejna rzecz. Państwo często – to dobrze – cytujecie stanowisko rektorów. Proszę jednym zdaniem
powiedzieć, czy najnowsza opinia rektorów polskich
na temat tego, co państwo proponujecie, jest pozytywna, czy negatywna? To jest kolejne pytanie.
Mam jeszcze kilka, ale teraz zadam jedno. W kolejnej rundzie będę jeszcze zadawał pytania.
(Głos z sali: To podziel sobie.)
Tak, podzielę. Panie Ministrze, jeśli można prosić
jeszcze raz, ale w jednym zdaniu… To była długa, ładna wypowiedź, ale gdyby pan minister mógł odpowiedzieć w dwóch zdaniach, jaka jest zasadnicza różnica
między szkołą branżową a obecną szkołą zawodową… Proponuję: szkoła branżowa różni się od szkoły
zawodowej tym, że ma więcej zajęć z tego, tego i tego,
a oprócz tego robią tam to, to i to. Chciałbym coś takiego usłyszeć. Dlaczego o tym mówię? Ja pochodzę
z miasta, w którym władze oświatowe, samorządowe bardzo dobrze współpracują z przedsiębiorcami.
Byłem na spotkaniu i oni mnie o to pytali, no ale
nie bardzo potrafiłem wyjaśnić. Jak pan minister mi
powie, to ja im to przekażę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Kwestia dotycząca różnicy zdań wielokrotnie była przez nas
wyjaśniana. Ona dotyczy przede wszystkim sprawy
związanej z liczbą uczniów – o tym zresztą mówił
pan senator sprawozdawca – to znaczy różną liczbą
uczniów w oddziale szkoły podstawowej i gimnazjum. Inaczej mówiąc, wtedy, kiedy uczeń trafiał
do gimnazjum, tworzono ponownie oddziały. I z racji tego, że… Tak jak mówiliśmy, gdyby porównać
spadek liczby szkół podstawowych i gimnazjów,
to będzie widać, że samorządy w dużym stopniu –
to wynika oczywiście ze statystyki – likwidowały
głównie szkoły podstawowe, a starały się utrzymać
gimnazja. Stąd drastyczna różnica pomiędzy spadkiem… Zresztą te statystyki zafałszowuje też kwestia
sześciolatków, którzy znaleźli się w systemie. A więc
liczba uczniów gimnazjum spadła o 1/3. Oczywiście
samorządy z różnych powodów, najczęściej oszczędnościowych, starały się też zwiększyć przy przechodzeniu do gimnazjum liczbę uczniów w oddziale gimnazjalnym. Inaczej mówiąc, jeżeli uczeń, który jest
obecny w klasie VI, będzie w takiej samej klasie VII,
to automatycznie spowoduje to, że takich oddziałów
będzie więcej. Liczymy, że takich oddziałów będzie
o kilka tysięcy więcej w skali kraju, a co za tym idzie,
musi wzrosnąć liczba etatów. No, to też zależy od samorządu, samorząd oczywiście może się różnić… Ja
się z tym zgodzę. Miałem teraz przyjemność uczestniczyć w jednej z debat w Krakowie, przysłuchiwać
się jej, a także móc dokładnie przeanalizować to, co
miasto Kraków przygotowało. Oczywiście gdyby popatrzeć tak czysto przeliczeniowo, to te dane, które by
wynikały z czystej statystyki, się różnią, dlatego że
Kraków mówi o znacznie większym wzroście liczby
etatów nauczycielskich, inaczej mówiąc, o dwustu.
Jednak gdyby to przeliczać, to tych etatów byłoby
znacznie więcej…
(Senator Mieczysław Augustyn: To są powiaty…)
…ale nie aż tyle. Podobnie jest w przypadku wielu
innych miast. No, można by popatrzeć… Jak byłem
w Tarnowie, to tam…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam bardzo, ale to są powiaty grodzkie, a ja mówię o…)
Nie, to nie są powiaty grodzkie, tylko… Chodzi
o to, że my uwzględniamy ten rocznik, który odchodzi, wyliczamy to, że wzrośnie on w klasie VII
i VIII. Oczywiście przedstawiając te dane, staramy
się też odliczyć to, co znajdzie się w powiecie, czyli… Oczywiście, że inaczej wygląda to w powiatach
grodzkich, ale tak czy inaczej nastąpi zwiększenie
liczby oddziałów. I stąd jest ta różnica. A decyzja i tak
będzie samorządów. Od nich zależy, w jaki sposób
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zorganizuje się te oddziały, jak będzie wyglądała sieć
szkół.
Co do szkół specjalnych – oczywiście uczeń będzie miał możliwość kształcenia w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, będzie to
na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym będą mogli także kontynuować naukę, to znaczy będą oddziały przysposabiające do pracy. A więc tutaj zagrożeń nie ma. I tak jak
mówił o tym chyba senator sprawozdawca, ten czas
nauki zostanie wydłużony. Zostanie to wydłużone do
dwudziestego czwartego roku życia.
Jeżeli chodzi o język obcy… O tym też już mówiłem. W szkole podstawowej, czyli obecnej sześcioklasowej, język obcy był jeden…
(Senator Mieczysław Augustyn: Drugi, drugi.)
…drugi pojawiał się w gimnazjum. Czyli jeżeli
uczeń przejdzie do klasy VII, to wtedy wejdzie drugi
język. I tak jak to było do tej pory… Generalnie, jeżeli
chodzi o siatkę godzin, to w siatce pani minister Hall
mieliśmy do czynienia z połączeniem tych godzin
na oba języki, natomiast tutaj są one zróżnicowane.
Tak więc będzie drugi język obcy, tak jak wcześniej
był w gimnazjum, ale jest to kwestia różna od dwujęzyczności, bo tam po prostu wybrane przedmioty
muszą być nauczane w języku obcym.
Jeżeli chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego,
to jego podejście wydaje się nie do końca spójne
z tym, co związek nauczycielstwa miał – no, tak mi
się wydaje – w programie. No bo związek nauczycielstwa w swojej strategii w grudniu 2011 r. wskazywał
przede wszystkim na to, co jego zdaniem jest niewłaściwe w polskim systemie edukacyjnym. I wskazywał
na to, że o sukcesie edukacyjnym dziecka decyduje
przede wszystkim status rodziców, i tak naprawdę
badania PISA to potwierdzają, nie tylko zresztą te
badania, także inne, że to jest czynnik kluczowy.
Czyli na ten czynnik nierówności i także pewnej selekcji wskazywał związek nauczycielstwa w swojej
strategii „Pakt dla edukacji” na stronie 5.
Jeżeli chodzi o kolejną kwestię… I my staramy
się odpowiedzieć na to, o czym pisali związkowcy
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, my o tym mówimy głośno i mówimy, że chcemy temu zaradzić.
W tej strategii wskazywano też na to, że powstał
system szkół elitarnych, zresztą mówiłem też o tym,
że tak naprawdę gimnazja stały się w dużych miastach selekcyjne. I na to zjawisko, jako negatywne,
wskazywał Związek Nauczycielstwa Polskiego. No,
my też, tworząc szkołę de facto powszechną, staramy się w jakiś sposób faktycznie przywrócić pewne
nauczanie jako powszechne.
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Dalej, związkowcy z ZNP wskazywali w swoim „Pakcie dla edukacji” na wpływ kuratora oświaty i domagali się, by wzmocnić jego uprawnienia.
Możemy powiedzieć, że postulat ZNP został przez
nas zrealizowany, bo kolejne zmiany wzmocniły
status kuratora oświaty. Przede wszystkim to, na co
wskazywał Związek Nauczycielstwa Polskiego, to
opinia, która byłaby skuteczna w przypadku likwidacji szkół, i z możliwości wydania tej opinii negatywnej w tym roku kuratorzy korzystali.
Wskazywano też na uprawnienia samorządów i relacje między dyrektorami szkół a czynnikami społecznymi. Czyli tak naprawdę kwestie opiniowania
arkusza organizacyjnego przez związki zawodowe
czy większego uspołecznienia konkursu na dyrektora
szkoły są w jakiś sposób odpowiedzią także na postulaty związkowców, również Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
Oczywiście, kwestia finansowania małych szkół
czy w ogóle kwestia małych szkół to też ważny element, który będziemy jeszcze chcieli wzmocnić w następnym kroku.
Dalej, kwestia przedszkola. Można powiedzieć, że
subwencjonowanie sześciolatka jest także pewnym
elementem wyjścia naprzeciw temu, o czym mówiono, czyli pewnej dostępności, w innym charakterze,
dlatego że to daje samorządom po prostu szansę
zwiększenia sieci przedszkolnej.
To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to chociażby zjawiska niepożądane. O tym też pisali związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i to też jest
ważny element naszego programu, na który staramy
się zwrócić uwagę.
Kolejna kwestia to kwestia płac, wymiaru godzin,
standardów. Pani minister Anna Zalewska zaproponowała związkom zawodowym, w tym Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego, tzw. stolik branżowy. Na
to związkowcy z ZNP zgodzić się nie chcieli, powołany został natomiast zespół, który ma takie kwestie
rozstrzygać, także z udziałem central, które są reprezentatywne, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
„Solidarności” i Forum Związków Zawodowych, oraz
tych ministrów, którzy prowadzą szkoły, czyli także
szkoły zawodowe. Możemy więc powiedzieć, że te
postulaty są realizowane. Możemy powiedzieć, że
postulat ogólnozwiązkowy, dotyczący art. 42 ust. 2
Karty Nauczyciela, czyli ten, który mówił o tzw. godzinach karcianych, też został przez nas podjęty. No
trudno mówić, że nie podjęliśmy tych postulatów,
które podnosiło środowisko nauczycielskie, także
to zrzeszone w Związku Nauczycielstwa Polskiego.
A więc takie działania też staramy się podejmować.
Co do badań PISA i tych różnic, tego, czy one są
drastyczne, czy też nie, powiem tak. Gdybyśmy popatrzyli na to, jak to wygląda, na to, co tam wyszło, to
okazuje się, że spadki wyników były jednymi z naj-
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większych, tak? Czyli jak tam… Nie chcę w tej chwili
wprowadzać w błąd, bo nie mam tej tabelki przed
sobą, ale te spadki – jeśli dobrze pamiętam, choć nie
pamiętam, dla których z 3 kompetencji – były takie,
że to było np. minus 24 punkty wokół tych pięciuset,
o których panowie senatorowie mówili. Większy był
w Turcji, minus 30, tak? Co do którejś z kompetencji to, zdaje się, większy spadek był w Wietnamie.
Wysoki spadek zanotowała też np. Korea.
Teraz oczywiście możemy się nad tym zastanawiać. Ja nie usłyszałem, aby w dniu prezentacji
wyników PISA przedstawiciele Instytutu Badań
Edukacyjnych potrafili w sposób konkretny odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tego spadku.
A jeszcze co do tego spadku to powiem, że w naukach przyrodniczych z dziewiątego miejsca na
dwudzieste drugie, w matematyce z trzynastego na
siedemnaste, osiemnaste. Inaczej mówiąc, te spadki
były. Można mówić, że drastyczne, niedrastyczne,
w każdym razie duże. Pewnie lepiej widać to na wykresie.
To jest oczywiście ważne pytanie, na które minister edukacji musi odpowiedzieć, ale musi też być
wsparty przez naukowców, którzy takie wnioski będą
formułować. Na ile ten spadek był warunkowany
zmianą formuły testu? To jest oczywiście prawda,
panowie senatorowie mają rację. Tak jak powiedziałem, takiej stuprocentowej odpowiedzi tu nie było.
Ewidentna – tu możemy powiedzieć, że drastyczna – była różnica wyniku pomiędzy opcją papierową a opcją komputerową. Ewidentnie to było widać
i oczywiście zwrócono na to uwagę. I teraz, kiedy
było wiadomo, że nastąpi całkowita zmiana formuły,
czyli że w roku 2015 będzie to już tylko wersja komputerowa, przeprowadzono pilotaż w roku 2014 i on
nie wykazał, nazwijmy to, niebezpieczeństwa, tego,
że może to mieć tak drastyczny wpływ. Tu nie chodzi
też o to, że ta opcja papierowa czy komputerowa była
tylko efektem, nie wiem, „kliknij B”. Opcja komputerowa dała możliwość wprowadzenia innych zadań,
inaczej mówiąc, pewnego doświadczenia w wersji
wirtualnej, które musiał uczeń przeprowadzić.
Dlatego jest pytanie: na ile ten efekt nowości odbił
się na wyniku? Zresztą nie tylko w Polsce te wyniki spadły, to też trzeba obiektywnie powiedzieć, bo
było to udziałem wielu krajów, ale w Polsce ten efekt
był szczególnie zauważalny. Tak czy inaczej, niezależnie od tego wydaje się przesadne stwierdzenie,
które sformułowano podczas analizy wyników tych
badań w roku 2012, że wcześniej był to tylko efekt
czynnika społeczno-kulturowego. Bo tak naprawdę
w przypadku badań PISA nie do końca się patrzy na
sam system edukacyjny, raczej patrzy się na to, na
ile ten piętnastolatek będzie dalej się sprawnie poru-

szał, też poza systemem. To raz. A dwa – istotnym
elementem badania jest to, że się zwraca uwagę na
czynnik społeczno-kulturowy. I wcześniej ewidentnie… Zresztą powszechnie mówią o tym naukowcy,
mówił o tym prof. Sawiński, bo on niejako najdogłębniej, na podstawie badań PISA to przedstawił.
Inni starali się posłużyć egzaminami zewnętrznymi
czy EWD, czyli edukacyjną wartością dodaną, ale
już musieli ankietować rodziców. Bo w przypadku
polskich egzaminów zewnętrznych nie ma możliwości uzyskania danych dotyczących rodzica, czyli jego
statusu społecznego, materialnego czy kulturowego.
Ale też udało się zauważyć… Też IBE prowadziło
takie badania, bardzo wielowątkowe, np. na temat
wpływu, nie wiem, korepetycji na EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną, czy wpływu zajęć dodatkowych na edukacyjną wartość dodaną czy w ogóle
na wynik ucznia. Tak że takich badań było bardzo
wiele. Ale one np. wyraźnie pokazały w przypadku
analizy podstawy programowej języka polskiego, że
to, o czym się często mówi w cudzysłowie, że liczba
książek w domu ma wpływ na wynik z języka polskiego… Dosłownie, tam, gdzie, w domu jest 500
książek, tam… W zdecydowany sposób to wpływa na
wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.
Czyli status kulturowy cały czas zachował znaczenie.
Na pewno badania PISA są ważnym elementem,
na który zwracamy uwagę. Ale też chciałbym zauważyć, że minister edukacji narodowej, który finansuje
te badania, zapoznał się z wynikami w momencie
ogłoszenia, ze wstępnym raportem. Czyli można powiedzieć, że wiele osób tym się zajmujących w momencie ogłoszenia miało pewnie większą wiedzę na
ten temat niż minister edukacji narodowej. Ale staramy się za tym nadążyć i jak najpełniej przedstawić
te wyniki państwu senatorom.
Pytanie dotyczące Finlandii. No, oczywiście,
to jest pytanie, które powraca. Bo Finlandia była
wzorem. Po ostatnich badaniach PISA pewnie ktoś
powie, że Estonia powinna być wzorem. Myśmy
nawet sobie z prof. Konarzewskim żartowali, że
po badaniu TIMSS, to pewnie Kazachstan… Pan
prof. Konarzewski, który się tym zajmuje, powiedział,
że osobiście to sprawdzał i że lepiej nie sprawdzać
tego, jak uzyskano ten wynik w Kazachstanie. Ale
oczywiście, mówiąc poważnie, na pewno Finlandia
jest krajem specyficznym, tak jak szereg innych krajów skandynawskich. Bo to, co też widać w badaniach
PISA, to czynnik społeczno-kulturowy. I oczywiście,
patrząc np. na Izrael, moglibyśmy powiedzieć, że
wyniki Izraela są niższe. Ale przecież nikt nie powie,
że w Izraelu nie ma innowacji albo że gdzieś tam nie
ma wysokich wyników, jeżeli chodzi o technologię
i naukę. To wszystko wynika ze struktury społecznej. Finlandia jest raczej krajem jednolitym, też innym kulturowo. O tym zresztą pisał prof. Sawiński,
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wskazując na Finlandię. To znaczy, że tam jednak
w społeczeństwie tkwi dość mocne przywiązanie do
równości. Tam, gdzie społeczeństwo deklaruje takie przywiązanie do równości, jest zupełnie inaczej.
W Polsce mamy do czynienia jednak z indywidualną karierą, z dążeniem do indywidualnego sukcesu
i nie da się pewnych rozwiązań, które tam przyjęto,
dotyczących rejonizacji, przypisania kogoś do szkoły, w 100% przepisać do nas. Inny jest także system
kształcenia nauczycieli. Oni muszą tylko kilka konkretnych szkół… Odpowiednio wykształcone osoby… I też sposób doskonalenia, tak jak w większości
krajów starej Unii, dokonywany jest przez instytucje
publiczne, a nie niepubliczne, tak jak jest w Polsce.
I ten status wykształcenia może być nadany tylko
przez instytucje publiczne, uczelnie, a nie niepubliczne. Tak że do końca się tego wszystkiego nie da
przełożyć. Zresztą to, na co prof. Sawiński najbardziej
zwraca uwagę w przypadku Finlandii, to jej protestancki charakter. Bo trudno np. kraje skandynawskie,
o tradycji luterańskiej, porównać do końca z krajami
o tradycji katolickiej. W ogóle jest inne podejście…
Zresztą to też jest w ogóle zarzut do PISA, że często
nie da się porównać np. ambicji dziewczynek w jakimś kraju, które są jakby społecznie niżej i muszą
się bardziej starać, do tego, jak to wygląda w innych
krajach.
Co do tego, jaka jest pozycja kuratora oświaty
w Finlandii, to nie wiem. Nie potrafię w tej chwili
odpowiedzieć. Proszę mi…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tam nie ma kuratora,
Panie Ministrze.)
(Senator Grażyna Sztark: Nie ma kuratora.)
Słucham?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma kuratora.)
No właśnie, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie
chcę o tym mówić. To po prostu wynika z zupełnie
czego innego, to znaczy z tego, że w Finlandii jest
dość mocne przypisanie do miejsca, jest szkoła obwodowa i w zasadzie trudno jest ją zmienić.
(Senator Grażyna Sztark: Nie, chyba nie
w Finlandii.)
Ale chciałbym powiedzieć jeszcze tylko na koniec, na co prof. Sawiński zwraca uwagę, że nawet
w Finlandii rodzice starają się czasami obwód ominąć.
To już tylko tak gwoli żartu. Tak że to tam wynika
z innych przesłanek społeczno-kulturowych, tam po
prostu tego nie potrzeba. Ja nie wiem, czy da się to
przyrównać, czy nawet gdybyśmy chcieli tak zrobić,
to społeczeństwo polskie dałoby się do takiego systemu przekonać.
Teraz co do szkół zawodowych… To, co często
podnoszono, jeżeli chodzi o system szkolnictwa zawodowego, to jest oczywiście kwestia powiązania go
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z pracodawcą, to jest kwestia szkolnictwa dualnego,
to jest kwestia wpływu pracodawców na podstawy
programowe i system egzaminacyjny. I to, co też
często podnoszono, to to, że w szkolnictwie zawodowym ze względu na dużą liczbę kwalifikacji jest
wielość egzaminów. Zresztą jest w ogóle kwestia
pewnego kłopotu w funkcjonowaniu całego systemu egzaminacyjnego i kwestia tego, że w zasadzie
egzaminy się odbywają na okrągło tam, gdzie mamy
wiele zawodów, wiele kwalifikacji. I to jest element,
który ma zostać zmieniony, czyli inaczej mówiąc,
będzie też kwestia zmian podstaw programowych.
Ale jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to tak
jak powiedziałem, na razie tak naprawdę mamy do
czynienia tylko z częściową zmianą. Bo w tym systemie szkolnictwa ogólnokształcącego ze względu
na to, że mamy uczniów po gimnazjum, nie za wiele
się zmieni, natomiast zmieniać się ma komponent
zawodowy. I wraz ze zmianą w szkolnictwie ponadpodstawowym w roku 2019 będzie też dalsza zmiana
dotycząca szkolnictwa zawodowego.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja chciałbym odnieść
się do tego, co pan minister mówił.)
Pan senator ma jeszcze pytanie?
(Senator Leszek Czarnobaj: Do tego, co pan minister powiedział.)
Pytanie do pana ministra, tak? To bardzo proszę.
Ale już krótkie, bo…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak, teraz bardzo
krótkie.)
…będzie kolejna tura pytań.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, czy mógłby pan powiedzieć – bo
wymienił pan nazwisko pana prof. Konarzewskiego
– czy pan zna opinię pana profesora na temat tej reformy, likwidacji gimnazjów?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Ja miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z panem prof. Konarzewskim. Rozmawiałem z nim w czasie debaty w Krakowie, w której uczestniczyłem,
wiele miesięcy temu i rozmawiałem z nim, ponieważ
jest członkiem Rady Naukowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, miałem przyjemność z nim rozmawiać. Rozmawiałem także przy okazji badań TIMSS.
Tak że dyskusja, która dotyczy systemu edukacyj-
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nego i wyników, czyli analiz, jest oczywiście jedną
kwestią, a wyciąganie wniosków z badań jest drugą
kwestią. Jeżeli chodzi o pana prof. Konarzewskiego,
to raczej wiem, że zwykle miał krytyczny stosunek
do różnych rozwiązań organizacyjnych. Ja oczywiście rozumiem, że są głosy krytyczne. Skoro jednak
przeprowadzono badania za ogromne pieniądze, to
szkoda jest badać coś w nieskończoność. Inaczej
mówiąc, rolą naukowców jest badać, prowadzić te
badania, opracowywać je statystycznie, ale w jakimś
momencie należy wyciągnąć wnioski, być może inne
niż pan prof. Konarzewski wyciągnął.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Jarosław Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Ministrze, mimo wszystko mam pewne
obawy, na ile w przypadku języków niemieckiego,
hiszpańskiego i francuskiego ta liczba godzin będzie
wystarczająca do zdawania egzaminów końcowych.
Ale mam dwa pytania.
Pierwsze. Na ile w ustawie są doprecyzowane zasady funkcjonowania oddziałów szkół międzynarodowych i zasady dokonywania naboru kandydatów do
tych oddziałów? Takie szkoły istnieją. Czy ta reforma
tego nie wywróci?
Drugie pytanie, jak mi się wydaje, dotyczy poważniejszego problemu. Mianowicie jest tak, że
w niektórych przypadkach ten dodatkowy rocznik, który później będzie też drugim rocznikiem
w szkołach podstawowych, może powodować ścisk.
W związku z tym samorząd będzie próbował przesunąć roczne przygotowanie przedszkolne z powrotem do przedszkoli, zwłaszcza jeżeli zerówki
są prowadzone w budynkach szkoły podstawowej.
Od 1 września 2017 r. będzie obowiązywał przepis,
który mówi, że jest obowiązek stworzenia miejsca
w przedszkolach dla wszystkich dzieci 3-letnich.
Czy w związku z tym nie należałoby złagodzić tego
przepisu o obligatoryjności stworzenia przez gminy
miejsc w przedszkolach dla trzylatków? No, jeżeli
nie zapewnią one tych miejsc, to będzie się to wiązało z dokuczliwymi dla samorządów kłopotami
finansowymi. Dziękuję.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, jeszcze trzy krótkie pytania.
Wprowadzono egzamin ósmoklasisty. No, po raz
pierwszy się z tym spotykam. Czy to oznacza, że
młody człowiek, który skończy 8 klas, ale do tego
egzaminu nie przystąpi, nie będzie już mógł dalej
funkcjonować w systemie nauczania? Tak to rozumiem. Czy to jest obowiązkowe? Czy każdy musi
ten egzamin zdać? Bo przecież można skończyć
8 klas i bez tego egzaminu – tak mi się przynajmniej wydaje – funkcjonować dalej. To jest pierwsze pytanie.
Drugie dotyczy refundacji podręczników języka
obcego nowożytnego, zróżnicowanych pod względem zaawansowania. Tu jest wspomniana dopłata
25 zł do podręcznika. Oczywiście pomijam to, że te
podręczniki są bardzo drogie, bo kosztują od 50 zł
do mniej więcej 110 zł, zwłaszcza te na poziomie
zaawansowanym. Kto dopłaca tę różnicę? Czy to
spoczywa na uczniu, szkole, samorządzie? Bo my
o tym nic nie wiemy.
Trzecie pytanie jest związane z edukacją regionalną. Nie bez kozery już o to pytałem, bo tu, w art. 3,
jest mowa o tym, że system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie.
Prawda? I pytałem o to dlatego, że my na posiedzeniu
komisji kultury, na którym mówiliśmy o językach
regionalnych, zetknęliśmy się z podręcznikami, które
ukazują się na Śląsku, podręcznikami wydawanymi przez grupę jakichś tam ludzi, którzy chcą doprowadzić do autonomii Śląską. I w nich były takie
prawdy historyczne zawarte, z którymi, przyznaję,
zetknąłem się po raz pierwszy. Nawet sprawdzałem,
czy to nie jest tłumaczenie jakiegoś poniemieckiego
podręcznika układanego przez ministra propagandy III Rzeszy, bo w Łodzi są takie podręczniki z lat
okupacji i one w bardzo charakterystyczny sposób
mówią o tym samym. No, m.in. jest w nich mowa
o tym, że powstanie śląskie wywołali Polacy, żeby
wydrzeć Śląsk. Jeżeli uczeń z jednej strony będzie się
uczył tego typu regionalizmu, a z drugiej strony na
lekcji historii pozna faktyczną historię tego kraju, to
będzie chyba troszeczkę zaskoczony. Będzie myślał,
że to jest jakaś taka swoista schizofrenia historyczna.
Czy państwo macie wpływ na to, jak te dodatkowe
podręczniki są udostępniane? No, trudno mi o tym
dalej mówić, bo nie poznałem tego systemu. To był
zupełny przypadek, że te podręczniki do nas dotarły.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Ryszard Bonisławski. Proszę bardzo.

Bardzo dziękuję.
Senator Leszek Czarnobaj.
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Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jest już późna godzina. Czy można prosić o trochę krótsze wystąpienia? One są bardzo
ciekawe, ale myślę, że byłyby odpowiedniejsze na
trochę innym spotkaniu. Dowiedziałem się z tego
długiego wystąpienia, Panie Ministrze, że – jeśli dobrze rozumiem – różnica między szkołą zawodową
a szkołą branżową będzie polegała na liczbie egzaminów kwalifikacyjnych. No, to jest zasadnicza różnica.
I tu rodzi się pytanie, którego już nie zadam: czy nie
można byłoby zrobić tego w ramach szkoły zawodowej? No, ale potrzeba jest taka, żeby się nazywała
„branżowa” i cała siła reformy w tej szkole branżowej.
Wracam do pytania. Panie Ministrze, mówił pan
o tym, że likwidujemy zbyt szybką selektywność,
kwestię powstawania dobrych i złych gimnazjów,
dużego różnicowania… Czy pan minister zna ostatnie
badania PISA OECD właśnie na temat rozwarstwienia? Czy w Polsce rozwarstwienie zwiększyło się
do roku 2000 czy zmalało? Żeby panu ułatwić, powiem, Panie Ministrze, że ostatnie badania mówią, że
w Polsce wzrósł odsetek najlepszych uczniów, zmalał
odsetek uczniów najsłabszych i drastycznie zmniejszyło się rozwarstwienie. To po pierwsze.
Po drugie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę o pytanie.)
Pani Marszałek, na końcu je zadam, już… Jeśli
pani marszałek pozwoli, to szybciej skończymy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
W 2000 r. 20% absolwentów klasy VIII miało
problemy z czytaniem i rozumieniem tego, co czytają.
W ciągu 3 lat istnienia gimnazjów… W 2003 r. ten
sam wskaźnik zmalał w Polsce do poniżej 10%, do
9%. Proszę mi pokazać wyższość – jak rozumiem, to
jest clou – cyklu 8+4 nad cyklem 6+3+3.
(Senator Grażyna Sztark: Chciałeś szybko.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, apeluje pan o bardziej zwięzłe
wypowiedzi do pana ministra, a ja apeluję o bardziej
zwięzłe pytania.
(Senator Jarosław Obremski: To już któryś raz.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Biorę to sobie do serca, Pani Marszałek.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Oddziały międzynarodowe pozostają w systemie edukacji.
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Jeżeli chodzi o oddziały „0”, to oprócz tych 18 godzin wprowadzane zmiany będą pozwalały różnicować język pierwszy i język drugi tak, żeby można
było to zamienić. Chodzi o to, żeby liczba godzin
języka była większa. Tak? To jest jeszcze jedna zmiana, bo mówiliśmy, że jest język wiodący, ale będzie
też można dokonać zmiany…
Co do kwestii przedszkola, to na pewno są tu niewielkie zmiany, które nastąpiły po zmianie obowiązku szkolnego. One musiały w szczególności nastąpić
w tej grupie pięciolatków, gdzie było roczne przygotowanie. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc w przedszkolach
publicznych i miejsc w przedszkolach niepublicznych, które może wykorzystać samorząd, to ta liczba
powinna być wystarczająca. Kwestią sporną jest to,
w jakim stopniu samorząd… w jaki sposób samorząd
prowadzi politykę przedszkolną.
Razem z wprowadzeniem kilka lat wcześniej tzw.
ustawy przedszkolnej, wprowadzono dotację, która
miała pozwolić samorządom na rozbudowę przedszkoli, choć, jak pamiętamy, prowadzenie przedszkola
jest zadaniem własnym, realizowanym ze środków
własnych. Taka dotacja się pojawiła, a teraz zmienia
to subwencja na sześciolatka. Oczywiście, że punktowo, w różnych miejscach będą musiały nastąpić
zmiany. Liczba miejsc w przedszkolach jest… Kiedy
wcześniej mówiliśmy o zmianie obowiązków sześcio- i siedmiolatka, to wtedy również mówiliśmy
o tym, że ta liczba miejsc w placówkach publicznych
i niepublicznych jest wystarczająca.
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie była prawda.)
Miałem krótko mówić.
Jeżeli chodzi o egzaminy, to oczywiście wcześniej
one też były tak skonstruowane, że sprawdzian był
tylko diagnostyczny, ale zaczął być wykorzystywany
też jako element selekcyjny, jako element oceny szkoły i oceny dyrektora niezgodnie z tym, do czego był
przeznaczony. Oczywiście egzamin dalej będzie miał
funkcję diagnostyczną i dalej będzie miał funkcję
selekcyjną, a wynik, jaki uzyska uczeń, będzie wskazywał, gdzie on się będzie mógł odnaleźć w innych
kryteriach naboru.
Kwestia dopłat do podręcznika. No, tutaj niewiele
się zmienia. Oczywiście, że wydawcy podręczników
sygnalizują różne problemy, ale w tym momencie
możemy powiedzieć, że zastanawiać się nad tym, nad
różnymi rozwiązaniami, można będzie od stycznia,
wtedy, kiedy w ogóle będziemy zastanawiać się nad
kwestią funkcjonowania całego systemu oświaty, nad
kwestiami związanymi z płacami nauczycielskimi,
nad funkcjonowaniem samej subwencji i wag, które
w niej występują.
Kwestia edukacji regionalnej. Oczywiście, tak jak
powiedziałem, ona była możliwa w różnym stopniu –
wcześniej istniały tzw. ścieżki regionalne, ale obecnie,
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tak jak powiedziałem, one nie zostały przewidziane
w podstawie programowej.
Jeżeli chodzi o kwestie tych wspomnianych wyników i badań, to akurat oczywiście te dwa skrajne
momenty, czyli chodzi o tych uczniów mających
słabsze wyniki i tych z wynikami lepszymi… To
się zmieniło, no i akurat w ostatnim badaniu jest,
niestety, na odwrót. Czyli mamy spadki, które są
niekorzystne, czyli, inaczej mówiąc… i dla jednej,
i dla drugiej grupy.
Oczywiście też z badań PISA… I tu oczywiście
jest racja co do tego, o czym mówił pan senator, czyli
o tym roku 2003, o tym, że tam było widać pewną
poprawę. Ale badacze później zauważyli negatywne
zjawiska. Zresztą ostatnio publicznie wypowiadał się
na ten temat chyba prof. Sawiński, wskazując na to, że
po prostu… On to określił tak: do akcji… Tak mniej
więcej to podaję, nie chcę tego cytować, bo mówię
z pamięci. Otóż włączyli się rodzicie, pojawiły się
korepetycje i ten czynnik zaczął znowu mieć istotne
znaczenie. Jak powiedziałem, nie potrafię w całości tej tezy wypowiedzieć, ale ona tak mniej więcej
brzmiała.
A co do selekcji, to przede wszystkim zjawisko
to na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych
badał prof. Dolata i on nazwał to masywnym, ukrytym procesem, który zaczął się uwidaczniać gdzieś
w połowie lat osiemdziesiątych, przede wszystkim
właśnie jako wynik tego wpływu czynnika rodziców.
Zresztą w 2012 r., w badaniu, w dotyczącym tego
materiale, badacze wyraźnie stwierdzili, że wzrost
wyników do 2009 r. był ich zdaniem – choć trudno
powiedzieć, dlaczego potem nie – efektem przede
wszystkim różnic społeczno-kulturowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie panu ministrowi?
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja chcę zapytać o zasoby w oświacie, o zasoby budynków gimnazjalnych. Ile jest tych
budynków gimnazjalnych osobno stojących, nie tych
połączonych ze szkołami innego typu, tylko budynków, gdzie są tylko gimnazja? I w ilu tych budynkach
będą mogły istnieć innego typu szkoły – szkoły podstawowe czy licea? Te budynki budowane tylko dla
gimnazjów są chyba nieco mniejsze niż te budowane
dla innych typów szkół. Czy ma pan informacje na ten
temat? Jeżeli tak, to prosiłbym o ich podanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek
Stanisław Karczewski)
(Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Edukacji
Narodowej Maciej Kopeć: Już…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mówił pan, tak bardzo obraźliwie
w stosunku do nauczycieli gimnazjów, że to był kurs
przygotowawczy… do nauczycieli liceów, że to był
tylko kurs przygotowawczy. Proszę powiedzieć, jaki
procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdawał
maturę teraz, a jaki wtedy, kiedy był 4-letni ogólniak?
I jaki z tego wynika wniosek?
I drugie pytanie: dlaczego pana zdaniem tak wielu
rektorów szkół wyższych krytykuje tę reformę, skoro
mieliby dostawać lepszych uczniów? Czy oni czegoś
nie rozumieją? Czy to też tylko badacze lub gadacze,
których można ominąć?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze z pań i panów senatorów chce zadać
pytanie?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Odpowiem
na pytanie pana marszałka, jeżeli chodzi o zasoby
gimnazjalne i samodzielne gimnazja prowadzone
przez samorząd. Takich szkół jest około 2 tysięcy.
Część z nich faktycznie została wybudowana jako
samodzielne gimnazja. Wskazując na te zasoby, mogę
powiedzieć, że na te statystyki w różny sposób możemy patrzeć. Tak? Mnie oczywiście jest trudno patrzeć
na każdy samorząd, ale gdybym popatrzył na mój
własny, czyli szczeciński, to te gimnazja dzielą się na
takie 3 grupy. To znaczy, te które są samodzielne, te
które są w zespołach szkół, czyli gimnazjum i podstawówka, ewentualnie gimnazjum i liceum, a oprócz
tego oczywiście są takie, które są samodzielne, ale
tylko na papierze. To znaczy, w momencie reformy
pana profesora Handkego po prostu budynek szkoły
podstawowej podzielono na 2 części i funkcjonują one
jako samodzielne 2 szkoły. Tak? Np. w Szczecinie to
jest mniej więcej 1/3. Inaczej mówiąc, tutaj nie ma
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problemu, żeby szkołę podstawową połączyć z gimnazjum, ponieważ tworzy ona jeden zespół szkół,
ale można się zastanawiać. Tak? Gimnazjum było
obliczone przeciętnie na 300 uczniów. Powstały też
gimnazja giganty. Był taki gigant, chyba jedno z największych gimnazjów, w Gryfinie pod Szczecinem.
Chodziło tam w pewnym momencie ponad 1 tysiąc
uczniów. Czyli istnieją duże i małe, tak jak powiedziałem. A średnio miało ono liczyć – z tego co pamiętam z tych wyliczeń – bodaj 307 uczniów. Czyli
jeżeli mamy taką szkołę, to wystarczy popatrzeć na
liczbę dzieci w oddziale i pewnie spokojnie można by
utworzyć jednociągową szkołę podstawową – tak że
jest możliwość takiego przekształcenia – albo inną,
to zależy od liczby uczniów w oddziałach. Tak? Ja
nie chcę tutaj… To też zależy od liczby sal. Każdy
przypadek takiej szkoły jest indywidualny. Można
oczywiście ją przekształcić, co jest łatwiejsze. Na
to już panowie senatorowie zwracali uwagę, że tam,
gdzie mamy powiat grodzki, można przekształcić
w różny typ szkoły ponadpodstawowej, czyli w liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę branżową.
Taką możliwość przepisy dają. Czyli można to wykorzystać. A może być też taki przypadek: gdy mamy 2
szkoły obok siebie, to też przepis nie zabrania, żeby
szkoła podstawowa funkcjonowała w 2 budynkach,
jeżeli one są blisko siebie. Tak? Taki przypadek też
można rozważyć. A rzecz jasna decyzje, jak to ma
funkcjonować i czy to spełnia warunek z ustawy, są
w ręku kuratora. Tak? Tak że takie możliwości są.
I odpowiadam na drugie pytanie. Ja nie chciałem
nikogo obrazić. Jeżeli chodzi o kurs do matury, to mówiłem to też troszeczkę w swoim imieniu. To znaczy,
ja jako wicedyrektor szkoły wprowadzałem reformę
ministra Handkego, czy ona mi się podobała, czy ona
mi się nie podobała. Tak? Czyli wypełniałem po prostu to, co państwo polskie w postaci przepisów prawa
wprowadziło. A co do kwestii kursu do matury, to tak
naprawdę proszę w takim razie popatrzeć na to w ten
sposób. Jeżeli mieliśmy 3-letnie gimnazjum, gdzie
faktycznie był program ogólnokształcący, i 3-letnie
liceum, gdzie uczeń musiał się przygotować do matury, czyli inaczej mówiąc, dwukrotnie powtarzano
ten sam model, dlatego że zmiany, które wprowadziła
pani minister Łybacka, tak naprawdę mocno zdeformowały reformę ministra Handkego, to… Jakby
odpowiadając na te deformacje reformy ministra
Handkego, pani minister Katarzyna Hall zdecydowała w ten sposób, że będzie realizacja podstawy
programowej w 4 lata, bo inaczej się nie da. Czyli
inaczej mówiąc, łączymy podstawą programową 3
klasy gimnazjum i klasę I liceum ogólnokształcącego.
Taki wybrała model wybrnięcia z tej sytuacji. Nie zakładamy przecież, że kierowały nią jakieś złe intencje,
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które miały coś tam spowodować. Zakładamy, że była
to po prostu reakcja na to, jak funkcjonował ówczesny system. Można było w różny sposób odnieść się
do tego, co jest 3-letnie, a co 4-letnie. Pani minister
wybrała taki model. Ale efektem ubocznym wyboru
takiego modelu stało się to, do czego świadomie –
a zakładam, że tak było – dążyła. Oczywiście, my to
bierzemy w cudzysłów, określamy jako „kurs do matury”, ale zakładam, że taki był tego cel. Czyli inaczej
mówiąc… Bo jak można inaczej określić skupienie
rozszerzeń po pierwszym roku nauki? Dla większości
rozszerzeń, które mogły być realizowane w wymiarze 22 godzin, czyli inaczej mówiąc, w wymiarze
np. 8+8+6… No, one były realizowane w klasach II
i III. I to tworzyło „kurs maturalny”. Bo do czego to
miało służyć?
Ale okazało się, że wrzucenie tylu godzin powoduje problemy. Uczeń zaczął mieć problem z tym, żeby
przyswoić ten materiał wrzucony z kilku przedmiotów w takiej masie godzin. To oczywiście musiało
mieć skutki uboczne w postaci korepetycji, problemów i tego, że część uczniów po prostu do matury
w jakiś sposób może nie potrafiła się ze wszystkiego
przygotować. A więc tu nie chodzi o to, że uczniowie
dokonywali wyboru.
I mamy kolejną kwestię, która się pojawiła wraz
z tą zmianą, tzn. egzamin z tymi wszystkimi rozszerzeniami. No bo zobaczmy, że te rozszerzenia
oznaczają jednak duże kwoty, które państwo polskie
wydaje, a więc w efekcie mieliśmy egzamin dodatkowy. Ale też okazało się, że on przyjął taką formułę,
że nie ma efektu: zdał – nie zdał. I to, co my wprowadzamy, to jednak przystępowanie do egzaminu,
ale takiego, że wymaga to jednak formuły zdania lub
niezdania, przynajmniej tego jednego przedmiotu,
jeżeli realizujemy 3 rozszerzenia, a takie może realizować uczeń. Czyli to jest kwestia istotna w tym, co
nazywamy kursem do matury. I to absolutnie nie jest
obraźliwe w stosunku do nauczycieli, bo po prostu
można powiedzieć, że taka była konsekwencja. Ja
myślę, że wówczas było zupełnie świadomie przyjęte,
że to ma ułatwić przygotowanie do matury. Jednak
okazało się, że wcale tak być nie musi, że to jest duża
liczba godzin do zrealizowania. To powodowało jakie
2 zjawiska? Gdy nauczyciel był chory, to trudno było
zapewnić zastępstwo w sytuacji, gdy jest taka masa
godzin do zrealizowania. Czyli inaczej mówiąc, one
mogły gdzieś tam wypadać. Równocześnie przez presję na to, żeby dokładnie rozliczać godziny w całym
cyklu nauczania… Powodowało to problem w ogóle
u nauczycieli, jak zrealizować to, co było zapisane
w cyklu. A dyrektorzy mieli problem, jak te godziny dać innym nauczycielom, zwłaszcza że reforma
pani minister Katarzyny Hall po prostu ograniczyła
przedmioty przyrodnicze i ciężko było o nauczycieli
takich przedmiotów w takim wymiarze.
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No, w tym sensie możemy mówić o kursie do matury. I trudno winić za to nauczycieli, bo system był
tak skonstruowany, żeby poprzez system rozszerzeń
uczeń był przygotowywany do matury.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan marszałek Borusewicz i później pan senator
Augustyn…

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja nie uzyskałem odpowiedzi na
moje pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …i pan senator
Czarnobaj.)
Spróbuję je w związku z tym przeformułować tak,
ażeby pana odpowiedź była w miarę ścisła.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja też nie uzyskałem odpowiedzi.)
Samorządy wybudowały budynki dla gimnazjów,
osobne budynki. I mnie nie interesują gimnazja, które
są w zespołach szkół czy są przedzielone, oddzielone
formalnie. Jest część budynków… Inaczej: jest część
gimnazjów, które mają osobne budynki. I te budynki
zostały wybudowane po to, żeby były gimnazja. Ile takich budynków jest? I ile z tych budynków będzie można
przekształcić na inną formę szkół niż gimnazja? Myślę,
że pytanie jest konkretne. I myślę też, że ministerstwo
ma jakąś statystykę. Bo ma statystykę, jeżeli chodzi
o etaty, o to, jak to będzie wyglądało po likwidacji gimnazjów, mówi o tym itd. Mnie chodzi o prostszą sprawę:
ile wspomnianych budynków będzie można wykorzystać w celach edukacyjnych, to znaczy po to, żeby były
tam inne typy szkół, podstawowe czy licea.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, ja też przypomnę może pytanie,
bo jest późna pora, może z koncentracją jest problem.
Ja pytałem, Panie Ministrze, o dane statystyczne dotyczące tego, ile teraz osób nie zdaje matury – albo
inaczej, ile osób zdaje maturę – a ile zdawało wtedy,
kiedy mieliśmy 8-klasową szkołę podstawową, 4-letnie licea i 5-letnie technika.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze pan senator Czarnobaj się zgłaszał. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, chyba z 15 lat
temu pani minister Zalewska mówiła o reformie pana
prof. Handkego, no, o wadach i zaletach tej reformy,

ale to jest mniej istotne. Powiedziała wtedy bardzo
ważne zdanie, Panie Ministrze, do redaktora: czy pan
wie – pytała pani minister Zalewska…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie mogą
podejść tutaj, z materiałem. Dziękuję bardzo.)
Nie, nie, ja jeszcze nie zadałem… Tylko czekałem,
aż pan minister zobaczy papiery.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Maciej Kopeć: Nie, nie, ja tylko… Ja nie
muszę patrzeć.)
Nie, no, nie chciałem przeszkadzać, to chwilę zaczekałem, okej.
Pani minister zapytała tego redaktora: czy pan
wie, że taką reformę w kraju, o którym dzisiaj dyskutowaliśmy, w Finlandii, wprowadzano 5 lat? Proszę
powiedzieć, dlaczego my robimy to w 5 miesięcy,
nad ranem, w Boże Narodzenie, a nie wydłużymy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma Bożego
Narodzenia, Panie Senatorze. Ja dementuję tę informację. Dopiero będzie.) (Wesołość na sali)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Boże
Narodzenie jest 25 grudnia.)
…macie państwo niesamowitą władzę, ale Bożego
Narodzenia jeszcze nie znieśliście. I nie zniesiecie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to pan chce
przenieść Boże Narodzenie na dzień dzisiejszy…)
Nie, chcę pana zapewnić, że w tym roku Boże
Narodzenie wypada dwudziestego czwartego, znowu.
(Głosy z sali: Dwudziestego piątego!) (Wesołość
na sali)
Tak że, Panie Ministrze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Już
zadał pan pytanie…)
…proszę powiedzieć…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale już pan zadał pytanie. Teraz pan minister będzie odpowiadał. Bo pan zadał już pytanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja
bardzo pana proszę, żeby pan pozwolił nam w ciągu
minuty powiedzieć…)
Ale pan przekroczył minutę, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo trzy razy pan mi
przerywa…)
To pierwsze. A po drugie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo trzy razy pan mi
przerywał.)
No to dobrze, to bardzo proszę. Ale jest godzina
00.00 czy 00.20, a pan powtórzył pytanie już trzeci
raz.
(Senator Leszek Czarnobaj: Skończę, to i tak jeszcze raz to pytanie zadam.)
Może pan zadawać, ile pan chce.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego
że wcześniej matura była wewnętrzna, a teraz jest
zewnętrzna. Dlatego trudno mi się do tego odnieść.
Natomiast niewątpliwie jest to, przy całym zagadnieniu szkolnictwa zawodowego… Mówiłem o tym
egzaminie dodatkowym, który jest zdawany jako
rozszerzony. Duża część uczniów techników oczywiście musiała do niego przystąpić, ale bywało tak,
że otwierała arkusz i nie podejmowała zbyt wielu prób
rozwiązania tych zadań. I to jest problem, jak myślę.
Ta nowa formuła matury, która pozwala na to, żeby
ten komponent rozszerzony zastąpić egzaminem zawodowym, jest pewnym wyjściem. Nie chodzi tylko
o to, żeby zmienić system szkolnictwa zawodowego,
ale także o to, żeby popatrzeć na nowo na kwestię
matur. W momencie, kiedy liczba uczniów, którzy
egzamin zdają czy otrzymują świadectwo dojrzałości… Cały czas mamy problem z tym najtrudniejszym egzaminem, czyli egzaminem z matematyki.
Oczywiście możemy zastanawiać się nad tym, dlaczego tak dobrze są zdawane bardzo trudne egzaminy z przedmiotów przyrodniczych – zdają je ci,
którzy wybierają się przede wszystkim na uczelnie
medyczne. I to trzeba rozpatrywać. Prawda? Możemy
się zastanawiać, dlaczego tak mało uczniów wybiera
rozszerzenie z informatyki, zdaje egzamin z informatyki, dlaczego jest ich tylko 6 tysięcy. Możemy powiedzieć, że kiedy zdawali go uczniowie technikum…
Oni zwiększyli tę pulę tak na oko o 1,5 tysiąca. No,
to są rzeczy, które na bieżąco trzeba obserwować
i na nie reagować. Kiedy matura była wewnętrzna, to
szkoła decydowała o tym, kto zdaje…. I tego nie da się
porównać. Był to zresztą jeden z istotnych postulatów
za tym, żeby wprowadzić maturę zewnętrzną, która
była obiektywna. Po iluś latach jej funkcjonowania
jej charakter oparty… Poszukiwanie obiektywizmu
sprowadziło ją w wielu fragmentach do testu. Stąd
jednym z elementów zmiany ma być wprowadzenie
znacznie większej liczby zadań otwartych, żeby to
nie były tylko testy.
Odpowiadając jeszcze raz na pytanie pana marszałka… Ja mówiłem, że tych szkół jest mniej więcej
2 tysiące. Teraz dzięki karteczce wiem, że ich jest
2 tysiące 81. Tak że mogę powiedzieć teraz bardziej
precyzyjnie, choć mówiąc wcześniej z pamięci, byłem
bliski podania tej liczby.
Patrząc na to, co można zrobić… Każde gimnazjum można przekształcić w 8-letnią szkołę podstawową, tutaj nie ma żadnego przeciwwskazania. Jeżeli
samorząd lokalny będzie chciał, to przekształci taką
szkołę w samodzielną 8-klasową szkołę podstawową.
Tutaj nie ma żadnych przesłanek prawnych, które by
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tego zabraniały. Od woli samorządu zależy, jak potencjał, który jest, wykorzystać. Inaczej na to pytanie
trudno jest odpowiedzieć. Samorząd zbudował i samorząd może wykorzystać ten budynek jako 8-letnią
szkołę podstawową. Jak powiedziałem, jego wielkość
pozwala na to, żeby funkcjonowała tam szkoła podstawowa.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze,
przepraszam. Mogę?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zwracam uwagę, że gimnazjum ma dwie klasy,
a szkoła podstawowa…
(Głos z sali: Trzy klasy.)
…trzy klasy, a szkoła podstawowa będzie miała
osiem klas.
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Dwanaście…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
To nie było pytanie. Panie Marszałku, to na pewno
nie było pytanie.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Augustyn pierwsze, pan senator
Czarnobaj drugie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja
tylko chciałem powiedzieć, że nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie.)
Pan senator Augustyn jako pierwszy, pan senator
Czarnobaj drugi.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam takie wrażenie, że dzisiaj
uczniowie, nie tylko w Polsce, chcą uzyskać szybciej niż dawniej konkretny rezultat w kształceniu.
Czy państwo nie obawiacie się, że po powrocie do
5-letniego technikum będzie kłopot z naborem? Kto
to będzie wybierał, kto przez 5 lat będzie próbował
zdobywać zawód? To jest pierwsze moje pytanie. Być
może w moich stronach jeszcze szerzej wyruszą na
łów niemieccy łowcy talentów ze swoimi stypendiami i zapewnią im dużo szybciej zawód w systemie
kształcenia dualnego tuż za granicą.
Poza tym chciałbym zapytać o państwa stosunek
do postulatów Forum Rad Rodziców, którzy bardzo
stanowczo protestują, grożąc nawet strajkiem szkolnym. Jak państwo odnosicie się do ich postulatów, do
ich argumentów? Czy z tym też jest tak, że naukowcy
to badają, związkowcy protestują, samorządowcom
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się to nie podoba, a forum rodziców nie ma racji, czy
są tutaj jakieś racjonalne argumenty? To jest poważna
sprawa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, przypominam
pytanie dotyczące pięciomiesięcznego okresu wprowadzania, nierozłożenia tego na dłuższy okres. Czy
mógłby pan jeszcze raz…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jest jeszcze jakieś pytanie do pana ministra?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Zacznę, Panie Marszałku, od tego pytania, na które nie udzieliłem wcześniej odpowiedzi, czyli dotyczącego okresu, w którym reforma jest wprowadzana.
Jej zapowiedź była oczywiście zawarta w exposé pani
premier, toczyły się też debaty edukacyjne. Zapowiedź
tej zmiany była w czerwcu, czyli plany ministerstwa
zostały ogłoszone wcześniej. Jeżeli chodzi o projekt
prawa oświatowego, to jest to wrzesień, czyli kwestia
szybkości terminów… Już zresztą o tym mówiłem
w przypadku zmian, które wcześniej były podejmowane w Polsce. No, nie jest to nic nadzwyczajnego,
raczej byśmy powiedzieli, że moment, który… To
wcale nie było aż tak szybkie. Naprawdę pozwalało
na to, żeby się z tym zapoznać, było poddawane konsultacjom społecznym. Inaczej mówiąc, w pełnym
trybie, który dotyczył ustawy – Prawo oświatowe
i ustawy, która je wprowadza… Był tu normalny tryb
konsultacji – to jest jedna rzecz – i część samorządów
takie działania podjęła. A więc są samorządy, które są
przygotowane, ale oczywiście czekają z ostatecznymi
decyzjami na moment uchwalenia przez parlament
ostatecznego kształtu ustawy. Jest to okres, w którym samorządy mają pewne możliwości, jeśli chodzi
o tryb wprowadzania tej zmiany. I społeczne organy, choćby związki zawodowe, mogą odnieść się do
tego. Czyli jest to moment, kiedy mamy do czynienia
z pierwszą decyzją samorządu, z projektem uchwały,
która będzie wprowadzać nowy system oświatowy.

Te decyzje będą zapadać do 31 marca. A więc, tak
jak powiedziałem, są takie jednostki samorządowe…
Zresztą z wieloma przedstawicielami takich samorządów rozmawiamy. I widać w Warszawie, w Krakowie,
widać także w innych miastach, że proces tworzenia
nowej sieci szkół rozpoczął się już dawno. Tak więc
trudno określić go jako szybki. Jeszcze raz przypomnę: jeżeli chodzi o ustawę, która wprowadzała reformę ministra Handkego, to ona została uchwalona
później niż ta, nad którą dzisiaj procedujemy.
Co do opinii rodziców – opinie rodziców są oczywiście ważne. Tak jak mówiłem, w Sali Kolumnowej
doszło do spotkania przedstawicieli rad rodziców
z całej Polski, gdzie staraliśmy się wysłuchać tych
opinii. Tam, gdzie one wpływają, są przez nas rozpatrywane i naprawdę staramy się żadnego takiego
głosu nie lekceważyć, tam, gdzie istnieje wola spotkania czy rozmawiania, to staramy się rozmawiać. Jeżeli
rząd zdecydował się na wprowadzanie tej reformy,
to oczywiście następuje to w określonym trybie, ale
trudno mi znaleźć taki przypadek, żebyśmy odmówili rozmowy, spotkania, nie odnieśli się do jakiegoś
głosu. Jeżeli pojawi się taki głos czy zaproszenie do
debaty, do dyskusji, to oczywiście się do tego odniesiemy, tego nie unikamy. Czy to będzie dyskusja
w Krakowie, czy gdzie indziej, czy w Rzeszowie, czy
w Szczecinie, to będziemy się starali w niej wziąć
udział czy w jakiś sposób się odnieść, zwłaszcza tam,
gdzie rodzice będą chcieli się odwołać do ministra
edukacji narodowej. Tak jak powiedziałem, opinie
rodziców są ważne, na pewno tam, gdzie być może
pojawią się jakieś napięcia, będziemy starali się reagować.
Co do 5-letniego technikum, to też chciałbym zauważyć, że technikum daje inne możliwości uczniowi. Czyli szkoła branżowa przede wszystkim ma dać
zawód i stanowić dość prostą czy bardzo uproszczoną
ścieżkę do tego, żeby uzyskać maturę. Celem jest,
jak mówiłem, ograniczenie tego, co było wcześniej,
czyli kwalifikacje, które wcześniej należało uzyskać
i całego związanego… czyli ograniczenia tego do
jednej kwalifikacji i ograniczenia ogromnej liczby
egzaminów, które w tym systemie funkcjonowały.
W przypadku technikum, oprócz możliwości uzyskania odpowiedniego wykształcenia zawodowego,
uczeń będzie mógł też realizować wszystkie przedmioty, które pozwolą mu studiować czy kształcić się
dalej w bardzo różny sposób. Mamy jakby dwa różne
modele, tzn. szkoła branżowa daje inną ścieżkę…
Ten drugi stopień jest dla tych, którzy będą chcieli
w nim uczestniczyć. Zapewne – choć pewnie byśmy
się cieszyli, gdyby było inaczej – możliwość wyboru drugiego stopnia tej szkoły będzie wykorzystana
tylko przez część uczniów, część pozostanie na etapie
pójścia do pracy i uzyskania zawodu. Technikum
będzie dawać znacznie szersze możliwości.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, nauczyciele przedmiotów zawodowych na spotkaniu, na które mnie zaprosili, podnosili kwestię właśnie tej jednolitej kwalifikacji, która teraz ma obowiązywać w szkołach zawodowych.
Twierdzili, że możliwość zdobywania kolejnych kwalifikacji dawała uczniom, zwłaszcza słabszym, dużo
większą szansę i większą motywację do tego, żeby się
kształcić i zdobywać pewne kwalifikacje, chociaż nie
wszystkie były w ich zasięgu. Teraz będzie to trochę
zero-jedynkowe, tzn. albo mam tę jedyną, albo nie
mam żadnej. Jak pan się odniesie do tych, którzy
podnosili tę kwestię? Jak ich przekonywać?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Maciej Kopeć: To znaczy…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, momencik, Panie Ministrze.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?
Pan senator, pan marszałek Borusewicz. Bardzo
proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, co z edukacją osób dorosłych,
które kończą 6-letnią szkołę podstawową? Czy dalej
będą miały otwartą ścieżkę do kontynuowania edukacji po reformie wprowadzonej przez rząd?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać
pytanie panu ministrowi? Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć:
Panie Marszałku, oczywiście szkoły dla dorosłych
pozostaną, ale w Polsce problemem jest bardzo niski
odsetek osób, które uczestniczą w systemie zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Zwykle zatrzymuje się
to na wieku 24 lat. To jest faktycznie pewien problem,
na który się zwraca uwagę i o którym się dyskutuje.
To jest ważny element, zresztą tu poruszany, jeżeli
chodzi o te kwestie… Ministerstwo pewnie wyjdzie
z programem w tej sprawie.
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A co do kwalifikacji to powiem, że to są niejako
dwie wizje. W czasie debat dotyczących szkolnictwa zawodowego były zgłaszane inne uwagi. To, co
się przewijało, to raczej stwierdzenia, że ten system,
który powstał, i system egzaminacyjny w zasadzie
w dużym stopniu uniemożliwiały funkcjonowanie
szkół. Zresztą w wielu przypadkach w ogóle tworzenie systemu egzaminacyjnego, pytań… To, że te
pytania bardzo szybko stawały się niejako własnością
publiczną, też wymagało reakcji. To jest powiązane.
Z jednej strony chodzi o to, żeby uzyskać kwalifikacje w taki sposób, który pozwoli na ich faktyczne
uzyskanie, z drugiej strony musi się to odnosić do
całego systemu egzaminacyjnego i funkcjonowania
szkolnictwa zawodowego. Nasze wnioski z tej debaty
to były akurat te, które znalazły odzwierciedlenie
w prawie oświatowym.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
To dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram łączną dyskusję.
Proszę, pierwsza osoba, która zapisała się do głosu, to pan senator Kazimierz Wiatr.
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze!
Panie i Panowie Senatorowie!
Ja może zacznę od ustalenia, że Boże Narodzenie
jest 25 grudnia, Panie Senatorze, a 24 grudnia jest
Wigilia Bożego Narodzenia. Być może różnice w tej
sprawie rzutują też na pogląd w sprawie oceny ustawy
o systemie oświaty.
(Senator Leszek Czarnobaj: Iście profesorska odpowiedź.)
Panie Marszałku, Pani Minister, Panie Ministrze,
Panie i Panowie Senatorowie, ustawa o oświacie, ustawa wprowadzająca bardzo potrzebną reformę jest
ważna i potrzebna, a istota tych zmian w mojej opinii
sprowadza się do dwóch zasadniczych spraw, z jakimi mamy dziś do czynienia. Po pierwsze, krótkie
okresy edukacyjne – mówił o tym dość obszernie
pan minister w odpowiedziach na pytania – krótkie okresy edukacyjne, które powodują, że nie da
się dobrze zorganizować solidnej realizacji podstaw
programowych. Po drugie, fatalny etap rozwojowy
młodych ludzi, którzy kończą klasę VI. Dziewczęta
i chłopcy w tym wieku przeżywają bardzo trudny
okres rozwojowy, jednocześnie zmieniają środowisko,
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zmieniają kolegów i koleżanki, zmieniają nauczycieli.
To jest sytuacja bardzo, bardzo zła.
Ja pamiętam, jak dziś, czas, kiedy wprowadzana
była reforma nazywana reformą ministra Handkego.
Czytałem też dużo na temat genezy tej reformy, nie
czas, żeby o tym mówić, ale była to bardzo ciekawa
lektura. Pan minister mówił o tych modyfikacjach
pani minister Łybackiej, pani minister Hall. Nie czas,
żeby to analizować.
Jaki jest stan faktyczny? Znamy go. Znamy go
i dziwi mnie fakt, że osoby, które przez lata krytykowały ten stan, dziś bronią status quo. Tak to
rozumiem. Na pewno występują przeciwko tej reformie. Profesorowie i rektorzy przez lata narzekali na złe przygotowanie kandydatów na studia.
Były pomysły roczników wyrównawczych, były
protesty społeczne, były nawet głodówki przeciwko temu, że jest tylko jedna lekcja historii, a wielu
profesorów i rektorów dodawało, że przecież jest
też tylko jedna lekcja fizyki, chemii i biologii. Tak,
system edukacji jest wielkim systemem, wielkim
organizmem. To jest wielki ekosystem obejmujący
dzieci, rodziców, nauczycieli, a także samorządy,
kuratorów i Ministerstwo Edukacji Narodowej. To
jest wielki organizm o wielkiej inercji, ale przede
wszystkim są to konkretne osoby: dzieci i młodzież.
Dlatego w przepisach wprowadzających zaproponowano konkretne scenariusze pokazujące, jak
przeprowadzić tę reformę. Tutaj była mowa o tym,
że przeprowadzamy ją w pół roku. No przecież to
jest nieprawda. Przecież samo pisanie tej ustawy
trwało rok, a jej wprowadzanie będzie trwało kilka
lat – no przecież o tym wiemy. Po co taką narrację
wprowadzać?
Szanowni Państwo, żyjemy w czasie niezwykle
intensywnego rozwoju cywilizacyjnego. Budowane
jest społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej
na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne to nie społeczeństwo, w którym każdy ma telefon komórkowy,
komputer osobisty i internet szerokopasmowy. Nie,
społeczeństwo informacyjne to takie społeczeństwo,
w którym co najmniej połowa obywateli wytwarza
i przetwarza wiedzę. Oczywiście nie w każdym państwie tak będzie. Będą też kraje zajmujące się rolnictwem, kopalinami i przemysłem, ale będą to społeczeństwa o znacznie niższym produkcie krajowym
brutto na mieszkańca. Teraz dokonuje się kolejny
podział świata. My jako Polska chcemy wytwarzać
i przetwarzać wiedzę, a do tego bardzo potrzebne jest
dobre wykształcenie. I temu służy ta reforma. To nie
jest powrót do tego, co było, tylko twórcza synteza
tamtych rozwiązań i aktualnego systemu edukacji,
aktualnego stanu wiedzy. Dotyczy to także nowych
podstaw programowych.

Chciałbym wrócić do uchwały Senatu z 22 lutego 2007 r., uchwały o potrzebie budowy atmosfery
wychowawczej w Polsce. Byli tacy, którzy nazywali
ją uchwałą meteorologiczną, ale myślę, że zawarta
w tej uchwale troska o wychowanie i przekonanie,
że wychowanie młodego pokolenia powinno być
objęte zgodą społeczną, warte są przypomnienia.
Dlatego powtarzam to, co mówiłem na posiedzeniu
połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, i to, co zawarto w tej właśnie uchwale
o potrzebie wielkiej troski o młode pokolenie. W tej
uchwale zapisano, że wychowują nie tylko rodzice,
nauczyciele czy księża, ale i kierowca autobusu,
sprzedawczyni w sklepie, media i politycy. Widzimy
niezwykły powrót młodych do wyrażania uczuć patriotycznych. Widzieliśmy też niezwykły pęd młodych ludzi na studia. Wiemy, że odsetek studiujących
w pewnym momencie wzrósł ponadpięciokrotnie.
Polska ma wielki kapitał, wielki potencjał kapitału
ludzkiego, a kapitał ludzki to nie tylko demografia,
ale także edukacja i wychowanie. Ja już z tej mównicy
mówiłem o Nagrodach Nobla z ekonomii, których
laureaci, mówiąc o kapitale ludzkim, podnosili to,
jak ważne dla rozwoju gospodarczego są wychowanie
i etyka, dzięki którym produkowane przedmioty są
lepszej jakości i tańsze, bo nie trzeba ich kontrolować.
W tym kierunku zmierza ta reforma. Ale ta totalna
krytyka i krótka pamięć utrudniają i społeczną zgodę,
i lepsze sprecyzowanie konkretnych zapisów, licznych zapisów – to było mówione, że ustawy są grube
i jest dużo szczegółów. Prawda? Przywoływane są
opinie i konsultacje społeczne, a przecież taką największą konsultacją społeczną było to, że tę reformę edukacji wpisano w program wyborczy Prawa
i Sprawiedliwości, więc ci, którzy głosowali na Prawo
i Sprawiedliwość, wyrazili się także w tej sprawie,
a niejako o tym zapominamy.
Wspominałem o uchwale Senatu z 2007 r. Genezą
tej uchwały była samobójcza śmierć Ani z Gdańska.
Mówię o tym po to, żeby pokazać, że sprawy wychowania są niezwykle ważne. Myśmy wtedy odbyli
wiele posiedzeń Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
zanim ośmieliliśmy się zaproponować tekst uchwały.
My czasami dostrzegamy agresję młodych ludzi, ale
ilekroć pomyślimy, że oni w ten sposób wyrażają
swój krzyk samotności, bo nikt się nimi nie zajmuje,
nikt nie ma dla nich czasu… To są naprawdę bardzo
poważne sprawy. I cierpię, kiedy widzę, jak wokół
tych poważnych spraw buduje się czasami bardzo
proste spory. Nie chcę używać bardziej radykalnych
sformułowań.
Pochylając się z troską nad aktualnym stanem
wychowania i edukacji, proszę o więcej refleksji
i życzliwości dla młodych ludzi. Bardzo cenię sobie
trud, pracę nauczycieli, którzy w różnych warun-
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kach, w tym w różnych warunkach prawnych, starają
się tę swoją misję i to swoje powołanie realizować.
Niezwykle to szanuję i dlatego proszę tu o szersze
spojrzenie. Są w internecie różne filmiki pokazujące
różne trudne sytuacje, a wiemy, że nie zawsze jest
to tylko wina ucznia czy tylko wina nauczyciela. To
są naprawdę bardzo złożone sprawy, a ta wrzawa
czasami nie sprzyja prawdziwej refleksji.
Należy szanować dorobek i gimnazjów, i obecnych
liceów, a słuchając słów pana ministra, odpowiedzi
pani minister udzielonych na posiedzeniu komisji
i podczas wielu innych spotkań, które się odbywały,
widzę wolę takiego szanowania, tylko często mam
wrażenie, że ta wyciągnięta ręka jest, mówiąc najbardziej delikatnie, niepodejmowana.
Oczywiście, jest bardzo wiele spraw szczegółowych…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, 10 minut niestety już minęło, nawet 11,
tak że proszę zmierzać do konkluzji, bo musimy…)
Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
Panie Senatorze, oczywiście.)
Szanowni Państwo, wychowanie ku wartościom
i dobra edukacja jest bardzo ważna dla Polski, dla
całego społeczeństwa i zasługuje na społeczną zgodę.
Życzę, aby ta reforma przyniosła oczekiwane owoce.
Życzę tego pani minister, rządowi, ale przede wszystkim życzę tego wszystkim uczniom, nauczycielom
i rodzicom, całemu społeczeństwu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Jana Żaryna o zabranie głosu.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze!
Szanowni Senatorowie!
Starając się przypomnieć sobie, kiedy tak naprawdę zaczęła się ta społeczna dyskusja na temat obecnego systemu oświatowego i tej reformy, która została
wprowadzona w 1999 r., a która była w jakiejś mierze
w następnych latach – czy to przez panią minister
Łybacką, czy później przez panią minister Hall – pod
hasłem reperowania w jakiejś mierze psuta… Psuta
w tym sensie, że stawała się coraz bardziej niespójna z całym pierwotnym założeniem, które, jak się
okazywało, się nie sprawdzało. I tak – w skrócie –
przez kolejne lata to sobie wyglądało. Aż przyszedł
taki moment, w którym, jak się wydaje, pękły ramy,
które powodowały, że dyskusja o naszym publicznym
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szkolnictwie zamykała się bardziej w sferze gabinetowej niż w sferze publicznej. Z kolei w sferze publicznej ostry sprzeciw wobec rzeczywistości nastąpił
bardzo wyraźnie – zresztą być może za późno ta sfera
publiczna się obudziła – w 2012 r., kiedy okazało się,
że od 1 września 2012 r. przygotowane wcześniej podstawy programowe osiągną moment wejścia w praktykę szkolną – pojawią się pierwsze roczniki uczniów
na terenie szkoły ponadgimnazjalnej. I wtedy nagle
okazało się, że wszystkie słabości, utajnione do tego
momentu, to znaczy utajnione w odniesieniu do opinii
publicznej słabości zmienianego i de facto psutego
systemu – psutego od fundamentu, który też, jak się
dzisiaj okazuje, był u swego zarania zepsuty, czyli
od reformy Handkego – wybuchły, przenosząc się,
przynajmniej w oddziaływaniu, na większą i szerszą
opinię publiczną.
Przypominam te fakty po to, żeby faktycznie
przypomnieć, że… Prawdopodobnie można by też
cofnąć się z tym do roku 1989. Bo my cały czas żyjemy w gruncie rzeczy w reformowaniu systemu
edukacyjnego, systemu oświaty w Polsce. I nie ma
co się dziwić temu, że poddajemy co i rusz krytycznej ocenie – choć mam nadzieję, że w coraz lepszej
formie – to, co zastajemy. Ta ostatnia od 2012 r.
próba zrozumienia, na czym polegają wady systemu oświatowego w Polsce, doprowadziła do tego,
o czym wspominał przed chwilą pan prof. Kazimierz
Wiatr, to znaczy do tego, że reforma oświaty i powrót
do przynajmniej 4-letniego liceum i systemu ponadgimnazjalnego opartego na innych podstawach, na
innych rozwiązaniach niż dotychczas, znalazły się
w programie Prawa i Sprawiedliwości.
I ta faza przygotowań do reformy… Państwo mówią, że trwała ona bardzo krótko. Otóż ta ostatnia faza
przygotowań do dzisiejszej reformy trwa co najmniej
od kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
Ja sam także, a prawdopodobnie też wszyscy, którzy brali udział w tej kampanii, jeżdżąc po swoim
przyszłym okręgu, musiałem podejmować – ale też
chciałem podejmować – tematy związane z reformą
oświaty. I to był jeden z najważniejszych postulatów osób, środowisk, rodziców, nauczycieli, którzy
chcieli rozmawiać z kandydatami – w tym przypadku
z kandydatami do Senatu. Powtarzam to jeszcze raz:
to był jeden z najbardziej żywotnych problemów. On
nie dotyczył już wąskiego grona gabinetowego, ministerialnych sal i fachowców, ale bardzo szerokiej
opinii publicznej. To wyrastanie w takim węzłowym
momencie zadatowałem sobie na rok 2012, ale powtarzam, że to istniało już wcześniej, tylko w formie bardziej ekskluzywnej, w pewnych środowiskach
opinii publicznej w Polsce. I dlatego nic dziwnego,
że sprawę tej potrzeby, wyraźnie widocznej w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, potrzeby
zderzenia się z faktyczną w opinii publicznej i wy-
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raźną wolą zmiany tego systemu, który jest, podjęło
Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy wygrało
wybory. Proszę się nie dziwić, że debatujemy na ten
temat, i proszę się nie dziwić, że chcemy to zmienić.
Jesteśmy wybrani przez Polaków, a nie kosmitów,
a Polacy dokonali wyboru w oparciu o wewnętrzną
własną potrzebę wieloletniego kontestowania tego, co
jest, czyli tego stanu edukacyjnego, który jest w tej
chwili.
Każdy z nas ma prawdopodobnie różne osobiste
doświadczenia dotyczące tego, na czym polega zło
dzisiejszego systemu nauczania. Ja jako historyk mam
swoje powody i mogę odpowiadać na pytanie, dlaczego ta reforma jest konieczna. Pierwszy powód, bardzo
moim zdaniem istotny – zacznę od takiego, który nie
został tutaj podniesiony, ale on może być kontestowany, żeby była jasność – związany jest z tym, co
przeczytałem we wstępie do podstaw programowych
pióra pana wiceministra Marciniaka, który, jak rozumiem, był faktycznie odpowiedzialny za wprowadzenie tychże podstaw. Pan minister napisał nie mniej
nie więcej, że decydenci polskiej edukacji stoją przed
takim wyborem: albo wprowadzamy daleko idącą
demokratyzację wewnątrzoświatową polegającą na
tym, że de facto wszyscy muszą prędzej czy później
zaliczyć kolejne etapy – najlepiej aż do licencjatu,
a później do magisterium – i stać się usatysfakcjonowanymi osobami posiadającymi kolejne stopnie
wtajemniczenia naukowego… No ale to oznacza totalne obniżenie poziomu nauczania w takich sferach,
które mogą się okazać zbyt trudne do przeskoczenia.
Ja zrozumiałem to tak, że tym, że tak powiem,
zabitym przedmiotem ma niestety zostać m.in. historia, powszechne nauczanie historii. Efekt był taki, że
w powszechnym nauczaniu historia kończyła się jako
przedmiot szkolny w klasie I ponadgimnazjalnej, co
było fatalnym rozwiązaniem. Dalsze nauczanie w tym
zakresie było wybierane tylko i wyłącznie przez
bardzo wąską grupę uczniów, która profilowała się
w stronę humanistyczną. Maturę z historii zdawało,
proszę państwa, rzekomo w powszechnym nauczaniu polskim w różnych typach szkół – powiedzmy,
że liceum jest tutaj najważniejsze – w najlepszych
przypadkach 20%, 25% uczniów. Tak było np. w liceum Batorego w Warszawie. A w średnich i gorszych
bywało, że 4%, 5%, 6%. I to mieli być Polacy, którzy
mieli stanąć wśród przedstawicieli innych narodów
i dyskutować o tym, co znaczy polskość, co znaczy
kultura polska, i być przygotowanymi do tego, żeby
być światłymi obywatelami współczesnego narodu.
Z mojego punktu widzenia to była jedna z najgorszych rzeczy, jaką wówczas wymyślono. Stworzono
w gruncie rzeczy – tak wtedy to widziałem i niestety widzę to także dzisiaj – doskonałe warunki do

tego, żeby znaczniejsza część Polaków potrafiła być
ewentualnie mobilna do używania w różnych sferach
świata na poziomie europejskim, ale żeby, broń Boże,
nie miała tożsamości tak głębokiej, by być przywiązanym do własnego dziedzictwa narodowego. Ja wiem,
że powiedzą państwo, że to nie jest prawda, że nikt
tak tego nie napisał. Zgoda, nikt tak tego nie napisał,
ale taki był efekt.
Druga konieczność, powód…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Profesorze…)
Ostatnia minuta. Ten drugi będzie krótszy, obiecuję.
Drugi powód, dla którego zdecydowanie uważałem i uważam, że należy tę reformę dzisiaj wprowadzić i skończyć etap, który dziś obowiązuje, etap
de facto ciągłego reformowania oświaty w Polsce,
to coś, co już nie wiąże się z podstawą programową
bezpośrednio, ale jednak także… Mam mianowicie
na myśli fakt, podkreślany już tutaj wielokrotnie, że
okazało się w praktyce, że 3-letnie powtarzanie programu na coraz to wyższym etapie wtajemniczenia
emocjonalnego, intelektualnego itd. – co, jak wiadomo, jest, można powiedzieć, wzrostem młodego
człowieka – jest niewykonalne, ponieważ te 3 lata to
za krótki okres. I traci się w dużej mierze naturalną
możliwość wykorzystania istniejących w dziecku –
i potem w młodzieży – talentów do tego, żeby zgłębiało coraz większy zasób wiedzy. I rzeczywiście,
pani minister Hall stanęła w 2008 r. przed…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Profesorze…)
Już naprawdę… Bo nie chcę następnych 5 minut.
(Senator Leszek Czarnobaj: Niech mówi.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ja wiem, tylko że
koledzy z Platformy będą mieć do mnie pretensje,
że…)
I słusznie. Dobrze, to ja kończę, a o tym drugim
powodzie powiem…
(Senator Leszek Czarnobaj: 3 minuty jeszcze.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, nie. Dobrze…)
Tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, nie, Panie
Profesorze…)
Dobrze. Żeby już drugi raz nie mówić…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zachęcanie ze strony senatorów Platformy odbierałbym odwrotnie.)
Dobrze. Więc króciutko ten drugi problem, który
okazał się…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, bardzo ciekawie pan profesor mówi.) (Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Profesorze,
naprawdę…)
Mianowicie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Chcielibyśmy skończyć do 03:00 w nocy, a mamy jeszcze 7 mówców.)
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Dobrze. Mam mówić czy nie?
(Głos z sali: Oczywiście.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Prosiłbym o…)
O zakończenie, tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: …zakończenie.)
Dobrze, już zakończyłem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
(Senator Grażyna Sztark: Ale o tej ustawie…)
Bardzo dziękuję.
Pani senator Kopiczko.
(Głos z sali: Jeszcze 5 minut będzie.)

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo
Senatorowie!
W swoim wystąpieniu chciałabym przede wszystkim podziękować pani minister i ministerstwu za
wprowadzenie tej reformy, za tę zmianę w edukacji.
Jako praktyk i wieloletni dyrektor małej szkoły
wiejskiej w latach 1993–1998 przeprowadzałam reformę i niestety musiałam zlikwidować szkołę 8-letnią,
została tylko szkoła sześcioklasowa, a moi uczniowie
dojeżdżali do pobliskiego miasta 12 km. I przeżywałam to nie tylko jako dyrektor, nauczyciel, lecz także
jako rodzic, bo moja córka po raz pierwszy poszła
do gimnazjum. I też musiała dojeżdżać, rozstała się
ze swoją grupą rówieśniczą, bo wówczas uczniowie
mogli wybierać, czy pójdą do tego gimnazjum, czy
do innego, wybierali, które im się podobało. Wówczas
nikt o nic nie pytał, nie było żadnych konsultacji,
żadnych spotkań, debat, nikt nie pytał dyrektorów,
nauczycieli, nikt nie pytał rodziców, nie liczyło się
dziecko, tylko trzeba było wprowadzić reformę.
Proszę państwa, przecież w tej reformie… Dzisiaj
państwo pytacie o to, co samorządy, co związki…
A przecież w tej reformie nie chodzi chyba o związki
zawodowe, o samorządy, o budynki. W tej reformie
najważniejszy jest uczeń, dziecko. I my o tym myślimy. Myślimy o uczniu, myślimy o wysokiej jakości
kształcenia.
Pan senator Sługocki – szkoda, że nie ma pana senatora, bo chciałam mu odpowiedzieć na pytanie, ale
może jutro odsłucha – pytał o konkurencyjność i ramowe ramy nauczania. Proszę państwa, chcę zwrócić
uwagę, że wielkim wyzwaniem tej reformy jest również zmiana podstawy programowej, w której wyraźnie podkreślono, że zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości. W podstawie też
podkreślamy wspomaganie rozwoju każdego ucznia
stosownie do jego potrzeb i możliwości. Eksperci
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pracujący nad podstawą programową uwzględnili
różnice programowe w tej podstawie, jeżeli chodzi
o chemię, fizykę, geografię i biologię w klasach VII–
VIII, dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych
latach nie uczyli się przyrody. Wprowadzamy nowe
przedmioty, geografię, biologię, odpowiednio od
klasy V. Chemia, fizyka plus drugi język nowożytny – od klasy VII. Zwracamy uwagę też na systemowe doradztwo zawodowe, które jest niezbędne,
bo zadaniem szkoły jest również przygotowanie do
wyboru nowych kierunków kształcenia. Chcemy,
aby dla ucznia kończącego szkołę wartościami były
język ojczysty i kultura z całym jej historycznym
dziedzictwem. Kładziemy również nacisk na naukę
historii, to jest najważniejsze. Zwiększamy z 4 aż do
9 w klasach IV–VI liczbę godzin historii. Zwracamy
również uwagę na naukę języków obcych, znajomość
technologii informacyjno-komunikacyjnej. To są jedne z najważniejszych kompetencji.
Ale, proszę państwa, innej zmiany wymaga szkolnictwo zawodowe. Państwo dzisiaj podczas posiedzenia komisji i w tej debacie twierdzicie, że nie ma
żadnych badań. Ja bardzo lubię odnajdować różne
badania. I są takie badania, które potwierdzają konieczność tych zmian. Przedstawię państwu rekomendacje Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, tylko takie najważniejsze
rekomendacje, bo ich jest bardzo dużo, takie, które
wybrałam jako istotne.
Przede wszystkim spada nabór do techników
i szkół zawodowych, co jest skutkiem ogólnej tendencji demograficznej w grupie wiekowej 16–18 lat.
Stwierdzamy niewystarczającą organizację bazy
sprzętowej w centrach kształcenia praktycznego oraz
niewystarczający dostęp uczniów do nowoczesnych
technologii. Tylko co dziesiąta szkoła realizowała
tzw. kształcenie modułowe. Połowa szkół zwraca
uwagę na niesprzyjającą sytuację formalnoprawną,
niedostosowanie bazy techniczno-dydaktycznej oraz
brak koniecznych środków finansowych. Co dziesiąty
dyrektor szkoły uznał, że nie posiada wystarczających informacji na temat kształcenia modułowego.
W opinii pracodawców programy kształcenia zawodowego realizowane były w oderwaniu od realnych
wymagań rynku i pracodawców. Zajęcia praktyczne
w przeważającej większości odbywały się głównie
w szkołach. W opinii pracodawców uczniowie, funkcjonując w systemie odizolowanym od rynkowych
realiów, byli nie do końca świadomi swoich potrzeb.
Na podstawie danych ilościowych ustalono, że w bazie techniczno-dydaktycznej brakuje wyposażenia
specjalistycznego związanego z kształceniem w konkretnym zawodzie, co ma istotne znaczenie dla efektywności kształcenia. Jedynie 56% szkół wykazało
jakiekolwiek wyposażenie typu pracownie językowe,
komputerowe, kamery wideo, magnetofony. Ponad
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80% dyrektorów szkół wyrażało opinie, że szkoły
wymagają remontu, podobnie jak również centra
kształcenia praktycznego. Poradnictwo zawodowe
w gimnazjach powinno wspomagać dokonywanie
wyborów tak, aby były one elementem planowania
kariery zawodowej. I najważniejszy wniosek: znaczący wzrost nakładów na ucznia, studenta w ciągu
ostatniej dekady nie przyniósł poprawy jakości wyników kształcenia.
I tak naprawdę to szkolnictwo zawodowe przetrwało dzięki dobrym nauczycielom i dobrym dyrektorom. W związku z tym jeszcze raz dziękuję ministerstwu za dobrą zmianę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Teraz pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
Są rzeczy, które w systemie kulturowym, cywilizacyjnym nie powinny być zmieniane. Do nich –
to wszyscy wiemy, ale powtórzę – należy kuchnia.
Nigdy sushi nie będzie potrawą narodową czy polską
potrawą wigilijną, choćby nie wiem jak celebryci to
chwalili. Druga sprawa to religia. Mamy 1050. rocznicę chrztu i wiemy, że 1050 lat temu nastąpił przewrót cywilizacyjny w Polsce. No i trzecia rzecz to
edukacja.
Dlatego powiem, że słowo „reforma” w kontekście
ustawy, która jest w tej chwili procedowana, moim
zdaniem nie jest odpowiednie. My, proszę państwa,
przywracamy właściwy porządek rzeczy. Powtórzę
to: przywracamy właściwy porządek rzeczy.
System edukacyjny w Polsce jest systemem, który
możemy nazwać systemem endemicznym, czyli takim, który jest właściwy danemu miejscu. I nie ma co
porównywać go z czymkolwiek innym, przywoływać
Finlandii. Tego się nie da zrobić. Tu są inne parametry
i na tym powinniśmy się opierać.
Moim zdaniem, proszę państwa, ten system został
naruszony właśnie 17 lat temu. Nie będę wracał do
tej procedury, do tego, jak to wyglądało, kiedy w listopadzie 1998 r. pan premier Buzek skierował do
marszałka Płażyńskiego pismo w sprawie szybkiego
procedowania ustawy i właściwie już w następnym
roku tworzono gimnazja. Ale wtedy takiego krzyku
nie było. Powiedziałbym, że elity same to przeprowadziły bez większych konsultacji. Ci, którzy przewidywali skutki tego rozdrobnienia systemu edukacyjnego,
nie byli w ogóle słuchani. A skutki przyszły bardzo
szybko. I ja tego nie mówię z teorii, nie wyczytałem

tego w internecie, nie siedziałem tu w Senacie przez
wiele, wiele lat, ale oglądałem rzeczywistość szkolną
przez 25 lat na własne oczy, z roku na rok. I widziałem regres. I teraz pytanie: czyja to była wina? Tych
uczniów? No, przecież nie. Nauczycieli? No, ci sami
nauczyciele. System był niewydolny. Tym bardziej
ostatnie lata, po tych tak zwanych ulepszeniach…
Właściwie najlepiej by było zapytać tych nauczycieli,
którzy są na końcu tego systemu, czyli nauczycieli szkół średnich, do jakiej roli zostali sprowadzeni
i właściwie czym w szkole się musieli zajmować.
Dzisiaj były pytania do pana ministra, czy nie
obraża nauczycieli szkół średnich. No, ludzie kochani… Naprawdę, półtora roku poważnego uczenia.
W pierwszej klasie wszystkich przedmiotów uczy
się według podstawy, dopiero w drugiej zaczyna się
rozszerzenie. Półtora roku nauki.
A jest jeszcze inna przyczyna choroby szkolnictwa. Pamiętam, jak w latach dziewięćdziesiątych
wmawiano młodym ludziom, że właściwie jak najwięcej z nich powinno iść na wyższe uczelnie. Idźcie
wszyscy najlepiej. I to szło równolegle z deprecjacją
szkół zawodowych. No i szli.
Dane statystyczne z powiatu, z którego pochodzę,
pokazują, że ponad 52% młodych ludzi idzie do liceów, a zaledwie 30% do szkół zawodowych. No, to jest
zła tendencja, chyba się z tym zgodzimy. Ta reforma
zakłada także odbudowę systemu szkolnictwa zawodowego. I mam nadzieję, że to się uda.
Szanowni Państwo, spójrzmy jeszcze, czy my
uczymy młodych ludzi czytać, czy my uczymy ich
pisać… Jeśli nie odejdziemy od systemu testowego,
no to nie możemy w ogóle marzyć o tym, że oni będą
czytać książki. To jest nierealne. Ci, którzy mają
o tym jakiekolwiek pojęcie, to wiedzą to. Testy nie poprawiły jakoś intelektu, a stały się właściwie quizem.
I potem w liceach jest ostatnie półtora roku pracy
ogromnej, po 8 godzin dziennie w szkole, a jeszcze
korepetycje trzeba brać. Gorzej, na pierwszym roku
uczelni, szczególnie technicznej, gdzie jest matematyka, trzeba brać korepetycje. Zresztą uczelnie w całym systemie też się przyczyniły do tego, że jednak
niestety ta jakość kształcenia się obniżała. Bo każdy
student był cenny, bo za nim pieniądze szły.
Uczniowie, zamiast pracować nad sobą, nad własnymi słabościami, otrzymywali protezy w postaci różnych orzeczeń wystawianych przez poradnie.
I właściwie można by powiedzieć, że taki Demostenes
to by się u nas nie wychował, nie byłby wielkim mówcą, bo poszedłby do poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostałby orzeczenie, no i miałby wspomaganie w szkole. Nie pracowałby nad tym, żeby poprawić
wymowę. I mamy dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
itd., itd. A szkoła powinna wymagać.
Nauczyciel, który uczył i tylko uczył, w tym systemie też nie był najbardziej poważany, bo trzeba było
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robić coś więcej. Dużo więcej. Promować szkołę,
zajmować się rzeczami, które tak naprawdę na proces
nauczania i wychowania nie przekładały się w żaden
sposób.
Czym stały się licea i szkoły zawodowe, to właściwie
powiedziałem. I mam nadzieję, że ten 4-letni system
podniesie jakość kształcenia. Tylko problem jest taki:
tego nie zmierzymy za rok ani za 2 lata, ani za 3 lata.
Potrzeba przynajmniej, jak mówi prof. Nalaskowski,
8 lat, żeby zobaczyć efekty, ale to jest ostatni moment,
żeby przeprowadzić te zmiany, szczególnie jeśli spojrzymy na kontekst demograficzny. Jak psuto szkołę,
widzieli ci, którzy chcieli to widzieć, bo do tych, którzy
nie chcieli tego widzieć, niestety to nie docierało. Stali
się oni takimi bezkrytycznymi hunwejbinami zmiany
za wszelką cenę. Sam uczestniczyłem w wielu projektach, w wielu kursach i szkoleniach, na których szkolący często mieli dużo niższą wiedzę i umiejętności niż
ci, których szkolili. To było żenujące, a do tego jeszcze
robione za publiczne pieniądze. Miliony złotych zostały
tak jakby do pieca wrzucone. Zmniejszono autorytet
nauczyciela i nastąpiło odejście od tych spraw, które
dla nauczyciela są najważniejsze. Bo chodzi o to, żeby
nauczyciel mógł pracować z uczniem i nie zajmował
się rzeczami, które nie są potrzebne do tego, aby prowadzić proces dydaktyczny.
I jeszcze jedna refleksja na temat egzaminów zewnętrznych. Początkowo wydawało się, że zabranie
egzaminów ze szkół przyczyni się do tego, że będą
one bardziej obiektywne, ale kiedy dzisiaj na to patrzę,
wydaje mi się, że to był przejaw braku zaufania do
nauczycieli. Te komisje egzaminacyjne i te wszystkie
procedury, które obowiązują, szczególnie przy poprawianiu prac maturalnych, sprawiają wrażenie, że panuje tu całkowity chaos. Odpowiedzi z klucza zmienia się
już w trakcie poprawiania – tak to po prostu wygląda.
I tak jak powiedziałem na początku, nie nazwałbym
tego reformą, choć tak już się u nas przyjęło, bo jest to
powrót do właściwego porządku rzeczy.
Choć mam nadzieję na jeszcze jedną zmianę
w przyszłości. Nie wiem, czy pani minister się na to
odważy, ale byłaby to zmiana rewolucyjna, która wiele
spraw, jeżeli chodzi o przepływ pieniędzy z budżetu
państwa do samorządów, załatwiłaby raz na zawsze.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Mówię o wprowadzeniu bonu edukacyjnego,
Myślę, że można to przemyśleć, Pani Minister.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz o zabranie głosu proszę pana senatora
Wacha.
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Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Reforma jest potrzebna, ale na pewno nie taka,
jaka jest zaproponowana w tych dokumentach. Ja
właściwie jestem jednym z tych dwóch senatorów,
którzy zgłosili na posiedzeniu komisji wniosek o odrzucenie ustawy. I postaram się to uzasadnić. Przede
wszystkim od strony formalnej można to uzasadnić
trybem procedowania nad tą ustawą. W Senacie pracowaliśmy nad nią właściwie dwadzieścia… no, nieco
ponad dobę. Głosowania wymagało zarówno wprowadzenie jej pod obrady komisji, jak i wprowadzenie jej do porządku dziennego. A więc nad tą ważną
ustawą procedowaliśmy właściwie na skraju regulaminu, jak to się zresztą często tutaj zdarza. Mówimy
o wzniosłych rzeczach, o wychowaniu, o przykładzie,
a popatrzcie na parlament. Nie musimy nawet na cały
parlament patrzeć. Popatrzmy na siebie i na to, jak
działamy, jak pracujemy. To jest wychowawcze? Nie
mówię o incydentach w Sejmie, które są nagłaśniane
i pokazywane w mediach, ale o naszym trybie pracy.
Gdyby go przestudiować, okazałoby się, że w tej kadencji jest on antywychowawczy. I to jest pierwszy
powód, dla którego tę ustawę powinno się odrzucić.
A teraz przejdę do sprawy merytorycznej, o którą możemy się bardziej spierać. Ja jestem zwolennikiem… Jestem przekonany, że system trójstopniowy
czy trójetapowy – pani minister nieraz mówi o etapowaniu – jest lepszy niż dwuetapowy, do którego
wracamy. Nie zaprzeczam potrzebom zmian, nie zaprzeczam potrzebom zmian, ale wydaje mi się, że
wielką wartością jest to, że młody człowiek zmienia
otoczenie, zmienia szkołę, zmienia kolegów, zmienia
nauczycieli. To jest pewna wartość. Ja ze swojego
doświadczenia wiem, i wielu z nas wie, że zarówno
to nauczanie werbalne, praktyczne, jak i otoczenie czy
spotkanie innych kolegów stanowią ważne elementy
kształcenia.
Ponadto krytyka z mojej strony, i to, uważam,
poważna krytyka, dotyczy faktu, że w powiązaniu
z powrotem do obowiązku rozpoczynania kształcenia
od 7 lat… Nasi absolwenci w normalnym trybie kończą szkołę, mając 19 lat lub 20 lat w przypadku technikum. To jest marnowanie czasu, marnowanie szans
ludzi. Ja nie mówię, że właściwie jesteśmy w ogonie
większości systemów edukacyjnych, ale studia powinno się zaczynać, mając 17 lat, góra 18. Jeszcze
do tego obniżenie wieku emerytalnego. Idziemy do
tyłu w każdym kierunku, właściwie z każdej strony.
Ale skupmy się na tej ustawie. Uważam, że to jest
marnowanie szans rozwojowych. To jest pod hasłem
„likwidacja gimnazjum”, ale właściwie to jest powrót
do podstawówki i liceum, do dwuetapowego kształcenia szkolnego. To jest po prostu strata. To jest moim
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zdaniem archaizm – i to nie pod względem programowym. Pod względem programowym można zrobić
różne rzeczy. Mam nadzieję, że państwo zrobicie doskonałe rzeczy. Tego bym życzył naszemu systemowi.
Ale jeżeli chodzi o strukturę, to ona jest zła. I dlatego
uważam, że tej ustawy nie należy przyjmować.
Proponuję poprawki, bo jednak myślę, że ona będzie przyjęta. Są to poprawki do obu ustaw. To drobne poprawki, właściwie tylko usprawniające pewne
rzeczy, z którymi się do nas zwracano. A mianowicie
do ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających
mam 2 poprawki. Jedna jest do art. 225. Wydłuża
ona okres stanu nieczynnego dla ewentualnie zwalnianych nauczycieli gimnazjum z 6 do 12 miesięcy.
To pozwoliłoby im w przypadku takiej konieczności,
która może nastąpić – i to może nastąpić bez ustawy, bo to nie jest tak, że nie nastąpi, może nastąpić,
oby nie nastąpiła masowo – załapać się jeszcze jako
nauczyciel w kolejnym roku szkolnym. I druga poprawka, do art. 230, która, mówiąc w skrócie, dodaje
świadczenie związane z rozwiązaniem stosunku pracy pracownikom, którzy nie są nauczycielami.
Jak również 2 poprawki… A właściwie to jest jedna poprawka, tylko w wersji węższej i szerszej, do
prawa oświatowego, do art. 37. Dotyczy ona obowiązku nauki poza szkołą. I właściwie chodzi o 2 rzeczy
– o usunięcie rejonizacji wojewódzkiej i, bo najlepiej
byłoby przyjąć obie wersje, o dopuszczenie opinii,
która jest wymagana, poradni bez przymiotnika „publicznej”, to znaczy bez zawężania do podmiotów
publicznych. To w przypadku przyjęcia tej ustawy,
co jest dość prawdopodobne, usprawniłoby i trochę
poprawiło system, a przynajmniej odpowiedziało z jednej strony na obawy nauczycieli dotyczące
braku pracy, krótko mówiąc, z zachowaniem stanu
nieczynnego, czyli z zachowaniem ciągłości nauczycielskiej, a z drugiej strony na obawy rodziców, którzy są nieraz zmuszeni, poprzez niepełnosprawność
dzieci, do pozaszkolnego ich nauczania. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Są takie sprawy, Panie Marszałku, Wysoki
Senacie, które dzielą nas zasadniczo – i do takich
należy chociażby sprawa z wczorajszej debaty, temat
Trybunału Konstytucyjnego, w zasadzie wszystkich
debat, które w tej sprawie toczyliśmy. Tutaj między

dwiema częściami sali, tą większą i tą mniejszą, nie
ma punktów wspólnych. Ale są takie sprawy, nad którymi głosujemy wspólnie. I wczoraj też głosowaliśmy
wspólnie nad wieloma ustawami, przyjmowaliśmy je
albo jednomyślnie, albo znaczną większością głosów.
Mam wrażenie, że w tym wypadku to, co łączy tę
salę, to jest troska o polską szkołę. To znaczy każdemu z nas zależy na tym, żeby jakość kształcenia
w polskiej szkole była lepsza. Żeby była jak najlepsza,
ale w szczególności żeby była lepsza niż do tej pory.
Ja osobiście jestem przeciwnikiem systemu testowego, bo wiem z własnego doświadczenia i z obserwacji, jak łatwo nauczyć się rozwiązywania testów.
Można być wręcz mistrzem w rozwiązywaniu testów.
I dlatego np. swoim studentom zawsze, od 15 lat, robię
egzaminy pisemne, ale nie testowe. One wymagają
rzeczywiście więcej czasu, więcej trzeba go poświęcić na ich ocenę, wymagają większego wkładu ze
strony prowadzącego, ale znacznie lepiej sprawdzają
wiedzę nabytą przez ucznia czy studenta.
Ale zmieniając to, co we współczesnym, w aktualnym nauczaniu uważamy za mankament, nie
wolno wylewać naszych dzieci z kąpielą. A takim
wylewaniem dzieci z kąpielą jest zmiana systemu
szkolnictwa w Polsce. Ja oceniam pozytywnie to, co
było dla nas nowością wprowadzoną przed 17 laty,
a mianowicie ten trójstopniowy podział kształcenia,
w którym, jak to słusznie powiedział senator Wach,
przekazuje się dzieciom nie tylko wiedzę, ale też uczy
się dzieci i młodzież lepszego odnajdywania się w nowych środowiskach. Bo przecież całe nasze życie jest
bezustanną zmiennością i wciąż trzeba odnajdywać
się w nowych środowiskach. Jako dorośli doskonale
o tym wiemy. A zatem nawiązywanie nowych znajomości, wchodzenie do nowych grup jest tym, do
czego ten system przygotowuje lepiej aniżeli system
dwustopniowy. I każdy z nas wie o tym z własnego
doświadczenia. Ktoś, kto nie wie o tym, to pewnie
tego nie zauważył.
Dane o tym, że nasze dzieci i nasza młodzież są
lepiej przygotowane do radzenia sobie we współczesnym świecie, też są dostępne. W ciągu tych 17 lat
poziom naszych 15-latków podniósł się znacząco –
mam na myśli poziom ich wiedzy. Byliśmy poniżej
średniej wśród 65 krajów OECD, 17 lat temu byliśmy
poniżej średniej, a w tej chwili jesteśmy na jedenastym miejscu. To jest skok! To jest skok, którego dokonała nasza młodzież. Bo ten system, który jeszcze
w Polsce funkcjonuje, jest systemem pozwalającym
na lepsze odnalezienie się we współczesnym społeczeństwie, które jest bardzo konkurencyjne. Czy tego
chcemy, czy nie chcemy, nie tylko gospodarka jest
konkurencyjna, ale i społeczeństwo jest konkurencyjne. A wiedza jest jednym z narzędzi przydatnych
do lepszego radzenia sobie w tej konkurencji lokalnej,
regionalnej, narodowej i ponadnarodowej.
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Ta zmiana, którą państwo w tej chwili proponują, zmniejsza szanse konkurencyjne polskich dzieci
i młodzieży, tak jak zmniejszeniem szans konkurencyjnych naszych dzieci, w przyszłości naszych
wnuków, była likwidacja obowiązku szkolnego dla
6-latków. Ci, którzy wcześniej zaczynają naukę, mają
większe szanse na poradzenie sobie w tym konkurencyjnym otoczeniu. Wiem to także jako rodzic,
z własnego doświadczenia, mając córkę, która właśnie
przygotowuje się do matury, i mając syna, który jest
w tej chwili w szkole podstawowej.
Można oczywiście używać rozmaitych zaklęć,
które także na tej sali padały, ale fakty są, powiedziałbym, okrutne. Bo fakty są takie, że oto do tego,
że nasze dzieci później zaczną chodzić do szkoły,
dojdzie jeszcze skrócenie czasu kształcenia ogólnego – z 9 lat do 8 lat. A zatem nie dość, że będą miały
rok w plecy, bo później zaczną nauczanie, to jeszcze
będą kształcone przez rok krócej. To jest bardzo dużo,
rok to jest bardzo dużo. Dojdzie także do skrócenia
nauczania przedmiotowego z obecnych 6 lat do 5,
a może nawet do 4.
Obawiam się także, że roczniki 2003, 2004 i 2005
nie tylko będą miały fizyczne problemy w budynku,
w którym się znajdą, gdzie będzie większy tłok, klasy będą większe, a wszyscy… Wielu z nas pamięta,
że klasy w okresie PRL liczyły po 35–40 osób. Nie
tylko będzie większy ścisk w szkołach, ale będzie
także większy problem z późniejszym naborem do
liceów. Licea też będą obciążone skutkami tej kumulacji roczników.
O chaosie organizacyjnym nie wspomnę, bo
o tym mówią wszyscy, także rodzice. Nie tylko
w moim rodzinnym mieście Krakowie zawiązały się
fora rad rodziców, które w tej chwili aktywnie występują z wątpliwościami co do tej reformy, obawiając się przede wszystkim właśnie tego zamieszania,
tego chaosu. Ale poniesiemy także skutki finansowe,
my wszyscy, Polacy. I to nie tylko te, które zostały
wyliczone przez Związek Miast Polskich. Pytałem
pana senatora sprawozdawcę mniejszości o to, na ile
Związek Miast Polskich wycenia koszty tej reformy.
No i wychodzi, że samorządowcy z dużych miast
uważają, że będą one dwukrotnie wyższe aniżeli te,
które są w tej chwili zapowiedziane jako mające być
pokryte z budżetu państwa. A zatem będzie to nie
900 milionów, tylko ponad 1 miliard 800 milionów
i te dodatkowe koszty wynoszące ponad 900 milionów zł samorządy będą musiały ponieść z własnej
kieszeni.
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Pan senator ma Facebooka.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Żona mi nie uwierzy,
że tak długo pracowałem.)
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No i wreszcie obawiam się tego, że pomimo stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół i możliwości
przenoszenia dzieci z jednej szkoły do drugiej będą
one traktowane jak mebelki i będą one zdezorientowane w trakcie nauczania – bo dezorientacja rodziców
nie ma takiego znaczenia jak dezorientacja naszych
dzieci – co się odbije na wynikach ich edukacji.
No i wreszcie warto by było jednak wczytać się
w opinie płynące z różnych środowisk eksperckich –
wymienię tylko niektóre spośród nich: Rada Języka
Polskiego, Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich – których większość, znaczna większość oceniła te zmiany krytycznie.
Co do zwolnień nauczycieli to chyba nie ma wątpliwości, że one nastąpią. Jest tylko pytanie, w jakim
stopniu, ile to będzie tysięcy nauczycieli. Ale być
może największą stratą dla Polski, i to zwłaszcza dla
Polski B, będzie utrata tej roli, którą gimnazja pełnią
w mniejszych miejscowościach. Kraków sobie poradzi, Warszawa sobie jakoś poradzi, Poznań i Wrocław
też, ale w małych miejscowościach gimnazja pełnią
rolę kulturotwórczą. Są tymi ośrodkami, gdzie rzeczywiście dziecko czy już młody człowiek ma szansę
otrzeć się o wyższą kulturę, nabyć wiedzę, ale też
uczestniczyć w wychowaniu na wyższym poziomie.
Jeżeli zabierzecie im gimnazja w takich miejscowościach, zostaną oni pozbawieni – myślę o młodzieży,
o dzieciach – tej szansy.
Dlatego też uważam, że rozwiązanie, które państwo proponują, jest rozwiązaniem błędnym, chociaż
pewnie byśmy wsparli modyfikacje obecnego sposobu
kształcenia, tyle tylko, że bez likwidacji tej struktury
nauczania, która została wprowadzona 17 lat temu.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Zanim rozpocznę, dwa słowa do dwóch panów
senatorów. Pan prof. Wiatr powiedział, że edukacja
to jest taka dziedzina, w której powinna zapanować
społeczna zgoda. Oczywiście, tylko żeby zapanowała
społeczna zgoda, trzeba tej drugiej stronie – mówię
o opozycji – dać jakąś szansę do tej zgody. Ta szansa
wygląda w sposób następujący: dzisiaj rano przynosi
się 250 stron i mówi „uchwalajcie”, bo my mamy…
(Senator Bogdan Klich: 420.)
Przepraszam, 420 stron. …Takie badania PISA,
gdzie wyszło, że w naukach przyrodniczych spadliśmy itd. I tu jakieś inne argumenty.
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Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć o kilku
elementach dotyczących edukacji. Pan senator Gaweł
powiedział tutaj bardzo odważną rzecz, że system
dzisiaj istniejący to jest chore szkolnictwo. Ja nie jestem nauczycielem, ale 16 lat jako samorządowiec
zajmowałem się szkolnictwem, edukacją. Kiedy
w roku 1990 zobaczyłem, jak wygląda ta edukacja… Zamarzyło mi się, żeby moje kochane miasto
Kwidzyn było potęgą edukacyjną, Pani Minister.
Ja jestem zafascynowany Finlandią, gdzie władzy
publicznej wytycza się cel i daje środki do oceny.
I nic poza tym. I to jest warunek sukcesu. Dlatego
pytałem pana wiceministra, jakie zadania są wyznaczone dla kuratorium. Tam nie ma kuratorium, tam
zlikwidowano kuratoria. Tam zaufano nauczycielowi, uznano, że nauczyciel to jest podstawa sukcesu.
Państwo zamiast pójść w tym kierunku, bawicie się
kosztem naszych dzieci. Boleję nad tym, jak boleje
wiele ludzi w Polsce, bo każdy z nas albo ma dzieci,
albo wnuki. Ja jak trafię do edukacji dla dorosłych,
to pewnie coś tam jeszcze skorzystam, ale jak patrzę na to, co państwo chcecie zaproponować moim
wnukom – zaraz odczytam tu kilka rzeczy – to jestem pełen obaw. Mówimy o tej zgodzie społecznej,
to dajcie nam państwo szansę na to, żebyśmy mogli
się wypowiedzieć, czas, żeby porozmawiać o problemach, o których mówi pan senator Gaweł, czy o tym,
o czym mówił pan wiceminister. Bo różnego rodzaju
problemy dzisiaj są w polskim szkolnictwie. Przecież
to nie jest szkolnictwo bez wad, ale w mojej ocenie
państwo nie chcecie tego chorego, jak powiedział senator Gaweł, szkolnictwa uleczyć, tylko je uśmiercić.
W moim mieście… Proszę państwa, Kwidzyn
stał się potęgą edukacyjną, a władza samorządowa
wyznaczyła sobie następującą rolę: przeznaczyła pieniądze na szkoły… Jak mówił pan senator Gaweł,
dajemy pieniądze, przekazujemy je do szkół poprzez
bony oświatowe. I tak się dzieje już dwadzieścia parę
lat. System zarządzania edukacją w naszym mieście
sprowadza się do tego, że my jesteśmy tymi, którzy
służą szkole, służą nauczycielowi, całemu systemowi,
a nie jesteśmy w nim wiodący. To w Kwidzynie powstało centrum dobrych praktyk, centrum kształcenia
praktycznej nauki zawodu, podpisane zostały umowy
z największymi światowymi firmami. Pytałem pana
ministra, jaka jest różnica między szkołą resortową
i zawodową. Panie Ministrze, to, co pan powiedział…
Ja wiem, wymyślił ktoś nośne hasło i stwierdził: będzie szkoła resortowa. No, są resortowe dzieci, to
i będzie resortowa szkoła.
(Senator Bogdan Klich: Branżowa.)
(Senator Robert Mamątow: Zawodowa.)
Czy tam branżowa… No ale wracamy do Polski
resortowej.

Bierzcie dobre przykłady z miejsc w Polsce,
w których, że tak powiem, stworzono dobrą edukację. Nie wyważajcie otwartych drzwi i nie budujcie
systemu, o jakim mówił pan senator Klich, że będzie to system pełen chaosu, zwolnień i 2 miliardów
wydanych niepotrzebnie. Przecież można je włożyć
w system dotyczący poprawy stanu wyposażenia
innych…
I druga rzecz. Któż to wyraża się pozytywnie o tymże projekcie? Czytałem, szukałem…
Województwo podkarpackie. No dobrze, chociaż
jeden głos pozytywny. Gorzej jakby nikogo nie
było. Znaleźliście państwo zaprzyjaźnionego pana
marszałka, który przekonał paru radnych i zagłosowali za tym, że to jest bardzo dobry system. To
ja przeczytam opinię rektorów polskich, którzy
mówią tak: pani minister nie wskazuje niestety na
żadne przesłanki mające charakter długofalowej,
przemyślanej polityki państwa w sprawie edukacji.
Państwo centralizujecie tę edukację i postanawiacie, że kurator będzie ustanawiał obwody, będzie
dzielił, mówił, gdzie każde dziecko… Zapraszam,
zapraszam do miasteczek i miast, żeby pan kurator to dzielił. Zobaczycie państwo, jaka to będzie
zadyma. I co jeszcze pisze ta rada? To, że likwidacja gimnazjów, niepoparta wynikami dyskusji
naukowych i gruntownych opracowań eksperckich,
jest fatalnym rozwiązaniem. Może według państwa
rektorzy nie mają racji. No, to zapytajmy związki
zawodowe. A związki zawodowe… No, nie widziałem, żeby chociaż jeden związek pochwalił was za
to, co proponujecie. Tutaj nie chodzi już tylko o to,
że związki zawodowe będą mówiły o obronie miejsc
pracy. Trzeba było posłuchać wczoraj – pani minister
słuchała – wiceprezesa ZNP, który w sposób jasny
powiedział, czym się skończy ta państwa reforma.
Spotkałem się również z samorządowcami z mojego
miasta, powiatu, z którego pochodzę. Burmistrz,
który w sposób jeszcze lepszy niż ja kontynuuje
moje dzieło, rozpoczęte sprzed 27 laty, powiedział:
słuchaj, ja, fizyk, który zarządzam edukacją czy
jestem odpowiedzialny za edukację już prawie 15
lat, takiego bałaganu, takiego chaosu, jaki się szykuje, jeszcze nie widziałem. Modlę się, żeby on był
w błędzie.
Teraz, jeżeli popatrzymy na rodziców… Dzisiaj
czytałem, że w lubuskim rodzice postanowili, że 10
stycznia podejmują strajk, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się szykuje. Popatrzmy na badanie
opinii publicznej. Chcę powiedzieć, że jeszcze pół
roku temu, Pani Minister, ponad 70%, no, 70% rodziców mówiło: okej, to jest bardzo dobra reforma.
Oczywiście nie było szczegółów. Każdy jednak pomyślał: ja chodziłem do takiej szkoły; nie było gimnazjów, a wyrosłem na całkiem porządnego człowieka,
więc właściwie nie jest całkiem źle, właściwie to jest
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dobra reforma, a te problemy… Ale dzisiaj opinia
publiczna mówi co innego. Według ostatnich badań
IBRiS 48,7% zapytanych mówi, że to jest zła reforma i że nie należy jej wdrażać, a zwolenników jest
tylko – a może aż – 47,1%. I dziesięcioprocentowy
spadek poparcia, największy, jest wśród zwolenników,
wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Można byłoby
się cieszyć, ale to, co nas czeka, cały ten bałagan
w polskiej edukacji… Już nie mówię o tym, że będzie
okres, że będą dwa roczniki… No, nagle trzeba dodatkowo zagospodarować 350 tysięcy ludzi. A państwo
mówicie, że nie ma problemu.
I teraz dochodzimy do kwestii – już nie będę
tu wszystkiego cytował – podstaw programowych.
No, przecież to jest rzecz, nad którą trzeba chyba
długo pracować i intensywnie o tym dyskutować.
Pani Minister, przeczytam tylko to, co Rada Języka
Polskiego napisała na temat „fantastycznych” podstaw
programowych. A mianowicie profesorowie piszą tak:
cały projekt podstaw programowych dla języka polskiego jest niespójny, nielogiczny, z licznymi błędami
natury językowej, terminologicznej i wykazuje niekompetencje zespołu autorskiego, a dobór lektur…
itd. Jak piszą, kształcenie języka polskiego według
tych oto podstaw programowych będzie przebiegać
według wzorców anachronicznych. Suchej nitki nie
zostawiają na tym, co państwo szykujecie.
Żeby już się dalej nie znęcać, Pani Minister, chciałbym na koniec opowiedzieć taką przypowieść, którą słyszałem. Ponieważ z racji miłości do edukacji
coraz częściej o niej teraz dyskutuję, to usłyszałem
taką przypowieść. Otóż zdarzyło się tak, że przed
Panem Bogiem stanął obecny prezydent elekt Donald
Trump. Pyta: Panie Boże, co nas czeka jako Stany
Zjednoczone? Pan Bóg mu odpowiada: słuchaj, Panie
Prezydencie, socjalizm, socjalizm. Prezydent Trump
odwrócił się i zapłakał. Prezydent Putin również zadał to pytanie: a co czeka wielką Rosję? Pan Bóg mu
odpowiada: Panie Prezydencie, kapitalizm. Prezydent
Putin odwrócił się i zapłakał. I przed Panem Bogiem
stanęła pani minister edukacji i też mogła mu zadać to
pytanie. Pyta: Panie Boże, jak Pan widzisz to wszystko, te 400 stron, tę ciężką pracę, którą wykonujemy
my w ministerstwie, a teraz senatorowie, to co nas…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
nie chcę panu psuć dowcipu, ale mija czas.)
Już kończę.
…Co nas czeka? Pan Bóg odwrócił się i zapłakał.
I taki będzie efekt waszej edukacji. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie!
Wiele tu padło ważnych słów o znaczeniu edukacji. Ja mam być może specyficzne spojrzenie na tę
sprawę, na tę bardzo ważną dziedzinę, bo gdy jako
polityk społeczny spotykam się z ludzkimi niepowodzeniami i staram się dochodzić przyczyn ludzkich
trudności, to zawsze okazuje się, że gdzieś tam wśród
podstawowych powodów niepowodzeń życiowych
jest zła edukacja. A pozostaje poza wszelkim sporem,
że źródłem sukcesów na miarę możliwości każdego
jest dobre kształcenie, dobre wychowanie.
Dzisiaj, kiedy rodzina przeżywa tyle trudności,
rola szkoły rośnie, jest jeszcze większa niż kiedyś.
I wydaje się, że naprawdę bardzo powinno nam leżeć
na sercu to, żebyśmy w szkole znaleźli miejsce na
dobre kształcenie dla każdego dziecka, szczególnie
dla tych o niestandardowych, wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Wiele razy z tego miejsca mówiłem, również do pani minister Zalewskiej, o tym,
że zwłaszcza dzieci nienadążające za realizacją programu polska szkoła tak naprawdę wyklucza, lekceważy. Mówiłem o tym przy okazji likwidacji tzw.
godzin karcianych, które przecież w zamyśle miały
służyć edukacji dzieci nienadążających za realizacją
materiału.
Polska szkoła, tak jak każda inna, w świecie, który tak szybko się zmienia, bez wątpienia musi się
zmieniać, ale zmieniać się powinna z myślą o przyszłości, dla której kształcimy dzieci. Powinniśmy
zatem dobrze definiować wyzwania, przed którymi
stanie młody człowiek, i z myślą o tym kształtować
system edukacji, żeby zwiększać jego szanse i budować kompetencje.
Takiej dyskusji tutaj nie było, nie ma. Dlatego wielu ludzi pyta: gdzie jest ta wartość dodana? O co wam
chodzi? Co ktoś na tym zyska? Bo przecież nie chodzi
o strukturę, o to, żeby coś zlikwidować i coś powołać.
Chodzi o rezultat. A państwo tego nie tłumaczycie,
takiej dyskusji nie prowadzicie, a przecież stoimy razem z młodymi ludźmi przed ogromnymi zmianami
technologicznymi, przed zmianami demograficznymi, przed postępującą globalizacją. Polska szkoła nie
może robić kroku do tyłu. Jeśli chcemy się ścigać i –
tak jak mówił pan przewodniczący Wiatr – budować
społeczeństwo i jego pomyślność w oparciu o wiedzę,
to musi to być szkoła na wskroś nowoczesna. Nie ma
takiej propozycji. To nie ta reforma.
Proszę państwa, nie można tak, żeby zlekceważyć
oczywistość przepięknie… Leszku, ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, że tym facetem, na którym
chciałem się wzorować kiedyś tam w samorządzie, byłeś właśnie ty – mówię do pana senatora Czarnobaja.
Twierdzę, że nie da się zreformować polskiej szkoły
wbrew samorządom, Panie Ministrze, a one globalnie
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są przeciw. Edukacja to jest zbyt poważna sprawa,
żeby ją zostawić ministerialnym urzędnikom – tu
trzeba wciągnąć rodziców, całe otoczenie szkoły,
która potrzebuje więcej różnorodności, więcej kreatywności, potrzebuje więcej autonomii, a nie więcej kontroli, a nie więcej kurateli – dlatego wydaje
mi się, że mamy prawo być w najwyższym stopniu
zaniepokojeni.
Państwo mówicie: obiecaliśmy zlikwidować gimnazja, to likwidujemy. I to jest jak młot na końcu.
Mówicie: wybrano nas pod takimi hasłami i to robimy. Mnie się wydaje, proszę państwa, że szukając odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego jasno nie
postawiono celu, dlaczego wybiera się taką metodę,
można nabrać przekonania, że likwidacja gimnazjów,
zmiana tej struktury to jest tylko klucz do otwarcia
tego sytemu po to, żeby w nim zrobić zmiany. A te
zmiany wcale nie muszą odpowiadać wyzwaniom
cywilizacyjnym, przed którymi staną młodzi ludzie,
tylko zmierzają do tego, żeby szkołę zideologizować,
żeby zacząć kształtować w niej młodych ludzi w duchu fałszywie rozumianego patriotyzmu na bazie,
jak widzimy z pierwszych podstaw programowych,
zafałszowywanej historii. Wydaje mi się, że to stąd
jest ta determinacja.
Dlaczego znajduję jeszcze inne potwierdzenie? Bo,
Panie Ministrze, ja akurat wiem, jak w Wielkopolsce
wyglądały te konsultacje. Czy pan wie, że tam nie
było możliwości zabrania głosu po prezentacji, która
mówiła o bezpieczeństwie w szkole? To miał być wiodący temat? To była kpina z konsultacji. Nauczyciele
dowiedzieli się o konsultacjach z internetu, pojechali
na nie i wyjechali obrażeni, bo w ten sposób to można
tylko ludzi obrazić, a nie zaprosić na konsultacje. I to
tak wygląda.
Pozwolę sobie strawestować pana słowa, Panie
Ministrze: naukowcy są od badania, związkowcy od
protestowania, samorządowcy od narzekania, a my
zrobimy, co chcemy, bo tak ma być. Tak właśnie wygląda ta dyskusja i dlatego wydaje się, że ta reforma
nie ma dzisiaj sojuszników, a bez tych sojuszników
ona się absolutnie udać nie może. I jestem przekonany, że będzie kulawa, z kulawą szkołą i niestety
z niewłaściwie kształconymi uczniami.
Jeśli jest coś, w czym pokładam nadzieję, to są
to polscy nauczyciele. Miejmy nadzieję, że oni nie
dadzą się wyprowadzić na manowce i że w ramach
godzin z takim czy innym programem, w poczuciu
odpowiedzialności za dzieci dadzą z siebie wszytko
tym, których rodzice im powierzyli, bo oni czują,
wielu z nich czuje, że są depozytariuszami nadziei.
Państwo tą reformą nie dajecie nadziei na to, że polska
szkoła będzie lepiej kształcić do wyzwań przyszłości.
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, tym bardziej że
zmieścił się pan idealnie w czasie 10 minut.
Pani senator Sztark.
(Senator Jarosław Obremski: Nie, przepraszam,
ale…)
A, przepraszam bardzo. Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że po wystąpieniu pana senatora Augustyna jestem wstrząśnięty, nie zmieszany.
No, wydaje mi się, że Bóg zapłakał. Nadmierna wiara
w teorie spiskowe jest jednak pewną obrazą, ale już
mniejsza z tym.
Na pewno nie jest to taka reforma, taka zmiana
systemowa– mówię o likwidacji gimnazjów – która jest zero-jedynkowa. Nie można powiedzieć, że
100% racji jest po jednej stronie. Myślę, że jeżeli popatrzymy w przyszłość, to zobaczymy, że na takim
operacyjnym poziomie wdrażania tej reformy ona
nie jest skazana na sukces. Tutaj jest bardzo dużo
raf. I zgadzam się też i z panem Florkiem, i z panem
Wachem, że być może procedowanie w tak ważnej
sprawie powinno przebiegać troszkę inaczej, no ale
faktem jest, że mamy problem z polską oświatą.
Jakieś 3 lata temu zostałem zaproszony do dyskusji przez pana Jacka Żakowskiego, a wydaje mi się,
że jest on umiarkowanym entuzjastą dobrej zmiany.
Rozmawialiśmy o książce pani prof. Potulickiej. Nie
pamiętam jej tytułu, ale dotyczyła ona neoliberalnych
uwarunkowań w oświacie. To była miażdżąca krytyka
polskiego systemu oświaty, wskazująca na zawężanie
programów nauczania do potrzeb życia ekonomicznego, traktowanie oświaty jako inwestycji rynkowej,
powiększanie nierówności oświatowej, procesy selekcyjne, menedżerskie zarządzanie szkolnictwem,
fetyszyzację osiągnięć, standaryzację, testy i utylitaryzm zamiast nauczania ogólnego. Kwintesencją
tego myślenia była teza, którą na końcu postawił pan
przewodniczący Klich – mam na myśli zmniejszenie szans konkurencyjnych. Oczywiście, że to jest
ważne, ale problem polskiej oświaty polega na tym,
że panie, które ostatnio szefowały ministerstwu…
Być może był to program ukryty, niezamierzony, ale
był on utrzymany w paradygmacie neoliberalnym.
Tworzymy ucznia jednowymiarowego, przyszłego
obywatela, który ma być konsumentem, producentem
i robotnikiem. To jest problem, ale i wyzwanie, przed
którym tak naprawdę stoimy. I stąd się bierze, powiedziałbym – jestem w stanie na ten temat dyskutować
– pewna przesada, pewna histeria pt. informatyka. Ja
uważam, że w szkole za każdym razem trzeba konia
stawiać przed wozem, a nie odwrotnie. Informatyka
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jest przecież tylko fragmentem matematyki. I stąd
też brało się to wypychanie historii, które w ostatnim
czasie miało miejsce.
Pan Sługocki pyta, po co ta reforma. Ja to rozumiem w ten sposób: przede wszystkim ponieśliśmy
klęskę w kwestii egalitarności gimnazjów. To nawet
nie jest wina Handkego, tylko Łybackiej, która później ten system dokumentnie rozwaliła. A wiemy, że
najlepsze efekty osiągają kraje takie jak Finlandia czy
Korea, którym udaje się tę egalitarność przedłużyć.
Stworzyliśmy koczowników emocjonalnych – to jest
moje określenie. Oczywiście, fajnie jest, że uczeń
uczy się tego, że gdy jest przenoszony z miejsca na
miejsce, musi na nowo określać swoją rolę społeczną,
ale – i to jest bardzo istotne – szkoła jest także tym
miejscem, gdzie tworzą się przyjaźnie, które później
zostają na całe życie. A my to rozbijamy. To jest pewien problem, który naprawdę istnieje.
Trzeci powód jest taki, że mimo prób doprowadzenia do tego, żeby te programy się, że tak powiem,
widziały, nadal mamy do czynienia z pewną fragmentarycznością. I to jest problem tego trójdzielnego
systemu. Następny element, ważny zwłaszcza w państwie demokratycznym, to brak akceptacji społeczeństwa, który w przypadku gimnazjów związany był
z problemami wychowawczymi i z tym, że ten próg,
który stworzono, powodował przyspieszoną, sztuczną
dorosłość. Z 15 lat obniżyliśmy ten próg do lat 12 –
ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
I jest jeszcze ostatni element. Rozumiem, że chodzi też
o nadanie sensu liceum, bo w ostatnich latach nastąpiła
klęska kształcenia ogólnego. I to jest duży problem.
Czy nie dostrzegam zalet gimnazjów? Oczywiście
że dostrzegam. Świetna kadra wyspecjalizowana
w pewnym trudnym okresie rozwojowym dzieci,
uspokojenie szkół podstawowych – to są plusy gimnazjów. To nie jest takie zero-jedynkowe. Przyznam,
że osobiście wolałbym, Pani Minister, żeby rozsupływano ten węzeł powolutku, prowadząc wielką dyskusję. Dokonano jednak pewnego wyboru politycznego.
Wybrano przecięcie tego węzła ze wszystkimi tego
konsekwencjami, plusami i minusami tego rozwiązania. Ja nie wiem, czy moje myślenie byłoby słuszniejsze, choć uważam, że dyskutowanie o oświacie
jest istotną sprawą. Ale pewnych rzeczy nie jestem
w stanie zrozumieć.
Przepraszam bardzo, jeżeli jest korelacja liniowa
między liczbą dzieci a liczbą nauczycieli, nawet gdy
jest to korelacja lekko pozytywna, to nie można mówić, że ze wspomnianego powodu będą zwolnienia.
Prof. Zając, senator, mówi, że to, o czym tu mowa,
to jest po prostu prosty zabieg związany z przemiennością dodawania. Jest tak, że… Ministerstwo mówi
o liczbach globalnych. Jeżeli liczba dzieci jest stała,
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a to, że lokalnie gdzieś będzie przybywać, a gdzieś
będzie ubywać… Oczywiście, że tak. I tylko tu jest
różnica, na podzbiorach, mówiąc językiem algebry.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale per saldo.)
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Per saldo…)
Zbiorczo. Zbiorczo ta zmiana jest korzystniejsza
dla utrzymania etatów nauczycielskich. No, przepraszam, no już…
(Senator Mieczysław Augustyn: No, nie.)
I teraz związki zawodowe widzą tych, którzy są
zwalniani. Nie widzą tych, którzy są przyjmowani.
Tu może być jakieś przesunięcie.
Druga sprawa. Krytyka, że tak powiem, programowa. Jak czytam, że za mało jest o ewolucji, że nie ma
Lecha Wałęsy… Szanowni Państwo, to jest podstawa
programowa, to nie jest podręcznik. Jeżeli w podstawie programowej jest wpisana rewolucja francuska, to
tam nie ma nic o tym, że Danton i Robespierre… Ale
najprawdopodobniej w podręczniku się to… Może
to zły przykład, ze względu na ich końcówkę. Ale…
(Głos z sali: Wtedy też nie było...)
No, okej.
(Senator Mieczysław Augustyn: Oj, pan senator
się pomylił.)
To wycofuję się z tego przykładu.
Proszę zwrócić uwagę, że przedmiotowcy, profesorowie wyższych uczelni, jeżeli nie są profesorami pedagogiki, myślą w kategoriach swoich katedr, swoich specjalności. Chemik będzie chciał skrócić 5-letnie studia
w odpowiedni sposób i tak nauczać chemii. Biolog…
Itd. To jest pewien naturalny proces. A ministerstwo
i fachowcy od pedagogiki mają znaleźć pewną równowagę. Jeszcze nie tak dawno było tak, że podręczniki
szkolne nie były sprawdzane pod względem tego, czy
terminologia, która jest w podręcznikach, jest dopasowana do fazy rozwojowej dzieci. To są problemy. My
wtłaczamy w uniwersytecki sposób, streszczamy…
I próbujemy to przeprowadzić. Chemia w Polsce jest źle
nauczana. Programy do chemii są źle robione. Mówię
to jako chemik. Zamiast pokazać piękno, to się robi
kurs z 5 lat studiów. Tak więc na tę krytykę programową też trzeba patrzeć w sposób krytyczny.
Jeżeli chodzi o wyrównywanie szans, o to, że zostanie zabite… i młodzież z biedniejszych regionów
Polski nie będzie szła na studia. Po pierwsze, jeżeli nie
idzie na studia, to z powodów finansowych. Po drugie,
jest tak, że w tej chwili wspomniana kwestia nie jest
problemem, bo jak oni będą chcieli studiować, to na
uczelniach zrobią wszystko, za uszy ich będą ciągnąć,
żeby oni na tych uczelniach byli. Ze względu na niż
demograficzny. Mamy obecnie podaż dużo większą
niż popyt. Tak więc gdzieś indziej jest problem.
Niemniej jednak oczywiście, że mam lęki związane z wdrażaniem tej reformy. Po pierwsze, wydaje mi
się, że nadal nie do końca mamy przemyślaną relację
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między kuratorem a samorządami. I to jest według
mnie jeszcze jak gdyby systemowo nieczytelne i może
rodzić bardzo daleko idące napięcia między jednak
płatnikiem a organem nadzoru. Ale to wymaga…
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Subwencje, nie dopłaty.)
Dobrze. Tylko proszę mi powiedzieć, gdzie do
subwencji się nie dopłaca.
Mam lęk związany z pewną sprawnością zarządzania budynkami w okresie przejściowym. I to, co
jest według mnie zawsze pewnymi marginaliami przy
tak dużych zmianach, to znaczy te szkoły, tak się wyrażę, dziwaczne, szkoły językowe, międzynarodowe,
szkoły o pewnym profilu specjalnym itd… Tak że
problemów będzie dużo. Sytuacja nie jest… Nie jest to
układ zero-jedynkowy, ale problem z polską oświatą
mamy. Po 25 latach warto według mnie przedefiniować… Ponieważ zaszliśmy w pewną ślepą uliczkę.
A swoją drogą trzymam kciuki za panią minister, jeżeli chodzi o walkę z patologią, z niektórymi
szkołami niepublicznymi, zwłaszcza policealnymi.
Bo uważam, że to było drenowanie budżetu i samorządów, i państwa. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Grażynę
Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mamy albo późną, albo bardzo wczesną porę,
w związku z tym ograniczę się do przeczytania czy
też przedstawienia stanowiska samorządowców i nauczycieli z mojego terenu. Ja już mówiłam o tym, że
wywodzę się z terenów, gdzie dominują środowiska
wiejskie. Jeszcze za mojej kadencji… A jestem tutaj
trzecią kadencję… Pamiętam szkoły małe, z piecami
węglowymi, kaflowymi, dzieci w ciasnych klasach,
i muszę powiedzieć, że gimnazja dały im wiele możliwości. Wiele samorządów wybudowało te piękne
gimnazja, które w dniu dzisiejszym, no, najprawdopodobniej staną się elementem do likwidacji. Niestety.
Ale zanim przejdę do przedstawienia tego stanowiska,
chciałabym powiedzieć jednak kilka słów do pana
senatora Gawła i do pana senatora Żaryna.
Od wielu dni, przy okazji chyba każdej ustawy
używacie panowie tego typu, powiedzmy, tekstu, że
– w przypadku pana senatora Żaryna – mieliście państwo wpisane to do programu swojej partii, w związ-

ku z tym przeprowadzacie to jako element właśnie
realizacji państwa programu, programu partii, a pan
stwierdził, że elity, ja już sobie to zapisałam, elity
same przeprowadziły ten program. Otóż ja myślałam, Panie Senatorze, że pan też jest przedstawicielem tych elit, bo to nie jest wstyd, że ma się dobrze
wykształcone elity, pan jest ich przedstawicielem,
i mam nadzieję, że jeżeli w przyszłości będziecie
państwo chcieli przeprowadzić, chociaż doświadczenia są złe… Jeżeli będziecie chcieli przeprowadzić
reformę, a reforma edukacji, moim zdaniem i chyba
zdaniem nas wszystkich, powinna ulec zmianie…
Ja jestem gorącym zwolennikiem bonu edukacyjnego i chyba wszyscy powinniśmy nad tym wspólnie
pracować, ale nie w takim tempie, które nie daje
nam w zasadzie żadnej możliwości, żebyśmy mogli wspólnie, jak to stwierdzono w tym artykule,
wspólnie i w porozumieniu pracować i wypracować
porządny dokument, pod którym byśmy się mogli
wszyscy podpisać.
To jest nie tylko apel, ale jeżeli chodzi o ustawę
o oświacie… Chyba wielu z parlamentarzystów,
wielu z nas, na pewno państwo również, otrzymało
listy otwarte, w których zaniepokojeni rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorządów – załączając
listy, podpisy, nawet numery PESEL – w sposób
dramatyczny apelują do pani minister o refleksję
nad omawianą ustawą. List, który chcę państwu
przedstawić, jest z terenu, gdzie przeważają właśnie szkoły wiejskie, gdzie gimnazja pełnią również
funkcję ośrodków kulturalno-oświatowych, świetlic, bo świetlic tam generalnie nie ma. Tam nie ma
innych ośrodków, tam jest jedno gimnazjum, tam
nauczyciele pełnią również funkcję tzw. świetlicowych, opiekunów, po południu często uczniowie
wraz z rodzicami przebywają… Tam się dokonują
naprawdę rzeczy piękne, łącznie z tymi projektami,
które również u nas w Senacie… chociażby ostatni
konkurs sienkiewiczowski. Chcę państwu powiedzieć, że w tym właśnie powiecie, w powiecie drawskim były przepiękne prace, który zyskały państwa
akceptację i zachwyt. Te prace zostały przygotowane
właśnie na terenie tych świetlic, tych gimnazjów,
które pełniły funkcję świetlic.
Proszę państwa, jest mi niezmiernie przykro, że
właśnie tam, gdzie te dzieciaki rozwijają swoje talenty, one mają prawo obawiać się o to – ich rodzice
również – że przy okazji likwidacji szkół, przy okazji
likwidacji gimnazjów stracą możliwość rozwijania
swoich talentów.
Pani Minister, po ludzku mam po prostu ogromną obawę, że w tym bałaganie najbardziej stracą te
dzieciaki. To jest ta obawa, ale właśnie ze względu na
solidarność zachodniopomorską… Pan wiceminister,
pan minister Kopeć również jest z mojego województwa, choć znając sentyment Koszalina do Szczecina
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i odwrotnie, sądzę, że pan minister niewiele przebywał na terenie byłego województwa koszalińskiego,
do którego serdecznie zapraszam. Ja wskażę, pokażę
właśnie te szkoły, gdzie…
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
W poniedziałek.)
Bardzo się cieszę. Może wówczas będziecie państwo mieli okazję spotkać się z tymi nauczycielami,
którzy …
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Spotkamy się.)
Teraz, Pani Minister, przeczytam ten ich list.
My nauczyciele gimnazjów gminy Kalisz Pomorski
oraz wszyscy, którym na sercu leży dobro polskiej
oświaty, stanowczo protestujemy przeciwko planom
likwidacji gimnazjum, eufemistycznie zwanej wygaszaniem. Dalej piszą dlaczego: po pierwsze, będzie to
kolejny eksperyment na młodzieży, a kilka roczników
uczniów będzie skazanych na naukę w chaosie i niepewności. Po drugie, likwidując gimnazja, powoduje
się, że uczniowie o rok wcześniej, w wieku lat 15,
zmuszeni zostaną do podejmowania decyzji o swojej
dalszej drodze edukacyjnej. Po trzecie, przekształcenie struktury oświaty, wbrew zapewnieniom pani
minister, generuje ogromne koszty na wiele lat. Po
czwarte, likwidacja będzie bardzo kosztowna, pieniądze zainwestowane do tej pory w rozwój gimnazjów
zostaną po prostu zmarnowane. Po piąte, gimnazja od
lat skutecznie przygotowują młodzież do mierzenia
się z wyzwaniami współczesnego świata. Po szóste,
gimnazja pozwoliły wyrównać szanse edukacyjne
dzieci i młodzieży, a także zintegrować środowisko
lokalne tam, gdzie wcześniej mieliśmy do czynienia
z antagonizmami. Po siódme, przyczyniamy się do
sukcesów gimnazjalistów; są one owocem pracy tysięcy nauczycieli, pedagogów i dyrektorów. Po ósme,
likwidacja gimnazjum oznacza rozbicie zespołów
nauczycieli, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym także z młodzieżą
w trudnym okresie dorastania. Po dziewiąte, problemem polskiego szkolnictwa nie są gimnazja, lecz
być może dostosowana podstawa programowa, którą
trzeba zmienić. Po dziesiąte, gimnazja wbrew temu,
co się usiłuje wmówić społeczeństwu, nie są skupiskiem trudnej młodzieży, a problemy wychowawcze
nie znikną wraz ze zmianą typu szkoły, dodatkowo
zaś pojawią się nowe, związane ze wspólnym funkcjonowaniem w jednej szkole siedmio- i piętnastolatków. Po jedenaste, przez 17 lat wypracowaliśmy
wspólnymi siłami metody pracy, dokształcaliśmy się
i poszerzaliśmy swoje kwalifikacje pod kątem pracy
z młodzieżą gimnazjalną. Jesteśmy za ewolucją, a nie
za egzekucją. Reforma jest nieprzemyślana, nieodpowiedzialna, niepoliczona, bez konsultacji z nauczy-
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cielami, rodzicami i samorządami – wbrew temu,
co mówi pani minister. Ratujmy przyszłość oświaty.
Dziękuję bardzo. Ja się przyłączam do tego apelu,
Pani Minister, i serdecznie będziemy witać na terenie
województwa… Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Zmieściłam się w czasie.)
Tak, bardzo trafnie, Pani Senator, zmieściła się
w czasie.
Pan senator Aleksander Bobko.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nieobecny.
Pan senator Józef Zając.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma.
Pan marszałek Borusewicz – bardzo proszę – jest.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo!
Pozdrawiam wszystkich, którzy cierpią na bezsenność i słuchają tego, oglądają…
(Senator Kazimierz Wiatr: Pana marszałka.)
…tę ciekawą dyskusję w Senacie – a jest godzina
2.15.
Cieszę się, że mam możliwość zabrać głos w sprawie niezmiernie ważnej, dlatego że kwestia oświaty,
zmiany w oświacie… Ta zmiana, która jest zapowiadana, która burzy stary system, a buduje nowy, to
zmiana nawet znacznie bardziej istotna niż te zmiany, które dotyczą instytucji państwa, instytucji sądowych. To jest zmiana, która będzie oddziaływała na
długie, długie lata. I nawet jeżeli ktoś będzie chciał
to cofnąć, to będzie to bardzo trudne, ponieważ nie
można zmieniać systemu oświaty co kilka lat. I rzeczywiście to byłaby sytuacja bardzo zła, jeżelibyśmy
zmieniali oświatę, system oświaty co kilka lat, gdybyśmy budowali go na nowo. Dlatego ta ustawa jest
szczególnie ważna.
Ja chcę powiedzieć… Mówię o tym, że jest szczególnie ważna, żeby powiedzieć także, Pani Minister,
iż dyskusja dopiero się rozpoczyna, dyskusja społeczna. I te konsultacje, które pani nazwała konsultacjami
społecznymi, dopiero się rozpoczynają. A rezultat
tych konsultacji może być dla pani i dla pani rządu
zaskakujący. Mówię to dlatego, że zgłaszają się do
mnie rodzice, wielu rodziców, odbyłem też spotkanie
z grupą dyrektorów – przyszło kilkudziesięciu, pełni
niepokoju, zadający mi wiele pytań, na które, powiem
szczerze, nie potrafiłem odpowiedzieć. Także dzisiaj,
po tej dyskusji, nie potrafię na nie odpowiedzieć. Bo
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jak można odpowiedzieć na wiele pytań szczegółowych, konkretnych, na które odpowiedzi pomieszczone są w dwóch ustawach mających ponad 400 stron,
zmieniających kilkadziesiąt innych ustaw, a z materiałem tym mogliśmy się zapoznać w zasadzie dzisiaj.
Może pani powiedzieć czy możecie państwo powiedzieć: no, przecież była dyskusja, powinniście się
w tym orientować. Tak, ja słuchałem tego dokładnie,
starałem się słuchać dokładnie, ale przecież te zmiany
są zawarte w ustawach, a nie w deklaracjach prasowych, wypowiedziach publicznych. Nawet jeżeli takie
wypowiedzi przybliżały informacje na ten temat, to
jednak te zmiany zapisane są w ustawach, a problemy
tkwią w szczegółach.
Ja usiłowałem uzyskać parę odpowiedzi dotyczących gimnazjów, tego, co będzie dalej. Samorządy
od 1999 r. wydały na te gimnazja 130 miliardów zł,
w tym 8 miliardów na inwestycje. Co z tymi inwestycjami? Nie usłyszałem na to odpowiedzi. Przecież
albo nie macie informacji i nie wiecie, ile trzeba będzie tych budynków zaadaptować do czegoś innego…
Budynków po gimnazjach, bo jednak możliwości
zmieszczenia w gimnazjach, które są trzyszczeblowe,
szkół podstawowych, gdzie będzie 8 tych szczebli, 8
poziomów… No, przecież nie da się do mniejszych
budynków wtłoczyć większych szkół. Nie uzyskałem
odpowiedzi i nie wiem, co będzie w tej kwestii. Tam,
gdzie te gimnazja trzeba będzie zlikwidować, nie będzie można ich zaadaptować. Niektóre gimnazja były
budowane z pomocą funduszy europejskich, więc nie
będzie można tam nic innego pomieścić oprócz szkół.
Nie będzie można ich także sprzedać. To jest jasne.
Chciałem się dowiedzieć, ile jest takich sytuacji. Nie
uzyskałem odpowiedzi. Państwo albo nie chcecie odpowiedzieć, albo nie macie statystyki, w co do końca
nie wierzę, bo przecież takie szacunki powinniście
mieć i zapewne macie.
Co z gimnazjami katolickimi, prowadzonymi
przez związki religijne? Co z tymi gimnazjami?
Szanowni Państwo, szkoły podstawowe muszą być
wyposażone w pracownie przedmiotowe do nauki
m.in. fizyki i chemii. Biblioteki szkolne są dostosowane albo do szkoły podstawowej, albo do poziomu
gimnazjalnego.
Na to wszystko jest potrzebny czas. Ja uważam,
że jeśli chcecie taką reformę przeprowadzić, to rok
2019 jest dobrym rokiem. Po tej dyskusji, która się
rozpoczęła i która będzie trwała, akurat będą nowe
wybory i jeżeli to zostanie zaakceptowane, to cóż…
No ale to będzie świadome.
Przedmówcy mówili o obawach samorządów.
Samorządy nie akceptują tej zmiany i to dla mnie
jest jasne. W Gdańsku zlikwiduje się 49 gimnazjów
publicznych i 20 niepublicznych, gdzie pracuje pra-

wie 3,5 tysiąca nauczycieli, ponad 900 pracowników
administracji. Specjaliści od matematyki twierdzili,
że to wszystko się zgadza, że nawet będzie potrzeba więcej nauczycieli. Ja w to też nie wierzę. Może
dlatego, że nie jestem specjalistą od matematyki. No
ale te liczby jakoś mi się nie zgadzają. W mojej dzielnicy będzie zlikwidowany, przeniesiony w zasadzie
zespół szkół ogólnokształcących, gimnazjum, dobre
Gimnazjum nr 33 będzie zlikwidowane, a XXIV
Liceum Ogólnokształcące przeniesione. Zostanie
tam umieszczona szkoła podstawowa. Przychodzą
do mnie rodzice, przychodzą nauczyciele z prośbą
o interwencję, a ja odpowiadam: nie miejcie pretensji
do samorządu. Samorząd będzie musiał to zrobić, ponieważ wchodzi w życie ustawa i musi znaleźć miejsce na szkołę podstawową. I przenosi liceum gdzie
indziej, z tej dzielnicy do centrum miasta. A więc
miejcie pretensję i miejcie zastrzeżenia do tych, którzy te zmiany robią.
Gimnazja na wsi. Przecież gimnazja na wsi wyrównały naukę, a nie – tworzyły elitarne środowiska.
Nie będzie tego wyrównania, jeżeli te gimnazja zostaną zlikwidowane. To jest zupełnie inna sytuacja.
Błędna to teoria, że gimnazja się nie sprawdziły.
Reforma z 1999 r. była kontestowana, ale minęło już 17 lat i ta reforma się wdrożyła, nauczyciele
wdrożyli się do tej reformy. Teraz rząd decyduje się
na wysadzenie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku, 10 minut minęło.)
Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę
o zbliżanie się do konkluzji.)
To ja konkluzję podam następnym razem. Zapisuję
się na kolejne 5 minut.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Pan senator Andrzej Pająk. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Ja powiem parę zdań, trochę takich refleksji,
a przede wszystkim najpierw wspomnę o swoim doświadczeniu w temacie edukacji i szkół – a przerabiałem wszystko i jako uczeń kiedyś, i jako ojciec,
i jako starosta, i jako wójt, aż po dzisiejszą reformę.
Poszedłem do szkoły siedmioklasowej, ukończyłem
jako ośmioklasista, bo w tym czasie to zmieniono.
Później tłumaczono mi, że będzie dziesięciolatka
Kuberskiego – też taki moment był. Potem jako wójt
i starosta przerabiałem wprowadzenie gimnazjów
i gimnazja.
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Jeśli chodzi o szkolnictwo dzieci, to przerabiałem wszystko, bo mam ósemkę. Wszystkie warianty
moje dzieci przerabiały. Dwójka szkołę 8-klasową
i potem 4-letnie liceum, chłopak 5-letnie technikum
i studia. Córka po tej 8-klasowej szkole na studiach
bardzo dobrze się uczyła, nawet pół roku studiowała
w Stambule. Z kolei następni synowie przerabiali
6 klas szkoły podstawowej i 3-letnie gimnazjum –
jeden liceum profilowane, drugi 4-letnie technikum.
Jeden skończył bardzo dobrze, bo nawet jako najmłodszy wójt – w wielu 28 lat został wójtem Zawoi
– skończył 2 fakultety. Drugi miał problem z technikum. Z kolei córki, jedna, druga, trzecia, chodziły
do 6-letniej szkoły i 3-letniego gimnazjum – dwie do
3-letniego liceum, a jedna do 4-letniego technikum.
Wszystkie profile, wszytko przerabiałem. I co mogę
stwierdzić? Struktura szkół nie stanowi o nowoczesności ani o wychowaniu i kształtowaniu człowieka.
Zależy, kto uczy, jak uczy i czego uczy. To jest podstawowa sprawa.
Jeśli chodzi o tę reformę, to pierwszy aspekt w całej pełni popierałem, zgodnie z moim doświadczeniem, jako rodzic. To znaczy, by dzieci zaczynały
szkołę od 7 lat.
Pozwolę sobie posiłkować się swoim własnym
przemówieniem, które miałem na początku tego roku
szkolnego, na otwarciu nowej szkoły.
W całej rozciągłości popierałem i popieram decyzję o tym, że z jednej strony nauczanie szkolne
dziecko rozpoczyna w wieku 7 lat, a z drugiej strony,
że każde ma możliwość rozpoczęcia szkoły w wieku
6 lat, a nawet wcześniej, jednakże pod jednym fundamentalnym warunkiem: o tym mają decydować
rodzice, a nie państwo, nie urzędnik państwowy. Oni,
rodzice, ponoszą koszt jego wychowania i utrzymania
i to do nich należy ta decyzja, a nie do państwa, jak
do tej pory. Państwo ma być na usługach rodziców,
rodziny, narodu, a nie odwrotnie. Stąd zmianę tego
wektora – o pójściu do szkoły decydują rodzice, a nie
państwo – uważam za bardzo dobry początek tej reformy.
Jeśli chodzi o dalszy przebieg tej reformy, to można dywagować – i będzie się to działo – ale trzeba
przyznać, że reforma, by była efektywna i zrodziła
dobre owoce, musi być przeprowadzona według naszej, polskiej, prastarej dewizy wypisanej na gmachu
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Plus
ratio quam vis” – bardziej rozumem, niż siłą; więcej
znaczy rozum niż siła. Argumentem nie może być
siła, to musi być siła argumentu. I to powinna być
podstawa, na której będziemy opierać tę reformę.
Tak jak wspominałem, reforma nie będzie zależała
od struktury i ta struktura nie stanowi o nowoczesności. O tym, jeszcze raz powtarzam, stanowi kto
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uczy, jak uczy, czego uczy. W chwili rozpoczęcia
reformy musimy, my, którzy to reformujemy, my,
którzy odpowiadamy za to, zadać sobie pytanie, czy
my naprawdę chcemy, by polska młodzież, by nasze
dzieci wyrastały na polskiej glebie, by były karmione
naszymi życiodajnymi sokami. Dzisiaj, na początku, muszą zadać sobie to pytanie także nauczyciele.
Z jakimi ideałami będzie wychodził młody człowiek
z tej szkoły? Czym będzie nasycony? Jaki będzie
kształt jego myślenia? To jest fundament, na którym
oprze swoje życie absolwent szkoły. Ten fundament
zadecyduje o przebiegu i jakości jego życia. Genialnie
ujmuje to Cyprian Kamil Norwid w utworze „W pracowni Gujskiego”:
„Bo zaprawdę ci powiem, że narodów losy,
I koleje ludzkości, i świat, i niebiosy,
I słońce, i gwiazd chóry, i rdzeń minerału,
I duch!…
…i wszystko – bierze żywot z Ideału”.
Jaki ideał my temu młodemu człowiekowi zaszczepimy? Często porównuję szkołę do takiej kołyski i pytam: a czym ma być wyścielona ta polska szkoła, ta
szkoła-kołyska, by wyrosły piękne pokolenia, mające
zakodowane w sercach i umysłach ideały? Czym mają
być wymoszczone polskie szkoły, te polskie kołyski,
by wielkie pokolenia z tych szkół wychodziły? I tutaj
jeszcze raz przywołam słowa poety, tylko innego,
Adama Asnyka:
„Zmarłych pokoleń idealna sfera
W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko,
A grób proroka, mędrca, bohatera
Jasnych żywotów staje się kołyską”.
A grobów narodowych bohaterów u nas dostatek –
od Mieszka I i Bolesława Chrobrego po Jana Pawła II.
Nie jesteśmy narodem na dorobku, mamy wspaniałą
historię, która jest usłana grobami narodowych bohaterów – pisarzy, uczonych, poetów, świętych, ludzi
kultury, inżynierów, profesorów. Grobami znanych
i wielkich, ale i rzeszy bezimiennych żołnierzy i powstańców. Ileż jest grobów Polaków poza granicami
kraju? A gdzie ich nie ma? Jak na Monte Cassino
wyrosły przepiękne maki, bo zamiast rosy piły polską
krew, tak na naszej polskiej ziemi wyrosną zastępy
młodzieży, gdy będą pić te życiodajne soki płynące
z własnej, polskiej kultury, z polskiej historii, z polskiej tożsamości i chrześcijańskiego systemu wartości. Szkoła ma powinność wobec narodu, by takim
pokarmem nakarmić jego synów i córy. Trzeba to
jasno powiedzieć w roku 2016 r., w 1050. rocznicę
chrztu Polski. Poprzez to wydarzenie wyłoniliśmy się
z historii jako ludzie wierzący, gdy Mieszko I i nasi
przodkowie przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa. To,
co działo się przed rokiem 966 r., należy do innej
epoki. Kim bylibyśmy gdyby nie to wydarzenie?
Czym byłaby Polska? Tam był nasz początek jako
narodu i początek naszego państwa. Trzeba życzyć
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dzisiaj Polsce, kiedy rozpoczyna tę reformę w 2016 r.,
w którym również rozpoczyna się kolejne, czterdzieste trzecie ćwierćwiecze historii i historii narodu, by
polskie szkoły dały jej jasne pokolenia o kształcie
myślenia Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”,
którą właśnie w tym roku, 28 sierpnia, pochowaliśmy
w Gdańsku. Trzeba życzyć, by polskie szkoły dały
wychowanków, którzy kształtem myślenia nawiążą
do całego zastępu narodowych bohaterów.
Z nadzieją, że tak będzie, że w tym właśnie najbliższym 25-leciu ta reforma ustabilizuje system
szkoły i takich ludzi, takich wychowanków o pięknym kształcie myślenia Danuty Siedzikówny ta reforma nam da, nam przyniesie, poprę tę reformę, z tą
nadzieją zagłosuję za jej wprowadzeniem. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I bardzo proszę pana senatora Kazimierza Wiatra.
5 minut.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze!
Panowie Senatorowie!
Oczywiście jest wiele spraw szczegółowych,
o których zacząłem mówić w pierwszym wystąpieniu, ale jest już późno i czasu jest mało, tak że nie
będę o nich mówił.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ścieżki
przedmiotowe i krótkie okresy edukacyjne nie sprzyjają dobremu kształceniu ogólnemu. Chciałbym podkreślić, że informatyk, który nie uczył się historii, jest
gorszym informatykiem, a historyk, który nie uczył
się fizyki, jest gorszym historykiem. Jeżeli my chcemy
realizować plan Morawieckiego i strategię Gowina,
co oznacza, że chcemy radykalnie zwiększyć PKB
poprzez wzrost innowacyjności naszej gospodarki, to
element wiedzy w tym przedsięwzięciu jest ogromny,
a wiedza powstaje w działaniu kreatywnym, czyli
w myśleniu niestandardowym. To jest niesłychanie
ważne. To jest niesłychanie ważne.
I druga sprawa. Pan senator Wach wypowiedział
tutaj pewne myśli, z którymi chciałbym dyskutować.
Mam nadzieję, że pan senator tego słucha albo to
przeczyta. Otóż można wyjść z takich przesłanek,
że wychowanie ma być poprzez mnożenie trudności. Można przyjąć, że na tym polega wychowanie.
Tylko trzeba zapytać, do jakich granic posuwamy te
trudności oraz jakie trudności budują jakie kompetencje i kogo chcemy wychować. Należałoby szerzej
rozwinąć tę myśl, a nie ma na to czasu. Pan senator

Wach powiedział o ciągłych zmianach otoczenia, że
ma to swoją wartość. No, jest to spojrzenie niepełne, spojrzenie częściowe. Ma wartość, tak, ale kiedy
człowiek jest ukształtowany, po maturze, po studiach,
po doktoracie, a nie wtedy, jak ma 13 lat. Jak ma 13
lat, to trwa budowa człowieka. Holistyczne podejście
wymaga spokoju, bezpieczeństwa, przyjaźni. To są
niezwykle ważne rzeczy. Pan senator Wach ma duże
doświadczenie jako nauczyciel akademicki, jako rektor. Ale na studiach chodzi o inny wiek rozwojowy.
Wtedy – tak, ma to wartość, ale nie wcześniej. Tak że
myślę, że te elementy, o których mówiłem poprzednio
i o których mówię teraz, są naprawdę bardzo ważne.
I mam takie przekonanie, że te zbyt krótkie obecne
okresy edukacyjne… Sprawy dojrzewania są niezwykle ważne. Ta reforma wychodzi temu naprzeciw.
Jeszcze raz życzę nam wszystkim dobrych owoców tej
reformy. Mam nadzieję, że one będą. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie
Senatorze.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym dokończyć moją wypowiedź. Ja będę
głosował przeciw tej ustawie, bo uważam, że to
jest niedobra ustawa, także z tego względu, że widzę pewną całość, pewną całość powrotu do szkoły
typu ideologicznego… Jeżeli to miałoby iść w tym
kierunku, a mam obawy, że to pójdzie w tym kierunku, tak sądzę po tych głosach kilku senatorów…
Uchwaliliśmy zmianę w ustawie o IPN, i IPN ustala
politykę historyczną państwa. Potem są szkoły, które
mają program nauczania, podręczniki i egzaminy. To
jest taka triada – polityka historyczna, program nauczania, podręczniki – i widzę, że ta triada jest triadą
zamkniętą. Obawiam się, że szkoła, która powinna
uczyć samodzielnego myślenia i wychowania, będzie
szkołą, w której będzie się wkładać nową ideologię.
To byłaby bardzo zła sytuacja. Bo ja pamiętam ten
okres, kiedy w szkole, jeżeli chodzi o interpretację
faktów, choćby z historii, dominowała ideologia i dominowała polityka historyczna. Polityka historyczna
to nie jest historia, to nie jest nauczanie historii. To jest
propaganda. Jeżeli w tym kierunku ta reforma by szła,
a mam takie obawy, że będzie się chciało stworzyć
nowego człowieka, na modłę tych, którzy rządzą…
(Marszałek Stanisław Karczewski: O Boże!
O Boże!)
Uważam, że wprowadzenie tej ustawy powinna
jednak poprzedzić gruntowna debata. I potrzeba na
tę debatę dłuższego czasu. W związku z tym skła-
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dam poprawkę, aby ta ustawa weszła w życie z dniem
1 września 2019 r.
Proszę bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim mówcom.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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Dla porządku informuję, że pan senator Wiesław
Kilian, pan senator Władysław Komarnicki, pan
senator Czesław Ryszka i pan senator Łukasz
Mikołajczyk złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli pan senator Piotr Wach i pan senator
Bogdan Borusewicz.
Zamykam łączną dyskusję.
Ogłaszam przerwę do dnia dzisiejszego, do godziny 9.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 2 minut 43)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 30)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan,
Maria Koc i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie
miejsc przy stole prezydialnym.
Powracamy do łącznego rozpatrywania punktów dwudziestego czwartego oraz dwudziestego
piątego porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe;
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
Przypominam, że przed przerwą w obradach została zamknięta dyskusja.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionych wniosków?
Witamy panią minister Annę Zalewską.
Pani Minister, czy pani chciałaby zabrać głos?
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Tak.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Pani Minister.
(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska:
Panie Marszałku…)
Proszę o wyciszenie rozmów, również rozmowy
telefoniczne proszę prowadzić poza obrębem sali.
Bardzo proszę.

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie będę
mogła przedstawić kilka słów, puent, podsumowań,
wyjaśnień w odniesieniu do różnego rodzaju niepokojów, które wczoraj wybrzmiewały w pytaniach i podczas debaty. Padło wiele pytań, kilka półprawd, nieprawd powtarzanych w przestrzeni medialnej, dlatego
z szacunku dla Wysokiego Senatu i opinii publicznej
pozwalam sobie na krótkie wystąpienie.

To, co najbardziej państwa dotyka, niepokoi, to
tempo wprowadzanych zmian. Są pytania o badania,
o to, w jaki sposób to będzie realizowane. Jeżeli chodzi o tempo, to chcę państwu powiedzieć, że od 17 lat
dyskutujemy na temat gimnazjów. Wydaliśmy setki
milionów złotych na badania edukacyjne, na badania
naukowe, które pokazują, w jakim stanie jest system
edukacji. Jednocześnie mamy raporty Najwyższej
Izby Kontroli. Przeprowadziliśmy pierwszą w historii Polski debatę przed zmianą. Oczywiście nie
były to tylko debaty organizowane przez ministerstwo edukacji, bo było ich ponad 20. To były setki
spotkań w ministerstwie edukacji, m.in. nauczycieli,
dyrektorów, pracodawców, przedstawicieli związków
zawodowych. Zresztą wiele postulatów, które znajdziecie państwo w prawie oświatowym, odpowiada
potrzebom zgłaszanym przez związki zawodowe.
Jednocześnie, proszę państwa, co sobotę i niedzielę
w ministerstwie edukacji spotykali się eksperci, którzy analizowali podstawy programowe, po to, żeby
kiedy zostanie podsumowana debata, móc po prostu
usiąść i napisać podstawy programowe. Proszę państwa, odbyła się też debata w Kancelarii Prezydenta.
W specjalnej strefie ekonomicznej z panem premierem Mateuszem Morawieckim podsumowaliśmy debaty na temat szkolnictwa zawodowego i zapowiedzieliśmy zmiany.
Ostatecznie dwudziestego siódmego w Toruniu,
w jednej z najbardziej nowoczesnych sal w Polsce
podsumowaliśmy debaty i przedstawiliśmy założenia.
Mówiliśmy o tym, co wynika z debat i jak będzie
wyglądała praca na najbliższych kilka miesięcy, na
rok, 3 i 4 lata.
Zadeklarowaliśmy, że prawo oświatowe będzie
gotowe w połowie września. Tak się stało. 16 września przedstawiliśmy prawo oświatowe. Poddaliśmy
je szerokim konsultacjom, ponad 97 uwag zostało
przyjętych. Jednocześnie, proszę państwa, trwały
intensywne prace nad podstawą programową, bo
w przeciwieństwie do tego, o czym państwo słyszą,
wszystko toczy się zgodnie z rytmem i harmonogramem. Wydawcy spotkali się z nami na początku
września, wszyscy wydawcy, i ci mali, i ci duzi. Po
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raz pierwszy rzeczywiście wydawcy nie są – i dziękuję za to wydawcom – w zespołach eksperckich
pracujących nad podstawami programowymi. Nie
wiem, czy państwo pamiętają takie czasy – a było
to niedawno – kiedy pisano podstawy programowe
i jeszcze ich nie pokazano, a wydawnictwa były już
w szkołach, proponując podręczniki i oferując różnego rodzaju rozwiązania i ćwiczenia. Uszanowali
nas wydawcy, w związku z tym rzeczywiście każdy
ma równe szanse i będzie miał taki sam dostęp do
podstaw programowych.
Jeżeli chodzi o podstawy programowe, były prekonsultacje, to też taka nowość. Za moment konsultacje, bo rozporządzenie, w którym zostaną podane te
podstawy… Oczywiście słuchamy, łącznie z tymi nieprawdami. Taką klasyczną nieprawdą, która już żyje
swoim własnym życiem, mimo że dementowaliśmy
to wielokrotnie, jest to, że z podstaw programowych
znika ewolucja. Nie, proszę państwa, ewolucja jest,
tak jak była. Zachęcam do analizy podstaw programowych z 2012 r. i tego, co my proponujemy.
Jednocześnie, proszę państwa, mówimy o wrześniu… Mówię do senatorów, którzy najbardziej niepokoili się tempem wprowadzania zmian. Mówię
o wrześniu 2017 r., proszę państwa, że dopiero zaczynamy. Samorządy podejmą uchwały o sieci szkół
po to, żeby pokazać docelowe rozwiązanie, i będzie
5 lat na to, żeby tę sieć zorganizować. Nie będzie
pustych budynków… Proszę też zauważyć taki dysonans: państwo słyszą, że będą dwie zmiany, nawet
trzy, a obok puste budynki, w dodatku brak miejsc
dla przedszkolaków. No, nie ma takiej możliwości.
Dążenie jest jednoznaczne, proszę państwa, do małych klas i do jednozmianowości. Jesteśmy ewenementem w Europie, rzeczywiście pokazuje się nas
palcami, jako system edukacji dwuzmianowy, to jest
pojęcie absolutnie obce.
Jednocześnie, proszę państwa, będziemy oczywiście prowadzić prace dalej, a przede wszystkim
będziemy z samorządowcami przy tej zmianie. Proszę
też zauważyć, że zanim doszło do głosowania nad
prawem oświatowym, wtedy, kiedy to prawo oświatowe powstawało, my już byliśmy w samorządzie;
my już jesteśmy w szkołach, wojewodowie spotykają
się z samorządowcami, kierownictwo ministerstwa,
dyrektorzy jeżdżą, prezentują, przedstawiają, tłumaczą, liczą, kuratorzy spotykają się z nauczycielami,
rodzicami i dyrektorami. W lipcu został wysłany
list do wszystkich samorządowców, gdzie serdecznie podziękowałam za sześciolatki, za wsparcie, bo
rzeczywiście 80% rodziców zdecydowało, że ich sześciolatek ma się uczyć w przedszkolu. A ja dotrzymałam, tak jak polski rząd, słowa. Po raz pierwszy
pojawia się subwencja na sześciolatka. Subwencja po
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to, żeby uszanować wspólną decyzję z samorządowcami… A jednocześnie jest to decyzja, która była
zaplanowana już w grudniu, bo ma zrekompensować
po 2 latach wygaszania gimnazjum, kiedy samorząd
będzie miał 10 roczników w subwencji oświatowej,
docelowo 9, tak jak miał… Bez obaw, że będzie to
8 roczników, a ten niepokój również wybrzmiewał
w państwa debacie.
W sierpniu taki sam list otrzymali nauczyciele
i dyrektorzy, i wyraźnie w nim napisałam, co się wydarzyło, co dziać się będzie, w jakim tempie i w jakim
rytmie. W tej chwili są pakiety informacyjne, mam
nadzieję, że razem z senatorami – senatorami koalicji rządzącej, opozycji – będziemy wzmacniać ten
przekaz, będziemy wyjaśniać. Ministerstwo jest do
dyspozycji. Uruchomiliśmy stronę, jesteśmy, proszę
państwa, do dyspozycji telefonicznie, mailowo, średnio odbieramy 80–100 maili dziennie z precyzyjnymi
pytaniami, na które odpowiadamy.
Jaka szkoła, po co, proszę państwa, to robimy?
Szkoła to szkoła XXI wieku. Wybrzmiewał podczas
debat, proszę państwa, taki oto jeden argument, że
tylko gimnazjum wyrównywało szanse edukacyjne.
Proszę państwa, to XIX wiek, to XIX wiek, kiedy
szkołę podstawową kojarzono z Antkiem… Proszę
państwa, XXI wiek to cały system edukacyjny, to
szkoła podstawowa, która w każdym miejscu Polski
daje takie same szanse. W XXI wieku tylko kilkanaście procent szkół ma szerokopasmowy internet na
miarę XXI wieku. Wybrzmiewało w czasie debaty,
że w gimnazjach są sale przedmiotowe, gabinety,
laboratoria. Proszę państwa, po ostatniej perspektywie finansowej, w której wydatkowano ogromne
pieniądze, takie właśnie przedmiotowe laboratoria ma
tylko 25% gimnazjów i 18% szkół podstawowych. To
jest wyzwanie cywilizacyjne, tak samo jak szerokopasmowy internet. Razem z panią minister Streżyńską
powtarzamy, że kończą się przetargi i że w ciągu 2 lat
w każdej szkole w Polsce będzie szerokopasmowy
internet. Wyzwaniem dla ministerstwa edukacji i dla
samorządów jest też to, żeby wszędzie były tablice
interaktywne. Bo, proszę państwa, XXI wiek to nie
tylko informatyka, ale i zastosowanie technologii informatycznych w ramach każdego przedmiotu. Polski
nauczyciel według badań OECD, o których się nie
mówi, to nauczyciel najlepiej wykształcony, ale i odczuwający najmniejszą satysfakcję, a jednocześnie
nieposługujący się technologiami informatycznymi.
No, on nie ma gdzie się nimi posługiwać. To jest rzeczywiście wyzwanie cywilizacyjne.
Jednocześnie, proszę państwa, mówimy o tym, że
szkoły mają być mniejsze, bo właśnie takie szkoły są
bezpieczne – jednozmianowe, z mniejszymi oddziałami. Zresztą projekt ustawy to gwarantuje. Proszę
zauważyć, Wysoki Senacie, że mówimy o przechodzeniu tych samych zespołów klasowych. Średnia
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w szkole podstawowej to 19 osób, a w gimnazjum – od
23 do 25 osób. Stąd też, proszę państwa, te dodatkowe
oddziały i dodatkowe etaty. Pamiętacie państwo, że
kiedy mówiliśmy o sześciolatkach, wskazywaliśmy,
że rodzic ma wolny wybór i decyduje, czy sześciolatek
uczy się… No, bo on się uczy. I dlatego uczeń pozostaje w systemie edukacji 13, a nie 12 lat. Pojawiały
się takie obawy, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę.
Nie tylko nie stracili oni pracy, ale i pojawiło się tysiąc
nowych miejsc pracy.
Jaka ma być szkoła? Oprócz tego, że będzie nowoczesna, proszę państwa, została ona zaprojektowana
w prawie oświatowym tak, by wzmacniała wychowanie i była innowacyjna. Nauczyciel wreszcie nie będzie sprawozdawał, tylko będzie miał wolność w realizacji podstawy programowej. Tak, proszę państwa,
wolność wraca do szkoły. W 80% to będą te elementy, które mają mieć odzwierciedlenie w egzaminie,
a w 20% będzie to projekt. Bo, proszę państwa, te
badania, na które nasi oponenci się powołują, badania
pokazujące umiejętności – wielki szacunek należy się
polskiemu nauczycielowi – ucznia w zakresie matematyki, czytania i nauk przyrodniczych, mówią też,
że polski uczeń nie potrafi współpracować, stosować
wzorów matematycznych i rozwiązywać problemów.
W związku z tym potrzebna jest właśnie praca na
każdej lekcji, tak żeby uczeń mógł pracować w ramach projektu nad każdym problemem. W dodatku
w ostatnim tygodniu on po prostu pokaże to w szkole,
przed rodzicami i przed nauczycielami. Tak właśnie
została zaprojektowana ta szkoła. Jednocześnie, proszę państwa, oczywiście będzie to szkoła, która… No,
to jest system. Nie możemy mówić o jednym elemencie systemu, bo rodziców, proszę państwa, interesuje
właśnie cały system, zresztą tak samo jak rektorów.
Proszę państwa, padło pytanie, skąd się wzięła opinia
rektorów. No, pochodzi ona z najlepszego audytora
w Polsce, a mianowicie z Najwyższej Izby Kontroli.
To tam pojawiły się te jednoznaczne opinie na temat
całego systemu. Ja spotykałam się z rektorami wielu
uczelni…
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przepraszam bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, w tej chwili
nie przeszkadzać, bo to jest bardzo nieeleganckie.
Zwracam się do pana senatora Augustyna.
(Senator Jan Rulewski: Woda, woda!)
Dobrze, będzie woda.
Bardzo proszę o nieprzerywanie i nieprzeszkadzanie. To jest nieeleganckie.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska:
Spotykałam się z rektorami wielu uczelni i państwowych wyższych szkół zawodowych, które mają
kłopoty związane m.in. z niżem demograficznym,
a także z rektorami szkół pedagogicznych, z którymi
rozmawialiśmy o doskonaleniu zawodowym. Tak,
doskonalenie zawodowe jest potrzebne. No, 64%
nauczycieli dyplomowanych po prostu się nie uczy.
Musimy o to zadbać razem ze związkami i samorządowcami. Po raz pierwszy w ministerstwie edukacji
powstał zespół, w którym samorządowcy i związkowcy rzeczywiście rozmawiają o przyszłości nauczycieli. Proszę państwa, system obejmuje 4-letnie
liceum, nauczanie przedmiotowe, szkolnictwo zawodowe. I chwilę przy tym szkolnictwie zawodowym się
zatrzymam, choć muszę tutaj dodać, w jaki sposób
traktujemy nauki przyrodnicze.
Proszę państwa, w całym cyklu jest o 105 godzin więcej na nauki przyrodnicze. Jeżeli państwo
słyszeli, że dyskwalifikujemy te przedmioty, to nie
jest to prawda. Wzmacniamy historię – pani senator
doskonale na to zwróciła wczoraj uwagę, mówiąc
o tym, że z 4 do 9 wzrasta liczba godzin historii
w szkole podstawowej. Równoważymy, proszę państwa, to, co jest związane z historią, matematyką,
fizyką, geografią, biologią i chemią. Tutaj chcę zwrócić państwa uwagę na matematykę, jedne z bardziej
nowoczesnych podstaw programowych do nauczania
w klasach I–III, wzmocnione nie tylko o elementy
czytania. Bo Polacy nie czytają, co słyszymy od kilku lat. Musimy wzmacniać to czytanie, ale również
matematykę. Mamy alarm matematyczny, o czym
też mówi Instytutu Badań Edukacyjnych, z którego
przedstawicielami poprzednicy nie mieli powodów
się spotykać; ja dosyć systematycznie z przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych się spotykam.
W tychże podstawach znajdziecie państwo podstawy
programowania, jak również podstawy gry w szachy.
Bo właśnie z tych badań jednoznacznie wynika, że
dzięki takim działaniom wzmacniamy matematykę.
Proszę zauważyć, że kiedy matematykę odtwarza,
pokazuje… W tym zakresie w badaniach międzynarodowych piętnastolatek wypada dobrze, bardzo
dobrze. I proszę powiedzieć, jak trwałe są to kompetencje i umiejętności, skoro za 3 lata zdaje matematykę na poziomie podstawowym, gdzie trzeba zdać na
30%, a i tak 20% tej młodzieży nie zdaje matematyki?
Tak jak powiedziałam, mamy alarm cywilizacyjny,
alarm matematyczny, bo mamy XXI wiek. W związku z tym to, co związane z przedmiotem matematyka,
musi zostać na każdym etapie wzmocnione.
I jednocześnie, proszę państwa, mówimy w systemie o małych szkołach. Cały czas mówię, po co
i dlaczego. Ostatnie lata, proszę państwa, to wła-
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śnie likwidacja małych szkół, które jak okazuje się
w badaniach związanych m.in. z kształceniem się
dorosłych… Przypominam, że jesteśmy na szarym
końcu, w ogonie uczenia się przez całe życie, mimo
że wydaliśmy steki milionów złotych. Kiedy czytamy pogłębione badania dotyczące uczenia się przez
całe życie, widzimy, że właśnie mała szkoła na wsi
jest wskazywana jako jedyne miejsce, do którego
np. kobieta w wieku 50+ przyjdzie razem ze swoim
dzieckiem czy wnukiem. Tam właśnie tę szkołę trzeba
wzmacniać, wyposażyć w doskonałe narzędzia XXI
wieku. Zresztą i w programie ministerstwa edukacji,
i w programie ministerstwa kultury, o które zabiegałam, znajdzie się sporo pieniędzy na biblioteki, na
czytelnictwo w tych miejscach.
I proszę państwa, kwestia wygaszania gimnazjum. Możemy powiedzieć o tym tak. W 1998 r.
pod koniec listopada – to à propos tempa wprowadzania zmian – pan premier Buzek kieruje bardzo
pilne pismo do marszałka Płażyńskiego o natychmiastowe procedowanie ustawy, która wprowadza
gimnazja. Gimnazja mają być od września 1999 r.;
ja wtedy byłam w systemie. W 1999 r. po wakacjach
nauczyciele, dyrektorzy dowiadują się, że oto mają
matematycznie wydzielić ze szkoły podstawowej
gimnazjum, tak jak i nauczycieli, i mają znaleźć
około 5 tysięcy samodzielnych budynków, bo takie było założenie. Jednocześnie, proszę państwa,
uzasadnienie liczyło kilka stron, nie było żadnych
badań i nie było określonych żadnych skutków regulacji, tejże ustawy ani zabezpieczenia finansowego.
Bardzo szczerze powiedział jeden z posłów PSL, że
do dzisiaj spłacają kredyty związane z wprowadzeniem tamtej reformy.
Proszę państwa, chcę powiedzieć, że rzeczywiście
założenia… A ja z szacunkiem, co widać, proszę państwa, mówię o swoich poprzednikach, dlatego że nie
zakładam, że którykolwiek z nich miał negatywne
emocje związane z systemem edukacji. Proszę zauważyć, że minister Handke, mimo że toczyły się wtedy
dyskusje czy kończyła się reforma administracyjna,
zrobił podstawowy błąd, również błąd finansowy.
Bo w sensie pomysłu przyporządkował gimnazjum
powiatowi, a strukturalnie i finansowo przyporządkował je gminie. Dlatego, proszę państwa, kolejne
lata absolutnie wykluczyły te założenia. Dzisiaj 60%
gimnazjów jest w zespołach, to oznacza, że jest 2 tysiące 80 samodzielnych gimnazjów. Pan marszałek
Borusewicz pytał o to, ile to jest budynków. Z przykrością muszę powiedzieć, że w systemie informacji
oświatowej jest to tylko i wyłącznie adres. Prezydent
Koszalina, gdzie byliśmy, który jest przewodniczącym zespołu edukacyjnego związku miast opiniującym i liczącym placówki, zgubił nawet jedno gimna-
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zjum, dlatego że jest ono samodzielne, ale znajduje
się w tym samym budynku, co szkoła podstawowa.
Proszę państwa, jest 2 tysiące 80 samodzielnych
gimnazjów. Badania jednoznacznie pokazują, że
w zespołach, proszę państwa, są lepsze wyniki, jest
lepsza edukacyjna wartość dodana. Proszę zobaczyć,
co się wydarzyło: to rodzice tak zdecydowali, to radni
tak zdecydowali. Po pierwsze, widzą, że przynosi
to dobry efekt, a po drugie, konsolidują finanse publiczne. Chciałabym, żeby do państwa dotarło, że jest
dramatyczny niż demograficzny. Kilka, kilkanaście
lat temu rocznik liczył 600–700 tysięcy uczniów, teraz
jest to 350 tysięcy. Musimy sobie uzmysłowić, że niż
demograficzny musi być dla nas inspiracją, żebyśmy
mogli zagwarantować szkołę na poziomie XXI wieku.
Jednocześnie, proszę państwa, pokazujemy, że
dbamy o nauczyciela. Znajdziecie państwo dziesiątki zapisów, które rzeczywiście pokazują, że chcemy zadbać o każdego, również o pracowników.
Równocześnie toczą się dyskusje o tym, jak w związku z niżem demograficznym… W ciągu ostatnich 7 lat
zwolniono 42 tysiące nauczycieli w związku z Kartą
Nauczyciela, zlikwidowano ponad 1 tysiąc 40 szkół.
W związku z tym pokazujemy, że potrzebujemy tego,
żeby system był bezpieczny, żeby rzeczywiście służył dzieciom – bo przecież po to budujemy system
edukacji – żeby w każdej szkole byli pedagog, psycholog, logopeda. Nie ma metodyków, nie ma doradców zawodowych. Są dwa zawody… Jeden kompletnie zdyskwalifikowany, tzw. asystent w klasach
zintegrowanych. Proszę państwa, nie widać również
nauczyciela, który uczyłby obcokrajowców; po raz
pierwszy zauważyliśmy to w systemie. Są pieniądze
na tzw. klasy przygotowawcze. Docelowo ma to być
nauczyciel, który równolegle będzie prowadził zajęcia
z matematyki i fizyki, ucząc nie tylko matematyki
czy tłumacząc matematykę, ale także ucząc języka
polskiego.
Słów kilka o szkolnictwie zawodowym, bo w tym
przypadku rzeczywiście było sporo pytań i były pewne próby dyskwalifikowania dotyczące tego, że to
tylko zamiana nazwy; choć nazwa też jest bardzo
ważna. Młodzież i rodzice mówili, że szkoła zawodowa kojarzy się bardzo źle. Przypomnijcie sobie
państwo te czasy, kiedy mówiono, że jeżeli się nie
będziesz uczył, to pójdziesz do zawodówki, i mówię
to ładnie. W związku z tym branżowość… Ale jest
to też wskazanie, że szkolnictwo zawodowe ma być
związane z określoną branżą.
W tej chwili na Dolnym Śląsku, jak państwo wiedzą, będzie się lokalizował Mercedes.
(Senator Jan Rulewski: Pozostaną w naszej pamięci.)
Już jesteśmy po rozmowach w ministerstwie edukacji. Prosimy Mercedesa, żeby wyszczególnił niezbędne kwalifikacje i zawody po to, żebyśmy mogli
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skoncentrować szkolnictwo zawodowe na Dolnym
Śląsku tak, żeby za 2 lata nie było najmniejszych
kłopotów.
Co to za szkoła? Rzeczywiście jest to nowoczesna
szkoła. Po raz pierwszy mamy drożny system. Pojawia
się tzw. drugi etap, na którym młodzież będzie mogła
zdać egzamin maturalny. Egzamin zawodowy będzie
traktowany tak samo jak rozszerzona historia, fizyka, matematyka czy też chemia. Jest to rzeczywiście
wyzwanie cywilizacyjne, jednocześnie jest to ogromna promocja. To system dążący do bycia systemem
dualnym, bo dualny jeszcze nie jest; w przypadku
systemów dualnych, proszę państwa, czyli wprost
u pracodawcy… Pracodawcy dokładają się do systemu. Niemcy mają taki system, że jest obowiązkowe
zrzeszenie pracodawców i jest obowiązkowa składka.
To oni dokładają się do systemu edukacji. Wraz z pracodawcami jesteśmy już gotowi, oni już są gotowi, żeby
utworzyć – być może rzeczywiście uda się wprowadzić
takie rozwiązania, chcemy to zrobić w najbliższym
roku – Fundusz Rozwoju Edukacji Zawodowej, FREZ,
bardzo ładnie się on nazywa, który będzie funduszem
wspierającym szkolnictwo zawodowe. Nie dyskwalifikujemy tych form, które były do tej pory.
Jednocześnie, proszę państwa, na alarm nauczycieli i dyrektorów dostosowujemy zawodowe podstawy
programowe. One się pojawią już w następnym tygodniu. Nie musielibyśmy tego robić, moglibyśmy czekać na ucznia po VIII klasie, ale jest tak źle w szkole
zawodowej, jeżeli chodzi o podstawy programowe, że
musimy to zrobić. Dostosowujemy i pojawia się jedna
kwalifikacja. Zawiera ona jednak te 3 kwalifikacje,
które były wcześniej.
Podstawy programowe pisane z pracodawcą – to
się już za moment będzie działo. Razem z Centralną
Komisją Egzaminacyjną będziemy chcieli przeszkolić pracodawców, bo oni sobie tego życzą. Chodzi
o to, żeby mogli usiąść na egzaminie i żeby można
było zdawać egzaminy w miejscu pracy. Dlatego że
skończyły się pieniądze na to, żeby ciągle doposażać
– choć też o tym myślimy razem z urzędami marszałkowskimi, które z jakichś powodów wstrzymały się
z wydatkowaniem pieniędzy m.in. na szkolnictwo
zawodowe. Tam, proszę państwa, są 3 miliardy zł
na szkoły zawodowe. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy następnych 4 lat i rzeczywiście zbudujemy
system, który będzie temu szkolnictwu służył. Bo
jego miało nie być – to też wynik międzynarodowych badań z 2000 r. Po tych badaniach, w których
młody człowiek w szkolnictwie zawodowym słabiej
wypadał, uznano, że trzeba zrobić licea profilowane.
I tak naprawdę szkolnictwo zawodowe żyje dzięki
nauczycielom i dyrektorom, a także wsparciu firm,
bo rzeczywiście jest taka potrzeba.

I teraz, proszę państwa, jeżeli jeszcze chodzi
o szkolnictwo zawodowe, to, co zapowiedziałam
i co będziemy realizować, przed nami inwentaryzacja subwencji oświatowej. Ona jest kompletnie nieczytelna, kompletnie archaiczna, niektóre wagi mają
swoje nazwiska w ministerstwie, wylobbowane na
rzecz różnego rodzaju rozwiązań. Będzie zróżnicowana subwencja oświatowa. Dlatego z dumą pokazuję raport Najwyższej Izby Kontroli, która miesiąc
po ogłoszeniu wyniku naszych debat rzeczywiście
potwierdziła swoimi raportami, w jakim stanie jest
system szkolnictwa zawodowego. Nie może być tak,
że ogromne pieniądze, pieniądze z subwencji oświatowej są przeznaczane na kształcenie bezrobotnych.
Nie, będziemy dawać więcej tam, gdzie będzie to
związane z rynkiem pracy.
Sięgamy, proszę państwa, również po korpus fachowców. To nic innego jak emerytowani nauczyciele
szkół zawodowych. Bo tak jak mówimy, że przy niżu
demograficznym musimy zadbać o to, żeby wykorzystać potencjał nauczycieli, żeby wrócili do systemu,
tak w wypadku szkolnictwa zawodowego brakuje
nauczycieli. Stąd pomysł, który się zrodził w klastrze
edukacyjnym w Wałbrzychu, przy specjalnej strefie ekonomicznej, żeby razem z dyrektorami szkół
i z kuratorami przypomnieć sobie o świetnych emerytowanych nauczycielach szkolnictwa zawodowego.
Pracodawcy ich zwyczajnie potrzebują.
A jednocześnie, proszę państwa, kiedy dyskutowaliście państwo, pojawiały się informacje dotyczące
tego, dlaczego jeden system jest lepszy, a drugi gorszy. To, co najczęściej u rodziców się pojawia, proszę
państwa, to przeszkadzanie dziecku w edukacji. Bo to
nie jest trójetapowy system, tylko czteroetapowy: I–
III, IV–VI, I–III, I–III. Tak naprawdę nikt niczego nie
kończył, nikt nie wiązał się ze swoim środowiskiem,
nie wiązał się z klasą ani ze swoim wychowawcą czy
swoim dyrektorem. Proszę zajrzeć do amerykańskich
i brytyjskich badań, jeszcze z lat dziewięćdziesiątych,
bo oni już ten system oceniali. Wtedy kiedy wprowadzane były u nas gimnazja, rzeczywiście tam już
pokazywano, jaką dysfunkcją jest takie etapowanie.
Mówimy o absolwencie. Absolwent, proszę państwa, to ten, kto posiada następujące kompetencje:
matematyczne, informatyczne, językowe. Stąd też,
proszę państwa, wzmocnienie dwujęzyczności,
wzmocnienie sportowości i jednocześnie zadbanie
o szkoły artystyczne. To jest również taki młody człowiek, który czyta, zna historię literatury, nie pozwala
manipulować, bo potrafi rozróżniać teksty nie tylko
kultury, ale i teksty codzienne, i umie tego nauczyć
swojego ucznia. Również ten, który zna swoją przeszłość, by budować przyszłość.
Proszę państwa, padały również pytania, stwierdzenia o centralizacji i o braku szacunku dla samorządów. Proszę państwa, polski rząd po raz pierwszy tak
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Łączne rozpatrzenie punktu dwudziestego czwartego oraz punktu dwudziestego piątego porządku obrad Senatu (cd.)

(minister A. Zalewska)
poważnie traktuje ich zadania. Nie wiem, czy państwo
pamiętają, że 3 lata temu były takie manifestacje,
ciche oczywiście, związane z tym, że samorządy
powiedziały wtedy, iż rząd delegował, nałożył na
nie zadania o wartości 8 miliardów zł i w związku
z tym mają ogromne kłopoty finansowe. Pani minister
Rafalska zaczęła… 500+ nie tylko poprawiło wskaźniki w budżetach samorządów – pieniądze płyną
wprost na to, żeby ten system działał. Jednocześnie,
proszę państwa, jest subwencja oświatowa na sześciolatka – to ze strony ministerstwa edukacji. I tu
podziękowania za wspólne przygotowanie przedszkoli dla sześciolatków. Pojawia się, proszę państwa,
waloryzacja. My nie mówimy „proszę sobie znaleźć
środki”, a tak bywało. I tak jest ponad 400 milionów
dodatkowych środków dla samorządów w związku
z waloryzacją. Nie mówimy tu o podwyżce, proszę
państwa. O podwyżce dyskutujemy w odpowiednich
gremiach, bo to jest odpowiedzialność również za
budżet samorządu. Proszę państwa, samorządy przez
ostatnie lata nie mogły doprosić się tego, żeby uszczelniono system dotacji. Zrobiliśmy to wraz z samorządowcami w ustawie, którą 7 lipca podpisał prezydent
Rzeczypospolitej.
Proszę państwa, kiedy dyskutujemy o pieniądzach… Pan marszałek Borusewicz powtarzał to,
co się pojawiało w mediach. Padają kwoty: 1 miliard,
140 miliardów, 8 miliardów. Ja już będę puentować. 140 miliardów – tyle samorządy wydały na
gimnazja. Proszę państwa, to nic innego jak suma
subwencji, a właściwie wydatków związanych z subwencją przez 17 lat na ucznia w tym przedziale wieku. Czyli nie ma znaczenia, czy byłyby gimnazja,
czy nie – i tak, i tak byłyby takie wydatki, bo taka
subwencja była na dzieci przekazywana. A więc to
jest chybiony argument. Kolejna kwota: 8 miliardów zł na inwestycje. Bardzo proszę Wysoki Senat
o wykonanie prostego rachunku matematycznego:
8 miliardów podzielone przez 17 lat i podzielone
przez kilka tysięcy gmin daje… Proszę zauważyć,
że jest to kwota kilkuset tysięcy na gminę. Myślę,
że tyle jesteśmy winni edukacji. Jednocześnie pojawiła się informacja, m.in. w opinii Związku Miast
Polskich – ja na co dzień rozmawiam z samorządowcami, jeździmy i liczymy pieniądze, liczymy
etaty – że potrzebny jest 1 miliard. To liczenie było,
powiedziałabym, jednozdaniowe, proszę państwa,
i zakładało, że rocznik trzynastolatków wyemigruje
z Polski. Ten rocznik jest, a w dodatku jest on lepiej finansowany z subwencji oświatowej – taka jest
różnica między finansowaniem dzieci w gimnazjum
i w szkole podstawowej. Pieniądze wprost przeznaczone na reformę, oprócz 1,5 miliarda w subwencji
na sześciolatki, 418 milionów na waloryzację, to
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900 milionów łącznie z kwotami na dodatkowe oddziały i na wyposażenie. Przypomnę tylko państwu,
o jakim wyposażeniu mówimy. Mówimy o 2 tysiącach samodzielnych gimnazjów – o 2 tysiącach 80,
żebym była precyzyjna – które trzeba będzie dostosować. Trzeba będzie je wyposażyć w mebelki dla
maluchów – są na to pieniądze; dostosować toalety –
są na to pieniądze, podobnie jak na regały do bibliotek i na przygotowanie świetlic. To będzie średnio
100 tysięcy na 2 oddziały w każdej szkole. Proszę
sobie to przemnożyć przez 2 tysiące. W związku
z tym, proszę państwa, absolutnie jesteśmy gotowi.
Łącznie z rezerwą budżetową 04… To jest rezerwa, która jest odpowiedzią na wnioski samorządów,
kiedy trzeba dokonywać różnego rodzaju inwestycji
lub też wypłat na okoliczność dodatkowych zadań.
W tym roku po raz pierwszy od bardzo wielu lat
zrealizowaliśmy wszystkie wnioski samorządowców, choć był tam bardzo duży komponent związany z zadaniem, satysfakcjonującym zadaniem,
w postaci remontów szkół, które przygotowywały
się do przyjęcia pielgrzymów w czasie Światowych
Dni Młodzieży.
W związku z tym, proszę państwa, podsumowując, chcę powiedzieć, że przedkładamy prawo
oświatowe i przepisy wprowadzające, w których pokazujemy, że w szkole podstawowej nie zmieni się
nic – z mocy prawa dyrektorzy i nauczyciele będą
następcami prawnymi szkoły 6-letniej. W gimnazjach, które są w zespołach, a tych jest większość,
nie zmieni się nic oprócz szyldu. Licea czekają razem
z powiatami, które przestały podejmować uchwały
likwidacyjne, bo tam rzeczywiście jest ogromny
niż demograficzny. Szkolnictwo zawodowe czeka.
I mamy, proszę państwa, 2 tysiące 80 gimnazjów.
Wystarczy, proszę państwa, że raz samorządowcy
podejmą uchwałę, że w każdym tym gimnazjum
jest szkoła podstawowa, w związku z czym zostają
dyrektor i nauczyciele i mają 5 lat na to, żeby się
przekształcić.
Po co jest kurator? Bo rzeczywiście to też był
postulat związkowców, a bardzo wiele postulatów
związkowców zrealizowaliśmy. Po co jest kurator?
Ano po to, żeby m.in. pomagać. Jest jedna, proszę
państwa, uchwała. W dodatku samorządowcy nas
poprosili o to, żebyśmy im przygotowali szkic tejże
uchwały. Zrobimy to i będziemy, proszę państwa,
z samorządowcami przez cały okres przekształcenia.
Mam nadzieję, że Wysoki Senat przyjmie tę
ustawę, a oprócz tego, że razem z ministerstwem
edukacji, dla dobra każdego dziecka, będzie przy
tym przekształceniu, że w momencie, kiedy zostaną podjęte decyzje, będziemy w tych szkołach
razem. A ja jestem do państwa dyspozycji. Bardzo
dziękuję. (Oklaski)
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32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym do ustawy – Prawo oświatowe
oraz do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe, bardzo proszę Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj mija 35.
rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce
16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek”. W wyniku brutalnej pacyfikacji dokonanej przez kompanie ZOMO
oraz ORMO zostało zamordowanych 9 górników.
Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłych, zamordowanych
9 górników.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista
niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostaną w naszej pamięci.)
Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy
o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw –
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego szóstego
porządku obrad; ustawa o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej – i rozpatrzenie go jako
punktu dwudziestego siódmego porządku obrad;
ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego
ósmego porządku obrad; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad. Proponuję też
łączne rozpatrywanie punktów dwudziestego ósmego
i dwudziestego dziewiątego.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw w związku z zamiarem umieszczenia w porządku obrad 3

ustaw: ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, ustawy o przepisach wprowadzających tę ustawę oraz ustawy o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Łącznie te 3
ustawy ze sobą powiązane liczą 170 stron i zawierają 313 artykułów. Nie było najmniejszych szans
na to, ażeby komisja wnikliwie mogła przyjrzeć
się tym przepisom i brakuje również czasu, byśmy mogli się przygotować do dyskusji. Dlatego
wnoszę o przesunięcie tego punktu na następne
posiedzenie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie jest
kwestia przesunięcia… Teraz nie…)
Wnoszę o niewprowadzanie, a tym samym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: O niewprowadzanie, bo ja proponuję uzupełnienie, a pan jest
przeciwny.)
…przeniesienie na następne obrady…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, to w takim…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
wniosek formalny.)
Tak, słucham? Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja zgłaszam wniosek formalny o 10 minut przerwy, tak żeby umożliwić senatorom udział w głosowaniu.
Marszałek Stanisław Karczewski:
Wie pan, Panie Marszałku, ja mogę udzielić…
Ale senatorów na sali jest tak dużo… Rozpoczęliśmy
o godzinie 9.30, teraz jest godzina 10.10 i każdy
z senatorów miał możliwość dotarcia na salę. Ja nie
rozumiem tego wniosku jako wniosku formalnego
zgłoszonego przez klub. Tak więc bardzo proszę,
Panie Senatorze… Bo nie zgłosił pan tego wniosku
w imieniu klubu, zgłosił go pan jako marszałek.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie
Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, jako senator.)
Jako senator.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jako senator klubu.)
Tak, rozumiem. Dobrze. Gdyby to było zgłoszone
w imieniu klubu, to ja bym wyraził zgodę na 10 minut, ale jak pan senator jest…

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku. Zgłaszam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, słucham?)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator J. Dobrzyński)
…sprzeciw wobec wniosku pana senatora
Borusewicza.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem.
Dziękuję bardzo.)
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są przygotowani do głosowania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Są przygotowani. Dziękuję bardzo.
Będziemy głosować, proszę państwa…
(Senator Bogdan Borusewicz: Senatorowie z PiS
zapewne wiedzieli, że będzie głosowanie…)
Panie Marszałku, przepraszam bardzo, wszyscy
mieli możliwość dowiedzenia się, dlatego że na ten
temat bardzo szczegółowo poinformowaliśmy, mówiliśmy podczas posiedzenia Konwentu Seniorów,
jaki będzie porządek i jak będzie wyglądało nasze
głosowanie. A każdy senator z osobna został poinformowany, że o godzinie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Że o godzinie 10.11
będzie głosowanie nad wprowadzeniem… Nie, nie
rozmawialiśmy o tym.)
Że o godzinie 9.00… I że o godzinie 9.30 będzie…
Dobrze, głosujemy. Każdy miał… Według mnie
każdy miał możliwość… Zresztą widać, że jest dużo
senatorów, i z lewej, i z prawej strony widzę dużo
senatorów, nawet jestem przekonany, że jest więcej
niż… Na moje oko jest 70 senatorów. Ale oczywiście
przegłosujemy te dwa wnioski.
Jako pierwszy wniosek pana senatora Augustyna.
Ja proponuję uzupełnienie porządku obrad o te
punkty, które zgłosiłem. I głosujemy mój…
(Głos z sali: Może najpierw wniosek o przerwę,
bo to…)
Aha, o przerwę, tak? Dobrze, słusznie. Bardzo
słuszna uwaga. Choć ten wniosek był drugi, ale logiczniejsze jest… Dobra. Zgadzam się z tym.
Głosujemy nad wnioskiem pana marszałka
Borusewicza o ogłoszenie 10-minutowej przerwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 16 – za, 55 – przeciw, 1
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wniosek pana marszałka został odrzucony.
Pomyliłem się wcześniej o 2 osoby. Dobrze.
Proszę państwa, teraz przegłosujemy moją propozycję. Bo to była moja propozycja, pierwsza. Pan
senator zgłosił sprzeciw.
Kto z pań i panów senatorów jest za uzupełnieniem porządku obrad o 4 wcześniej wymienione
i przeczytane punkty… Mam czytać te punkty?
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(Głos z sali: Nie 4. Pan marszałek zgłosił… O prokuratorii, a nie o zarządzaniu mieniem…)
Zaraz, zaraz. Pani jest przeciwko… Momencik…
Prokuratorii Generalnej…
(Głos z sali: I dwóch łącznych o zasadach zarządzania mieniem.)
I dwóch… Czyli jeśli chodzi… Gry hazardowe nie
były zgłoszone, tak, Panie Senatorze?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie. Gry hazardowe nie. Dobrze.
(Głos z sali: Głosujmy najpierw nad tym punktem
dotyczącym prokuratorii, a potem…)
Te dwa. Dobrze.
To, proszę państwa, musimy…
(Głos z sali: O prokuratorii.)
Tak, pani ma absolutną rację.
Głosujemy nad moją propozycją.
Kto jest za propozycją uzupełnienia porządku
obrad o punkt: ustawa o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego siódmego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 56 – za, 17 – przeciw.
(Głosowanie nr 47)
Moja propozycja została przyjęta.
Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o dwa
punkty: ustawa o zasadach zarządzania mieniem
państwowym – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego ósmego; oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad; oraz… Jest
to również wniosek o łączne rozpatrywanie tych
punktów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 56 – za, 17 – przeciw.
(Głosowanie nr 48)
Informuję państwa, że Wysoka Izba przyjęła moją
propozycję uzupełnienia porządku obrad o te 4 wcześniej wymienione punkty, a także propozycję, abyśmy
2 końcowe punkty rozpatrywali łącznie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 389, a sprawozdanie komisji w druku nr 389 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Senator Sprawozdawca
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła
ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz
niektórych innych ustaw uchwaloną na trzydziestym
drugim posiedzeniu Sejmu, w dniu 15 grudnia, i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy
bez poprawek. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

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?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, ja nie
uczestniczyłem w obradach państwa komisji, a i dziś,
i wczoraj, i w poprzednich dniach było tyle pracy,
że nie mogłem się zapoznać z tą ustawą, w związku
z tym mam dwa pytania, powiedziałbym, podstawowe, oparte na doniesieniach medialnych.
Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że w drodze tej ustawy wprowadzamy monopol na gry hazardowe, a jeżeli tak, to
w jakim zakresie.
A po drugie, od kiedy ta ustawa wchodzi w życie
i jak uregulowana będzie kwestia tych podmiotów
gospodarczych, które zainwestowały prywatnie w salony gier. Czy one będą miały prawo do jakiegoś
odszkodowania? Czy będzie jakiś okres przejściowy?
Jak to jest uregulowane?

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo za te pytania.
Pierwsze pytanie dotyczyło zakresu monopolu.
Zakres monopolu państwowego jest zwiększony, jeśli
chodzi o gry hazardowe. Ten monopol rozszerzony jest na gry na automatach i kasyna internetowe.
W tym zakresie ta ustawa rozszerza monopol państwa.
Państwo senatorowie zapewne w swoich okręgach
widzicie, jak kwitną te salony gier na automatach.
Służba Celna konfiskuje dziesiątki tysięcy tych automatów, ale one bardzo szybko wracają, bardzo szybko
ponownie się pojawiają. Mamy tu do czynienia z jakimś niedowładem państwa, jeśli chodzi o kontrolę
tych gier hazardowych, które są zresztą grami bardzo

mocno uzależniającymi. Gry na automatach są grami
bardzo uzależniającymi, więc posunięciem właściwym jest rozszerzenie monopolu państwowego na
ten rodzaj hazardu.
W czerwcu 2016 r. – takie informacje uzyskaliśmy
od pana ministra na posiedzeniu komisji – wygasły
wszystkie koncesje, które dotychczas zostały wydane
na prowadzenie tych salonów gier. Jak rozumiem, ci,
którzy zainwestowali w prowadzenie takiej działalności, mieli świadomość terminowości swoich koncesji
– ich biznesplany musiały przecież przewidywać fakt,
że w czerwcu 2016 r. koncesje się kończą, a jeśli w tej
chwili dalej prowadzą tę działalność, to prowadzą ją
już poza koncesją.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
2017 r.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz, a później pan senator
Jackowski.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ile wpłynie do budżetu? Jakie
sumy wpłyną do budżetu w związku z tą ustawą, bo,
jak rozumiem, monopol daje taką możliwość.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie trochę zainspirowane pańską wypowiedzią. Czy są znane jakieś
przybliżone choć szacunki, ile w przypadku takiego
automatu operator takiego urządzenia w skali roku
może mieć zysku? Oczywiście mówię o legalnym
zysku. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora
przewodniczącego?
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Czy w przekonaniu pana przewodniczącego ta
ustawa wprowadzi faktycznie zakaz prowadzenia
tych salonów, które są rozsiane po małych miasteczkach i którym osoby uzależnione napędzają
koniunkturę?
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Bardzo dziękuję.
Pan senator Pociej.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
No, ustawa przewiduje… Odpowiadam na pytanie pana senatora Peczkisa. Ustawa przewiduje,
że w miejscowościach będzie mogło być zlokalizowane jedno urządzenie do gry w proporcji na
1 tysiąc mieszkańców. Na 1 tysiąc mieszkańców,
taka jest proporcja, czyli proszę sobie wyobrazić…
Pewnie w związku z tym znikną salony gier na
automatach zlokalizowanych w tej chwili w kontenerach przy stacjach benzynowych czy w różnych
innych miejscach. Zakładam, że państwo polskie
będzie tutaj stanowcze i będzie to egzekwować.
Celem tej ustawy, co warto podkreślić, jest przecież
zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony
graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. To
jest najważniejszy cel tej ustawy. Ludzie bardzo
szybko się uzależniają od hazardu, właśnie od tego
hazardu automatowego, w tej chwili powszechnie
dostępnego.
Jeżeli chodzi o przychody – odpowiadam na pytanie pana marszałka – to w czasie posiedzenia komisji
pan minister poinformował nas, że w okresie, kiedy te
maszyny funkcjonowały legalnie, przychody uzyskiwane przez firmy legalnie prowadzące tę działalność,
to było około 20 miliardów zł rocznie.
Tak, Panie Ministrze? Dobrze przekazałem informację? Jeśli nie, to proszę skorygować.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: 20 miliardów to jest przychód całej branży.)
Całej branży? Dziękuję bardzo. Całej branży.
W takim razie, jeśli pan marszałek pozwoli, to ja
przekieruję jeszcze to pytanie do pana ministra. Pan
minister dysponuje szczegółowymi danymi. Myśmy
w czasie posiedzenia komisji nie pytali o szczegółowe
dane, o to, ile przychodów z jakiego rodzaju hazardu
uzyskiwano.
Nie było także pytania dotyczącego wysokości
przewidywanych korzyści budżetowych związanych z tą ustawą. Pan minister na pewno udzieli
precyzyjnych informacji. Ja nie chciałbym w tej
chwili zasugerować… Widziałem różne dane. Nie
chciałbym pana marszałka wprowadzać w błąd
jakimiś informacjami, które pochodziłyby z debaty w Sejmie bądź też informacji prasowych. Na
sali jest obecny pan minister i on z całą pewnością
udzieli tu precyzyjnej odpowiedzi. To chyba tyle,
jeśli chodzi o to.
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Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia komisji
była jakakolwiek dyskusja na temat, który pan senator
przed chwilą poruszył? Jeżeli dobrze zrozumiałem,
to pan senator powiedział, że w czerwcu wygasły
legalne koncesje na prowadzenie automatów przez
prywatne podmioty. Jednocześnie jako cel ustawy
jest sformułowane to, że należy ograniczyć liczbę
automatów i gier. W takim razie, jak rozumiem, przez
ostatnie pół roku wszystkie te automaty działają nielegalnie?
(Senator Mieczysław Augustyn: I co na to państwo?)
To znaczy, że… Brak koncesji nie spowodował
tego, żeby zlikwidowano te automaty. A więc przez
ostatnie pół roku wszystkie te gry są organizowane
nielegalnie, tak?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz, a później pan senator
Rulewski.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, dlaczego pan
uważa, że monopol ograniczy uzależnienie? Monopol
spirytusowy państwa, który istniał przez wiele lat, raczej napędzał uzależnienie od wysokoprocentowych
trunków. Na jakiej podstawie pan uważa, że monopol
państwa w tym przypadku ograniczy uzależnienie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, hazard niejedno
ma imię i się rozwija, tak jak rozwija się cywilizacja.
Nic pan nie wspomniał – może to nie było tematem
dyskusji – o hazardzie w internecie. Hazard jest jak
gdyby uruchamiany wewnętrzną energią Polaków,
ale jest też hazard importowany z innych państw za
pośrednictwem internetu. Zatem pytanie brzmi: czy
to też jest przedmiotem ustawy?
I drugie pytanie dotyczy kontroli tego procesu.
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Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Może rozpocznę od pytania pana senatora
Rulewskiego. Tak, ustawa bardzo precyzyjnie reguluje kwestię hazardu internetowego i wprowadza
monopol państwowy. Strony dostawców tych gier
hazardowych będą blokowane. Blokowane będą także
płatności – i to jest chyba najważniejsza blokada – dokonywane na rzecz dostawców takich usług internetowych. A zatem mamy tu do czynienia z blokowaniem
stron internetowych. Będzie się pojawiał także komunikat informujący gracza o tym, że znalazł się na
stronie, która należy do dostawcy działającego poza
polskim reżimem prawnym. Taka informacja będzie
się pojawiała, tak więc ci, którzy będą wchodzili na
te strony, będą mieli pełną świadomość, że znajdują
się na stronie dostawcy, który nie jest akceptowany na
terytorium Polski. Tak więc jeśli chodzi o internet, to
myślę, że ta sprawa jest tutaj dobrze opisana. Bardzo
wierzę przede wszystkim w zamknięcie dopływu
pieniędzy dla tych dostawców. System bankowy jest
w stanie łatwo poradzić sobie z tym problemem. O ile,
jak wszyscy wiemy, blokowanie stron internetowych
jest trudne, bo mamy do czynienia z różnymi pomysłami sprytnych hakerów, o tyle jeśli chodzi o blokowanie płatności, to jest to coś, co polski system
bankowy jest w stanie łatwo zrealizować. Tak więc
przede wszystkim odcięty zostanie dopływ gotówki
dla tych dostawców, którzy będą próbowali ominąć
monopol państwa.
Pan senator Pociej pytał o ten okres od czerwca
do dziś. W trakcie posiedzenia pan minister poinformował nas o tym, że rząd bardzo starannie przygotował tę ustawę, dbając o właściwą notyfikację tej
regulacji. Jedną z przyczyn, dla których szara strefa
w Polsce mogła sprawnie funkcjonować, było to,
że poprzednie akty prawne, które regulowały hazard, nie były notyfikowane. Sądy polskie w swoich
wyrokach nie wskazywały dostawców, którzy działali w szarej strefie właśnie ze względu na tę lukę
prawną, która funkcjonowała w ciągu ostatnich
lat. Nie mieliśmy do czynienia z prawidłowymi
notyfikacjami, w związku z czym te akty nie mogły
prawidłowo w Polsce funkcjonować. Rząd bardzo
starannie to przygotował. W czasie posiedzenia
komisji także o to pytaliśmy. Prosiłem też pana
ministra, aby przygotował dla nas informację, którą
już uzyskaliśmy – ona jest dołączona do protokołu
posiedzenia komisji – informację dotyczącą różnic
pomiędzy projektem, który został notyfikowany
w Komisji Europejskiej, a ustawą przyjętą przez
Sejm. Te różnice nie są istotne. Jak wskazał pan minister, nie ma zagrożenia, że Komisja uzna przyjętą
ustawę za wykraczającą poza zakres notyfikacji.
Tak więc to tyle.

Jeżeli chodzi o pytanie pana marszałka, czy monopol może przeciwdziałać uzależnieniu… W odróżnieniu od rozwiązań dotyczących monopolu
spirytusowego, tutaj mamy do czynienia z limitem
– z limitem urządzeń, a w związku z czym także
z limitem dostępu do hazardu. Można sobie łatwo
policzyć, ile godzin można będzie grać na tych automatach. W związku z tym jest tu ograniczenie
dostępu. W przypadku monopolu spirytusowego,
jak wiemy, Panie Marszałku, nie ma ograniczenia
produkcji. Prawda? Nie ma ograniczenia produkcji wyrobów objętych monopolem spirytusowym.
W tym zakresie mówimy o ograniczeniu liczby
maszyn, mówimy też o ograniczeniu liczby kasyn,
które będą działały na dotychczasowych zasadach.
Kasyna będą mogły funkcjonować w proporcji: 1 kasyno na 650 tysięcy mieszkańców. Wiem, że senator
Włosowicz zauważył, iż ta regulacja spowoduje, że
w województwie świętokrzyskim będzie funkcjonowało tylko 1 kasyno, ponieważ w województwie
świętokrzyskim mamy nieco ponad 1 milion 200 tysięcy mieszkańców. A więc nie ma tej drugiej, pełnej
650-tysięcznej grupy obywateli, dla których można
byłoby to kasyno zrobić. Większość członków komisji jest przekonana, że to raczej dobrze, iż jest takie
ograniczenie. Na posiedzeniu padały nawet głosy
ze strony senatorów, że najchętniej byśmy zakazali
tego hazardu, bo on jest szkodliwy dla gospodarstw
domowych. Niemniej jednak mamy świadomość,
że lepiej go prawidłowo uregulować, ograniczyć.
I w tym sensie monopol państwa jest właściwym
narzędziem do zmniejszenia skali tego szkodliwego
zjawiska, jakim jest hazard.
Oczywiście nie mówimy tu o zakładach wzajemnych, co chcę jasno powiedzieć. Zakłady wzajemne
to taki, że tak powiem, miękki hazard. On jest dopuszczalny na dotychczasowych warunkach. Ustawa
nawet zwiększa możliwości reklamowania tych zakładów wzajemnych, z korzyścią dla polskiego sportu,
bo to przecież organizacje sportowe będą korzystały
z popularyzacji tych zakładów wzajemnych. No ale
to jest bardziej zabawa niż hazard i w tym zakresie
nie ma potrzeby zwiększania kontroli i wprowadzania monopolu. Mam nadzieję, że odpowiedziałem
na pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów.
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Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Nie. Dziękuję bardzo, Panie
Marszałku.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Senator Jackowski, a później pan marszałek
Borusewicz.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie głosu.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące strony
dochodowej. Jakie są dochody z branży hazardowej
w Polsce, jakie są wpływy do budżetu z tej branży
i jakie będą po przyjęciu tej regulacji? Czy one ulegną
zwiększeniu, czy zmniejszeniu?
Interesuje mnie jeszcze to jednostkowe… Jeżeli
mamy taki automat do gry… O to pytałem pana senatora Biereckiego. Rozumiem, że te kwoty nie padły
na posiedzeniu komisji. Jaki może być w skali roku
dochód operatora z takiego jednorękiego bandyty,
z tego automatu do gry hazardowej? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja bym poprosił o ocenę wpływów do budżetu po
wprowadzeniu tego monopolu. Zapewne ministerstwo robiło jakieś obliczenia.
Panie Ministrze, a zakłady wzajemne, jak rozumiem, bo ja w ogóle nie orientuję się w tych grach…
Czy zakłady wzajemne to jest typowanie wyników
meczów?
(Głos z sali: Kto wygra mecz.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głosy z sali: Nie.)
To poproszę pana ministra o odpowiedź…
(Głos z sali: Jest.)
A, przepraszam. Pan senator Czerwiński.
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Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pytanie jest związane z kwestią, którą poruszałem
na posiedzeniu komisji, a mianowicie z pokerem.
Umożliwiamy organizowanie gry w pokera w kasynach, ale także poza nimi, podmiotom, które prowadzą kasyna. I to by jeszcze można było zrozumieć,
jeśli chodzi o kwestię fiskalną. Bo pamiętajmy, że
ustawa z jednej strony ogranicza pewne prawa, pewne przywileje… może nie tyle przywileje, ile pewne
prawa związane z prowadzeniem gier hazardowych,
jakby uszczelnia system – i słusznie, i w tym zakresie
należy ją pochwalić – ale w przypadku pokera rozszerza ten system. Ale już chyba niedopuszczalne jest
umożliwienie prowadzenia turniejów pokera przez,
praktycznie biorąc, dowolny podmiot – to może być
i osoba fizyczna, i osoba prawna, a także jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Oczywiście jest kwestia zgłoszenia regulaminu i kwestia zgłoszenia do izby skarbowej. Ale o ile regulamin
jest zatwierdzany, o tyle zgłoszenie do izby skarbowej
jest po prostu tylko zgłoszeniem, nawet nie ma trybu
udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi odmownej przez
izbę skarbową. Izba skarbowa, jak w przypadku zgromadzeń gmina, przyjmuje zgłoszenie i to wszystko.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, będzie dowolność,
jeśli chodzi o organizację gry w pokera, przypominam, poza kasynami gry i przez podmioty, które są do
tego upoważnione w kasynach gry. To jest pierwsze
kwestia.
Druga kwestia. Państwo zezwalacie… I pytanie,
dlaczego tak jest. To znaczy, jeśli chodzi o pokera,
to pan minister się jakby wytłumaczy, bo to było
chyba w przedłożeniu rządowym. Ale jest druga
kwestia, dotycząca umożliwienia reklamy zakładów
wzajemnych. Dlaczego poszerza… Z jednej ustawa
w pewnym sensie dyscyplinuje ten rynek, który jest
intratny i bardzo podatny na działania pozaprawne,
a z drugiej strony jakby go rozwadnia. Co takiego się
stało, że musimy się zgodzić na reklamę zakładów
wzajemnych? Czy nie wystarczy reklama totolotka?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Chciałbym, żeby mi pan odpowiedział na takie pytania. Pierwsze pytanie. Z art. 15 tej
ustawy jasno wynika – mówimy o legalnych grach
hazardowych – że maksymalna dopuszczalna liczba
automatów to 60 tysięcy. Na dzień dzisiejszy mówi-
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(senator S. Kogut)
my, że legalnych automatów jest od 5 do 10 tysięcy.
No to według mnie liczba automatów wzrośnie o prawie 40 tysięcy.
Drugie pytanie. Czy prawdą jest – psychologowie
podają takie dane statystyczne – że dziś uzależnionych od gier automatów jest około 28 tysięcy ludzi
i że liczba ludzi, którzy będą uzależnieni od gier hazardowych, wzrośnie do 300 tysięcy?
Trzecie pytanie o pokera już zadał pan senator
Czerwiński. I taka jest prawda, że bez koncesji mogą
się starać w urzędzie o zgodę na przeprowadzenie
turnieju, z tym że ten turniej jest raczej turniejem
sportowym bez nagród. Dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zapytać pana ministra o taką kwestię.
Jeżeli treści zawarte w pytaniu pana Koguta są prawdziwe, to czy prawdą jest, że powinniśmy głosować
przeciw tej ustawie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam pytanie wynikające z dyskusji w tej chwili, ale i z pewnej
obserwacji społecznej zjawiska co do obecności, co
do lokowania automatów do gier. Widzę, że bardzo
duża liczba automatów znajduje się w restauracjach
czy barach bądź stacjach benzynowych, przy dużych
parkingach, gdzie najczęściej korzystają z tych automatów mający dłuższy czas na odpoczynek kierowcy,
szczególnie kierowcy TIR-ów.
I druga obserwacja, też społeczna. Otóż obecność
automatów do gier jest również zauważalna w sklepach sprzedających alkohol, a szczególnie sprzedających alkohol przez 24 godziny. Być może się mylę i to
są jakieś inne urządzenia do gier, ale takie automaty
widzę w sklepach alkoholowych, gdzie sprzedaje się
alkohol przez 24 godziny.
Moje pytanie jest takie: czy ustawa tę kwestię jakoś reguluje, czy zwrócona jest uwaga na to? Pytam
o to w kontekście tego, że mamy do czynienia rów-

nież, jeśli chodzi o hazard, z pewną chorobą społeczną
i wiązanie jej z innymi negatywnymi zjawiskami
jest groźne ze względu na pewną społeczną ocenę tej
sytuacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Chciałbym przywitać znajdującą się na galerii delegację towarzystwa Wietnam – Polska, która przebywa u nas na zaproszenie pana senatora Napieralskiego,
z panią przewodniczącą Nguyen Thi Thuc Anh na
czele. Witamy.
A teraz proszę pana ministra o odpowiedź na pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Dziękuję za
wnikliwe studium dotyczące tego dokumentu, który
przedkładamy jako projekt rządowy, a który trafił
do Senatu po trzecim czytaniu i został skierowany
po pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
pod obrady Wysokiej Izby z wnioskiem o przyjęcie
bez poprawek. Przewodniczący tejże komisji, pan
Grzegorz Bierecki, bardzo precyzyjnie opowiedział
o wielu aspektach tej regulacji. Jeśli państwo pozwolą,
to odniosę się do pytań, choć chciałbym powiedzieć
też ogólnie parę słów, korzystając z możliwości zabrania głosu.
Otóż ta regulacja jest kolejną, mamy nadzieję, regulacją, która doprecyzuje warunki funkcjonowania
branży w taki sposób, żeby po pierwsze, doprowadzić
do ochrony gracza, a po drugie, zmniejszyć funkcjonowanie szarej strefy. I to są zasadnicze cele tej
ustawy. Nie jest takim celem cel fiskalny. Padały tutaj
pytania o to, jaki jest zakres dochodów budżetu państwa z tytułu hazardu. Obecnie te dochody generują
głównie Totalizator Sportowy i kasyna. I wykonanie
w ustawie budżetowej pokazuje, że to są dochody
na poziomie około 1,3 miliarda zł rocznie. Ten cel
fiskalny nie jest tutaj istotny.
Istotne dla państwa polskiego jest dzisiaj uregulowanie całego tego obszaru, który można powiedzieć,
wymknął się znacznie spod kontroli po aferze hazardowej, zwłaszcza w 2009 r., kiedy premier Donald
Tusk powiedział, że nie będzie odnowienia zezwoleń na funkcjonowanie automatów. Wtedy, kiedy one
funkcjonowały na zasadach przyjętych w regulacjach
ustawowych, mieliśmy około 70 tysięcy tych urządzeń w skali kraju. Były to urządzenia o niskich i wysokich wygranych.
Dzisiaj w tym projekcie mamy próbę usystematyzowania tego obszaru zgodnie z taką definicją, że
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nie ma tego podziału, że są to automaty o niskich
i wysokich wygranych. Bo to powodowało pewne
rozbieżności, oprócz tych, o których mówił pan senator Bierecki, w interpretacji przepisów. Trzeba było
najpierw urządzenie badać, czy ono jest urządzeniem
o niskich, czy wysokich wygranych. A oczywiście
kwestią umowną było to, z jakimi stawkami na tym
urządzeniu, posiadającym generator losowy, się urządza gry. Urządzenie często było konfiskowane. Kilka
miesięcy trwało ocenianie w poszczególnych laboratoriach tego, jakiej klasy jest to urządzenie i co ono
w istocie oferuje. Sytuację dodatkowo komplikowały
przeciwstawne orzeczenia sądów w podobnych sytuacjach. Rocznie, np. w 2014 r. i 2015 r., konfiskowano
czy zabierano do badania aż ok. 30 tysięcy takich
urządzeń. Część urządzeń w wyniku sporów trzeba było oddawać. Dlatego – idąc za wzorem krajów,
które mają bardzo transparentne przepisy podatkowe
oraz inne przepisy – przyjęliśmy rozwiązanie, które
w przypadku części branży wprowadza… Zaznaczam,
że nie monopolizujemy hazardu w całości. Państwo
będzie miało monopol tylko w przypadku części tej
branży, właśnie w przypadku automatów oraz kasyn internetowych i hazardu internetowego. To jest
segment, który na mocy ustawy zostanie przypisany
operatorowi publicznemu, który będzie wykonywał
zadania z tego zakresu. Do dyspozycji podmiotów
komercyjnych pozostaje cały segment, w którym
dzisiaj funkcjonują kasyna gry, oraz cały segment
zakładów wzajemnych, do którego należą zakłady
bukmacherskie i totalizatory. Tak że przedsiębiorcy, którzy uzyskają odpowiednie zgody na mocy tej
ustawy, będą mogli funkcjonować w tym obszarze.
Pytano o to, jakie są założenia związane ze zmianą dochodów budżetu państwa. W ocenach skutków
regulacji jest ostrożne założenie, że docelowo, po
zainstalowaniu całej infrastruktury i wprowadzeniu
regulacji w obszarze internetu, zmiana dochodów
budżetu wyniesie 1,5 miliarda zł. W OSR odnośnie
do pierwszego roku funkcjonowania jest 729 milionów zł, ale w istocie w projekcie ustawy budżetowej
przyjęliśmy jeszcze ostrożniejsze założenie, że będzie
to kwota na poziomie 300 milionów zł. Dlaczego?
Dlatego że proces notyfikacji tego dokumentu w Unii
Europejskiej, z którego rezygnowano już wielokrotnie w poprzednich latach i który nastręczył wielu
trudności z interpretacją prawa, jest procesem długim i żmudnym. Powiem tylko, że gdyby nie było tej
konieczności, przyszlibyśmy do państwa 4 miesiące
wcześniej. Gotowy dokument, który opuścił Radę
Ministrów i trafił do Sejmu do pierwszego czytania,
wymagał notyfikacji. Myśmy tę notyfikację otrzymali pod koniec ubiegłego miesiąca i natychmiast
uruchomiliśmy dalsze prace nad tym dokumentem,
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a teraz termin wejścia w życie ustawy został określony, właśnie po uzgodnieniach w trakcie notyfikacji,
na 1 kwietnia. Uwzględnia on oczekiwania Komisji
Europejskiej oraz fakt, że w związku z tym dokumentem, jeśli opuści on Wysoką Izbę Senatu i zostanie
podpisany przez pana prezydenta, będziemy notyfikować również akty wykonawcze i rozporządzenia, żeby w końcu wyłączyć wszystkie niepotrzebne
kwestie sporne odnośnie do procedur i określania
tego, co jest legalne, a co nie jest. Systematyzowanie
tego obszaru – oprócz elementów podziału rynku,
o których wspomniałem – musi również polegać na
określeniu nowych parametrów ochrony firm, które
funkcjonują legalnie i chcą płacić podatki, i płacą te
podatki, również w przestrzeni internetowej. Zostały
określone kompetencje i zasady dotyczące blokowania stron w internecie i dostarczania usług płatności,
które uprawniają do obstawiania zakładów, do gry.
To, w ogólnym zarysie, były podstawowe sprawy,
które chciałem przedstawić.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie
pana wicemarszałka, to odpowiedziałem bardzo precyzyjnie. Jeśli chodzi o kwoty dochodów…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale czy chodzi
o łączny dochód, czy to będzie o tyle więcej…)
Panie Marszałku, mogę to przywołać raz jeszcze.
Otóż szacujemy, że po wejściu tej ustawy w życie
dochody do budżetu państwa, adekwatnie do planu
dochodów budżetowych na rok 2017, wzrosną w tym
roku o około 300 milionów zł.
(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, wzrosną.)
Wzrosną, tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: O to właśnie mi
chodziło.)
Powiedziałem też, że jest to ostrożny szacunek,
ponieważ wdrożenie może chwilę potrwać, postawienie całej infrastruktury w tym obszarze, tak
samo jak uregulowanie funkcjonowania hazardu
internetowego, który do tej pory właściwie w ogóle
nie był regulowany. Czyli cyfry, które przywołał
pan senator Bierecki, określające wielkość tego
rynku, z przywołaniem roku 2009, kiedy to w tej
regulowanej strefie można było oszacować przychody na kwotę około 20 miliardów, i one spadły o połowę w roku 2015, do niewiele ponad 10 miliardów,
określają skalę szarej strefy, bez uwzględnienia
internetu w istocie. To oznacza, że ta szara strefa,
która się w tak niepohamowany sposób rozrosła,
jest zdecydowanie większa. I my staramy się w tym
dokumencie stworzyć pole i takie regulacje, które
pozwolą na zmniejszenie szarej strefy i ochronę
gracza. Tutaj jest szereg przepisów, które właśnie
decydują o tym, że ta ochrona będzie funkcjonowała. To jest kwestia rejestracji, to jest kwestia ewidencji korzystania z tych rodzajów usług i z tych
rodzajów rozrywki.
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Była też tutaj mowa o lokalizacji. O lokalizacji będzie decydował minister finansów poprzez wydawane
rozporządzenie. I w art. 15 ust. 1 też precyzuje się te
warunki lokalizacji. Dodatkowo w projekcie mamy
też określenie tego, że nie mogą to być te lokalizacje,
w których działalność była prowadzona nielegalnie.
Dzisiaj w istocie, tak jak to tutaj już padło, te
wszystkie automaty, które są używane, działają
poza zezwoleniem. Zezwolenia wygasły, wygasały
w sposób sukcesywny i co roku, ale rzeczywiście
do czerwca jeszcze jakieś śladowe pozwolenia były,
teraz już ich nie ma.
Kwestia tego, czy przybywa, czy ubywa, czy przybędzie, czy ubędzie tych automatów, też się przewijała
w pytaniach. Chcę powiedzieć, że wówczas, kiedy
były zezwolenia, wydane w maksymalnej liczbie, to
było tych automatów ponad 70 tysięcy. Dzisiaj ustawodawca określił maksymalną ich liczbę na mniej
więcej połowę tamtej, na 1 tysiąc mieszkańców 1 automat, przy czym minimum 3 automaty muszą być
wystawione w jednym miejscu. Tak że nie będzie
tego rozproszenia, które było takie irytujące, wiele
osób się przeciwstawiało, i słusznie, temu, że wszędzie istnieje taka pokusa do użycia tego urządzenia.
Automaty w liczbie od 3 do 50 sztuk będą mogły być
skumulowane przez dostawcę usługi.
Powodujemy bardzo czystą, jasną sytuację dla gracza – wprowadzenie monopolu w tym segmencie powoduje, że nie będzie takiej pokusy, zachęty do tego,
żeby szereg różnych podmiotów oferowało usługi
oswojone działaniem państwa w tym segmencie, tak
jak do dzisiaj, w sposób nielegalny. Będzie wiadomo,
że oto jeden podmiot o takiej i takiej nazwie będzie
wykonywał tę usługę, i każdy gracz będzie wiedział,
że gra w podmiocie, który zapewnia wszystkie standardy, i nie będzie jak gdyby zdezinformowany. To
samo będzie dotyczyło sfery internetu.
Padały pytania o reklamy. Chcę powiedzieć, że
pierwotne założenie było takie, żeby w tej regulacji,
która nie jest nową ustawą, tylko jej zmianą, odejść od
spraw, powiedziałbym, mniej istotnych, skoncentrować się na tych najważniejszych, które uszczelnią cały
ten rynek i spozycjonują go w strefie, w której do tej
pory nie funkcjonował w pełnym zakresie. I wydaje
się, że trafne było to, że np. w projekcie nie podnoszono kwestii opodatkowania. Zostawiliśmy to na inną
dyskusję, koncentrując się na tych elementach, które
miały ten rynek po postu ucywilizować.
Jeśli chodzi o pokera, padają tutaj pytania…
Rzeczywiście różnie z tymi regulacjami jest w różnych krajach. Na mocy tej ustawy poker będzie funkcjonował, tak jak dotychczas, w kasynach. Kasyna
będą mogły również organizować zawody pokera
poza swoją siedzibą. Inne podmioty będą mogły wy-

stąpić o zgodę i za zgodą ministra finansów organizować takie zawody, ale tylko o wygrane rzeczowe
– czyli dyplomy czy ewentualnie jakiś puchar – nie
przewyższające kwoty 2 tysięcy zł.
Była bardzo długa dyskusja na temat tego, żeby
dopuścić możliwość organizowania gry w pokera
w internecie. Ta dyskusja została na dzisiaj wstrzymana z jednego powodu. Jeżeli chcemy blokować
strony nielegalnych podmiotów, często zagranicznych, które obecnie funkcjonują w przestrzeni
internetowej, można powiedzieć, w sposób niepohamowany, to musimy pamiętać, że uruchomienie
choćby tej jednej gry, tej jednej oferty w tym zakresie spowodowałoby ogromne rozszczelnienie
całego systemu i komplikacje związane z tymi, jak
się wydaje, na dzisiaj dość precyzyjnie zapisanymi
kompetencjami co do możliwości blokowania stron
i ograniczenia użycia płatności. Nie chcę mówić
o blokowaniu płatności, bo to byłby trochę inny mechanizm. Dzisiaj chcemy spowodować, żeby instytucje finansowe, instytucje rozliczeniowe w żadnej
mierze nie współpracowały z podmiotami, które nie
mają licencji na wykonywanie usług w tym obszarze
w Polsce. Wydaje się, że to jest wystarczająco zapisane i będzie dosyć szczelne. Podobnie zapisane są
wysokie kary za organizowanie tych gier – mówię
tutaj o grach na automatach – jak i posiadanie tych
urządzeń bez stosownych…
Szanowni Państwo, jeszcze krótka wycieczka
w strefę uzależnień. Padały tutaj różne dane. Ja powiem tak. Mamy takie źródło, raport pt. „Oszacowanie
rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem
substancji psychoaktywnych” z kwietnia 2015 r. To
jest projekt badawczy zrealizowany przez Fundację
Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozwólcie państwo, że przytoczę kilka fragmentów. „W 2012 r. grało
w sposób mogący prowadzić do uzależnienia 3,7%
Polaków w wieku 15+, w tym 0,2% już miało z nim
poważny problem; w 2014 r. te wskaźniki są wyższe:
symptomy uzależnienia występują u 5,3% Polaków,
w tym 0,7% to osoby wysoce zagrożone uzależnieniem od hazardu”. I dalej: „Grupą o najwyższym
odsetku osób zagrożonych uzależnieniem są osoby
młode, liczące 18–24 lata”. W tym raporcie czytamy także, że poziom ryzyka uzależnienia wiąże się
z rodzajem gier uprawianych przez graczy, a najbezpieczniejsze są gry liczbowe Totalizatora Sportowego.
I jeszcze jeden fragment: „Najwięcej tzw. heavy userów, czyli osób, które grają codziennie lub kilka razy
w tygodniu, jest wśród grających w gry Totalizatora
Sportowego (3,8%), grających na automatach (1,4%)
oraz w zdrapki (1%). W sumie 7,1% Polaków w wieku
15+ to osoby grające w jakąkolwiek grę na pieniądze
codziennie lub kilka razy w tygodniu (co najmniej
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2 razy)”. Z tego raportu wynika, że szacowana liczba
patologicznych hazardzistów w Polsce wynosi około
28 tysięcy osób, a liczba osób leczonych – 3 tysiące
141 osób. Takie są dane z tego raportu.
Przypominam sobie, że było jeszcze jedno pytanie, dotyczące reklamy, zakresu reklamy po tej regulacji. Chcę powiedzieć tak. Do dzisiaj mieliśmy
z tym niemały problem, ponieważ krzyżowały się
rożnego rodzaju kompetencje dotyczące umieszczania
tych reklam. Ustawodawca dzisiaj proponuje, żeby
podmioty, które mają możliwość legalnego funkcjonowania, mogły się reklamować z uwzględnieniem
przepisów, które adekwatnie do reklam alkoholu
obowiązują w Polsce, to jest przepisów ograniczających możliwość reklamowania, z wyłączeniem reklam w czasie trwania imprez sportowych. Było do
tej pory tak, że bardzo trudno było kontrolować ten
rynek reklamy, w związku z czym podmioty, które
działały w Polsce nielegalnie, wchodziły w ten segment reklamy, natomiast podmioty, które działały
z licencją, były ograniczane polskim prawem. Wydaje
się, że to jest… Nie ukrywam, że dyskusja na ten
temat była bardzo gorąca, również na posiedzeniu
komisji sportu. Wydaje się, że ta ustawa precyzuje
ten element w stopniu, powiedziałbym, oczekiwanym,
a także racjonalizuje pewne zdarzenia w przestrzeni
reklamowej. Mam nadzieję, że podmioty organizujące
zawody sportowe będą mogły rzeczywiście działać
w taki sposób. I mam też nadzieję, że przyniesie to
korzyść w postaci większej aktywności w sporcie.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski, a później pan senator
Czerwiński.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, nie dostałem odpowiedzi na jedno z moich pytań. Ono dotyczyło tego, jaki może być
szacunkowy roczny zysk czy dochód operatora tego
urządzenia.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Tak, już odpowiadam.)
Nie wiem, jak to określić fachowo, ale chodzi mi
o zysk z takiego jednego urządzenia.
A skoro już jestem przy głosie, to – i to jest druga sprawa – prosiłbym o rozwinięcie kwestii, która
wydaje się bardzo cenna, a mianowicie tego, że część
środków, które będą pochodziły z dochodów z tych
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gier, ma być przeznaczona na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bo to jest, zdaje się, novum
w tej ustawie. Prosiłbym pana ministra o rozwinięcie
tego elementu, a mianowicie o sprecyzowanie, ile będzie przypuszczalnie tych środków na te organizacje,
na NGO, które będą mogły korzystać z tego finansowania? O jakim rzędzie wielkości mówimy? Ja wiem,
że to są w tej chwili bardzo ostrożne przewidywania
budżetowe, ale proszę to rozwinąć, tak żeby senatorowie mieli po prostu obraz tego, jak duże pieniądze
popłyną w tym kierunku. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przyznam, że im więcej odpowiedzi pada z pana strony, tym bardziej jestem zaniepokojony tymi dwiema
kwestiami. Jak mówiłem, w tej podstawowej warstwie, która została tu zaproponowana, jestem jak
najbardziej za uszczelnieniem systemu i, jak pan to
określa, ucywilizowaniem go. Ale co do kwestii reklamowych to przyznam, że kiedy czytam, że reklama ma nie docierać do młodzieży i dzieci, czyli że
ma być z definicji zakazana w godzinach pomiędzy
6.00 a 22.00 – i słusznie – a jednocześnie widzę, że
w tym samym ustępie jest mowa o tym, że można się
reklamować w trakcie wydarzeń sportowych… No,
i to może być w telewizji pokazywane. Mało tego,
można się reklamować na imprezach masowych, i to
o dowolnej porze – zarówno w tym pierwszym przypadku, jak i na imprezach. No, przyznam, że czuję
się nieco zdegustowany, bo to oznacza, że państwo
z jednej strony ten system uszczelniacie – i dobrze
– a z drugiej niestety pozwalacie na jego rozszczelnienie. Tutaj zakręcacie kurek, a gdzie indziej robicie
małą dziurkę, która się potem powiększy do rozmiarów dużej dziury.
Co do kwestii pokera zaś, Pani Ministrze, to są tu
dwa zapisy, a jeden z nich dotyczy podmiotów, które
nie mają koncesji. Rzeczywiście, wysokość nagród
jest ograniczona do połowy średniej płacy, ale to też
nie jest mało, bo na wsi 2 tysiące… No, trzeba by
było taki turniej zorganizować i zobaczyć, ilu byłoby
chętnych do wygrania tych 2 tysięcy. To jest pierwsza
kwestia. A druga kwestia jest taka, że podmiot, który
ma koncesję, może organizować takie turnieje poza
siedzibą, poza kasynem. I tutaj wysokość nagród nie
jest ograniczona. Jaką pan ma pewność… Aha, i on
tylko to zgłasza. Rejestruje ogólny regulamin u odpowiedniego ministra, a następnie tylko zgłasza to
w izbie skarbowej, która nie ma możliwości odmowy.
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Czy pan sobie wyobraża… Czy zgodnie z tą ustawą
jest możliwe, że któryś cwany podmiot z, załóżmy,
kasyna X działającego w mieście wojewódzkim nagle
w całym tym województwie, we wszystkich domach
kultury, zrobi serię turniejów pokera o nieograniczonej wysokości wygranych? Czy to jest możliwe
zgodnie z tą ustawą? Bo według mnie tak. Czy o to
chodzi?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo.
Może zacznę od tego, że istotnie na mocy tej ustawy, wskutek poprawki złożonej w drugim czytaniu
– ustawy w takim kształcie, w jakim ona opuściła Sejm – nastąpi utworzenie Funduszu Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie on
beneficjentem 4% dopłat z gier liczbowych, a ta kwota
może wynosić około 40 milionów zł rocznie.
Było pytanie o to, jakie dochody przynosi jeden
automat. Na podstawie danych, jakie mamy odnośnie do dochodów, które generują automaty w kasynach gry, możemy powiedzieć, że to jest kwota
30 tysięcy zł rocznie. Jeśli chodzi o automaty, które
są w kasynach gry, daje to pewien obraz sytuacji.
Jeśli chodzi o inne, to stricte zależy to bardzo od
lokalizacji. Dlatego takich danych nie posiadamy,
tym bardziej że ten rynek był cały czas dosyć mocno
zdekomponowany.
A odpowiadając na pytanie pana senatora
Czerwińskiego… W istocie pozostawałaby mi do
wyjaśnienia tylko jedna kwestia – masowości wykorzystania przepisów tej ustawy czy multiplikacji
tych przepisów w dowolną liczbę w zakresie możliwości urządzania gry w pokera. Panie Senatorze, ja
muszę panu powiedzieć tak: w pracach nad tą ustawą
pana punkt widzenia był przeciwstawny do bardzo
silnie reprezentowanego innego punktu widzenia na
grę w pokera. I proszę mi wierzyć, że w tej ustawie
naprawdę nie dopuściliśmy tego zakresu, o który
wiele osób, działając dokładnie z innego punktu
widzenia, z antypodów pana podejścia w tym segmencie, występowało. Został wyważony pewien, ja
bym to nazwał, konsensus. Tak? Daje on krok w tę
stronę, o której pan mówił. Tak? Pan tutaj przywołał

2 tysiące zł w określonych realiach. Ale powtarzam:
to nie są 2 tysiące zł, to mają być nagrody maksymalnie do takiej kwoty. Tak jak powiedziałem: dyplom,
ewentualnie puchar…
(Senator Jerzy Czerwiński: Plus lodówka.)
Ja nie znam, Panie Senatorze, odpowiedzi, nie
wiem, jak rozwiązać te dylematy, dlatego że, jak
powiadam, w toku pracy nad ustawą pojawiały się
przeciwstawne stanowiska, które były bardzo mocno
reprezentowane, zgodnie z którymi grę w pokera
należy po prostu zliberalizować w sposób absolutny. Dużo energii musiałem przeznaczyć na to, żeby
to zatrzymać, posługując się tymi argumentami,
które już tutaj padły, przywołane przeze mnie, że
uruchomienie pokera w sposób niepohamowany
w internecie, obok tego, co ustawa podnosi do rangi
monopolu, dawałoby znowu duże kłopoty i komplikacje interpretacyjne. Również w tej dyskusji posługiwaliśmy się argumentem, że jednak gra w pokera
poza rynkiem, do którego dzisiaj dopuszczone są
kasyna, dawałaby też możliwość legalizowania pieniędzy pochodzących z nieujawnionych źródeł. To
były nasze jedyne argumenty. Kwestia upilnowania
szczelności oferty hazardu w Polsce w internecie
to była znacząca kwestia, która nie pozwoliła na to,
żeby dalej iść w kierunku liberalizacji dostępu do
gry w pokera. Więcej w tej sprawie nie mogę objaśnić. Nie odpowiem na wszystkie dylematy, które
w części, znaczącej części, może nawet w całości,
Panie Senatorze, są słuszne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Adam Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie już usłyszałem odpowiedź, ale chciałbym tylko dopytać, bo nie uczestniczyłem w pracach
komisji nad projektem tej ustawy – czy regulacja,
o której pan minister przed chwilą był uprzejmy powiedzieć, obejmuje również taką dość popularną grę
na Śląsku, skata sportowego? Tam często też bywa
tak, że w nagrodę jest dyplom, jest jakiś puchar.
To są niezbyt duże nagrody. Czy te gry są objęte tą
ustawą, czy też innymi regulacjami?

Wicemarszałek Maria Koc:
Teraz jeszcze pytanie zada pan senator Robert
Gaweł.
Proszę bardzo.
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Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, ponieważ nie uczestniczyłem
w pracach komisji, nie wiem, czy te pytania już nie
padały. Czy nie rozważaliście sprawy takiej, żeby
np. rozdać ograniczoną liczbę koncesji i kontrolować
koncesjonariuszy? To jest pierwsze pytanie.
Drugie. Mówił pan, że w innych państwach są
jakieś wzory tego systemu monopolowego. Mógłby
pan powiedzieć, w jakich?
Trzecie. Czy wierzy pan w skuteczność blokad
internetowych?
I jeszcze czwarte pytanie, dotyczące 3 funduszy, które są zasilane z gier, mianowicie Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji
Kultury i Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych. Czy nie będą zmniejszone dotacje do
tych 3 funduszy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie do pana
ministra? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytanie pana senatora Adama
Gawędy, chciałbym powiedzieć tak: ustawa dotyczy
wszystkich gier, których wynik ma charakter losowy
i które miałyby być organizowane z użyciem środków
finansowych. To pierwsze pytanie.
Jeśli chodzi o kolejne pytanie pana senatora, to
mogę odpowiedzieć, że rynek automatów do gier
jest zmonopolizowany w krajach skandynawskich,
w Szwecji, Norwegii, Finlandii. Co do pytania o to,
czy była rozważana koncepcja, żeby jednak nie monopolizować tego segmentu – oczywiście była rozważana. Oczywiście była rozważana. Chcę powiedzieć,
że ustawa powstawała pod osłoną tarczy antykorupcyjnej CBA i wszystkie rozwiązania techniczne, jak
również detale dotyczące segmentacji podziału rynku
były ustalane przez właściwe osoby i w określonym
trybie. Można sobie wyobrazić taką sytuację, w której
ta segmentacja rynku byłaby poprowadzona inaczej,
ale w tym określonym trybie, w jakim nasze państwo
mogło ten dokument wygenerować, zapadły decyzje co do takiego kierunku. I tylko taka może być
odpowiedź. Możemy codziennie zadawać pytanie,
jak to zrobić, zaczynając od samego początku, ale to
już zostało zrobione i postanowione właśnie w taki
sposób, we właściwym trybie, najpierw poprzez
prace w Ministerstwie Finansów, decyzje ministra
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finansów, potem Stałego Komitetu Rady Ministrów,
Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. I mamy taki oto
dokument.
Było pytanie o to, czy blokowanie stron może być
skuteczne. Uważam, że tak. Minister finansów otrzymał naprawdę potężne kompetencje do tego, żeby ci
wszyscy, którzy będą działać w tym obszarze bez
właściwej legitymacji ustawowej, nie mogli działać.
Minister finansów będzie publikował listę podmiotów
oferujących w internecie usługi, na które nie mają
zgody, nie mają zezwolenia. I podmioty, które na
swoich stronach, na swoich serwerach prezentowałyby takie usługi, będą zobowiązane do wykonania
blokady w ciągu 48 godzin. Jeżeli tego nie zrobią, to
będą podlegały określonym karom zapisanym w ustawie. Będzie też przysługiwał sprzeciw wobec tej decyzji ministra dotyczącej tych podmiotów, a potem
normalny tryb odwołania do sądu wojewódzkiego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są pytania do pana ministra? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk: Dziękuję uprzejmie.)
(Oklaski)
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan senator Ślusarz. Zapraszam.

Senator Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie
Senatorowie!
Czekałem na tę ustawę. Żyję nadzieją, że ona rozwiąże te problemy, o których mówiono. Myślę, że
rozwiąże również te, o których nie wspomniano, bo
z hazardem jest więcej problemów, niż tutaj zostało
powiedziane.
Myślę, że mamy tutaj do czynienia z 3 potężnymi
obszarami, które muszą być uregulowane. Z jednej
strony ludzka słabość, z drugiej strony chęć władzy
publicznej, aby uzyskać pieniądze, a z trzeciej strony
lobbing firm, które chcą na tym zarabiać. Myślę, że
ten trzeci element przy tej ustawie w odróżnieniu od
tego, co było w historii polskiego ustawodawstwa,
już nie występuje.
Zwracam uwagę, że rozmowa o hazardzie, nawet
na tej sali, w jakiejś mierze poddana jest pewnej autocenzurze. Pan senator sprawozdawca Bierecki unikał
określenia, że obecnie te punkty hazardowe działają
nielegalnie, tylko użył takiego określenia, że działają poza koncesją. Tego samego określenia użył pan
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minister. Padło również takie określenie, że państwo
w kwestii regulacji hazardu jest niewydolne, co też
jest eufemizmem. Bo proszę państwa, każdy z nas
chodzi po mieście i wie, że praktycznie z każdego
punktu miasta w nocy widać jakiś świecący neon.
I w tych punktach prowadzi się działalność poza koncesją, ja ją nazwę działalnością nielegalną. Tak więc
stopień jakiejś demoralizacji społecznej ludzi, którzy
mają świadomość, że taka rzecz się dzieje, przecież
postępuje. Ja jako przedstawiciel władzy publicznej
jestem tym zasmucony. Pisałem w tej kwestii interpelację. Ta interpelacja miała konkluzję. Dziękuję
panu ministrowi… To znaczy to było oświadczenie
senatorskie. Konkluzja była taka, że właśnie ta ustawa wejdzie w życie. Tak więc z radością przyjmuję
tę ustawę.
Są jeszcze kwestie, o których nie wspomniano,
proszę państwa. Jest to perspektywa małych miast,
której być może w Warszawie nie widać. W moim
siedmiotysięcznym mieście jest 7 takich punktów gier
hazardowych. Oczywiście w tych punktach grają konkretne osoby, te punkty obsługują konkretne osoby.
I odnoszę wrażenie, że moja wiedza na temat tego, co
się dzieje z hazardem w Polsce, może być większa niż
wiedza nawet pana ministra. Mianowicie jest osoba,
która opróżnia te automaty hazardowe, które mają
być automatami do małych wygranych, a w opinii
tych, którzy tam grają, bez trudu jednym przyciskiem
przerabia się je na automaty do dużych wygranych.
I taki automat ktoś musi opróżniać z pieniędzy, to są
konkretne osoby. I ta konkretna osoba – oczywiście
jej wiarygodność nie jest stuprocentowa – twierdzi, że
ona dziennie wyjmuje kilkanaście tysięcy. Dziennie
kilkanaście tysięcy z jednego automatu. To jest jedna
kwestia.
Druga kwestia to te punkty, które działają przez
24 godziny na dobę. To są miejsca, w których spotykają się ludzie uzależnieni, o słabych charakterach.
To są miejsca, w których dochodzi do zakłócania
porządku społecznego. Mój senatorski punkt konsultacyjny jest stałym miejscem wizyt osób, które
sąsiadują, mieszkają obok takich punktów, czy osób,
które ucierpiały na skutek jakichś bójek toczących się
wokół takiego punktu. Ale zwracam uwagę jeszcze
na jedną rzecz. Jeżeli państwo przyjrzą się konstrukcji takich punktów, to zobaczą państwo, że tam są
albo lustra weneckie, albo przyciemniane szyby, tak
że z wewnątrz można zobaczyć, kto próbuje się dostać do takiego punktu. No to są miejsca dystrybucji
narkotyków, praktycznie poza kontrolą państwa, bo
jeżeli chcą tam wejść jakieś służby, to już wcześniej
się je zobaczy. Jest system kamer i właściciel może na
odległość online obserwować, co się w tym miejscu
dzieje. Również występowałem do Policji. Policja

nie prowadzi osobnego rejestru, jaka liczba zdarzeń
przestępczych czy wykroczeń ma miejsce w okolicach takich punktów, jakoś to wymyka się z tych
tabel, które są prowadzone. Ja gołym okiem widzę,
że to są miejsca, które w miastach, zwłaszcza w nocy,
warto omijać.
Takim bolesnym dla mnie aspektem tego, powiedzmy, rozpowszechniającego się zjawiska hazardu… A zwracam uwagę, że w historii Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o XIX wiek, pełno jest wspomnień
o karciarstwie, kiedy to i władze publiczne, i księża
na kazaniach walczyli z hazardem. Potem mieliśmy
spokój. A w tej chwili znowu nadchodzi fala tego zjawiska. I myślę, że reagujemy na to i poprzez władze
publiczne, i poprzez działania społeczne zbyt słabo.
Ten moment znowu wrócił i wrócił w takim bardzo
przykrym, jak myślę, dla nas wszystkich aspekcie, że
duża część programu 500+ jest niestety, tak się wyrażę, przepuszczana przez automaty do gier, zwłaszcza
w małych środowiskach, gdzieś, gdzie ludziom dokucza bieda i gdzie pokusa łatwego wygrania dużych
kwot jest bardzo motywująca i równocześnie bardzo
degradująca tych ludzi.
Na zakończenie chciałbym przywołać autentyczną historię, którą mi opowiedziano, historię
z mojej okolicy, jako pewne memento dla władzy
publicznej, która, tak powiem, sięga po te pieniądze. Ja rozumiem, że nie ma dobrego rozwiązania, ale godziwość sięgania po te pieniądze jest
chyba wątpliwa. Młoda kobieta, na moim terenie,
trafia na porodówkę i rodzi dziecko. Po 2 dniach
przychodzi do niej w odwiedziny koleżanka, od
której ta kobieta dowiaduje się, że nie ma gdzie
wrócić, bo jej uzależniony od hazardu mąż właśnie
sprzedał mieszkanie i zostało ono już zajęte przez
kupującego. Tak że z pełną wiarą i kibicując panu
ministrowi, żeby to się udało… Chciałbym, żeby
to nie zostało tylko suchym zapisem, tylko żeby
teraz służby, które, powiedzmy, cały czas były odpowiedzialne za wspomnianą sprawę, a które, jak
rozumiem, z tego powodu, że sądy miały do sprawy
zbyt pobłażliwe podejście, czyli celnicy, policja,
prokuratura i właśnie te sądy, z nową energią zabrały się za sprawę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Brawo.)
(Głosy z sali: Brawo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panowie Senatorowie! Panie
Ministrze!
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Pan senator naprawdę bardzo szczegółowo przedstawił tu problem dotyczący gier hazardowych. Nie
ukrywam, że dochodzi czasem do ogromnych tragedii, rodzinnych tragedii. Bo na tych, jak ja to mówię,
bankomatach hazardowych, tak jak tu wcześniej powiedział senator Rusiecki, kierowcy i inni pracownicy przegrywają czasem i całe wypłaty. Ja, Państwo
Drodzy, powiem, że ogromnie się z tej ustawy cieszę,
że pan minister Janczyk… Pod jego kierownictwem
jest uregulowana sprawa gier hazardowych. Ale musimy też powiedzieć, że… Pan senator Czerwiński
zadawał tutaj pytania o pokera. Gra w pokera będzie
się odbywała poza jakąkolwiek kontrolą. I trzeba
też, przeczytawszy ustawę, stwierdzić… Ja osobiście twierdzę, że Polska może stać się po prostu eldorado, jeżeli chodzi o szulerów i o to, co będzie się
działo w naszej, Drodzy Państwo, ojczyźnie. Bo jeżeli
porównujemy się… Tu padło ze strony pana senatora
Gawła pytanie, jak to jest w innych krajach. Drodzy
Państwo, weźmy Amerykę: tylko w dwóch stanach
– w Nevadzie, to jest w Las Vegas, i w stanie New
York – można gać w gry hazardowe, a w pozostałych
stanach nie ma pozwolenia na takie gry hazardowe.
Ja także… Bo często padają pytania, z czego czerpałem te wiadomości. To są „Wiadomości Celne”
z 2014 r. Tam jest wywiad z jedną z pracownic, która
pracuje w kasynie gier i mówi, że nawet nie wie, kto
jest jej pracodawcą, bo oni posługują się ksywami,
i ona nie wie, jakie jest jego nazwisko. A mówi, że
można w ciągu jednej nocy… Ona nie podaje, ile pieniędzy, ale podaje, że to może być 15-kilowy worek
z pięciozłotówkami. I można przeliczyć, jakie to są
pieniądze. Państwo Drodzy, żebyśmy mieli wyobrażenie, globalnie, o jakie tu chodzi pieniądze, to powiem,
że także te „Wiadomości Celne” z 2014 r. podają…
I tu, Panie Ministrze, życzę powodzenia. Bo to są
ogromne nielegalne pieniądze. To są 102 biliony dolarów, jeżeli chodzi o cały świat. A jeżeli chodzi o jednego mieszkańca, to jest 1 tysiąc 200 dolarów. Mówię:
globalnie, na jednego mieszkańca. I te wiadomości…
Ja tutaj podałem art. 15… Z „Wiadomości Celnych”
wynikało, że jak przeliczano… że dopuszczalna liczba
salonów gier hazardowych w Polsce to jest 60 tysięcy.
I oni wyliczyli, że przychód dobowy z jednej z takich
gier hazardowych, z takiego automatu w Polsce to
jest 10 tysięcy zł na dobę. I w związku z tym z ich
wyliczeń wychodzi, że rocznie z Polski może być
wyprowadzonych 200 miliardów zł. Powtarzam:
200 miliardów zł.
Ja nie składam żadnej poprawki, ale z tej ustawy, Panie Ministrze, wynika także, że nie określamy
czasu koncesji, nie określamy, na jaki czas otrzymują
pozwolenia podmioty gospodarcze albo osoby prywatne, Sądzę, że to wszystko będzie podane w rozpo-
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rządzeniu, że będzie wydane rozporządzenie i w rozporządzeniu będzie podane, że koncesję otrzymuje
się na taki a nie inny czas.
Prawdą jest, to, co powiedział pan minister
Jańczyk, że było 70 tysięcy tych całych nielegalnych
salonów z automatami do hazardu, ale ja pytanie zadawałem, Panie Ministrze, o te legalne. I jasno wynikało, że legalnych było 5–10 tysięcy, a tu z art. 15
wynika, że będzie ich 60 tysięcy. Ja podobnie jak
pan senator Ślusarz naprawdę życzę, Panie Ministrze,
powodzenia w uszczelnieniu tego systemu. Jestem
także za tym, Panie Ministrze, żeby w rozporządzeniach jakoś zabronić – nie wiem jak, bo tu znowu
będą podnoszone prawa człowieka – uzależnionym
wstępu do salonów gier hazardowych, bo, jak mówię,
popieram zdecydowanie… Koło mnie na stacji paliw
– tu pan nas pocieszył, że one będą już tylko w salonach – też są te, jak to ja mówię, jednorękie bandyty
i widzę, jak niektórzy przyjeżdżają nawet na rowerach
i zostawiają całe wypłaty. Tak że, Panie Ministrze,
aby uniknąć tragedii rodzinnych, aby faktycznie zabezpieczyć wszystkich chorych, bo według mnie to
jest choroba… Nie wszyscy państwo wiecie, że pan
senator Ślusarz to jest światowej sławy psychiatra,
więc on wie, co mówi, bo do niego właśnie przychodzą ci uzależnieni od tych bandytów jednorękich.
Panie Ministrze, mojemu rządowi pani Beaty
Szydło i panu życzę wszystkiego najlepszego
w uszczelnieniu tej ustawy, bo musimy z pokorą
przyjąć sugestię senatora Czerwińskiego, że jednak
jak będzie możliwość bez koncesji do 2 tysięcy… To
i ja mogę zorganizować, jeżeli znajdę 10 osób, turniej
pokera, a wtedy się okaże, że jednak te 2 tysiące to
są ogromne, naprawdę ogromne pieniądze. I jak dla
mnie, to rodzi się tu pytanie: w tak dużym kraju jak
USA ino dwa stany wydają takie zgody, a u nas wszyscy szulerzy będą mogli prowadzić swoje salony gier
i będzie eldorado na cały świat. Bo, jak powiedziałem,
Panie Ministrze, ludzie są tacy, że będą próbować
także nielegalnie… a te 102 biliony dolarów – to są
wiadomości celne – jakie się wyciąga z nielegalnego
hazardu na świecie… Ja też bym mógł zadać pytanie:
w jaki jeszcze sposób… Trzeba wzmocnić służby
celne, informatyków w służbach celnych, żeby to
wszystko mogli naprawdę kontrolować.
Już nie przedłużam, Panie Ministrze. Nie składam żadnych poprawek i życzę powodzenia mojemu
rządowi, panu też. Przecież pan jest moim krajanem,
więc jak to panu wyjdzie… Ja się będę cieszył z tego,
jak się panu uda zablokować tych hazardzistów. I pamiętaj pan jedno – tak jest w górach – człowiek jest
świętością. I patrz pan na tych uzależnionych, na tych,
co okradają własne dzieci, okradają rodziny, bo pan
wie, że to jest podobnie jak z alkoholikiem i z narkomanem. Może tu pan senator Ślusarz potwierdzić jako
psychiatra – to jest podobna choroba. Jak narkoman
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nie ma na działkę, to okradnie rodzinę, jak pijak nie
ma na flaszkę, na piwo, to sprzeda wszystko z domu
i żonie też. I podobnie jest z hazardzistą.
Zabezpiecz pan to wszystko, żeby byli ci chorzy
na hazard… Bo ja powiedziałem także o badaniach
psychologów w tym zakresie, Panie Ministrze, i tam
było podane, że dzisiaj 28 tysięcy jest uzależnionych,
a w sumie będzie 300 tysięcy uzależnionych, po wprowadzeniu naszej ustawy. Chciałbym, żeby się to nie
potwierdziło. Życzę panu, Panie Ministrze, powodzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeszcze się zapisałem,
dwa słowa…)
(Głos z sali: Jeszcze senator Bierecki.)
A, senator Bierecki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek, na zakończenie, króciutko.
Rzeczywiście myślę, że w tej Izbie powinniśmy
bardzo pogratulować panu ministrowi Janczykowi
trudu przygotowania tej ustawy, że się go podjął, że
miał determinację, wolę do przeprowadzenia tego,
czego wielu się bało. Czego wielu się bało bądź…
Przecież środowiska, które zainteresowane są tymi
regulacjami, których dotknie ta regulacja, opisywane
zresztą w wystąpieniach moich przedmówców, to są
bardzo niebezpieczni ludzie. To są bardzo niebezpieczni ludzie. I bardzo się cieszę też, że ta ustawa
utrudni działalność takim bandytom.
Ale gratulując panu ministrowi odwagi, muszę
przypomnieć, że mieliśmy przez ostatnie lata do
czynienia z rządem, któremu tej odwagi brakowało,
który zgadzał się na to psucie państwa, który nie
zauważał objawów tego zepsucia, objawów tego zepsucia widocznych gołym okiem. To, co pan senator
Ślusarz opisywał, no, widzieliśmy w naszych okręgach, przychodzili do nas wyborcy, mówili o tym,
co się dzieje w salonach gier działających nielegalnie, będących ośrodkami rozprzestrzeniania przestępczości. Bezsilność państwa w stosunku do tego
typu działalności jest przecież owocem poprzednich
rządów.
Nie chcę już się znęcać… Nie chłoszcze się zdechłego konia, więc nie chcę się już znęcać nad politykami Platformy, którzy zamieszani byli w tę aferę
hazardową, i nad ludźmi, którzy świadomie przyjmowali potem nieskuteczne regulacje, nie naprawiali

tych regulacji… Oni powinni za to ponieść odpowiedzialność, powinni ponieść za to odpowiedzialność.
Tak więc dwie rzeczy – oprócz gratulacji dla pana
ministra także apel, aby Ministerstwo Finansów zidentyfikowało osoby, które odpowiadają za tę ogromną skalę zaniechań, za straty budżetowe, które ponosiliśmy, i za rozprzestrzenianie przestępczości
w ostatnich latach. Te osoby powinny być z imienia
i nazwiska zidentyfikowane i odpowiednie organa
powinny się nimi zająć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać jeszcze głos
w dyskusji? Nie widzę.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym ani
przemówień do protokołu.
W związku z tym zamykam dyskusję,
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa
o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 377, a sprawozdanie komisji – w druku nr 377 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Jako
punkt trzeci było rozpatrzenie ustawy o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, druk senacki
nr 377, druki sejmowe nr 1055, 1114 i 1114-A.
Było to przedłożenie rzędowe. Prezes Prokuratorii
Generalnej, pan Artur Woźnicki, przedstawił nam
sens ustawy, mówiąc o zmianach kompetencji, m.in.
o rozszerzeniu kompetencji o sprawy międzynarodowe. Podkreślił tradycje Prokuratorii Generalnej, która
mimo tylko 10-letniego okresu istnienia przenosi w teraźniejszość tradycje II Rzeczypospolitej. Powiedział
o budowaniu kadr Prokuratorii Generalnej. Jako
coś pozytywnego wskazał to, że całe kierownictwo
Prokuratorii Generalnej nie zmieniło się od momentu
jej powstania, i to, że Prokuratoria Generalna stoi na
straży mienia państwowego.
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Legislator Senatu nie miał żadnych wniosków legislacyjnych, nie odbyła się dyskusja, ustawa została przyjęta w całości. Tak że wnoszę do Wysokiego
Senatu, żeby uchwalić raczył załączony projekt
uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
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 Profesorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister Skarbu
Państwa.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam serdecznie pana ministra Mikołaja Wilda.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Nie wydaje mi się to konieczne.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
A pan ministra zapraszam tutaj, do mównicy.
Bardzo proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, trudno było ustosunkować
się do tego przedłożenia z powodu braku czasu.
Chciałbym jednak od pana usłyszeć, dlaczego właściwie w takim trybie tego rodzaju ustawa, która
według zapewnień państwa i szefa prokuratorii
ma tylko same zalety, jest przedkładana Senatowi.
Dlaczego ona nie może poczekać, nie mogła poczekać albo dlaczego nie można było jej przedstawić
nam wcześniej?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa
Mikołaj Wild:
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jeden z komponentów reformy zarządzania mieniem publicznym. Prezes
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
po 1 stycznia, gdy, jak mamy nadzieję, wejdzie w życie również ustawa o zarządzaniu mieniem Skarbu
Państwa, będzie wykonywał niektóre kompetencje,
które obecnie wykonuje minister Skarbu Państwa.
Zatem wejście ustaw w życie w tym samym dniu
jest kluczowe.
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że
ustawa budżetowa na przyszły rok nie przewiduje
już działu „Skarb Państwa”, dlatego nie ma możliwości dalszego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu
Państwa.
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, tak, oczywiście.

Senator Mieczysław Augustyn:
To zupełnie nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja
rozumiem, że to ma wejść… Czy raczej jest to tylko
częściowa odpowiedź, odpowiedź, dlaczego nie można czekać. Ale nie ma odpowiedzi na to, dlaczego my
otrzymujemy w takim trybie do rozpatrzenia ustawę
o bardzo dużym ciężarze gatunkowym i nie mamy
szansy merytorycznie do niej się odnieść. Przecież
o tych argumentach, o których pan mówi, ministerstwo wiedziało od wielu miesięcy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Mogę…)
Zupełnie tego nie rozumiem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa
Mikołaj Wild:
Mogę jedynie zapewnić pana senatora, że nie wynika to z braku szacunku do Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy macie państwo jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
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Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktów dwudziestego ósmego i dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zasadach zarządzania
mieniem państwowym; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 378 i nr 379,
a sprawozdania komisji w drukach nr 378 A oraz
nr 379 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na którym rozpatrywane były ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, druk senacki nr 378,
druki sejmowe nr 1053, 1103, 1103-A, oraz ustawa
– Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, druk senacki nr 379,
druki sejmowe nr 1054, 1104, 1104-A.
Ze względu na krótki czas, jeśli chodzi o dostarczenie dokumentacji z Sejmu do Senatu, odbyła się
w komisji bardzo rzeczowa dyskusja. Pan minister
przedstawił nam sens zmian zaproponowanych
w tej ustawie. Przestaje istnieć Ministerstwo Skarbu
Państwa, w związku z czym spółki Skarbu Państwa
przechodzą w tej chwili pod zarządzanie pani premier, która z kolei, powiedziałbym, desygnuje odpowiednie spółki Skarbu Państwa do odpowiednich
instytucji i ministerstw.
Mniejszość opozycyjna zgłosiła wniosek mniejszości o nierozpatrywanie tych ustaw ze względu
na bardzo krótki czasu i brak możliwości merytorycznego zajęcia się tą ustawą, jednakże opozycja wzięła udział w dyskusji, bardzo rzeczowej

dyskusji, za co bardzo dziękuję. Jej efektem są
liczne poprawki zarówno legislacyjne, jak i merytoryczne, które zostały zgłoszone przez komisję. Są
też poprawki do ustawy, które chciałbym zgłosić
teraz, ponieważ nie będę brał udziału w dyskusji.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie
wniosków mniejszości komisji w sprawie ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach
zarządzania mieniem państwowym.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo
Senatorowie!
Najpierw, Panie Marszałku, muszę się zwrócić do
pana jako reprezentanta Prezydium Senatu. Ja sobie
wyobrażałem, że rolą marszałka jest nie tylko prowadzenie obrad, ale i zapewnienie senatorom możliwości wypełniania ich mandatu w tej Izbie. To nie
jest… Panie Marszałku, to jest niedopuszczalne, żeby
przedstawiać senatorom 317 artykułów do rozpatrzenia w tak krótkim czasie, bez możliwości uzyskania
opinii Biura Legislacyjnego, bo to, co było przedstawione, tak naprawdę było dyskutowane dopiero
w trakcie posiedzenia, i to, co trzeba powiedzieć,
bardzo pobieżnie. Ponieważ taka sytuacja się powtarza – dotyczyła ustaw oświatowych, dotyczy pakietu
tych trzech ustaw, dwie z nich teraz rozpatrujemy
– prowadzi to do tego, że my nie możemy z pełnym
przekonaniem i świadomie głosować w tak poważnej
kwestii, która dotyczy majątku państwowego i zarządzania nim. A więc bardzo proszę i apeluję o to,
żebyśmy mieli…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze,
ale jest pan w punkcie, w którym przedstawia pan
sprawozdanie komisji…)
Tak.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: …więc proszę
się na tym skoncentrować.)
Jednym z powodów, Panie Marszałku, dla którego zgłosiliśmy wniosek mniejszości, było to, że
nie mieliśmy zapewnionej możliwości rzetelnego
rozpatrzenia tych ustaw. I to był powód podstawowy. Tak że ja mówię jak najbardziej na temat, Panie
Marszałku. O tym tu mówiliśmy. Do kogóż mamy
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się zwracać o ochronę, jeśli nie do marszałka Senatu
i do Prezydium Senatu?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja nie jestem
marszałkiem Senatu, Panie Senatorze… Ale nie chcę
wdawać się w dyskusję na ten temat.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę.)
Proszę państwa, oczywiście nie był to jedyny powód naszego wniosku.
Ten projekt ustawy zrodził się z konieczności
znalezienia mechanizmu, który by pozwolił zawiadywać podmiotami czy majątkiem Skarbu Państwa,
majątkiem bardzo różnorodnym, zarządzanym przez
bardzo rozproszone podmioty. Oczywiście rządy miały z tym problem i w różnych latach różnie próbowano go rozwiązywać. Ostatecznie rząd Platformy
Obywatelskiej i PSL zaproponował powołanie odrębnego ministerstwa, które by się tym zajmowało i koordynowało działania w tym zakresie. Różnie to szło,
dlatego że Polska resortowa – w tym chęć zarządzania
przez każdego dysponenta swoim majątkiem – co rusz
się odradzała. I gdyby to przedłożenie szło w kierunku umacniania tego ministerstwa, jego prerogatyw,
jego zwierzchności nad majątkiem Skarbu Państwa,
to pewnie chętnie byśmy się pod takimi przepisami
podpisywali. Niestety, rząd zrobił tak naprawdę krok
do tyłu. To znaczy znów zawiadywanie tym majątkiem trafia do poszczególnych resortów. Owszem,
próbuje się zrobić tutaj dwie rzeczy i one są jakimś
wyjściem, tj. próbuje się wprowadzić pewne zasady,
pewne reguły, które by pozwalały dysponentom prawidłowo gospodarować tym majątkiem – ale trzeba
też powiedzieć, że są to zasady bardzo, bardzo nieprecyzyjne w wielu miejscach i ogólnie sformułowane, na
co starałem się zwracać uwagę podczas posiedzenia
komisji – a ponadto próbuje się stworzyć ośrodek
koordynujący, którym ma zawiadywać pani premier.
No i, proszę państwa, już na etapie prac komisji
widać było, że ten – stary w gruncie rzeczy – pomysł na zawiadywanie mieniem Skarbu Państwa
uwidacznia te same wady, które były wcześniej. Już
na posiedzeniu komisji zgłoszono poprawkę, w której
próbuje się ustalić skład rady mającej koordynować
gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wyznaczając z góry, że wiodące resorty w tej sprawie zagwarantują sobie równy z panią premier udział w tym
gremium. A poprzedni zapis mówił, że to pani premier, w konsultacji oczywiście z zainteresowanymi
resortami, powoła samodzielnie ludzi, którzy będą
zajmowali się koordynacją. Już widać, że w obrębie
Rady Ministrów, jak zawsze zresztą, dochodzi do
tarć w tej sprawie. Już jest przepychanka, kto tak
naprawdę ma decydować. Jest trzech przedstawicieli
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pani premier, trzech przedstawicieli jednego ministerstwa i trzech przedstawicieli drugiego ministerstwa.
A co będzie, jak tych trzech przedstawicieli resortowych sprzymierzy się z tą drugą trójką w kontrze do
pani premier? Kto tak naprawdę będzie odpowiadał
za koordynację i kto będzie tym zarządzał? Widać
już słabości tej propozycji, która moim zdaniem nie
jest do końca przemyślana. Jest jeszcze bardzo wiele
bardzo konkretnych uwag, które podnosiliśmy i które
skłaniały nas do tego, żeby oprotestowywać ten projekt i składać wnioski o jego odrzucenie. No, proszę
państwa, skoro prezes Rady Ministrów, który tak
naprawdę powinien spiąć zarządzanie tak rozległym
majątkiem w resortach, instytucjach, agencjach itd.,
ma jedynie dążyć do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu
Państwa, zamiast po prostu zapewnić jednolity sposób
wykonywania tych praw, to jak można wierzyć, że to
zadziała? Jeżeli słabością dotychczasowego systemu,
mimo istnienia Ministerstwa Skarbu Państwa…
Pozwoli pan marszałek, że pana senatora
Głowskiego, dzisiejszego prezydenta Piły, pozdrowię
specjalnie, bo jestem senatorem z tego miasta. Panie
Prezydencie, jest pan u siebie.
Jeżeli w ramach tej koordynacji… Naszą słabością
zawsze było, i to mimo istnienia Ministerstwa Skarbu
Państwa, sponsorowanie… No, legendy krążyły i krążą o tym, jak kluby sportowe są sponsorowane przez
spółki Skarbu Państwa – i dlaczego te, a nie inne. Tzw.
społeczna odpowiedzialność biznesu, dotowanie różnych przedsięwzięć i uroczystości przez spółki Skarbu
Państwa – to wszystko jest, że tak powiem, szara rzeczywistość. Niejasne są te reguły. I oczywiście fajnie
by było, gdyby w ramach tej koordynacji udało się to
uporządkować. Nawet jest taki zapis, tylko że jest on
tak sformułowany, że w ramach tej koordynacji prezes
Rady Ministrów może określić zasady postępowania
w takich przypadkach – może, ale bynajmniej nie musi.
Wątpię, czy uda się to w przejrzysty sposób skoordynować, skoro nawet ta rada, która ma pomóc prezesowi Rady Ministrów, będzie niestety rozczłonkowana,
a proces decyzyjny będzie bardzo rozproszony. Proszę
państwa, nie mogliśmy uzyskać pełnych informacji
na temat tego, dlaczego lista spółek Skarbu Państwa,
których akcje nie mogą być zbywane, zamyka się na
tych wymienionych w ustawie. Dlaczego tutaj nie ma
innych, bardzo ważnych – można powiedzieć: decydujących – spółek? Trudno było uzyskać informację, dlaczego prezes Rady Ministrów ma w spółkach Skarbu
Państwa – chodzi np. o wynagrodzenia, premie i inne
tego typu ważne kwestie – jedynie dążyć do zmian
w statucie, a nie je przeprowadzać. To będzie bardzo
trudne zwłaszcza tam, gdzie Skarb Państwa nie ma
większości.
Wreszcie zwracaliśmy uwagę na to, że ta rada do
spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa powinna
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składać się z wysokiej klasy fachowców będących
w stanie ocenić kompetencje tych, którzy będą zawiadywać spółkami. Chodzi o to, by zakończyć ten
ciągnący się teraz korowód, tę karuzelę stanowisk
i oprzeć się w wyborze osób do rad nadzorczych
i do organów zarządzających o jakieś jednoznaczne
kryteria. Bo przy złej woli sama ta rada może mieć
członków o tak wysokich kwalifikacjach, że będą
mieli aż tytuł magistra i radcy prawnego.
Tak więc wydaje mi się, że ta ustawa, o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki, dla rzetelności
w gospodarowaniu majątkiem, który należy przecież
do nas wszystkich, nie jest dobrą propozycją. Nie
mieliśmy możliwości tak naprawdę popracować nad
tym, żeby ją ulepszyć w takim zakresie, w jakim byłoby to jeszcze możliwe, dlatego wnieśliśmy o to,
ażeby na tym etapie tę propozycję zablokować, tym
bardziej że w przypadku drugiej ustawy, tej wdrażającej, składającej się z ponad setki artykułów odnoszących się do kilkudziesięciu ustaw, też nie mogliśmy
uzyskać dobrej, satysfakcjonującej odpowiedzi na
pytanie, jak samorządy, zwłaszcza powiatów bardzo
słabych finansowo, mają sobie poradzić z pewną ilością kolejnych dodatkowych obowiązków, które się
na nie nakłada w związku z wykonywaniem przez
nie zadania zleconego w zakresie gospodarowania
majątkiem Skarbu Państwa. Wydaje się, że to jest
jedna z licznych wad tego przedłożenia. Przypomnę,
że samorządy zawsze zwracają uwagę na to, że nie
powinno się nakładać na nie obowiązków bez dawania pieniędzy. Zapytałem, czy w tak ważnej kwestii
dysponujemy opinią chociażby Związku Powiatów
Polskich. Ci, którzy mają to wykonywać, powinni
mieć szansę się wypowiedzieć. Proszę państwa, uzyskaliśmy odpowiedź, że niestety nie, ponieważ dano
związkowi powiatów tak krótki termin, że oni, można
powiedzieć, na znak protestu odmówili przedkładania
takiej opinii. My niestety nie mamy takiej możliwości,
żeby odmówić procedowania ustawy w takim trybie.
Tak więc cóż można zrobić? Zgłosić dostrzeżone,
można powiedzieć, na gorąco i naprędce wątpliwości
i wnioskować o nieprzyjmowanie tej ustawy, ale nie
dlatego że nie warto i nie trzeba uregulować kwestii
zarządzania mieniem państwowym, tylko dlatego że
trzeba to zrobić z wielką skrupulatnością.
Proszę państwa, nie wróżę dobrze tej ustawie,
z którą, Panie Ministrze, prawdopodobnie będziemy
mieli jeszcze nieraz do czynienia. Nie wróżę dobrze
temu pomysłowi – przykład obsadzania stanowisk
w tej radzie już pokazuje wewnątrzministerialną walkę o wpływy. Tym samym trudno wróżyć dobrze, gdy
idzie o postęp w rzetelnym, prawidłowym, zgodnym
z interesem obywateli zarządzaniu tak ogromnym
mieniem Skarbu Państwa.

Panie Marszałku, Panowie Senatorowie, dajmy
sobie czas na rzetelną pracę, dajmy sobie czas na namysł, dajmy sobie czas na analizę przepisów. Tak
nie wolno! Jeśli będziemy się na to godzić, Panie
Marszałku, nie będziemy do niczego potrzebni.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie widzę chętnych.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister Skarbu
Państwa.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Tak.)
Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa
Mikołaj Wild:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ustawa, nad którą dzisiaj procedujemy, to nie tylko
realizacja obietnicy wyborczej złożonej przez Prawo
i Sprawiedliwość, to ujęcie w formuły prawne pewnych podstawowych założeń wiążących się z zarządzaniem mieniem państwowym.
Chciałbym podziękować za pracę w komisji, ponieważ uważam, że, choć oczywiście prawdopodobnie pozostaliśmy przy swoich stanowiskach, ale była
szansa na wysłuchanie siebie w podstawowych kwestiach, które rzeczywiście pozostają sporne.
Pierwsza z podstawowych kwestii to to, jak powinna wyglądać centralizacja zarządzania mieniem
Skarbu Państwa, centralizacja zarządzania mieniem
państwowym. Jak jest obecnie? Obecnie mamy
system, w którym zarządzanie to powierzone jest
ministerstwu stworzonemu w innym celu – po to,
żeby majątek sprzedawać. To było Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych, którego celem była
obsługa procesów prywatyzacyjnych. Sama struktura
tego ministerstwa powodowała, że nie można było
na dłuższą metę prowadzić, sprawować skutecznego
zarządu mieniem państwowym. Tak więc pierwsze
założenie – należy znaleźć inną formułę.
Rozdrobnienie wykonywania prac w spółkach
Skarbu Państwa było faktem w momencie obejmowania władzy przez obecny rząd. To nie stało się
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faktem w ciągu tego roku, to było i funkcjonowało.
To jest rzeczywistość, z którą jako projektodawcy
musieliśmy się zmierzyć.
I trzeba uczciwie powiedzieć, że zarówno za systemem przewidującym centralizację wykonywania
uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, jak i za
systemem decentralizowanego nadzoru formułowane
są ważkie argumenty. System zdecentralizowanego nadzoru przyjęty jest np. w Republice Federalnej
Niemiec. Z kolei dyrektywy OECD zmierzają ku
centralizacji nadzoru. Przyjęliśmy wariant, który
umożliwia korzystanie z zalet obydwu modeli i bycie ich beneficjentem. Uszczelniliśmy wymogi, jeśli
chodzi o zarządzanie mieniem, ale fakt jest faktem,
obecnie w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa
mamy prawa z akcji na poziomie 30%. Nie da się
tego zrobić w formie ustawowej, trzeba działać poprzez system prawa korporacyjnego. Innymi słowy,
państwo, działając jako akcjonariusz, musi po prostu poruszać się w ramach systemu korporacyjnego,
zmieniać statuty, nakładać pewne obowiązki nie na
spółki, w których w rzeczywistości sprawuje… ma
faktyczną większość ze względu na to, że inni akcjonariusze mają ułamkowe pakiety akcji… To, że
kontrolujemy spółki PKO, PZU, KGHM, Orlen, nie
wynika przecież z tego, że mamy w nich większość.
W tych wszystkich spółkach poziom akcji Skarbu
Państwa wynosi około 30%. Mamy jednak możliwość
sprawowania rzeczywistej kontroli, zobowiązywania
zarządów do określonych działań, nakładania na zarządy określonych obowiązków sprawozdawczych.
Jesteśmy w stanie nałożyć tego rodzaju zobowiązania.
Obecnie ich nie ma. W obecnym systemie ustawa
o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje pewne
wymagania w stosunku do spółek, w przypadku których wartość akcjonariatu Skarbu Państwa przekracza
50%. Ten stan jest nieakceptowalny, zbyt wiele spółek
wymyka się tej regulacji.
Szanowni Państwo, z pewnością każdą pracę
można wykonać lepiej, jednak w tym zakresie podczas debaty na posiedzeniu komisji ścierały się tak
naprawdę – przynajmniej takie odniosłem wrażenie
– pewne założenia wyjściowe. Czy chcemy systemu,
który łączy korzyści systemów scentralizowanego
i zdecentralizowanego, czy chcemy analizować w nieskończoność i – tak jak to było dotychczas – powtarzać, że potrzebujemy nowego systemu zarządzania
mieniem państwowym? System, którzy stworzyliśmy,
uszczelnia zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.
Nie wprowadza nowych obowiązków. Chciałbym
zwrócić uwagę na to, że obowiązki, które zostały
skodyfikowane, dotyczące m.in. jednostek samorządu terytorialnego gospodarujących mieniem Skarbu
Państwa, odnoszą się do wpisu w księdze wieczystej
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o istnieniu prawa własności Skarbu Państwa. O tego
typu obowiązkach mówimy. Te obowiązki istniały już
wcześniej, teraz zostały wyraźnie określone.
Proszę państwa, chciałbym też zwrócić uwagę na
to, że starostwa gospodarujące nieruchomościami
Skarbu Państwa – bo o takich przypadkach mówimy –
z tego tytułu mogą zachować dla siebie 1/5 dochodów,
które to gospodarowanie im przynosi. Samo miasto
stołeczne Warszawa z tego tytułu osiąga 100 milionów zł korzyści. Mówienie w takim przypadku, że
samorządy powinny uzyskiwać jeszcze dodatkowe
korzyści z tego tytułu, że gospodarują majątkiem
Skarbu Państwa, nie wydaje mi się trafne.
Szanowni Państwo, są to ustawy, które istotnie
przyczyniają się do zatamowania marnotrawstwa
i do bezwzględnej walki z patologiami, na które zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa jest narażone.
Zwracam państwa uwagę na to, że wprowadzamy
sankcję karną za powołanie do rady nadzorczej osoby
niemającej uprawnień. To jest wartość dodana, której
nie było w poprzednim stanie prawnym. W sytuacji,
w której powoływano osobę, której kompetencje kwestionowano, można było pozostać na utyskiwaniu
dziennikarskim w debacie publicznej i zakończyć
temat. Obecnie w przypadku tego rodzaju sytuacji
będą wyciągane konsekwencje karne.
Szanowni Państwo, wnoszę o przyjęcie ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianymi punktami
porządku obrad.
Bardzo proszę pana senatora Wacha o pierwsze
pytanie.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, najpierw objaśnię, że ja mam 2
pytania, właściwie dotyczące publicznego szkolnictwa wyższego.
Pierwsze dotyczy art. 19 tej ustawy, pktu 25, który
zmienia art. 55a i mówi o tym, że minister właściwy
do spraw budownictwa… itd. może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości
państwowej osoby prawnej. Ja w dużym skrócie mówię, ale pan wie, o co chodzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Oczywiście, wiem.)
Ja miałem ze stron rektorów sygnały o zaniepokojeniu tym zapisem w kontekście autonomiczności
szkół wyższych. W tej chwili, w tej wersji, która tu
jest, dalej jest napisane: „za jej zgodą”. Czyli nastąpiła zmiana, zmiana z punktu widzenia autonomicz-
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nych uczelni publicznych właściwa i chyba pożądana.
Gdyby pan objaśnił, skąd to się wzięło i na jakim
etapie… To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie – to wynika z niewiedzy i tego,
że był właściwie krótki okres, żeby się zapytać i to
przestudiować – dotyczy art. 54 tej ustawy, który dotyczy szkół wyższych. Tam są dwa ustępy. Gdyby pan
w jednym, w dwóch zdaniach powiedział, jakie jest
ich praktyczne znaczenie… Ust. 2 zapewne dotyczy
wynajmów o wysokiej wartości trwających dłużej
niż 180 dni i to wtedy wymaga zgody. Ale gdyby pan
był uprzejmy w dwóch zdaniach objaśnić te regulacje
z art. 54 dotyczące szkolnictwa wyższego…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa
Mikołaj Wild:
Szanowni Państwo! Obie regulacje wiążą się
rzeczywiście z istotnym elementem wprowadzanej
przez nas reformy, tzn. z konsolidacją zarządzania
nieruchomościami Skarbu Państwa. Obecnie mamy
do czynienia z sytuacją, w której mienie państwowe,
ponieważ mienie państwowych osób prawnych wciąż
jest mieniem państwowym, wciąż jest mieniem nas
wszystkich w sensie konstytucyjnym, jest elementem,
komponentem dobra wspólnego… Obecnie mamy do
czynienia z sytuacją, w której może zaistnieć przypadek, że na nieruchomości – tak przyjmijmy – uniwersyteckiej uniwersytet albo inna szkoła wyższa
już się nie mieści i istnieje potrzeba przeprowadzenia
inwestycji, a jednocześnie obok znajduje się będąca
w dyspozycji agencji działka, która mówiąc kolokwialnie, leży ugorem. Kompetencje, w jakie wyposażamy ministra właściwego do spraw infrastruktury, to kompetencje zmierzające do racjonalizacji
gospodarowania nieruchomościami państwowymi.
Naturalne dla nas jest to, że dokonywane jest to za
zgodą państwowych osób prawnych i dlatego też, gdy
zostało to zgłoszone na etapie sejmowym, poparliśmy
oczywiście to doprecyzowanie. Tak więc w sytuacji,
w której państwowa szkoła wyższa, będąca państwową osobą prawną, zarówno będzie beneficjentem, jak
i z jej nieruchomości będzie następowało wydzielenie pewnych nieruchomości i doposażenie innej
państwowej osoby prawnej, wymagana będzie zgoda
tej państwowej osoby prawnej.
Drugi temat – kontrola nad rozporządzaniem mieniem przez państwowe osoby prawne, w tym przez
uniwersytety. Obecnie taka kontrola funkcjonuje,

sprawuje ją minister Skarbu Państwa. Kontrola ta
pojawia się, gdy wartość rozporządzenia, gdy wartość czynności prawnej przekracza 50 tysięcy euro,
czyli 200 tysięcy zł. W projekcie podwyższyliśmy poziom, przy którym uczelnie mogą w sposób wolny od
kontroli wydawać rozporządzenia. Ponieważ jednak
już nie będzie ministra Skarbu Państwa, od kwoty
wynoszącej 2 miliony zł wprowadziliśmy kontrolę
prezesa Prokuratorii Generalnej. Chodzi o to, aby
nie mnożyć struktur administracyjnych. Ponieważ
z zasady w przypadku kwoty od 200 tysięcy zł do
5 milionów zł kontrola jest sprawowana przez organ
nadzorujący, w tym przypadku ministra właściwego
do szkół wyższych, aby nie mnożyć struktur administracyjnych i uniknąć konieczności powoływania
specjalnego departamentu u ministra, postanowiliśmy
z jednej strony podwyższyć ten pułap, a z drugiej
strony od niższej kwoty wprowadzić kontrolę prezesa
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator ma jeszcze pytania?
Pan senator Dobkowski. Proszę o pytanie.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, do tej pory w spółkach, które
powstały w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych, załoga ma prawo do
wyboru 2 członków rady nadzorczej i 1 członka zarządu. Czy w wyniku tej regulacji ta zasada zostanie
utrzymana, czy też się zmienia? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa
Mikołaj Wild:
W tym zakresie zasady nie ulegają zmianie.
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o pytania.
(Senator Robert Mamątow: Nie ma więcej.)
Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Dziękuję bardzo.)
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Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Peczkisa.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Nie sposób nie odnieść się do wypowiedzi pana
senatora z opozycji, która była głęboko emocjonalna,
pięknie wypowiedziana, ale niestety bez żadnego
umocowania w rzeczywistości albo ze skrajnie niskim
umocowaniem, w której posługiwano się tym samym
językiem rzeczywistości.
Na posiedzeniu komisji, które trwało przeszło
3 godziny, blisko 4 godziny, bardzo precyzyjnie analizowano każdy punkt. Ciekawostką jest, że opozycja
odrzuciła możliwość wnoszenia jakichkolwiek uwag
już na samym początku posiedzenia komisji z czysto
technicznego powodu. A mianowicie z tego powodu,
że obawiała się, że z 2 reprezentantów opozycji zgłaszających wniosek mniejszości zostanie tylko jeden.
A więc, żeby w ogóle wnieść wniosek mniejszości,
postanowili już na początku, przed zapoznaniem się
z jakimkolwiek materiałem, odrzucić cały materiał.
No i tak właśnie zrobili. To znaczy najpierw odrzucili,
a później, bazując na tym, że była jedna albo dwie
osoby, tej jakże ważnej, jak podkreślał tutaj kolega
senator z opozycji, dla nich ustawy… Jeśli była taka
ważna, to dlaczego nie było ich reprezentacji na posiedzeniu w sprawie tej jakże ważnej ustawy? Ale to
tylko początek tego całego zamieszania, które kolega
próbował tutaj wprowadzić. Bo, proszę państwa, nie
byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby w poprzednich
latach poprzednie rządy realizowały cele, jakie im
zostały wyznaczone przez naród. Jak te cele były
realizowane, wiemy dzisiaj, kiedy zamiast mieć gospodarkę na jakimkolwiek poziomie, mamy ją w stanie opłakanym. Kiedy patrzymy na kolejne sektory
gospodarki, widzimy, że jedyny aspekt nadzoru nad
gospodarką sprowadzał się do tego, żeby w odpowiednim momencie jak najszybciej się pozbyć majątku
narodowego. Dam kilka przykładów, bo po prostu nie
potrafię, jako technik, słuchać takich bzdur, wypowiadanych tutaj publicznie bez żadnych konsekwencji.
Przykład elektrowni Rybnik. Najpierw za państwowe pieniądze, bardzo dużym nakładem środków
finansowych państwa polskiego, została zmodernizowana, a potem… To jest ciekawy przykład, bo to
jest jedna z nielicznych elektrowni, która posiada
kopalnię tuż pod elektrownią, nie ma środków transportu węgla. Była to jedna z najbardziej dochodowych
elektrowni, nie było tam nigdy straty. I ona została
sprzedana Francuzom już po zmodernizowaniu, po
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sprowadzeniu technologii za polskie pieniądze. Za
bardzo niską cenę została sprzedana elektrownia, która była kurą znoszącą złote jaja. Po co? Nikt do dzisiaj
nie potrafi na to odpowiedzieć – poza wskazywaniem
ewentualnego czynnika korupcjogennego. Nikt nie
potrafi odpowiedzieć, po co państwo polskie sprzedało dobrze prosperującą elektrownię Francuzom.
Mija 9–10 lat, Francuzi wyeksploatowali elektrownię
i chcą się jej pozbyć, bo teraz wymagałaby ona modernizacji, czyli ponoszenia kosztów. Taki był stan.
Tak postępowano z polską gospodarką.
Kolejny przykład: polskie stocznie. Co zrobiono z polskimi stoczniami na rzecz stoczni niemieckich? Ktoś w Brukseli słusznie podziałał na rzecz
stoczni niemieckich – słusznie z punktu widzenia
Niemców: ponieważ w Europie jest za dużo stoczni,
to może lepiej, żeby przetrwały nasze, a nie wasze?
Ktoś w Polsce ich posłuchał i dopuścił do zlikwidowania setek tysięcy miejsc pracy. Nie przesadzam.
Ktoś dopuścił do zlikwidowania jednego z najbardziej
odpowiedzialnych przemysłów, jednego z najbardziej
rozwiniętych spośród tych, jakie w ogóle mieliśmy
w Polsce.
Kolejny przykład: co zrobiono z polskimi kopalniami kilkanaście lat temu? Dlaczego zamykano
kopalnie w pół roku po tym, gdy zostały zmodernizowane? Są takie przypadki, jest taki przypadek
– kopalnia, która pół roku po zmodernizowaniu, po
otwarciu nowych chodników, z całym nowym, zmodernizowanym sprzętem była zalewana. Kto do tego
dopuścił? Dlaczego państwo to zrobiliście?
Kolejny przykład…
(Głos z sali: Nie przyznajemy się.)
Nikt z panów się nie przyznaje.
(Senator Piotr Wach: Ja się nie przyznaję.)
Dzisiaj mamy do czynienia z majątkiem narodowym, który w zasadzie już dawno przestał być
narodowy. Co zrobiono z polskim przemysłem przetwórstwa rolnego, z polskimi cukrowniami? Ja wiem,
co zrobiono, bo ja żyję na Opolszczyźnie, gdzie nie
mamy już polskich cukrowni, a Polski Cukier jest
tylko troszkę z nazwy polski. Co zrobiono z całą masą
innej gospodarki, gdzie w zasadzie cały plan polegał na tym, żeby to sprzedać? To była konsekwencja
kompletnego braku nadzoru narodu polskiego nad
tym, co robiła wybrana władza. Dzisiaj konsekwencja jest wprowadzana – będzie konsekwencja karna
za wybranie osób, które nie spełniają właściwych
kryteriów. Na przykład… Tego wcześniej w ogóle
nikt z panów nie planował. To, co otrzymujemy po
przeszłości, to jest cała masa niewyjaśnionych afer,
gdzie na końcu zawsze jest jeden mianownik: strata
państwa polskiego.
Ja przypomnę państwu, że kilka lat temu była
próba sprzedania Zakładów Azotowych „KędzierzynKoźle”. Państwo planowaliście sprzedać to, jak się
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rok później okazało, Pfleidererowi za roczny zysk
tych zakładów. Jeżeli ktoś uważa, że było inaczej,
to ja pokażę dokumenty, papiery. Państwo byliście
bardzo blisko zrealizowania tego planu. Za roczny
zysk zakładów! I to jest konsekwencja tego, że do tej
pory, niestety ciągle jeszcze do tej pory, jest tak, że
zakładami rządzą finansiści i prawnicy, że zakładami o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodu
nie rządziły i nie miały dostępu do rządów – bo to
było ograniczane – osoby, które się na danym dziale
gospodarki znały, technicy. W zasadzie pokutowało
takie przeświadczenie, że ktoś, kto jest ekonomistą,
prawnikiem i ma studia MBA, zna się na wszystkim
i może rządzić każdym zakładem, bez względu na to,
że nie posiada znajomości specyfiki i funkcjonowania
danej branży, danego zakładu. Efekt tego był taki, że
jeżeli zakład, jak wynikało z tabelek, nie przynosił
w danym momencie, w danej chwili zysku, to decydowano, mówiono tak: no, nie przynosi, patrzcie,
patrzcie, nie przynosi – a więc sprzedać. Tymczasem
gospodarka jest czymś dużo bardziej skomplikowanym, bo gospodarka, zwłaszcza narodowa, służy realizacji celów narodu, a nie tylko realizacji zysków
i strat, które w koniunkturalnej, globalnej, światowej
gospodarce są zmienną, zazwyczaj o przebiegu sinusoidalnym, choć nie tylko. Nie można postępować
tak, jak postępowano, czyli że jeżeli w danym roku
dany dział gospodarki okazywał się nieopłacalny, to
decyzja była jedna: sprzedać.
Tak było: to się nie opłaca, patrzcie, nie opłaca
się Polski Cukier. Ale ja to już mówiłem i powtórzę:
w momencie gdy sprzedano Polski Cukier, gdy pozbawiono się polskich cukrowni, cena cukru z miesiąca
na miesiąc skoczyła, o ponad 100%. Bo to wszystko nie opłacało się do momentu, kiedy to był Polski
Cukier, a gdy się go pozbyliśmy, to się okazało, że
zachodnim korporacjom będzie się to opłacało, nawet
z podniesieniem ceny o ponad 100%.
Działając tą metodą, sprzedano i zniszczono polską gospodarkę. Jestem tego świadom i mówię to
do państwa po lewej stronie, którzy nie mieliście
wczoraj okazji funkcjonować na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – poza dwoma wyjątkami, bo czasem był jeden pan, czasem było
dwóch – podczas rozpatrywania tej jakże ważnej,
jak mówił pan senator, jakże ważnej ustawy, bardzo ważnej. To, co zostało, ta bardzo mała cząstka,
która została po wielkiej wyprzedaży narodowego
majątku – w większości przypadków za bezcen…
Dzisiaj efekt tego jest taki, że państwo ani nie ma
pieniędzy z tego, ani nie ma tego działu gospodarki.
I to jest wasza wina. To jest wina panów siedzących
tu, po lewej stronie tej sali, bo przez 8 lat rządziliście
krajem tak, że niewiele z tego zostało. Rozwaliliście

polską kolej. Dzisiaj to rozczłonkowanie spółek na
polskiej kolei jest tak gigantyczne, że 2 spółki, które
obsługują połączenia między miastami, nie potrafią
skorelować…
(Senator Mieczysław Augustyn: Hamuj się…)
Pan by chciał, żebym zamilkł, ja wiem, Panie
Senatorze, ale ja nie zamilknę. Pańscy koledzy z pańskiego rządu przez 8 lat to robili. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina. Proszę o głos w dyskusji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myśmy zgłosili na posiedzeniu komisji wniosek
o odrzucenie ustawy w całości nie dlatego, że ona jest
niepotrzebna. Uważamy, że taka ustawa jest potrzebna i powinna być zredagowana.
(Senator Robert Mamątow: Nieprawda.)
My chcieliśmy jej odrzucenia z tego powodu –
było to dobrze uargumentowane przez pana senatora
Augustyna – że otrzymaliśmy ustawę, której ani my,
ani koledzy z Prawa i Sprawiedliwości nie przeczytali, nie zapoznali się z nią. Nie znali ani jednego punktu
tej ustawy. Dlatego pan przewodniczący Stanisławek
mówił, że będziemy analizowali punkt po punkcie.
Bo nikt tej ustawy nie znał, na dobrą sprawę nawet
prawnicy. Pracując nawet w ten sposób, jaki został
zaproponowany przez przewodniczącego…
(Senator Robert Mamątow: Nieprawda.)
…nie byliśmy w stanie wyeliminować wszystkich
słabości tej ustawy. Ja dzisiaj jeszcze ją czytając, zauważyłem wiele błędów, które za chwilę wrócą do
nas i będziemy tę ustawę poprawiali. Na pewno, na
100%. To jedna sprawa.
Druga rzecz. Nie było wszystkich senatorów na
posiedzeniu komisji nie dlatego, że zlekceważyli tę
ustawę, wręcz odwrotnie. Pan senator Peczkis powinien wiedzieć, że dokładnie w tym czasie było kilka
posiedzeń komisji równocześnie, gdzie były dokładnie
takie same problemy. Ja tę sprawę poruszyłem, podniosłem na posiedzeniu komisji. Idziemy na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, gdzie
są omawiane kolejne ustawy, przedwczoraj uchwalone, z którymi nikt z nas, ani opozycja, ani rządzący,
nie był w stanie się zapoznać. Chodzi cały czas o to,
żebyśmy my senatorowie – i rządzący, i w opozycji
– mogli się zapoznać z przepisami ustawy.
Pan senator Peczkis mówił, podobnie jak pan
minister, że nareszcie będzie porządek z nadzorem
nad spółkami Skarbu Państwa i majątkiem Skarbu
Państwa. Chciałbym, żeby tak było, ale przecież ta
ustawa jest uchwalana właśnie dlatego, że państwo –
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wy, rządzący w tej chwili – wcześniej zdezorganizowaliście nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. One
kiedyś były w jednym ręku. Nie przez nas była wprowadzana ta zasada w ostatnich 8 latach, tylko wcześniej, gdy tworzono Ministerstwo Skarbu Państwa.
Ona została wprowadzona po to, żeby wyeliminować
sytuację, w której poszczególni ministrowie traktują
poszczególne spółki jako swoje dominium, w ramach
którego mogą powoływać prezesów, zarządy, organizować różne rzeczy. Po to, żeby to wyeliminować,
cały nadzór wprowadzono do jednego ministerstwa.
Pewnie nie był to idealny nadzór, można było to poprawiać i usprawniać. Tego nie neguję. A w tej chwili
doprowadzono do sytuacji takiej, jaka była w Polsce
w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych. Przez całe lata wolnej Polski poszczególni ministrowie mówili: spółkę lotniczą oddajcie
ministrowi transportu, spółkę stoczniową ministrowi
temu, a górniczą tamtemu itd. Minister ciągle myślał
w ten sposób: jak ja nie mam spółki, nie mam przedsiębiorstwa, to de facto nie mam władzy, a jak mam
spółkę, to mam kogo mianować do rad nadzorczych,
do zarządów i mogę realizować jakieś różne swoje
cele. I z takim sposobem myślenia wszystkie rządy
po kolei mniej więcej od 20 lat, także rząd Prawa
i Sprawiedliwości w przeszłości, walczyły. Dzisiaj
się poddał tym żądaniom poszczególnych ministrów.
Teraz minister do spraw rozwoju ma swoją spółkę, minister do spraw górnictwa ma swoją spółkę, minister
do spraw gospodarki morskiej ma swoją spółkę. I jak
się to wszystko rozpuściło, to trzeba było budować
ustawę, która to w jakiś sposób skoordynuje.
Ale zauważcie państwo, co w tej ustawie jest. Na
to delikatnie zwrócił uwagę pan senator Augustyn.
Powołuje się radę do spraw obsadzania miejsc w radach nadzorczych. No, to nie jest zły pomysł, ale…
Myśmy za czasów rządów Platformy rozważali, czy
powołać taką radę do spraw członków rad nadzorczych. Pomysł był taki, że to mieli być niezależni
fachowcy, ale kłopot był w wymyśleniu tego, jak to
wykreować, żeby… Chodziło o takich, którzy by dobrze opiniowali tych kandydatów do rad nadzorczych.
A państwo co zrobiliście? No taką… Zdegenerowany
jest ten pomysł, który myśmy mieli. Tak? Ponieważ
członków rad nadzorczych wyznacza tylko dwóch
ministrów i jeden premier. Absurd tego rozwiązania
polega na tym, że premiera rządu Rzeczypospolitej
stawia się na równi z ministrem do spraw rozwoju,
to znaczy początkowo tak było, teraz na posiedzeniu
komisji zmieniliśmy, że będzie to minister właściwy do spraw gospodarki. Czyli dzisiaj jest to minister do spraw rozwoju. I tutaj senatorom z Prawa
i Sprawiedliwości zaświeciła się lampka, że, nie
daj Boże, zostanie powołany oddzielny minister do
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spraw gospodarki i pozostaną mu takie kompetencje,
a minister do spraw rozwoju, ten ważny minister,
zostanie i tych kompetencji już nie będzie miał. Ale
tak to zostało zaakceptowane. Jest minister do spraw
energetyki. A dlaczego nie ma ministra do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw
kultury, który teraz… przecież jemu też podlegają
różne instytucje. Jest premier i dwóch ministrów.
Sytuacja, proszę państwa, jest kompletnie absurdalna, ponieważ premiera rządu Rzeczypospolitej
zrównuje się w przetargach o posady w radach nadzorczych spółek do roli ministra takiego czy innego,
mocniejszego czy słabszego. Nigdy nie powinno tak
być. Jeżeli już, proszę państwa, jeżeli miałoby tak
być, to sytuacja powinna wyglądać w ten sposób,
że kandydatów do tej rady zgłaszają poszczególni
ministrowie, powołuje ich premier i ponosi za to
odpowiedzialność. Ale stawianie premiera rządu
Rzeczypospolitej na równi z ministrami oznacza, że
de facto w tej sprawie, w tym obszarze – nie chcę się
zajmować innymi sprawami – nie ma premiera, są
tylko równi, którzy walczą między sobą o rozdzielenie posad, czyli rozdzielenie stanowisk członków
rad nadzorczych, zarządów itd. Czyli to wszystko,
o czym mówił pan senator Peczkis, jakby w tym jednym zapisie – ta cała degeneracja, jak mówił, która
była w poprzednich latach – się kumuluje. I będziecie
to widzieli…
Już nie chcę się odnosić do tych różnych rzeczy,
o których mówił senator Peczkis, dotyczących zniszczenia poszczególnych działów gospodarki narodowej, bo to nie jest przedmiotem tej ustawy i po prostu
nie ma co o tym mówić. Ja zawszę mówię: troszeczkę,
odrobina pokory, Senatorze. Pan wie, ile w ciągu tego
krótkiego czasu, od kiedy wy rządzicie, zostało popełnionych błędów przy powoływaniu członków rad
nadzorczych – bez kwalifikacji, bez kompetencji, bez
różnych innych rzeczy. W tej ustawie zresztą wpisano… Nawet bez konkursów. To jest jedna rzecz. Ilu
już odwołano prezesów spółek… I np. ktoś był prezesem przez 4 miesiące i dostał pół miliona złotych
odprawy. Obowiązuje już ustawa o wynagrodzeniach
itd., to, co przyjęliśmy tutaj zgodnie z waszą intencją.
Czyli różnego rodzaju choroby, Senatorze Peczkis,
które dotyczą naszej gospodarki, nie są przypisane do
jednej formacji. Nie mówię, że u nas było wszystko
idealnie, ale ten krótki czas waszych rządów też pokazuje wiele różnych słabości i problemów. Niechby
to był tylko taki początek, a później wszystko było
idealnie… Ale wątpię, że tak będzie.
Mówił pan o zniszczonych kopalniach. W kampanii wyborczej zapowiadaliście, że ani jedno miejsce
w górnictwie nie zostanie zlikwidowane. Ile kopalni,
ile miejsc pracy w kopalniach przewidzianych jest
dzisiaj do likwidacji? Są jeszcze różne inne rzeczy.
Po prostu… A jeśli chodzi już o to, co pan opowia-
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dał o przemyśle stoczniowym, to już w ogóle nie ma
nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego czasami
warto podejść i zapytać: może ty znasz się trochę na
przemyśle stoczniowym i chcesz coś powiedzieć, to
powiedz, czy tak jest, czy ja tutaj jakichś głupot nie
będę opowiadał, bo później ktoś to przeczyta…
(Senator Robert Mamątow: Każdy ma swoje racje.)
Tak że stąd te wszystkie wnioski…
(Senator Robert Mamątow: Pan ma swoją, a on
ma swoją rację.)
…i nasz wniosek o odrzucenie tej ustawy. Jestem
przekonany, że niestety ta ustawa za chwilę niestety
wróci, bo jest w niej niezwykle wiele błędów, naprawdę. I stąd też ten generalny wniosek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do dyskusji pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie jestem członkiem Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, nie zapoznałem się
z ustawą, nie zdążyłem, ale po wystąpieniu pana senatora Peczkisa muszę zabrać głos.
Szanowni Państwo, takie procedowanie, jakie
jest w Senacie, zmusza nas do tego, że stajemy tutaj
nieprzygotowani. Ustawa, która została uchwalona
w nocy, przychodzi do Senatu rano i dzisiaj o niej
dyskutujemy. Ja ustawę oświatową trochę czytałem,
te 431 stron. I tu ponawiam prośbę o kursy szybkiego czytania, bo jak państwo będziecie dalej w taki
sposób procedować, to my naprawdę nie będziemy
w stanie wypowiadać się na temat ważnych, istotnych ustaw.
Pan senator Peczkis… Pracujemy razem w Komisji
Infrastruktury, ale jestem zaskoczony pana wypowiedzią, dlatego chcę powiedzieć panu parę zdań.
Nie wiem, czy pan zapomniał, ale w roku 1989, 1990
nastąpiła w Polsce zmiana – gospodarka socjalistyczna, nakazowo-rozdzielcza się zakończyła. Teraz jest
gospodarka rynkowa. W gospodarce rynkowej jest
tak, że to, co pan wyprodukujesz, zrobisz, musisz
pan sprzedać. I w związku z tym nie ma tego, co
było, czyli że, że tak powiem, coś się da na magazyn,
coś sobie postoi itd. Żyjemy w gospodarce rynkowej
i w związku z tym przedsiębiorstwa też muszą na
siebie zarabiać.
Panie Senatorze, trzeba pamiętać o ludziach, trzeba pamiętać o przedsiębiorstwach, trzeba to łagodzić,
jeśli to jest możliwe, ale zmiany były konieczne i potrzebne. Jako wojewoda wielkopolski sprywatyzo-

wałem około – w tej chwili nie wiem, ile dokładnie
– 30 przedsiębiorstw. Były też i takie sytuacje, kiedy przedsiębiorstwa były likwidowane. Oczywiście
podejmowałem te działania z rozwagą, biorąc pod
uwagę miejsca pracy itd. I udało się to wszystko jakoś sprawnie zrobić, z tytułu prywatyzacji nie było
żadnych uwag czy hałasu, czy problemów. Są wielkie
przedsiębiorstwa, są duże przedsiębiorstwa, które się
prywatyzuje. Im mniej jest państwa w gospodarce,
tym zdecydowanie lepiej – nie ma obsadzania rad
nadzorczych, nie ma prezesów, jest święty spokój.
Gospodarka powinna funkcjonować tak, jak jest na
całym świecie, czyli oddzielnie.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę!)
Państwo zaczynacie tęsknić za tym, żeby było jak
najwięcej przedsiębiorstw, żeby można było obsadzać
jak najwięcej stanowisk. Nie będę o tym mówił – pan
senator Kleina już jasno powiedział i wyjaśnił, jak te
mechanizmy działają.
Panie Senatorze, nigdy nie jest tak, że coś jest albo
całkowicie białe, albo całkowicie czarne. Są kolory,
są ludzie, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Nie jest
to takie proste, jak pan mówił: wyście zlikwidowali,
wy jesteście winni, wy ponosicie za wszystko winę.
Tak nie było. My, biorąc się do prywatyzacji i to na
każdym szczeblu, na którym to robiliśmy, braliśmy
pod uwagą przede wszystkim ludzi. A to, że w tej
chwili gospodarka jest inna, że jest gospodarka rynkowa, niech pan przyjmie do wiadomości. Nie można
komuś płacić za darmo.
Mówiliście państwo, obiecaliście państwo, że nie
będziecie likwidować… Ja już nie będę tego wszystkiego powtarzał, bo się jeszcze z tym zmierzycie i nie
raz będziecie… Ale ile razy możecie powtarzać, ile
razy możecie w tej Izbie mówić: to jest wasza wina.
Już od ponad roku rządzicie, więc weźcie się za robotę
sami i róbcie to, co jest istotne, i nie narzekajcie ciągle
na to, co zrobili inni.
Pani minister, kiedy mówiła dzisiaj o oświacie,
to mówiła…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę, Panowie Senatorowie.)
…co zrobił minister Handke itd. Panowie, skończcie z tym już. Pokażcie, co potraficie zrobić, i już.
A co potraficie, to my widzimy, w gazetach możemy
o tym poczytać itd.
Proszę, Panie Senatorze Peczkis, żeby pan tutaj
w Senacie takich zdań nie wypowiadał, że to jest
nasza wina, że wszystko zostało popsute, a wy w tej
chwili z nieba spadliście i ratujecie wszystkich pracowników, wszystkich ludzi w Polsce, bo teraz to
będzie kraj miodem płynący.
(Senator Robert Mamątow: Tak będzie.)

32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

(senator P. Florek)
Panie Senatorze, będziemy…
(Głos z sali: Niech by tak było.)
…państwa z tego wszystkiego rozliczać. Jak powiedziałem, to jest świetna sprawa, że jest w tej chwili
taka technika, że te wszystkie nasze spotkania są nagrywane i można do nich wrócić. Ja państwu obiecuję,
że co chwilę będę wytykał państwa błędy i to, w jaki
sposób postępujecie, w jaki sposób uchwalacie prawo.
Ustawa przychodzi w nocy, my procedujemy nad nią
rano, nawet nie ma opinii Biura Legislacyjnego, a my
to robimy. Moglibyśmy państwu tu dużo mówić, ale
pan, Panie Senatorze Peczkis, tym razem przesadził,
tym razem pan w tej swojej… Jeżeli chcecie takim
językiem mówić, to takim będziemy wam odpowiadać. Jeżeli chcecie doprowadzić do używania takiego
języka tu, na tej sali, to… Bądź pan pewien, że jeżeli
tak będzie, to my nie będziemy cicho, tylko będziemy
państwu wiele spraw wytykać. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Czy są przemówienia do protokołu? Nie ma.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli pan senator Marek Martynowski,
pan senator Andrzej Stanisławek i pan senator Adam
Gawęda.
Czy kogoś pominąłem? Nie.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Mikołaj Wild: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze
legislacyjnym do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie
porządku o punkty…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
… – ustawa o zmianie ustawy budżetowej na
rok 2016 – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego porządku obrad; oraz ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2016 – i rozpatrzenie go
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jako punktu trzydziestego pierwszego porządku
obrad.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba, przyjęła przedstawioną propozycję.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma sprzeciwu. Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawione propozycje przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2016.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 390, a sprawozdanie komisji – w druku nr 390 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz bardzo proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych. Komisja pochyliła się nad
wymienionymi przez pana marszałka dwiema ustawami, a mianowicie nad uchwaloną przez Sejm
w dniu 15 grudnia 2016 r. ustawie o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2016… I na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi: Wysoki
Senat raczy uchwalić załączony projekt.
Komisja pochyliła się też nad ustawą o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 i po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu wnosi: Wysoki Senat
raczy uchwalić załączony projekt uchwały.
Odbyła się krótka dyskusja na posiedzeniu tejże
komisji. Zadane zostały 3 pytania. Na pytania panów senatorów zostały przedstawione odpowiedzi.
Projekty wspomnianych uchwał zostały poddane pod
głosowanie i – przy 1 głosie wstrzymującym się –
pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę, abyśmy się na chwilę zatrzymali.
Panie Senatorze, nie możemy procedować tych
punktów łącznie. Tak że niestety musimy to oddzielnie…
(Senator Kazimierz Kleina: Wydaje się, że można
byłoby je procedować, ponieważ one są integralnie
związane jeden z drugim. Ale oczywiście to są dwa
oddzielne sprawozdania, tak że nie ma problemu.)
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32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

(wicemarszałek G. Czelej)
To znaczy ja też chętnie bym się do tego przychylił, ale legislatorzy podpowiadają mi tutaj, że to są to
2 oddzielne sprawozdania. Nie chcę, abyśmy popadli
w jakieś konflikty o charakterze proceduralnym, tak
więc trzymajmy się scenariusza.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
(Głos z sali: Nie.)
Nie.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Romańczuk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Witam serdecznie panią minister Hannę
Majszczyk.
Czy pani minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk: Tak)
Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt noweli budżetu na rok 2016 został przygotowany w związku z pojawiającymi się w końcówce
tego roku możliwościami bardziej elastycznego wykorzystania środków finansowych, które były zaplanowane w roku 2016 na określone w ustawie budżetowej cele. W trakcie realizacji budżetu okazało się,
że u części dysponentów pojawiają się oszczędności,
w wyniku których te środki są blokowane, a zatem
istnieje możliwość wykorzystania ich na inne cele –
i to jest właśnie cel tej noweli budżetu na rok 2016.
Umożliwiamy stworzenie przez ministra finansów
rezerwy celowej i, tak jak już tutaj mówiono, wydatkowanie tych środków w trzech obszarach: na
zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do
dóbr kultury, na zakup towarów dla Agencji Rezerw
Materiałowych czy też w formie dotacji dla Funduszu
Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Wszystkie środki
wydatkowane na te cele uruchamiane byłyby przez
ministra finansów po utworzeniu rezerwy celowej,
oczywiście w zależności od tego, jakie będą możliwości finansowe i ile będzie tych blokad. No, oczywiście

trzeba też racjonalnie gospodarować tymi środkami,
tak aby były one wydawane z należytą starannością.
Musimy dbać o środki publiczne.
W trakcie dyskusji nad tą ustawą pojawiały się pytania, dlaczego ona została przygotowana tak późno.
Ano właśnie z tego względu, że są to środki, które
wcześniej nie były zaplanowane na te cele. Projekt budżetu zawiera wydatki, które stanowią maksymalny
limit, a oszczędności pojawiają się zawsze w końcówce roku, kiedy dysponenci poszczególnych części po
przeprowadzeniu postępowań przetargowych mają
już informacje o tym, czy środki, które zostały rozdysponowane przez Wysoką Izbę w budżecie na rok
2016, zostały przyznane w nadmiarze – nie dlatego,
że zostały źle zaplanowane, ale wskutek oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania tymi środkami i uzyskania konkretnych oszczędności w wyniku prowadzonej działalności. I stąd wzięła się ta propozycja,
aby postąpić z tymi środkami elastycznie i wydać je
na inne potrzeby, związane z realizacją innych celów
państwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Chciałbym serdecznie przywitać sekretarza stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pana ministra Jarosława Sellina, oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, pana Macieja
Małeckiego.
Czy panowie ministrowie chcą zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawicieli rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Pan senator Fedorowicz, proszę o pytanie.
Zwraca się pan do pani minister czy…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Do pani minister, ale być może i do pana ministra
Sellina.
Czy mnie słychać?
(Głos z sali: Bardzo dobrze.)
(Głos z sali: Słychać.)
Przepraszam, ale…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Nie mogę być zadowolony z tego, że… Proszę
o odpowiedź na pytanie, czy ta ustawa budżetowa
ma związek z informacją, którą otrzymałem – informację o zakupie kolekcji Czartoryskich. Czy pani
minister chociaż częściowo orientuje się w tej sprawie? Dostałem informację, że to są środki przeznaczone na ewentualny zakup kolekcji Czartoryskich.
Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili.

32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

(senator J. Fedorowicz)
No, jeżeli szef senackiej komisji kultury dowiaduje
się o tym z mediów na chwilę przed głosowaniem,
to jednak uważam, że jest to problem. Chciałbym
prosić o wyjaśnienie tego. Jeżeli pani minister nie
zechce albo nie może tego zrobić, to poproszę o to
pana ministra Sellina.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy odpowie pani minister, czy pan minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk: W tej kwestii poprosiłabym o odpowiedź pana ministra Sellina.)
Zapraszam, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, proszę o włączenie mikrofonu,
jeżeli będzie pan dopytywał.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan minister i pan
marszałek słyszeli mnie bez mikrofonu.)
Nie, nie, tu chodzi o to, żeby potem można to było
odtworzyć w stenogramie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pan senator
Fedorowicz zapytał konkretnie o kolekcję książąt
Czartoryskich, a wiem, że zna doskonale ten temat,
bo jest senatorem z Krakowa. W ustawie, którą przedłożyliśmy, jest zapisane, że ta rezerwa jest tworzona
w celu sfinansowania zakupu dóbr kultury, w tym
zabytków, oraz praw do dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego i dziedzictwa
kulturowego. I mogę potwierdzić, że m.in. chodzi
o to, żeby uporządkować status własnościowy tej
niezwykle cennej kolekcji. Już wiele miesięcy temu
wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zapowiedział działania mające na celu trwałe uregulowanie statusu tej kolekcji. Jednak decyzje w tej sprawie
wymagają wspólnych ustaleń z fundatorem, czyli
prywatnym właścicielem tej kolekcji, a więc księciem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich.
Intencją naszą jest wypracowanie rozwiązania, które
umożliwi adekwatną do wartości tej kolekcji opiekę
nad nią oraz pozwoli zachować ją w Polsce dla przyszłych pokoleń.
Szanowni Państwo, ta sprawa jest niezwykle ważna, dlatego że to jest najcenniejsza kolekcja, która
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej, kolekcja zwarta dzieł sztuki, tworzona od 200 lat przez
rodzinę, konkretną rodzinę Czartoryskich z taką intencją… Ona była tworzona już 200 lat temu po to,
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żeby służyła narodowi, służyła państwu polskiemu –
wówczas będącemu pod zaborami – z marzeniem, że
kiedyś to państwo będzie niepodległe i będzie mogło
właśnie z tego dorobku korzystać. Niemniej sprawa
tej kolekcji nie jest uregulowana tak, jak należy, tzn.
nie jest ona po prostu własnością państwa i narodu
polskiego. W związku z tym pojawiła się szansa, że to
będzie uregulowane tak, aby to była własność narodu
i państwa polskiego.
Może powiem państwu senatorom parę słów na
temat wartości tej kolekcji. Otóż mówimy o kolekcji,
w której jest 180 tysięcy pozycji inwentarzowych,
w której jest prawie 600 bardzo cennych obrazów,
w której jest ponad 3 tysiące 200 wybitnych dzieł
rzemiosła artystycznego, w której jest ponad 1 tysiąc 500 dzieł sztuki starożytnej skolekcjonowanej
przez tę rodzinę. Wchodzą w grę również obiekty
nieruchome, mówimy bowiem – kto zna Kraków,
to zna te miejsca – o pałacu Czartoryskich, o tzw.
klasztorku”, o arsenale miejskim, to jest jeden, dosyć
zwarty, w jednym miejscu posadowiony kompleks.
I to wszystko wchodzi w grę, jeśli chodzi o te negocjacje, które teraz prowadzimy.
Jeśli chodzi o wartość tej kolekcji, to nie sposób
jej oszacować. Bo jeden z tych prawie 600 obrazów,
ten najsłynniejszy, który znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej, obraz Leonarda da Vinci „Dama
z łasiczką” czy „Dama z gronostajem”, znawcy się
spierają, jakie zwierzątko ta dama trzyma w rękach…
Tylko jego ubezpieczenie, kiedy ten obraz wyjeżdża
za granicę, ubezpieczenie, nie wartość obrazu, bo
tego nikt nie jest w stanie oszacować, to jest 1 miliard
400 milionów zł. Inny słynny obraz, obraz Rembrandta
„Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem” – ubezpieczenie to 160 milionów zł. A mówimy o 600 obrazach.
Oczywiście inne są mniej cenne, niemniej też cenne.
I, Szanowni Państwo, jesteśmy w delikatnym momencie. Jesteśmy w delikatnym momencie, dlatego
nie możemy mówić o żadnych kwotach, nie możemy
po prostu ze względów negocjacyjnych o nich mówić.
Dlatego proszę wybaczyć, ale takiej informacji nie
jestem państwu w stanie przekazać. Ale m.in. celem stworzenia tej rezerwy, o której dzisiaj państwo
senatorowie debatujecie, jest stworzenie nam szansy, żebyśmy wreszcie status tej kolekcji uregulowali
i wiedzieli już na pewno, że ta kolekcja jest własnością
narodu i państwa polskiego.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chciałbym dopytać.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, oczywiście, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, dziękuję oczywiście za wyjaśnienie. Oczywiście spodziewałem się, że pan jest
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32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
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doskonale do tego przygotowany, bo świetnie w tych
materiach się poruszamy od dawna. Z tym, że oczywiście niezwykle ważną sprawą dla Polski byłoby to,
żeby to było naszą własnością. Ale proszę wyjaśnić,
w jaki sposób… No, już pomijam, że może niepotrzebnie ujrzały światło dzienne informacje o tych
negocjacjach, jeżeli one są prowadzone, bo to jest
materia niezwykle delikatna. Do tej pory „Dama
z gronostajem” była przez Fundację Czartoryskich
też czasami wywożona za granicę, ale w zasadzie
opinia publiczna jest jak gdyby świadoma tego, że te
dzieła należą do Polski. One nie mogą być z Polski
wyprowadzone. One należą do Polski, mimo że są
własnością fundacji Czartoryskich. Czy ma pan minister… czy mógłby pan pokazać mi, w jaki sposób my
możemy zdobyć tak poważne środki? Byłbym dumny,
gdyby Polska była tak zamożna, żeby odkupić obraz
z prywatnej kolekcji, którego samo ubezpieczenie to
1 miliard 400 milionów zł…
(Senator Kazimierz Kleina: To jest wartość obrazu
dla ubezpieczenia.)
No tak.
(Senator Kazimierz Kleina: A nie sama wartość…)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, my… Oczywiście, że ta kolekcja
nawet dzisiaj, w tym statusie prawnym, jaki jest obecnie, jest chroniona przez państwo polskie i zupełnie
bez wpływu państwa polskiego na…
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Tu masz rację.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ja zawsze mam rację.)
Bez wpływu państwa polskiego na…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę
o ciszę.)
…No, nie można z tą kolekcją dowolnych rzeczy
czynić. Niemniej pan pewnie to doskonale pamięta,
że np. wypożyczenia tego obrazu i jego podróże po
świecie wzbudzały duże kontrowersje, bo tutaj państwo nie miało zbyt wiele do powiedzenia. Prywatny
właściciel decydował, że ten obraz podróżuje, że zarabia na remont budynków np. poprzez takie jeżdżenie
po świecie, i miał do tego prawo, ale były obawy,
były kontrowersje, były wielkie dyskusje publiczne
na ten temat, czy to jest właściwe, czy to nie jest po
prostu niebezpieczne. Mało tego, właśnie dlatego, że
ta kolekcja, ta wielka kolekcja ma status prywatny
dzisiaj, to zdecydowana większość poszczególnych
pozycji inwentarzowych tej kolekcji nie ma wpisu inwentarzowego, takiego zabezpieczającego, czy też nie

ma wpisu do rejestru zabytków, więc można powiedzieć, że teoretycznie można tę kolekcję rozproszyć.
Można tę kolekcję rozproszyć poprzez wyprzedaż
poszczególnych jej elementów. Prywatny właściciel zawsze może znaleźć drogę do takich rzeczy.
Ja nie słyszałem, żeby takie plany były, niemniej
trzeba dmuchać na zimne. Moim zdaniem lepiej,
żeby tak cenna kolekcja, tworzona od 200 lat, z taką
intencją fundatorów, była naprawdę już tak na 100%
własnością narodu i państwa polskiego, i do tego
zmierzamy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ostatnie pytanie, jeżeli wolno…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, tak, oczywiście. Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Idzie o to, że wczoraj… Nie jestem zdrowy, ale
przeczytałem w internecie, że posłowie opozycji,
wszyscy, zgodnie, byli przeciwko tej nowelizacji
budżetu związanej właśnie z tą okolicznością, z tym
zakresem, o którym pan minister mówi. Z tego, co
czytałem, wynika, że ze strony opozycji zachodzi
jakieś podejrzenie, że ponieważ i tak się tego nie
uda przeprowadzić w tym roku budżetowym ani
w następnym, że te pieniądze mają być tylko… ta
sytuacja ma być tylko jak gdyby ochroną, osłoną
dla tej rezerwy budżetowej. Czy to jest prawda? No
bo jeżeli celem Polski jest wykupić i mieć na własność kolekcję, to zgodnie z tym wszyscy powinni
głosować za. Ja pierwszy. Mamy pieniądze – mamy
kolekcję.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin:
Więc o takie głosowanie proszę i wnoszę, dlatego
że, wbrew temu, co pan senator mówi, jest szansa,
że będziemy w stanie to przeprowadzić. Nie wiem,
kiedy, ale mogę powiedzieć tak: szybko. Rozumiem
zastrzeżenia opozycji, które wczoraj w Sejmie słyszałem. One wynikały głównie z tego, że nie podajemy
konkretnych kwot. Ale proszę zrozumieć, że podanie konkretnych kwot to jest informacja również dla
drugiej strony.
(Senator Stanisław Kogut: Negocjacje.)
I dlatego tego nie robimy, bo chcemy, żeby to też
było korzystne z naszego punktu widzenia.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję. Przepraszam.
Gardło.)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie, oczywiście.
Panie Ministrze, jeżeli mogę zadać pytanie…
Co się stanie w przypadku, kiedy, jak zakładam,
w Senacie jednogłośnie przyjmiemy tę ustawę, a środki nie zostaną wydane w przewidywanym czasie? Co
się z nimi wtedy stanie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin:
Tutaj już większym specjalistą w tej sprawie jest
pani minister Majszczyk… Gdyby taka sytuacja miała miejsce, ja nie potrafię odpowiedzieć, jak potem
się proceduje los takiej rezerwy zabezpieczonej na
koniec roku…
(Senator Kazimierz Kleina: Środki w budżecie
zostają bez problemu.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk:
Oczywiście środki wracają do budżetu państwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
I rozumiem, że będzie to przecież cały czas przejrzyste, widoczne, i tu się nic innego z tymi środkami
nie stanie. Więc wydaje mi się, że intencja jest bardzo, bardzo cenna czy nawet bezcenna ze względu
na wartość kolekcji.
Bardzo proszę o pytania do panów ministrów. Nie
widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 391, a sprawozdanie komisji – w druku nr 391 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Sprawozdawca
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Powiem to jeszcze raz, bo zrobiłem to trochę
za wcześnie, no ale żeby procedurze stało się zadość, powtórzę. Oto sprawozdanie Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r.
komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić
ową ustawę. 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 chce zadać pytanie? Nie widzę
zgłoszeń.
Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów.
Czy ktoś z państwa ministrów chce zabrać głos
w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk: Dziękujemy bardzo.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa ma takie pytania? Nie widzę
zgłoszeń. Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
I informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań, mam nadzieję, że za mniej więcej godzinę.
Komunikaty.

Senator Sekretarz
Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, druk
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nr 378, oraz do ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym odbędzie się dziś, bezpośrednio po ogłoszeniu
przerwy w obradach, w sali nr 307, na końcu korytarza komisji senackich.
I drugi komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
do ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odbędzie
się pół godziny po ogłoszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zdążymy
w ciągu godziny z posiedzeniami komisji i dokumentami. W związku z tym ogłaszam przerwę do godziny
14.05, jednocześnie informując, że jeżeli przedłużałyby się posiedzenia komisji, to tę przerwę o chwilę
przedłużymy.
Przerwa do 14.05. Potem głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 03
do godziny 14 minut 01)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do godziny 14.30.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 01
do godziny 14 minut 29)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii.)
Cisza już zapanowała na sali.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego
Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem
Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół
dotyczący statusu międzynarodowych dowództw
wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu
Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia
9 lipca 2016 r.
Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły pro-

jekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek; druk senacki nr 362 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 głosowało za, głosów
przeciw nie było, również nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę o ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego
Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym
Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej
w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy
Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze
zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także
Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi
Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada
1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia
1990 r.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 349 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 88 głosowało za, głosów
przeciw nie było, również nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu
Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej
z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r.
i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku,
ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
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18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu
i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy
Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze
zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku
Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23
listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego
w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 350 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 88 głosowało za,
nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku
Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października
1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami
z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r.
i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego
Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami
wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia
1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r.,
sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada
2014 r.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
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 380 Z.
Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Ambrozika,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.
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Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski
zgłoszone w toku debaty w tym punkcie porządku
obrad. Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez
poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski chce
jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawioną poprawką.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 58 było za, 30 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2017–2020”.
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 381 Z.
Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Ambrozika,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
rozpatrzyła wnioski zgłoszone do procedowanej ustawy. Wnioski nie uzyskały poparcia komisji. Komisja
rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski chce
jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Dziękuję.
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 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 58 było za, 30 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk
senacki nr 382 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 88 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2017–2020”.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 383 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 88 za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowości.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa –
Prawo oświatowe.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się
ono w druku nr 375 Z.
Proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie
Senatorowie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na
posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły wnioski
zgłoszone w toku debaty w dniach 15 i 16 grudnia
2016 r. nad ustawą – Prawo oświatowe i przedstawiają
Wysokiemu Senatowi wniosek, by przyjąć ustawę
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych
komisji, pana senatora Piotra Florka, o przedstawienie
wniosku popartego przez mniejszość połączonych
komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Podtrzymaliśmy wniosek o odrzucenie w całości
zarówno ustawy – Prawo oświatowe, jak i ustawy
wprowadzającej.

32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Głosowania

(senator sprawozdawca P. Florek)
Dowiedzieliśmy się podczas debaty, że poprzednicy robili wszystko źle, że państwo wiecie najlepiej,
co należy zrobić i jak należy poprawić, biorąc pod
uwagę dobro ucznia.
Pani minister Anna Zalewska dzisiaj wygłosiła
nam tutaj takie teksty, które już znamy. Trochę poprzestawiała kolejność, jak zauważyłem, nie wnosząc
nic do tego, co wszyscy już wiedzieliśmy. Zaznaczyła
też, że właściwie to nic nie zmienia, jeżeli chodzi
o sieć szkół – bo w tym samym budynku można kontynuować naukę, gimnazja można zmienić na licea
lub ewentualnie na szkoły podstawowe – właściwie
ta zmiana niczego nie wnosi. A w związku z tym
pytanie: to po co w ogóle ta reforma, jak ta zmiana
specjalnie niczego nie wnosi?
Pani minister mówiła o szkołach zawodowych –
teraz to ma się nazywać „szkoły branżowe” – mówiła, jak to ma wyglądać, i podała przykład współpracy w Mercedesem. Ja panią minister odsyłam do
Swarzędza, gdzie z Volkswagenem już dawno te
umowy są podpisane, gdzie wszyscy mają pracę. Pani
minister niczego nowego nie odkryła, bo to wszystko
jest już nam znane.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze.)
Uzasadniam wniosek o odrzucenie. Mam prawo
uzasadnić, tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
(Głos z sali: To nie jest dyskusja.)
I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi dokładnie
o tę naszą ustawę, to, jak mówiłem, było 421 stron
i mieliśmy czasu tyle, ile mieliśmy.
Proszę państwa, tak się jeszcze nie zdarzyło. O co
mi chodzi? Przede wszystkim o opinię prawną do tej
ustawy, naszą, senatorską – bo oczywiście w Sejmie
też była opinia, ale my patrzymy na naszą opinię. To
była najkrótsza opinia, jaką znam – ustawa, niezgodna
z §2 Zasad techniki prawodawczej, nie spełnia wymogu poprzez przyjętą konstrukcję. Oczywiście to jest
tylko, jak państwo wiecie, opinia. W związku z tym
nie ma powodu… można zagłosować za ustawą, bo
to jest tylko i wyłącznie opinia.
Teraz w uzasadnieniu przedstawię rolę wojewody,
to, jaka będzie rola kuratora oświaty, oraz to, na czym
ta zmiana polega. Otóż to wojewoda i kurator oświaty
będą mogli dyktować warunki, bo kurator oświaty
będzie decydował o sieci szkół. Jak ona będzie wyglądała? No bez zgody nie ma możliwości. Czyli: jak
będzie chciał, żeby była malutka szkoła, to będzie;
subwencja będzie taka, jaka będzie, bo się nie zmieni; a wy w samorządach sobie radźcie, wydawajcie
pieniądze na utrzymanie budynków itd., itd. Po prostu
taka jest rola. Część oświatowa subwencji ogólnej
jest dzielona na wszystkich. Oczywiście teraz jest
kwestia, jak ta sieć szkół będzie wyglądała. 31 marca
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będzie ten moment, kiedy wszyscy usłyszymy, jak to
wygląda, jakie są napięcia w poszczególnych gminach
związane z tą sytuacją, którą państwo wytworzycie.
Jeżeli państwo tego chcecie, to dobrze, to wszyscy
będziemy przeżywać te protesty, to, co będzie miało
miejsce.
Jeszcze taka jedna uwaga…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Już kończę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę kończyć…)
Uzasadniam.
(Wicemarszałek Maria Koc: …bo dla senatora
sprawozdawcy jest określony czas w debacie, w dyskusji, a teraz jest tylko krótkie uzasadnienie. Tak że
bardzo proszę już kończyć, bo jesteśmy w trakcie
głosowań, Panie Senatorze)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyrazy uznania dla
pana senatora.) (Oklaski)
Dobrze.
Tylko jeszcze jedna uwaga, w odniesieniu do szkół
gimnazjalnych. Przed nami stulecie niepodległego
państwa polskiego, a także inne ważne stulecie –
rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. Tu
zwracam się do szkół gimnazjalnych w Wysokiej,
Robakowie, Konojadzie. Sztandary, które macie właśnie w swoich szkołach… Wiecie państwo, coś z tymi
sztandarami trzeba będzie zrobić, bo tych szkół już
nie będzie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Nie chcę powtarzać tych słów, które państwo znacie już z telewizji.
Panie i Panowie Senatorowie, możecie jeszcze
zapobiec tej bezsensownej…
(Senator Czesław Ryszka: Wypowiedzi.)
…kosztownej zmianie. Poprzyjcie nasz wniosek,
zagłosujcie przeciw. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Czy pan senator Piotr Wach chce jeszcze zabrać
głos? Nie. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami
zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone
poprzednie wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Głosowania

(wicemarszałek M. Koc)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 29 – za, 59 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął…
(Głosy z sali: Nie, nie, nie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Senat odrzucił
wniosek, Pani Marszałek.)
Wobec odrzucenia wniosku… Zaraz, zaraz, momencik…
(Senator Piotr Florek: Teraz wniosek o przyjęcie
bez poprawek.)
Tak, tak, to teraz…
(Głos z sali: Nie przyjęliśmy tego wniosku. Teraz
jest…)
Momencik, momencik.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 56 – za, 32 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo oświatowe.
Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się
ono w druku nr 376 Z.
Proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej wraz z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu
na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 15 i 16 grudnia nad ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo oświatowe i przedstawiają Wysokiemu
Senatowi stanowisko: przyjąć ustawę bez poprawek.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych
komisji, senatora Piotra Florka…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze raz.)
(Oklaski)
(Senator Czesław Ryszka: Wojewodzie dziękujemy.)
…o przedstawienie wniosku popartego przez
mniejszość połączonych komisji.
Proszę, Panie Senatorze, proszę o przedstawienie
wniosku mniejszości.

Senator Sprawozdawca
Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przyjmuję pani uwagi, Pani Marszałek, w związku
z tym będzie bardzo krótko.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Panie i Panowie Senatorowie, możecie zapobiec
tej ustawie – bezsensownej…
(Głos z sali: Głupiej.)
…kosztownej. Możecie zagłosować przeciw tej
ustawie i możecie zapobiec tym wycieczkom, które
będą się odbywały do waszych biur po przyjęciu tej
ustawy – jeżeli nie jutro czy pojutrze, jeżeli nie w poniedziałek, to w następnych tygodniach, a na pewno
przed 31 marca. Możecie temu wszystkiemu zapobiec.
My mamy ułatwione zadanie, bo będziemy kierować
to wszystko tylko do was. Ale jeżeli tego nie chcecie,
to macie szansę również tak to przegłosować w tej
chwili i poprzeć nasz wniosek. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator
Bogdan Borusewicz i pan senator Piotr Wach.
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowana.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Głosowania

(wicemarszałek M. Koc)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 30 było za, 57 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 58)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 54 było za, 29 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 389 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 81 było za, 4 – przeciw,
3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa
o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 377 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 87 senatorów, 57 było za, 30 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje się ono w druku 378 Z.
Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
i przedstawia wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte
w pkcie II ppkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca Marek Martynowski
lub senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
chcą jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności o odrzucenie ustawy.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 30 było za, 58 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 62)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi
poprawkami.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby prezes Rady
Ministrów obligatoryjnie określał zasady nadzoru
właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje
się Skarb Państwa jako akcjonariusz.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Głosowania

(wicemarszałek M. Koc)
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 30 było za, 57 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 63)
Senat poprawkę odrzucił.
Poprawki nr 2 i nr 5 zmierzają do tego, aby kandydatem na członka organu nadzorczego oraz kandydatem na członka organu zarządzającego mogła być
również osoba, która nie posiada tytułu zawodowego
magistra albo równorzędnego, ale posiada wyższe
wykształcenie.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 59 – za, 29 – przeciw.
(Głosowanie nr 64)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby kandydatem
na członka organu nadzorczego mogła być również
osoba posiadająca stopień naukowy doktora nauk
technicznych.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 65)
Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 eliminuje błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 88 – za. (Głosowanie
nr 66)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 została już przegłosowana łącznie
z poprawką nr 2.
Poprawka nr 6 zmierza do tego, aby do wniosku
kierowanego do rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych dołączano jedno oświadczenie kandydata na członka
organu nadzorczego dotyczące wiedzy, umiejętności
i doświadczenia oraz jedno oświadczenie dotyczące
funkcji pełnionych w innych organach.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 67)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 zmienia organ powołujący i odwołujący członków Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 59 – za, 29 – przeciw.
(Głosowanie nr 68)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby przepis stanowił o nieważności czynności prawnej dotyczącej
składnika aktywów trwałych, a nie nieważności nabycia takich składników.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 69)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 57 – za, 31 – przeciw.
(Głosowanie nr 70)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa –
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie; znajduje się ono w druku nr 379 Z.
Proszę sprawozdawcę senatora Andrzeja
Stanisławka przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą –
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządza-
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nia mieniem państwowym i przedstawia Wysokiemu
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat
raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1–16.
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę o głos.)
(Senator Stanisław Kogut: Głosować łącznie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca, pan senator Mieczysław
Augustyn, chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator
Andrzej Stanisławek, senator Adam Gawęda i senator
Marek Martynowski.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek…)
Tak, Panie Senatorze?

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, ja w sprawie formalnej.
Na posiedzeniu komisji była zgoda, ażeby poprawki nr 1–6, 8–11 i 14 głosować łącznie.
(Głos z sali: Tak.)
(Głosy z sali: Łącznie.)
Gdyby pani marszałek była tak uprzejma i poprosiła Izbę o zgodę…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dobrze.
Czy ktoś jest przeciw? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku –
nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 71)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi
poprawkami.
Proszę państwa, poprawka nr 1 rozszerza…
(Głosy z sali: Łącznie.)
(Głos z sali: Nie trzeba…)
Nie trzeba? Aha, dobrze.
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Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 głosujemy…
(Głosy z sali: …8–11…)
…nr 8–11 i 14… Dobrze.
Głosujemy nad poprawkami nr 1–6, 8–11 i 14.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 72)
Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 7.
Poprawka nr 7 uwzględnia, że ustawa budżetowa będzie określała przewidywaną kwotę przychodów uzyskiwanych w zamian za zbycie akcji
lub udziałów spółek przemysłowego potencjału
obronnego, a nie kwotę przychodów z prywatyzacji takich spółek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 73)
Dziękuję. Senat poprawkę przyjął.
Poprawka nr 12 dodaje brakujące oznaczenie przepisu.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 74)
Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.
Poprawki nr 13 i 15 zmierzają do określenia nowego trybu powoływania członków Rady Fundacji
Solidarności Międzynarodowej oraz powoływania
i odwoływania prezesa zarządu tej fundacji.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 60 – za, 1 – przeciw,
25 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 75)
Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.
Poprawka nr 16 dodaje brakujący przepis o utworzeniu Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
Państwa.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 76)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 58 – za, 28 – przeciw, 1
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Zawarty jest on w druku
senackim nr 390 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Ja już mogę iść do domu.)
Głosowało 84 senatorów, za 83, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2016.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Zawarty jest on w druku
senackim nr 391 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za.
(Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2016.
Ogłaszam przerwę do wtorku, do godziny 11.00.
We wtorek, 20 grudnia, wznawiamy obrady o godzinie 11.00. Dziękuję.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 06)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan
i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy… Już jesteśmy wszyscy w komplecie.
Panie i Panowie Senatorowie, wczoraj wieczorem
w Berlinie w wyniku tragicznych wydarzeń śmierć
poniosło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Łączymy
się w bólu z rodzinami ofiar. Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar tej tragedii.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista
niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, dzisiejsze obrady rozpoczniemy od rozpatrzenia uchwał okolicznościowych,
czyli punktów czternastego i piętnastego porządku
obrad. Jeśli nie zostaną zgłoszone poprawki do tych
uchwał, to głosowania przeprowadzimy bezpośrednio
po rozpatrzeniu każdej z nich.
O godzinie 12.00 zostanie zarządzona godzinna
przerwa w obradach, w trakcie której nastąpi otwarcie wystawy „Święty Brat Albert – życie, powołanie
i dzieło”.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały…
(Senator Bogdan Klich: W kwestii formalnej,
Panie Marszałku.)
Tak, słucham.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, w imieniu klubu Platforma
Obywatelska chciałbym wyrazić najwyższe zdziwienie militaryzacją parlamentu. Otóż na terenie parlamentu, całego kompleksu zostały zgromadzone duże
siły policyjne. Także w budynku Senatu znajdują się
oficerowie BOR. Chcielibyśmy wyrazić nasze zaniepokojenie tą sytuacją, ponieważ przynajmniej tym,
którzy mieli do czynienia bezpośrednio ze skutkami
wprowadzenia stanu wojennego, przypomina to najgorsze możliwe praktyki…
(Głosy z sali: Uuu!)
A powiem szczerze w imieniu naszego klubu, że
nie ma żadnych powodów, żadnych podstaw…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jaki ma
pan wniosek formalny?)
…żadnych podstaw, żeby w ten sposób...
(Senator Adam Bielan: Obraża się ofiary stanu
wojennego. Wstyd.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
…żeby w takich warunkach…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Panie Marszałku, żeby w takich warunkach obradować…
(Senator Adam Bielan: Obraża się ofiary stanu
wojennego.)
Wstyd.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę zejść
z mównicy.)
To jest po prostu… W ten sposób wprowadza się
policję na teren parlamentu. (Oklaski)
(Senator Adam Bielan: Hańba.)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, nie. Proszę o uspokojenie się.
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Panie Senatorze, nadużył pan mojej dobroci, bo
pan nie zgłosił wniosku formalnego. I to było bardzo
nieuczciwe i niesolidne.
(Senator Bogdan Klich: Ale zaraz…)
Nie, ja nie udzielam panu głosu. Nie udzielam. Nie
udzielam panu głosu, bo pan zrobił to, wykorzystując
moją…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
A pan marszałek Borusewicz w jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny…)
Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Wniosek formalny o odroczenie tego posiedzenia
do czasu opuszczenia terenu Sejmu i Senatu przez
siły policyjne. (Oklaski) Nie będziemy obradować
pod taką presją. (Oklaski) Oprócz tego… (Oklaski)
Oprócz tego…(Oklaski)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Nie wiem też, dlaczego na terenie sali…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale
zgłosił pan wniosek, zgłosił pan już…)
…są oficerowie BOR. W ciągu dziesięciolecia
mojego marszałkowania nigdy to się nie zdarzyło.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, proszę się niczego nie bać. Panu
ani PiS-owi nic z naszej strony nie grozi.
(Głos z sali: Proszę pozwolić…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny…)
Panie Marszałku, a ja bardzo proszę o uspokojenie, o niepodnoszenie napięcia. Zupełnie niepotrzebnie się państwo denerwujecie. Zapewniam pana
marszałka i zapewniam Wysoką Izbę, że na terenie
Izby nie znajdują się funkcjonariusze Policji, to jest
nieprawda.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to nieprawda?)
Nieprawda. Panie Marszałku, przecież mówię, że
to jest nieprawda. Proszę mi wierzyć albo nie. Ja po
prostu pana informuję, mówię o tym, żeby również
opinia publiczna o tym wiedziała.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, w jakim trybie
pan się zgłasza?
(Senator Zdzisław Pupa: Panie Marszałku, ja
chciałbym tylko przedstawić obraz pewnej sytuacji…)
Nie, nie, nie. Został zgłoszony wniosek…
(Senator Zdzisław Pupa: Ale nie…)

Panie Senatorze, został zgłoszony wniosek formalny.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja, Panie Marszałku, chciałbym zgłosić sprzeciw.
Uważam, że uzasadnienie przedstawione przez
pana senatora Borusewicza nie uzasadnia przyjęcia
wniosku o ogłoszenie przerwy. Chciałbym tylko powiedzieć, że domyślam się, że obecność policji ma
zapewnić bezpieczeństwo senatorom, także Platformy
Obywatelskiej…
(Głosy z sali: Uuu!)
…i PiS-u.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa, ponieważ… Tak, bardzo proszę dokończyć
kwestię.)
Chciałbym tylko przywołać obrazy, jakie otrzymaliśmy z mediów, obrazy tego, co się działo po
zakończeniu obrad Sejmu. Wiemy, że uczestniczyło
w tym także wiele osób z Platformy Obywatelskiej.
Dlatego dziwi mnie to po prostu i dlatego zgłaszam
sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem.
Głosujemy nad wnioskiem pana marszałka
Borusewicza o ogłoszenie przerwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 – za, 60 – przeciw.
(Głosowanie nr 80)
Wniosek został odrzucony.
Przystępujemy do rozpatrzenia…
(Senator Grzegorz Napieralski: Jeszcze wniosek
formalny, Panie Marszałku.)
Państwo chcecie przyjąć zasady z Sejmu? Proszę
bardzo, słucham, pan senator Napieralski.
W jakim trybie chce się pan zgłosić?
(Senator Grzegorz Napieralski: Wniosek formalny. Panie Marszałku.)
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Ja się tam niczym nie kieruję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę uprzejmie.)
Z dużym spokojem chciałbym wygłosić to, co
mam do powiedzenia.
Mój wniosek formalny jest następujący. Otóż
chciałbym w ramach dostępu do informacji publicz-
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nej dowiedzieć się, kiedy do pana marszałka wpłynął
– chodzi mi o dokładną datę – dokument dotyczący
funkcjonowania przedstawicieli mediów polskich
i nie tylko polskich na terenie naszego parlamentu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To nie jest wniosek formalny. Panie Senatorze, to
nie jest wniosek formalny.
(Senator Grzegorz Napieralski: Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ dzisiaj są na sali dziennikarze…)
To nie jest wniosek formalny. Panie Senatorze,
przepraszam bardzo.
Panie Senatorze, może się pan zgłosić do mnie
z takim wnioskiem, ale to nie jest wniosek formalny.
(Senator Grzegorz Napieralski: To zgłaszam się
do pana z takim wnioskiem, Panie Marszałku, żeby
udzielił mi pan takiej informacji na piśmie.)
To nie jest wniosek formalny. Może pan o to prosić,
ale nie w trybie wniosku formalnego. Przepraszam
bardzo. Proszę zapoznać się z regulaminem.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
W jakim trybie?

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, wniosek formalny.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To nie tylko jest tak, że mamy oddziały Policji
na terenie parlamentu, jeśli przez ten teren rozumieć
wszystkie drogi dojazdowe itd. Prawie mnie podeptano, gdy tu szedłem…
(Głosy z sali: Uuu!)
(Głos z sali: Ojej!)
…biegnący policjanci…
(Głosy z sali: Uuu!)
(Głos z sali: Ale podeptano czy nie?)
Na szczęście nie…
(Głos z sali: Nie.)
(Oklaski)
Bo na szczęście nie jesteśmy Białorusią i jeszcze
być może…
(Głosy z sali: Uuu!)
(Rozmowy na sali)
…i jeszcze być może u nas nie rządzą tak sympatyczni ludzie, jak tam.
(Głos z sali: Spokojnie!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Ale dwa tony ciszej.)
Chcę wyraźnie powiedzieć – i tego dotyczy mój
wniosek – że już zatrzymywanie przez policjantów
senatorów w sytuacji, kiedy Straż Marszałkowska…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie jest
wniosek formalny.)
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…stwierdza naszą tożsamość, jest absolutnym
skandalem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Panie Marszałku, mój wniosek polega na tym,
że…
(Głos z sali: Nie wszyscy są…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, słucham,
Panie Senatorze. Jaki wniosek?)
…żeby pan marszałek spowodował nie tylko usunięcie tych osób, ale jeżeli…

Marszałek Stanisław Karczewski:
To nie jest wniosek formalny. Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: …to jest niemożliwe, to przynajmniej zakazał legitymowania parlamentarzystów…)
Panie Senatorze…
(Senator Adam Bielan: Jaka straszna tragedia!)
(Oklaski)
Panie Senatorze… Informuję pana senatora
Mieczysława Augustyna, że nie był to wniosek formalny. Nie był to wniosek formalny, nie… Proszę się
zapoznać z regulaminem i sczytać katalog wniosków
formalnych.
Z przykrością stwierdzam – albo z radością, różnie
można twierdzić – że nie był to wniosek formalny,
Panie Senatorze, nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo to nie był wniosek formalny.
Przystępujemy…
(Rozmowy na sali)
Proszę pozwolić prowadzić obrady, naprawdę…
Jeszcze pan chce się awanturować? Proszę bardzo.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę uprzejmie.
W jakim trybie pan chce zgłaszać…
(Senator Jan Rulewski: Jako senator RP w trybie
regulaminu, Panie Marszałku.)
Ale w jakim trybie… Nie, Panie Senatorze, tu nie
ma żartów…

Senator Jan Rulewski:
W trybie: wniosek w sprawie prac Senatu na tym
i następnych posiedzeniach.
Otóż, Panie Marszałku, składam wniosek formalny o przestrzeganie regulaminu w zakresie rozpatrywania wszelkich ustaw i uchwał w trybie regulaminowym, w którym to, jeśli chodzi o czas rozpatrywania
i konsultacje, przyjmuje się wyjątki. Od dłuższego
czasu zauważam, że wyjątki stały się zasadą. Nie tylko wyklucza się głosy senatorów innych niż koalicyjni, ale wyklucza się 2/3 społeczeństwa z uczestnictwa
w konsultacjach. Pan temu patronuje, ale wierzę, że
pan to przełamie i nie będzie pan wykluczać opinii
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publicznej z uczestnictwa zarówno w czasie konsultacji, jak i przekazywania obrazu posiedzeń Senatu.
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, Szanowni Państwo, ja dam państwu regulamin i poproszę, żebyście się państwo
z nim zapoznali i przeczytali go, bo widzę, że nie
znacie regulaminu. Dobrze?
(Marszałek Stanisław Karczewski podaje egzemplarz Regulaminu Senatu senatorowi Bogdanowi
Klichowi)
(Senator Czesław Ryszka: Dużymi literami…)
(Senator Jarosław Rusiecki: Na głos najlepiej.)
(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci
św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Witam bardzo serdecznie przybyłych z tej okazji
gości. Witam brata Tomasz Flisa, przełożonego generalnego Zgromadzenia Braci Albertynów, bardzo
serdecznie witam. (Oklaski)
Witam bardzo serdecznie siostrę Teresę
Maciuszek, przełożoną generalną Zgromadzenia
Sióstr Albertynek. (Oklaski)
Witam brata Leszka Bartosia, radnego generalnego Zgromadzenia Braci Albertynów. (Oklaski)
Witam bardzo serdecznie siostrę Zofię Hajko,
radną generalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek.
(Oklaski)
Witam księdza dra hab. Jana Machnika
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
(Oklaski)
Witam siostrę Urszulę Bernat, przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek, prowincji
warszawskiej. (Oklaski)
Witam siostrę Sulej, radną prowincjalną
Zgromadzenia Sióstr Albertynek, prowincji warszawskiej. (Oklaski)
Witam siostrę Ludmiłę Grelę ze Zgromadzenia
Sióstr Albertynek z Ukrainy… (Oklaski)
Ale mieszka w domu zakonnym w Warszawie, jak
mam napisane. Witam panie Bogusławę StanowskąCichoń i Olgę Bartosz. (Oklaski)
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 326,
a sprawozdanie – w druku nr 326 S.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Ustawodawczej, pana senatora Zbigniewa Cichonia,
o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie
uchwały.

Senator Sprawozdawca
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoki
Senacie!
Przypadł mi zaszczyt złożenia sprawozdania co do
uchwały, jaką zamierzamy podjąć w setną rocznicę
śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, postaci
wybitnej, której stulecie śmierci będziemy obchodzić
za parę dni, albowiem odszedł ze świata ziemskiego
25 grudnia, dokładnie 100 lat temu, w 1916 r.
Miło mi zakomunikować państwu, że na posiedzeniu komisji przyjęto wspomniany projekt uchwały
jednogłośnie. Pragnę również podziękować prezydium Senatu za jednogłośność. Jest to wspaniały przykład tego, jak wielkie sprawy, sprawy ducha mogą nas
łączyć. I rzeczywiście łączą.
Pozwolę sobie teraz przeczytać projekt tej uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
20 grudnia 2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata
Alberta Chmielowskiego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć
pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty i opiekuna ubogich
– w 100. rocznicę jego śmierci.
Albert Chmielowski urodził się w 1845 r. w Igołomi
k. Krakowa. Mając zaledwie 17 lat w chwili wybuchu
powstania styczniowego w 1863 r., przystąpił do walki
o wolność Ojczyzny. Został ciężko ranny w czasie
walk, co przypłacił amputacją nogi i niewolą rosyjską. Dzięki staraniom rodziny wydostał się z niewoli
i trafił w 1864 r. do Paryża, a następnie, po amnestii
z 1865 r., do Warszawy.
Albert Chmielowski studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Witkiewiczem, Józefem
Chełmońskim, Aleksandrem Gierymskim, Leonem
Wyczółkowskim i wieloma innymi znakomitymi
artystami. Z tego okresu pochodzą jego obrazy
o tematyce religijnej, w tym najsłynniejszy «Ecce
Homo», przedstawiający Chrystusa Cierpiącego.
Stopniowo porzucił malarstwo na rzecz opieki nad
potrzebującymi. Zamieszkał w ogrzewalni miejskiej
w Krakowie z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami, jako ich brat.
25 sierpnia 1887 r. przywdział habit trzeciego zakonu św. Franciszka w Kaplicy Loretańskiej
Kościoła Ojców Kapucynów w Krakowie i od tej
pory był znany jako Brat Albert. Dał początek, założonym przez siebie, Zgromadzeniu Braci Albertynów
i Zgromadzeniu Sióstr Albertynek. Najbardziej znane
i odwiedzane są pustelnie obu tych zgromadzeń na
Kalatówkach w Zakopanem, tam też znajduje się izba
upamiętniająca życie Alberta Chmielowskiego, oraz
kościół Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
w którym znajduje się obraz «Ecce Homo».
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Dewiza życiowa Brata Alberta Chmielowskiego
brzmiała: «być dobrym jak chleb». Ogromny wpływ
i autorytet moralny Brata Alberta dawały jego przyjaciołom artystom impuls, by pójść jego śladem. Tylko
nalegania Brata Alberta i przypomnienie im, iż mają
inne powołanie, zmieniły ich zamiary.
Za wybitne zasługi dla działalności artystycznej
i na polu pracy społecznej prezydent Ignacy Mościcki
10 listopada 1938 r., a więc pośmiertnie, przyznał
Albertowi Chmielowskiemu Wielką Wstęgę Orderu
Odrodzenia Polski.
Postać Brata Alberta Chmielowskiego zainspirowała młodego Karola Wojtyłę do napisania dramatu «Brat
naszego Boga», który powstał w latach 1944–1950.
Brat Albert Chmielowski dosłownie pojmował
wezwanie Chrystusa, by być miłosiernym wobec
drugiego człowieka i, porzuciwszy wszystko, pójść
za Chrystusem. Dzielenie losu z wydziedziczonymi,
pozbawionymi dachu nad głową i nędzarzami, a nie
jałmużnę uznawał za prawdziwą pomoc. W jałmużnie
widział jedynie uspokojenie sumienia bogatych, a nie
rzeczywistą pomoc. W uznaniu heroiczności cnót
Brata Alberta Chmielowskiego i potwierdzając jego
kult, papież Jan Paweł II 22 czerwca 1983 r. ogłosił
go na krakowskich Błoniach błogosławionym, a 12 listopada 1989 r. w Rzymie – świętym.
25 grudnia 2016 r. przypada stulecie śmierci świętego Brata Alberta Chmielowskiego, co zbiega się
z zakończeniem roku 2016 ogłoszonego przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. W czasie tym
szczególnie warto pamiętać o postaci Brata Alberta
Chmielowskiego jako tego, który swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do nauczycieli i wychowawców z apelem o popularyzację
wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta – artysty, malarza, powstańca styczniowego i miłosiernego
opiekuna najuboższych. Jego życie może być wzorem
człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest «więcej być, niż mieć».
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
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Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania senatora Zbigniewa Cichonia.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że ta uchwała
jest pozbawiona jednego bardzo ważnego elementu.
Mianowicie św. Brat Albert jest inspiracją dla wielu
wspaniałych, szlachetnych czynów, podejmowanych
także przez świeckich. Istnieje Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, które wszyscy znamy i o którym też trzeba w tym momencie pamiętać, bo jestem
przekonany, że to jest dzieło, które wyrosło z tych
samych wartości: zaangażowania, poczucia wolności,
moralności. Nieprzypadkowo wyrosło ono w 1981 r.
Szkoda, że o tym nie mówimy w szerszym zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, mówimy o tym – może nie
expressis verbis, ale pośrednio – wskazując na jego
piękną postawę i ideę, którą zaszczepił i która przecież znalazła potem kontynuację w całej filozofii personalizmu chrześcijańskiego. Zresztą nawiązujemy
w ostatnim zdaniu do tejże filozofii, którą generalnie można by króciutko streścić w tej dewizie, którą
Ojciec Święty też bardzo często podkreślał. Nie chcę
tutaj nawiązywać do różnych filozofów chrześcijańskich – choćby do Maritaina i wielu, wielu innych –
ale można by to streścić właśnie ową dewizą życiową:
więcej być, niż mieć. To właśnie ta dewiza prowadzi
do takich aktów miłosierdzia, którym początek dał
Brat Albert Chmielowski. Oczywiście ma pan senator rację, że te dzieła są kontynuowane, stąd też
zaprosiliśmy ogromną liczbę przedstawicieli licznych
stowarzyszeń, które mają w swojej nazwie imię Brata
Alberta Chmielowskiego. Przypomnę choćby wspaniale działające stowarzyszenie – zawdzięczam mu
zresztą mój pierwszy kontakt z działalnością związaną z Bratem Albertem – które w Radwanowicach
prowadzi słynny ksiądz Tadeusz Zaleski, ale jest też
wiele, wiele innych instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Ja to badałem i okazało się, że jest ich w tej chwili
ok. 100, tak że rzeczywiście jest to dzieło bardzo,
bardzo rozpowszechnione. Ma pan senator rację, że
zostało ono zainspirowane przez Brata Alberta i dlatego ta postać jest tak wspaniała i godna uczczenia.
Pamiętamy o nim i dlatego tę uchwałę podejmujemy.
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Przewielebni Goście!
Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tego wtrętu.
On jest utrzymany w duchu tego, o czym wszyscy
myślimy. Zwłaszcza teraz, zimą, kiedy przyszły mrozy, wszyscy oglądamy się znowu na Brata Alberta,
na jego dzieło, na te noclegownie, które wspaniale
przygarniają tylu ludzi w Polsce. Ta uchwała przecież
nie może być martwa. Ona jest adresowana do tych
szkół – również do gimnazjów, które niestety za chwilę będą likwidowane – które przyjęły imię św. Brata
Alberta. Jest adresowana także do tych stowarzyszeń
i ma swoją ogromną wymowę. Św. Brat Albert nie
dał się złamać w czasie powstania styczniowego. Dla
nas, Wielkopolan, to jest wyjątkowo ważny symbol,
bo on – podobnie jak to było u nas – obrał inną drogę
walki o polskość, stając po stronie rodaków, których
życie doświadczyło, i dając osobisty przykład, jak
to należy robić. I to była piękna postawa i piękna
kontynuacja tych działań. Dlatego tak poruszające
jest to, że w roku 1981, właśnie w takim charakterystycznym dla nas czasie, w dniu wprowadzenia
stanu wojennego powstało Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta. Komunistyczne władze nie
pozwoliły wpisać w nazwie, że jest to towarzystwo
św. Brata Alberta, ale towarzystwo powstało. I w ten
sposób stworzono przestrzeń, w której mogli znaleźć
się w bardzo dużej liczbie także ci, którzy walczyli
o wolność w Polsce. Tam znajdowali schronienie, tam
znajdowali pomoc, niejednokrotnie pracę. Tak że to
jest wielka sprawa, która… Nie zgłaszam tu poprawki
przez szacunek dla pracy komisji, przez szacunek dla
tych okoliczności, w których procedujemy. Ale tutaj
w Senacie, gdzie pod przewodnictwem marszałka
wciąż funkcjonuje Parlamentarny Zespół do spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, nie
sposób pominąć tego, że dzieło św. Brata Alberta
owocuje w rozwoju szlachetnej działalności organizacji pozarządowych. I mam nadzieję, że to jest takie
środowisko, które – gdyby ktoś próbował ponownie
ograniczać działalność organizacji pozarządowych
– będzie się temu jednoznacznie przeciwstawiać, tak
jak Senat, który zawsze starał się stać po stronie organizacji, którym należy stworzyć przestrzeń do pracy
charytatywnej, do działalności na każdym polu.
Szanowni Bracia, Szanowne Siostry, z którymi
przyszło mi nieraz współpracować w Wielkopolsce,

wyrażam szacunek także dla tych, którzy dzisiaj
mają odwagę zrezygnować z komfortu świata i oddać wszystko bliźnim, tak jak wasz patron. Dlatego
oczywiście popieram nie tylko tę uchwałę, ale przede
wszystkim tę inicjatywę i dziękuję wszystkim tym,
którzy nad nią pracowali. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Drogie Siostry! Kapłani! Bracia i Ojcowie!
Postać św. Alberta Chmielowskiego jest rzeczywiście jedną z tych, które w jakiejś mierze konstytuują
nas jako Polaków, i to w odniesieniu do bardzo wielu
aspektów jego wspaniałej biografii. Chciałbym wymienić co najmniej 3 bardzo ważne fragmenty jego
życiorysu, które także dzisiaj są dla nas w jakiejś
mierze aktualne.
Pierwszy bardzo ważny kontekst to młodość
i udział w powstaniu styczniowym. Państwo doskonale wiedzą – zarówno my tutaj, jak i opinia publiczna,
ale czasem warto o tym powiedzieć – że powstanie styczniowe było powstaniem, które w polskich
dziejach w sposób wyjątkowy… było niezwykłe
i owocujące. Powstanie styczniowe dało nam całe
plemię świętych. To jest coś, co w naszej historii jest
warte podkreślenia. I to były postawy bardzo rożne,
od Brata Alberta Chmielowskiego, który wówczas
miał lat 17, aż po arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego, którego odpowiedzialność jest rzecz jasna zupełnie inna w czasie powstania styczniowego.
Mamy gamę świętych, którzy działali na rzecz wolnej
i niepodległej Polski. To jest ten kontekst – szalenie
ważny i dzisiaj – związany z naszą jednością między
dobrem państwa, narodem, a posługą ludzi Kościoła.
I dobrze jest to dzisiaj wyartykułować – ten fragment
życiorysu przyszłego świętego, przyszłego wielkiego
dawcy dzieł miłosiernych, który wówczas był 17-letnim młodym człowiekiem wznoszącym się ku tej
świętości.
Drugi aspekt jego życiorysu, szalenie ważny.
Mianowicie my mamy i powinniśmy mieć taką w naszej tradycji świadomość, że polska inteligencja, polscy artyści, polscy intelektualiści mają jakieś bardzo
ważne zadanie w Polsce do wypełnienia od pokoleń.
Tym zadaniem jest wpisywanie się swoim życiorysem
i swoim autorytetem w to, co stanowi polskość, przede
wszystkim w to, co stanowi polskość. Poprzez kulturę
polską stajemy się także nosicielami uniwersalizmu,
a polska kultura jest bardzo mocno osadzona w nurcie
chrześcijańskim. I to, że najsłynniejszym dziełem już
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malarza Alberta Chmielowskiego będzie Chrystus
Cierpiący, „Ecce homo” – ta wspaniała figura namalowana przez Alberta Chmielowskiego i tak bardzo
przemawiająca do dzisiaj – to jest, można powiedzieć,
w jakiejś mierze kwintesencja tego, co powinno nieść
polską inteligencję, polskich intelektualistów w przyszłe pokolenia Polaków i w przyszłość narodu polskiego. To jest jakby wyzwanie dla polskiej inteligencji,
że mamy być albo przynajmniej chcieć być Albertami
Chmielowskimi.
I trzeci wątek, który jest rzecz jasna szalenie
istotny dla nas, może dzisiaj szczególnie. Rok 2016
to był Rok Miłosierdzia. Dzieła św. Brata Alberta
Chmielowskiego wpisują się doskonale w to wyzwanie cywilizacyjne, wyzwanie kulturowe, ale także
wyzwanie polskie, które wiąże się z szeroko pojętym miłosierdziem. Miłosierdzie to nie jest dar tylko
i wyłącznie przeznaczony dla katolików i chrześcijan, którzy mają z niego czerpać wolę niesienia pomocy tym najuboższym, tym potrzebującym, tym,
którzy sobie z różnych powodów obiektywnych czy
subiektywnych nie dają rady tak, jak byśmy wszyscy
chcieli, by sobie radę dawali. Otóż to jest tak, że to
miłosierdzie, choć niekoniecznie artykułowane tylko
i wyłącznie po chrześcijańsku, jest zobowiązaniem
i zadaniem państwa, każdego państwa, które chce
troszczyć się o swoich najuboższych w swoim własnym narodzie. I dzisiaj mam wrażenie, że możemy
jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości z dumą
powiedzieć, że swoim programem politycznym, ale
także realizacją tego programu w roku 2016, tak jak
widzieliśmy to najpiękniej, tak staraliśmy się wypełnić Rok Miłosierdzia, właśnie ten rok 2016, naszymi
ustawami, naszymi uchwałami, tym wszystkim, co
stanowi później ścieżkę rozporządzeń dla władzy
wykonawczej. I chciałbym dziś podkreślić, że wobec
najuboższych – wobec…
(Senator Jan Rulewski: Wobec uchodźców.)
…Polaków potrzebujących, wobec tych, których
państwo polskie chce podtrzymywać w tym, by nieśli
swój życiorys, swoją biografię jak najpełniej, by mogli
stawać się jak najlepszymi ludźmi – państwo polskie
w 2016 r. zrobiło wiele w tym dziele miłosierdzia.
(Senator Jan Rulewski: Wobec uchodźców.)
I bez wątpienia bardzo byłoby to cenne dla nas
w okolicach świąt Bożego Narodzenia – zbliżamy się
do nich, jest czas adwentu. Chodzi o to, żebyśmy także zastanowili się – jedni się pomodlą, drudzy może
znajdą jakieś refleksje, sposób na wyartykułowanie
tych myśli, byśmy dalej jako parlament i jako rząd
polski byli pełni miłosierdzia niezależnie od tego, czy
jest Rok Miłosierdzia, czy też go nie ma, bo kolejne
lata to także wyzwania związane z kolejnymi decyzjami, w przypadku których chcemy być opiekunem
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całego narodu polskiego. Obyśmy tym opiekunem
całego narodu polskiego pozostali, a św. Brat Albert
niech nam w tym dziele pomaga. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Teraz o zabranie głosu proszę pana senatora
Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Czcigodne Siostry! Czcigodni
Księża! Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Brat Albert to piękna postać. Dziękujemy panu
Cichoniowi za przedstawienie treści uchwały, a także
tej pięknej postaci. Pamiętam, że jako dziecko widziałem w Krakowie na domu przy ulicy Krakowskiej
krzyż w czasach, kiedy krzyż nie był obecny
w przestrzeni publicznej. Tam, przy narożu z ulicą
Skawińską, wisiał ten całkiem spory krzyż. W miarę
jak dorastałem, widziałem kolejki ustawiające się do
tego przytuliska dla osób potrzebujących pomocy.
Jednocześnie miałem okazję słuchać osobistego świadectwa mojego ojca, który wspominał, że w Krakowie
na Dąbiu Brat Albert ze swoim wózeczkiem bywał
i pomagał ludziom. Tak się składa, że mój ojciec jeszcze żył w czasach, kiedy Brat Albert bywał na Dąbiu.
Szanowni Państwo, po tym, jak Jan Paweł II beatyfikował, a potem kanonizował Brata Alberta, w naszym kościele parafialnym bardzo szybko umieszczono dużych rozmiarów piękny obraz przedstawiający
Brata Alberta trzymającego chleb. Muszę też powiedzieć, że z miejscami związanymi z Bratem Albertem
spotkałem się znacznie wcześniej, wielokrotnie nawiedzając samotnię na Kalatówkach – to niezwykle
inspirujące miejsce; z jednej strony piękna przyroda,
z drugiej strony prostota i ubóstwo – ale także sanktuarium Ecce Homo z pięknym obrazem, który Brat
Albert malował przez wiele lat, zabierając go z sobą
w różne miejsca.
Szanowni Państwo, trudno się powstrzymać od
takiej refleksji, przy okazji dyskusji o tym świętym,
że my, Polacy, mamy wielki dar nowoczesnych świętych. Zacznę od św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona ładu moralnego. Był to nowoczesny
święty, który wyprzedził czasy, w których żył, mówiąc, że podstawą budowy wszelkich społeczeństw
jest ład moralny. I św. Jadwiga, królowa – można
powiedzieć – patronka zjednoczonej Europy, która
pomimo młodego wieku była autorką tylu mądrych
dzieł. I św. Brat Albert. Wymieniono tutaj wiele jego
zasług, ale dla mnie najważniejszym dowodem jego
wielkości jest to, że życie dało mu do wyboru kilka
scenariuszy – mógł być wielkim malarzem, mógł się
temu poświęcić – a jednak wybrał ubóstwo i pomoc
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ubogim, wybrał świętość. Nie sposób nie iść dalej
w tej refleksji, że każdy z nas otrzymuje tylko jeden
ten wielki dar – życie. I my decydujemy o tym, jakie to życie jest. Nie o tym, czy ono jest ciężkie czy
lekkie. Życie jest ciężkie, nie mamy na to wpływu,
od nas zależy, czy ono jest mądre czy głupie. Jeżeli
wybierzemy mądre życie, to jest ono także piękne,
chociaż niełatwe.
Myślę, że dar tej uchwały, podejmowanej
w przededniu świąt Bożego Narodzenia i w tym trudnym czasie, jest takim zasiewem głębszego dobra
i refleksji. Życzę, żeby to towarzyszyło nam przez
całe Boże Narodzenie. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pozwalam sobie zabrać głos jako krakowianin,
jako senator ziemi krakowskiej. Na terenie mojego
okręgu wyborczego mieści się miejscowość Igołomia,
w której przyszedł na świat św. Brat Albert, więc
jestem tutaj szczególnie zobowiązany. Szczególnie
dziękuję senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi za podjęcie tej inicjatywy i przeprowadzenie jej przez Senat.
Powiem krótko: postać św. Brata Alberta jest
w Krakowie i na terenie ziemi krakowskiej bardzo
mocno obecna. Ten kult jest żywy. Ten wzorzec jest na
pewno inspiracją dla wielu ludzi wierzących, ale również niewierzących, dla ludzi dobrej woli. Szczególna
cecha wzorca osobowego św. Brata Alberta polega
bowiem właśnie na tym, że to już jest taki poziom
chrześcijańskiego wtajemniczenia, chrześcijańskiego życia, który może tylko inspirować, który może
tylko budzić podziw i którego nie można wciągnąć
w żadne dziwne interpretacje, ideologie. To są po
prostu szczyty człowieczeństwa. I tak naprawdę o to
w chrześcijaństwie chodzi, do tego chrześcijaństwo
zmierza i tym chrześcijaństwo jest – najwyższym sposobem realizacji przykazania miłości, najwyższym
sposobem realizacji moralności i człowieczeństwa.
Przypominają mi się słowa Jana Pawła II, który kiedyś bodajże w Krakowie na Błoniach mówił o tym,
że jeżeli chce się popatrzeć na chrześcijaństwo nie
z religijnego punktu widzenia, bo to dla nas jakby
nie podlega dyskusji, ale właśnie z punktu widzenia
humanizmu, pewnych wartości uniwersalnych, może
o jakimś szerszym adresie, to właśnie chrześcijaństwo

jest tym najpełniejszym sposobem realizacji humanizmu ludzkiego. I za ten wzór, za tę postać z ziemi
krakowskiej jako senator z Krakowa bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Czcigodne Siostry i Bracia!
Księże Profesorze! Moja Żono, która też tu dzisiaj
dotarłaś! (Oklaski)
Proszę państwa, nie będę przynudzał, bo już raz
głos zabrałem. Chciałbym tylko powiedzieć, że postać Brata Alberta Chmielowskiego zachwyciła mnie
właściwie już w latach młodzieńczych, kiedy to po
maturze, wędrując w kierunku Giewontu, natknąłem
się na słynną pustelnię i tenże domek, w którym zamieszkiwał Brat Albert. I co mnie uderzyło? Ogromna
prostota, skromność i historia życia tego człowieka,
który postanowił wszystko postawić na jedną kartę,
który postanowił rzucić wspaniale zapowiadającą się
karierę życiową artysty malarza i pójść całkiem inną
drogą. Zamiast zdobywać sławę, zamiast brylować
wśród artystów cyganerii, zamiast prowadzić czasami
wesołe życie młodego człowieka artysty, postanowił
oddać się służbie tym, których uznawał za najbardziej
biednych, najbardziej wydziedziczonych i najbardziej
potrzebujących. I zrobił to w sposób bezkompromisowy – nie na zasadzie oddania cząstki swojego
majątku, który przecież miał, bo pochodził z dobrej
ziemiańskiej rodziny, ale na zasadzie wspólnego życia z tymi ludźmi, dzielenia ich losu, każdego dnia,
każdej godziny, każdej minuty. I to dzielenia losu
z takimi ludźmi, którzy bynajmniej nie okazywali mu
za to wdzięczności, bo przecież znamy opisy tego, jak
często ci ludzie bardzo szorstko go traktowali, uważali go za takiego panicza, który ma jakieś chimery,
który przyszedł do nich po to, żeby u nich być, żeby
ich poznać i żeby pokazać, zwłaszcza swoim kolegom
artystom, temu wspaniałemu środowisku artystów
krakowskich, że on jest taki wspaniałomyślny, taki
miłosierny i idzie trochę inną drogą życia. Wkrótce
wszyscy się przekonali, że to nie była chimera, że to
nie była jakaś zachcianka, tylko radykalna decyzja
o zmianie życia. Radykalna do tego stopnia – pociągał ich tak mocno – że niektórzy chcieli pójść jego
drogą i dopiero musiał im uprzytomnić, że mają inne
powołanie.
Proszę państwa, ta postać była potem inspiracją
dla wielu, wielu ludzi. Chcę tu wspomnieć zwłaszcza
o najważniejszej postaci, o naszym Ojcu Świętym
Janie Pawle II, który przecież w pewnym momencie
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szedł bardzo podobną drogą życiową, drogą artysty,
poety, pisarza, który tworzył od najwcześniejszych
młodzieńczych lat. W 1938 r. rozpoczął studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, by
w pewnym momencie porzucić tę drogę i pójść za głosem powołania kapłańskiego, które w sobie odczytał,
odszukał i zrealizował. To wszystko, co w nim tkwiło,
a co Brat Albert realizował w miniskali w Krakowie,
zrealizował, można by powiedzieć, na skalę światową
– chodzi tu o pochylenie się nad człowiekiem ubogim,
wymagającym pomocy, wymagającym wsparcia – bo
jego troska dotyczyła całego świata. Podobnie też jak
Brat Albert, który po porzuceniu kariery artystycznej
jeszcze tworzył od czasu do czasu… Ojciec Święty
przecież był już biskupem, kiedy jeszcze pisał rozliczne dzieła, dramaty. Potem tworzył dzieła natury
już nie artystycznej, ale filozoficznej.
Brat Albert to wspaniała inspiracja, która zrealizowała się w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto
o tej postaci pamiętać, przekazywać w szczególności
w obecnych, jakże trudnych czasach, kiedy bardzo
często filozofia taniego użycia, tworzenia z życia
swego rodzaju gry, zabawy służącej do czerpania
przyjemności… Taką filozofię usiłuje się w sposób
bardzo nachalny narzucać młodzieży, dlatego warto
przypomnieć o tym, że są inne, bardziej fundamentalne wartości, które decydują o prawdziwym człowieczeństwie. Warto to przekazywać młodzieży, stąd
nasza uchwała wydaje mi się być na czasie.
Proszę państwa, po to, żeby przekonać się o tym,
jakiego rodzaju talent artystyczny drzemał w naszym
Albercie Chmielowskim, zapraszam serdecznie do
Krakowa na wystawę poświęconą jego twórczości
artystycznej, która zostanie otwarta w czwartek.
Wystawa będzie w muzeum archidiecezjalnym przy
ul. Kanoniczej i będzie trwała chyba do połowy stycznia. Serdecznie zapraszam do Krakowa. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dostojni Goście!
Właściwie można powiedzieć, że wszystko zostało powiedziane. Ta postać rzeczywiście w tym,
co mówił pan senator, pan mecenas Cichoń, w tym,
co mówił pan senator Żaryn, przebija się w piękny
sposób i pewnie nie trzeba niczego do tego dodawać.
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Chciałbym się ograniczyć do wątku osobistego. Ja
też od małego, od trzeciego roku życia właściwie kilkadziesiąt razy w ciągu roku przechodziłem – idąc na
Kalatówki czy wracając, bo uczyłem się tam jeździć
na nartach – obok tego przepięknego sanktuarium.
Jakże ono jest inne od wszystkich na świecie, w drewnie, zupełnie inne pod względem architektonicznym,
w lesie, rzeczywiście oddzielone od życia doczesnego.
To jest coś pięknego! Jednocześnie chciałbym zwrócić
uwagę na to, co zapewne tak nas zachwyca w tym
życiorysie, na to, że on jest wielowymiarowy i że jest
coś ekscytującego, coś pięknego w tym, że żołnierz,
który musiał brać udział w walkach, który musiał dopuszczać myśl, że w walce w obronie ojczyzny może
zostać pozbawiony życia, człowiek, który później
otarł się o świat artystów, a wszyscy wiemy, jakimi
libertynami są artyści, nie sformatował się w ten sposób, tylko zupełnie inaczej i dzisiaj mówimy o nim
jako o osobie, która może nas łączyć i jednoczyć.
Jak widzimy, to jest postać, która nas łączy,
do tego – tak jak mówili tu senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości – jest to dosyć specyficzny czas,
czas tuż przed świętami, który powinien łączyć.
Dlatego takim dysonansem dla mnie była tu w trakcie
obrad, gdzie wszyscy jesteśmy jednością i mówimy
o rzeczach świętych, pierwszy raz w tej Izbie obecność uzbrojonego…
(Senator Robert Mamątow: Nieprawda.)
(Senator Stanisław Kogut: Co ty mówisz? To nieprawda.)
Był przez czas procedowania…
(Głos z sali: Był, z BOR-u.)
Tak, był funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.
Uważam, że nie powinniśmy, mając takich gości,
do tego dopuścić. Bardzo mi jest żal, że nad tą uchwałą procedujemy w ten sposób, w obecności strażnika
Biura Ochrony Rządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: I po co politykę wprowadziłeś?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, wniosek
formalny.)
(Senator Stanisław Kogut: Ale przecież nie…)
Pan senator Rulewski, wniosek formalny. Proszę.
(Senator Janina Sagatowska: Można z miejsca.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, przypominam, że o 12.00 otwieramy wystawę poświęconą Bratu Albertowi.

Senator Jan Rulewski:
Właśnie, i to jest na czasie, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
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Piękne słowa, piękne wydarzenie, tymczasem
czytelnicy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Widzowie.)
…widzowie telewizji publicznej TVP Stream
piszą do mnie, interweniują, że do tej pory obrady
w Senacie były transmitowane, a od pewnego czasu
zaprzestano tego. Pisze ten człowiek…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
jaki jest wniosek formalny?)
Wniosek? Ażeby pan spowodował, właśnie pan,
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak?)
…żeby przywrócono transmisje. On pyta, czy coś
stoi na przeszkodzie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To nie jest wniosek
formalny, Panie Senatorze.)
…twierdzi, że jako obywatele mamy prawo śledzić
obrady.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, to nie jest wniosek formalny.
(Senator Czesław Ryszka: Po co pan mieszasz,
Panie Rulewski?)
(Rozmowy na sali)
To nie był wniosek formalny i mam nadzieję, że…
(Senator Jan Rulewski: Proszę o spowodowanie,
żeby była transmisja.)
Proszę nie stosować obstrukcji, szczególnie
w przypadku takiej debaty.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Czcigodni Goście! Wysoka
Izbo!
Dziękujemy sobie tutaj nawzajem – i dobrze. Ja
dziękuję Tobie, św. Bracie Albercie, za to, że obmyśliłeś taki opatrznościowy sposób, aby stanąć dzisiaj tutaj, pośród nas, i nas do siebie przybliżyć, ale
i przybliżyć nas między sobą. Dziękuję Ci za przykład
Twojego życia i za słowa, które tak często powtarzałeś: „bądźcie dobrzy jak chleb”. Dziękuję Ci też za
tych ludzi, których przez te wszystkie lata pociągałeś
przykładem swojego życia i którzy poszli za Tobą, by
służyć innym. Proszę, pomóż też nam pójść za Twoim
przykładem. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Podaję informacyjnie: transmisja cały czas jest.
Pan senator Rulewski otrzymał pomoc techniczną.
Mam nadzieję, że odnalazł tę transmisję.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja, Panie
Marszałku…)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja, jeszcze…)
(Senator Stanisław Kogut: Koniec, lista została
wyczerpana.)
O 12.00 otwieramy wystawę, ale skoro pan senator
Jackowski musi, to bardzo proszę.
(Senator Jarosław Duda: Musi, musi. Jak nie musi,
jak musi?)
(Senator Kazimierz Kleina: Oj, musi!)
(Wesołość na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że obradujemy nad tym projektem uchwały. Bardzo ubolewam, że w naszym
regulaminie nie ma przewidzianej możliwości podejmowania uchwał przez aklamację, bo ta uchwała
powinna być podjęta przez aklamację.
(Senator Grażyna Sztark: Ale może.)
Mam nadzieję, że jak najszybciej przeprowadzimy głosowanie i damy świadectwo tego, jak bardzo
postać św. Brata Alberta jest ważna w dzisiejszych
czasach. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta
Chmielowskiego…
(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, ja złożyłem przemówienie do protokołu. Nie przeczytał
pan tego.)
Nie otrzymałem takiej informacji. Przepraszam
bardzo.
Informuję, że pan senator Ryszka złożył swoje
przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 74 było za… (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Wstrzymał się któryś.)
...nikt nie głosował przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 81)
(Wszyscy wstają)
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci św. Brata
Alberta Chmielowskiego.
Proszę o podejście brata Tomasza Flisa oraz siostrę Teresę Maciuszek. Będziemy mogli uroczyście
wręczyć uchwałę.
(Wicemarszałek Adam Bielan oraz marszałek
Stanisław Karczewski wręczają uchwałę) (Oklaski)
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00. Informuję
również, że o godzinie 12.00, czyli dosłownie za minutę, otworzymy wystawę zatytułowaną: „Święty
Brat Albert – życie, powołanie i dzieło”. Wszystkich
państwa senatorów na tę wystawę oczywiście zapraszam.
Aha, chcę również poinformować, że po przerwie
przystąpimy do rozpatrywania punktu piętnastego
i po rozpatrzeniu tego punktu nastąpi głosowanie.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00
do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy
Szkolnej.
Są dzisiaj z nami przedstawiciele tej organizacji: pani Krystyna Olliffe, prezes Polskiej Macierzy
Szkolnej w Wielkiej Brytanii… (oklaski) …witamy serdecznie; pan Józef Kwiatkowski, prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”… (oklaski) …i pani Magdalena
Rzepniewska… (oklaski) …koordynator projektu
wsparcia polskich szkół uzupełniających w Wielkiej
Brytanii w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Witam
państwa bardzo serdecznie.
Przypominam, że projekt został wniesiony przez
grupę senatorów. Zawarty jest on w druku nr 325,
a sprawozdanie – w druku nr 325 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senator Janinę Sagatowską, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca
Janina Sagatowska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o przyjęciu projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej
Macierzy Szkolnej.
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Uchwała powstała z inicjatywy grupy senatorów.
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r.
rozpatrzyła przedmiotowy projekt i mam zaszczyt
przedłożyć projekt uchwały po wprowadzeniu…
Komisja wprowadziła do niego pewne poprawki
i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego w druku nr 325 S, projektu uchwały.
Wysoki Senacie, przedkładana uchwała to jedna
z uchwał… Przed chwilą podejmowaliśmy piękną
uchwałę o św. Bracie Albercie, a wcześniej w tym
roku – inne. Między innymi był ogłoszony rok naszego wielkiego pisarza, krzepiciela serc, noblisty
Henryka Sienkiewicza. I dzisiaj ta uchwała. To są
uchwały, które przypominają nam o wielkości narodu polskiego, o wielkich synach narodu polskiego,
których wyznacznikiem życia były słowa poety, że
to, co my zwiemy zasługi, to są jeno ku ojczyźnie
wypłacone długi. Oni wiedzieli, że nie sztuka zbudować dom, ale sztuka sprawić, żeby ten dom miał
duszę. Oni wiedzieli, że Polska powstanie, krzepili
nasze serca i po to chcieli po latach, kiedy nas nie
było na mapach… Oni karmili, krzepili naszego ducha, z myślą o ojczyźnie uczyli polskiej mowy, polskiej kultury, polskiego obyczaju. Wspólnie z rodziną
i z Kościołem budowali wielkość narodu polskiego.
Ci wielcy, wielcy Polacy, którzy nie myśleli o sobie –
swoich pożytków zapomniawszy, jak ich uczył wielki
Piotr Skarga – wiedzieli, że musi zostać po nich ślad.
I takim pięknym śladem jest właśnie Polska
Macierz Szkolna, która powstała z inicjatywy Henryka
Sienkiewicza i grupy jego przyjaciół w 1906 r. To
stowarzyszenie oświatowe powstało na terenach zaborów, głównie zaboru rosyjskiego, gdzie poziom
analfabetyzmu wśród ludności małych miasteczek
i wsi sięgał 75%. W celu umożliwienia tym ludziom
nauki w języku polskim ten nasz wielki rodak stworzył – z myślą o tym, że naród powstanie – organizację o nazwie Polska Macierz Szkolna. Proszę zobaczyć, w jak bardzo krótkim czasie ten duch Skargi
– przenikający przez wielu Polaków, przez wszystkie
pokolenia – zaowocował. W tak krótkim czasie powstały liczne szkoły powszechne, średnie, ochronki
dla dzieci, uniwersytety ludowe, domy kultury, kursy
dla analfabetów, bezpłatne biblioteki. To wszystko
zaczęło powstawać już w 1906 r. Ta ożywiona działalność Polskiej Macierzy Szkolnej wywołała niezadowolenie władz rosyjskich, które już w 1907 r., widząc
to wielkie poruszenie, zawiesiły jej funkcjonowanie. Pomimo delegalizacji organizacja kontynuowała swoją działalność w konspiracji. Dzięki Polskiej
Macierzy Szkolnej tysiące Polaków mieszkających
w kraju pozostającym pod zaborami mogło uczyć się
w języku polskim, poznawać polską literaturę, sztukę,
historię, kulturę. Miało to ogromny wpływ na unarodowienie szerokich mas społecznych i kształtowanie
postaw patriotycznych. Działalność Polskiej Macierzy
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Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

(senator sprawozdawca J. Sagatowska)
Szkolnej walnie przyczyniła się do rozbudzenia aspiracji niepodległościowych Polaków i, w ostateczności,
do odrodzenia Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości organizacja kontynuowała swoje prace aż
do wybuchu II wojny światowej, kiedy to zakończyła
swoją działalność w Polsce. Jednak w 1953 r., staraniem generała Władysława Andersa, Polska Macierz
Szkolna została reaktywowana w Wielkiej Brytanii,
gdzie zajęła się zakładaniem szkół języka polskiego,
kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych Polaków
pozostających poza granicami ojczyzny. Placówki
Polskiej Macierzy Szkolnej zaczęły powstawać w różnych krajach Europy i świata, gdzie funkcjonują do
dnia dzisiejszego, biorąc na siebie ciężar nauczania
języka polskiego oraz polskiej kultury i tradycji na
obczyźnie.
Wysoka Izbo, podam przykład: w krótkim czasie
Polska Macierz Szkolna sprawiła, że w Niemczech,
już w 1945 r., istniało 1 tysiąc 285 różnych placówek oświatowych, w których uczyło się 80 tysięcy
uczniów pod kierownictwem 3,5 tysiąca nauczycieli.
Jaki to jest wielki ślad narodu polskiego w Niemczech!
Podobnie jest na Kresach. Cieszę się, że dzisiaj jest
z nami wielki prezes Macierzy Szkolnej, pan Józef
Kwiatkowski, poseł na sejm litewski, który już tyle
lat prowadzi Macierz Szkolną na Litwie. Nie ma
z nami… Mówię teraz o Kresach, a Polska Macierz
Szkolna pięknie działa też na Białorusi, gdzie pracuje
pan Sienkiewicz – składam hołd jemu i tym wszystkim osobom, które to prowadzą. Ostatnio było też posiedzenie komisji, na którym pani z Wielkiej Brytanii
przedstawiała piękną działalność Polskiej Macierzy
Szkolnej w Wielkiej Brytanii, również w Irlandii.
Ta wielka myśl tego tak wielkiego Polaka sprawiła,
że do dzisiaj to dzieło jest potrzebne, stale i coraz
bardziej, bo okazuje się, że tylu jest nas na emigracji;
szacujemy, że 20 milionów. Rodzą się polskie dzieci
i obserwujemy w tej chwili niesamowity – to jest coś
pięknego – zryw wszystkich, którzy są na obczyźnie,
zryw do polskości, do nauczania języka.
Ja, jako przewodnicząca komisji, i członkowie
komisji wyjeżdżamy… Po prostu chcielibyśmy powiedzieć jedno słowo: dziękujemy. Dziękujemy, że
tak właśnie zarażacie polskie dzieci polskością, że
zarażacie je językiem, naszą wiarą, patriotyzmem
i umiłowaniem ojczyzny. Dzisiejsza uchwała to oddanie wam hołdu, Polacy. Gdy przychodzi sobota,
rodzice nie myślą o odpoczynku, tylko wsiadają w samochody i wiozą polskie dzieci w Wielkiej Brytanii,
na Litwie, na Ukrainie, gdziekolwiek… Tyle jest
szkółek sobotnio-niedzielnych. W czasie, gdy inne
dzieci, nawet w Polsce, mają wolne soboty, te dzieci,
po zajęciach w swoich szkołach, tych na obczyźnie,
jadą, żeby poznawać język polski, utrwalać go, jego

pisownię, żeby zapoznawać się z kulturą, historią
Polski i z postaciami wielkich Polaków, takich jak
Henryk Sienkiewicz, który był twórcą tak zacnej, tak
zasłużonej instytucji. Jakie to było światło dla takich
osób, które wiedziały, że właśnie trzeba wyzwalać
tego ducha, aby trwać. My dzisiaj też musimy wyzwalać ducha, abyśmy mogli trwać przy wartościach,
przy rodzinie, przy polskości i dla Polski żyć, i „swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”
ojczyźnie, i patrzeć nie na nasze zasługi… Bo poeta
mówił, że to, co zwiemy – jeszcze raz powtórzę, bo
jest mi to bliskie – zasługami, to „są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi”. Te uchwały – ta i poprzednia
oraz inne tegoroczne – służą właśnie przypomnieniu
przez Senat, którego hasłem są słowa „dobro ojczyzny
najwyższym prawem”, o tym wszystkim, o naszej
chlubnej, pięknej historii. Dziękuję i proszę o przyjęcie przedstawionej uchwały. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Wnioskodawcy upoważnili do reprezentowania
ich senator Janinę Sagatowską.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana
Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Uchwalamy szalenie ważną uchwałę dotyczącą
organizacji Polskiej Macierzy Szkolnej, która wpisała się w naszą historię złotymi zgłoskami. Przy tej
okazji warto podkreślić i przypomnieć przynajmniej
jedną kwestię. Mówię o tym bardziej jako historyk
niż senator, ale może właśnie z ust historyka zabrzmi
to bardziej wiarygodnie. Otóż, tak jak powiedziano,
inicjatorem założenia Polskiej Macierzy Szkolnej
był Henryk Sienkiewicz. Pierwszym prezesem był
Antoni Osuchowski, który stał się prezesem wraz
z najbliższym otoczeniem, m.in. z osobami – takimi jak Mieczysław Brzeziński – które należały do
pokolenia polskich, w dużej mierze warszawskich,
pozytywistów. Bardzo szybko, w ciągu kolejnych
lat, zdali sobie oni sprawę z tego, że po 1906 r., gdy
Polska Macierz Szkolna mogła funkcjonować na terenie Warszawy i Królestwa Kongresowego, trzeba było
wpisać Polską Macierz Szkolną w pewien szerszy
projekt dotyczący odzyskania przez Polskę niepod-
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Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej. Głosowanie
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator J. Żaryn)
ległości. Zwolennikami tego projektu byli działacze,
politycy Ligi Narodowej. To pierwsza informacja,
którą chciałbym państwu przypomnieć. To obóz narodowy zasilił Polską Macierz Szkolną i ci działacze
oświatowi, niepodległościowi stali się nosicielami
tejże organizacji.
W następnych latach, w II Rzeczypospolitej, Polska
Macierz Szkolna była pod wyraźnymi wpływami
dwóch obozów politycznych, cały czas obozu narodowego oraz obozu chrześcijańsko-demokratycznego.
To jest ważne, bo Polska Macierz Szkolna była stale,
w pewnym katalogu wartości, obecna w przestrzeni
publicznej i walczyła przeciwko analfabetyzmowi,
walczyła o to, żeby w okresie II Rzeczypospolitej ta
faktyczna polonizacja narodu następowała w momencie, gdyśmy odzyskali niepodległość.
A ostatnim prezesem był Józef Stemler, postać bardzo ważna i warta przypomnienia. To jest ten sam Józef
Stemler, którego państwo znajdą na liście 16 aresztowanych przez NKWD. Tam występował on jako tłumacz
naszego ostatniego dowódcy Armii Krajowej, czyli generała „Niedźwiadka”, razem z nim i z wieloma innymi
został aresztowany. To jedna z postaci, które mówią
nam o tym, jak Polskie Państwo Podziemne zostało
potraktowane przez nowego okupanta i jak Polskie
Państwo Podziemne spełniało właściwie swoją funkcję
wobec aspiracji niepodległościowych. Wśród tych osób
nie zabrakło prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej. A po
wojnie, na emigracji, od 1953 r., gdy inicjatorem reaktywowania Polskiej Macierzy Szkolnej na emigracji
był generał Władysław Anders, to znowu nie przez
przypadek tymi działaczami społecznymi, którzy objęli opieką polskie placówki oświatowe, była ta część
polskich polityków i społeczników, którzy odwoływali
się do obozu narodowego i obozu chrześcijańsko-demokratycznego. I chciałbym, żeby to dzisiaj bardzo
mocno wybrzmiało, bo tym obozom bardzo rzadko
w Polsce, niestety także niepodległej, składamy należny hołd i cześć. Chciałbym więc, żeby dzisiaj te słowa
wybrzmiały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ponieważ na sali są prezesi Polskiej Macierzy
Szkolnej w Wielkiej Brytanii i na Litwie, pragnę
tylko przypomnieć, że obecnie do Polskiej Macierzy
Szkolnej w Wielkiej Brytanii należy 135 polskich
szkół sobotnich, które działają w Anglii, Walii,
Irlandii Północnej i Szkocji, a w szkołach tych uczy
się około 20 tysięcy dzieci i pracuje około 1 tysiąca 500 nauczycieli. Na Litwie aktualnie w ramach
Polskiej Macierzy Szkolnej funkcjonuje 86 szkół polskich wraz z filiami na różnym szczeblu nauczania, do
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których uczęszcza około 13 tysięcy uczniów. W szkołach polskich pracuje około 2 tysięcy 300 nauczycieli.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy
Szkolnej.
Kto z państwa jest za?
Kto przeciw?
A kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów… (oklaski) …72 – za,
nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
(Głosowanie nr 82) (Oklaski)
Bardzo proszę panią prezes Krystynę Olliffe
i pana prezesa Józefa Kwiatkowskiego o podejście
do mównicy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Na tle godła
i laski marszałkowskiej…)
(Wszyscy wstają) (Oklaski)
Szanowni Państwo, wobec wyników głosowania
stwierdzam, że Senat podjął uchwałę.
A teraz ogłaszam 10-minutową przerwę techniczną, do godziny 13.31.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 21
do godziny 13 minut 31)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, wznawiam obrady.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin – i rozpatrzenie go jako
punktu trzydziestego drugiego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego trzeciego porządku
obrad; ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego czwartego porządku obrad; ustawa
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako
punktu trzydziestego piątego porządku obrad; ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania
oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez
Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości
Ministerstwa Finansów Tajwanu – i rozpatrzenie go
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32. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2016 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)
jako punktu trzydziestego szóstego porządku obrad;
zmiana w składzie komisji senackiej – i rozpatrzenie
go jako punktu trzydziestego siódmego porządku
obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Pan senator Sługocki jako pierwszy. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym złożyć wniosek formalny, jeśli pan
marszałek pozwoli. Otóż w związku z listem pana
prezydenta Andrzeja Dudy do pana marszałka Sejmu,
Marka Kuchcińskiego, i sformułowanymi w nim
przez pana prezydenta pytaniami – pozwolę sobie
zacytować pierwsze z nich: „Czy w głosowaniach,
które odbyły się w Sali Kolumnowej, brała udział
wymagana konstytucją liczba posłów?” – bardzo proszę pana marszałka, o zaniechanie prac nad punktem trzydziestym drugim proponowanego przez pana
marszałka porządku obrad do czasu otrzymania przez
pana prezydenta Andrzeja Dudę odpowiedzi od pana
marszałka Kuchcińskiego, które wyjaśnią wszelkie
wątpliwości dotyczące procedowania ustaw w dniu
16 grudnia 2016 r. Bardzo dziękuję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, których punktów dotyczy pana wniosek?)
Tych wszystkich, Panie Marszałku, które…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, wszystkich to nie.)
Proszę posłuchać.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zmian w składzie komisji senackiej chyba nie. Proszę powiedzieć
dokładnie, o które punkty…)
Panie Marszałku, przepraszam bardzo, jeżeli pan
mi nie będzie wchodził w zdanie, to ja powiem…
(Głos z sali: Nie skończył.)
…o które ustawy mi chodzi. Przerwał mi pan,
więc, bardzo przepraszam, Panie Marszałku…
Nawiązuję do tych ustaw, które były procedowane
w dniu 16 grudnia 2016 r., w piątek, czyli podczas obrad, które miały miejsce na Sali Kolumnowej. Bardzo
dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja rozumiem, Panie Senatorze, tylko proszę o wymienienie tych ustaw, dlatego że te ustawy, które
wpłynęły… Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej ustawę uchwaloną przez

Sejm marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. W ust. 2
tego artykułu przewiduje się, że Senat w ciągu 30 dni
od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez
zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie
jej w całości. Są to jedyne przewidziane przez konstytucję możliwe reakcje Senatu na ustawę przekazaną
przez marszałka Sejmu. Zgodnie z ust. 3 przywołanego artykułu… Jeśli Senat w ciągu 30 dni od dnia
przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały,
ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.
W procesie stanowienia prawa jedynie prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej posiada prawo odmowy
podpisania ustawy i skierowania jej do Trybunału
Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności
z konstytucją zarówno pod względem merytorycznym, jak i proceduralnym. Do momentu zajęcia negatywnego stanowiska wobec ustawy przez Trybunał
Konstytucyjny korzysta ona z domniemania zgodności z konstytucją zarówno pod względem merytorycznym, jak i proceduralnym. Tak że bardzo proszę
podać te ustawy, do których pan ma zastrzeżenia,
i oczywiście przegłosujemy wniosek formalny pana
senatora.

Senator Waldemar Sługocki:
Podam jedną.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak?)
Podam dwie, przepraszam. Ustawa o zaopatrzeniu
emerytalnym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jedna.)
…oraz ustawa… To jest punkt nr 32 porządku
obrad.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Punkt nr 32?)
Tak, tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: I jeszcze który?
Bo dwie…)
I ustawa o ochronie przyrody. To jest druga ustawa, która także była procedowana w dniu 16 grudnia
w Sali Kolumnowej.
(Senator Mieczysław Augustyn: 16 grudnia.)
Chciałbym, Panie Marszałku, przy okazji też
panu podziękować za… Otrzymaliśmy od Biura
Legislacyjnego wyciąg z konstytucji i w związku z tym mam pytanie, bo pan prezydent Andrzej
Duda, formułując pytanie do pana marszałka
Kuchcińskiego… Czy w pańskiej ocenie, w świetle
tych słów, wykazał się nieznajomością konstytucji?
Czy to możliwe? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie jest to pytanie do mnie.
Pan senator Żaryn, bardzo proszę. W jakiej…
(Senator Jan Żaryn: Z wnioskiem formalnym.)
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Proszę bardzo. Wniosek formalny, tak?
(Senator Jan Żaryn: Wniosek przeciwny.)
Aha, sprzeciw do wniosku…

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Chciałbym złożyć sprzeciw do wniosku, ale muszę
też go skomentować. Być może będzie to komentarz
przykry dla pana, Panie Senatorze.
(Senator Grażyna Sztark: Przyzwyczailiśmy się.)
Tak się składa, że ta przeszłość dni ostatnich
wskazuje, że faktycznym powodem tego wniosku
jest niechęć do procedowania nad jedną tylko ustawą
–ustawą dezubekizacyjną.
(Poruszenie na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Kłamstwo.)
(Głos z sali: …Głosować za tą ustawą.)
(Senator Jarosław Duda: Nie ma ustawy.)
I ta niechęć bardzo mocno…
(Senator Kazimierz Kleina: Kłamstwo.)
(Senator Jarosław Duda: Nie ma tej ustawy.)
(Senator Czesław Ryszka: To nie Sejm.)
(Rozmowy na sali)
Ta niechęć…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie i Panowie
Senatorowie! Przywołuję wszystkich do porządku!)
Czy ja mogę kontynuować?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
w ramach sprzeciwu pan senator ma prawo… Proszę
bardzo, Panie Senatorze.)
Otóż bardzo mnie to dziwi, ponieważ akurat tak się składa, że zarówno senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości, jak i znaczna część senatorów
Platformy Obywatelskiej… Wywodzimy się z tego
samego pnia…
(Rozmowy na sali)
…z pnia „Solidarności”. A teraz, Państwo Drodzy,
nie chcecie debatować nad tą ustawą, która, rzecz
jasna, powinna już dużo wcześniej być uchwalona.
Ale co to oznacza? To oznacza, że stajecie się niestety,
podobnie jak wasze koleżanki i koledzy w Sejmie…
(Rozmowy na sali)
Stajecie się solidarni, ale wobec tychże ubeków
i esbeków.
(Poruszenie na sali)
A jak się nazywała w przeszłości solidarność wobec ubeków i esbeków? Nazywała się nie
„Solidarnością”, proszę państwa…
(Senator Bogdan Borusewicz: A prokuratorzy?)
…tylko nazywała się kolaboracją. Czy chcecie
tak być określeni dzisiaj, że jesteście kolaborantami?
A wy jesteście działaczami „Solidarności”. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, Panie
Senatorze…)
Bardzo was proszę o przyjęcie tego punktu, bo
w tym punkcie jesteśmy razem… (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Bracie Janie miłosierny…)
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
W jakim trybie?
(Senator Waldemar Sługocki: Ad vocem. Pan senator odnosił się do mnie.)
(Rozmowy na sali)
Ad vocem? Bardzo proszę.
(Głosy z sali: No nie.)
Ale, proszę państwa, ja udzielam głosu, a nie państwo.
Ad vocem. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, z dużym ubolewaniem wysłuchałem pana argumentacji. Z dużym ubolewaniem, ponieważ wynika to ze słów senatora Rzeczypospolitej
Polskiej… I z tym większym ubolewaniem, że powiedział to profesor historii.
(Rozmowy na sali)
Panie Profesorze, Szanowni Państwo, my mówimy
jedynie…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o ciszę.)
…o kwestiach formalnoprawnych, nie odnosimy
się do meritum. Mówimy o tym, że posiedzenie…
(Senator Jan Żaryn: Ale to jest nieprawda.)
Ja panu nie przerywałem, Panie Senatorze. Bardzo
proszę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa… Panie Senatorze, bardzo proszę.)
Mówimy o tym, że posiedzenie Sejmu, które miało miejsce w dniu 16 grudnia bieżącego roku, nie
było posiedzeniem Sejmu, ponieważ w naszej ocenie,
w ocenie faktów…
(Senator Waldemar Kraska: W waszej.)
…z którymi mogliśmy się zapoznać… No, nie
było kworum. Taką wątpliwość ma także prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, dlatego
w sposób świadomy przeczytałem, zacytowałem list
pana prezydenta do pana marszałka Kuchcińskiego.
Z kolei pan sobie pozwolił, Panie Senatorze, pójść
wiele kroków dalej. To jest naganne i ubolewam nad
tym. (Oklaski)
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Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Przeszłość wam przypomniał.)
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Sługocki…
(Głos z sali: Grodzki.)
A w jakim trybie?
(Senator Tomasz Grodzki: Prośba do pana marszałka.)
A to nie ma, teraz nie… No nie, prośby…
(Senator Tomasz Grodzki: Jak nie ma?)
(Poruszenie na sali)
Ale nie ma, proszę państwa… Nie, przepraszam
bardzo! Momencik!
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale jako wniosek
formalny.)
No dobrze, został zgłoszony wniosek formalny i ja
ten wniosek przegłosuję. Jest wniosek formalny i…
(Senator Wojciech Piecha: Tak jest.)
Pozwólcie państwo, że będziemy kolejno… Będą
kolejne wnioski formalne, to będziemy nad nimi głosować. Pozwólcie państwo, żebyśmy to w składzie
i w dobrym porządku uchwalili.
Proszę państwa, zarządzam głosowanie.
Kto jest za moim…
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, chwileczkę…)
(Senator Robert Mamątow: Nie ma, nie ma…)
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma, koniec.)
Słucham?
(Głos z sali: Głosowanie jest.)
(Senator Jan Rulewski: Ja z wnioskiem formalnym.)
No dobrze, Panie Senatorze, ale to ja… Jest wniosek formalny, jest głos przeciwny, głosujemy, a później będzie pan…
(Senator Jarosław Rusiecki: Trzeba słuchać!)
A później… Ja widzę, kto się zgłaszał…
(Senator Jan Rulewski: W tej sprawie, w tej sprawie. Wniosek, żeby było wiadomo, w jakiej materii
my głosujemy…)
Ale to… Nie, nie, nie, nie.
(Głos z sali: Ale my wiemy.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Destrukcja!)
Nie, nie, nie, Panie Senatorze. Panie Senatorze,
ja na tym etapie nie dopuszczam do dyskusji. My na
tym etapie…
(Senator Jarosław Rusiecki: Głosujemy!
Głosujemy!)
…wyrażamy chęć wprowadzenia tych punktów
bądź wyrażamy sprzeciw. Był sprzeciw, więc głosujemy nad tym. Nie ma debaty.
(Senator Jan Rulewski: Zrozumiałem, Panie
Marszałku. Wobec tego w trybie sprostowania…)

Nie, nie, nie. Teraz…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Chciałbym powiedzieć…)
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, pan senator Żaryn użył określenia, że jesteśmy…)
(Senator Tomasz Grodzki: Kolaboranci!)
(Senator Grażyna Sztark: Tak, kolaboranci, kolaboranci…)
(Senator Czesław Ryszka: Pomówienie to jest, on
tego nie powiedział.)
(Senator Jan Rulewski: …kolaborantami. Ja nie
wiem, co senator Żaryn robił w stanie wojennym, ale
ja go nie widziałem wśród działających…) (Oklaski)
Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję…
(Senator Robert Mamątow: Ciebie też nie było
widać.)
(Senator Jan Rulewski: Proszę to wykreślić, ponieważ senatorowie będą źle głosować. Będą za kolaboracją…)
Proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
(Głos Robert Mamątow: W stanie wojennym ciebie
też nie było widać.)
(Głos z sali: Ciii!)
…każdy głosuje według… Panie Senatorze, każdy głosuje według swojego sumienia, a nie według
stenogramu. Pan może złożyć taki wniosek formalny
i będziemy go rozpatrywać.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za…
Będziemy głosować osobno, Panie Senatorze, nie
en bloc, tylko za poszczególnymi… Głosujemy za
moim wnioskiem, bo ten mój wniosek był pierwszy,
czyli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Proponuję wprowadzenie tego punktu i rozpatrzenie
go punktu jako trzydziestego drugiego.
Pan senator Sługocki wyraził sprzeciw.
Kto jest za przyjęciem i umieszczeniem tego
punktu porządku obrad jako punktu trzydziestego
drugiego porządku obrad?
(Głos z sali: Ale nad czym…)
Głosujemy za moim wnioskiem o wprowadzenie
tego punktu – to, tak żeby wszystko było jasne.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 24 – przeciw.
(Głosowanie nr 83)
W związku z wynikami głosowania stwierdzam,
że punkt, którego brzmienie już dwukrotnie wyartykułowałem, przeczytałem, został wprowadzony
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do porządku jako punkt trzydziesty drugi porządku
obrad.
Poddaję pod głosowanie wniosek, również mój,
o wprowadzenie do porządku obrad ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
i rozpatrzenie jej jako punktu trzydziestego czwartego.
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę
wcisnąć „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie przycisku
„wstrzymuję się”.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 24 – przeciw.
(Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że umieściliśmy w porządku obrad punkt: ustawa o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
I rozpatrzymy ten punkt jako trzydziesty czwarty
punkt porządku obrad.
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
(Senator Bogdan Klich: Tak, tak.)
(Senator Sławomir Rybicki: Wniosek formalny.)
Bardzo proszę, pan senator Rybicki był pierwszy.
(Głos z sali: I senator Grodzki.)
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale w jakim
trybie, Panie Senatorze?)
Chciałbym złożyć wniosek formalny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wniosek formalny. Rozumiem. Bardzo proszę.)
Jest to wniosek o przesłanie 2 projektów ustaw,
które uważamy za uchwalone z wadą prawną, tj.
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Służby
Bezpieczeństwa etc. oraz ustawy o ochronie przyrody
i lasach, do właściwych komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Powtórnie.)
Uważamy, że procedowanie nad projektami ustaw
– w szczególności dotyczy to tej o obniżeniu emerytur i innych świadczeń dla funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa, aparatu bezpieczeństwa PRL – które obarczone są poważnymi wadami prawnymi…
Chciałbym, aby właściwe komisje mogły zapoznać
się nie tylko z odpowiedzią na list pana prezydenta,
który wczoraj skierował do marszałka Sejmu, ale również z wynikami działań, postępowań prokuratury
w tych sprawach, tak aby komisje mogły przedłożyć

247

Wysokiej Izbie kompetentne, rzetelne i uwzględniające wszystkie możliwe argumenty prawne sprawozdania.
Panie Marszałku, stoi pan również na straży godności Wysokiej Izby. Uważam, że nie powinniśmy
być traktowani instrumentalnie i nie powinniśmy
być narzędziem władzy. Zachowajmy podmiotowość
Senatu i procedujmy w zgodzie z przyjętymi standardami. Nie może siła stać ponad prawem, po prostu.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, tyle że ja nie rozumiem pana
wniosku. Musi pan go powtórzyć i wskazać, do których komisji chce pan skierować te 2 ustawy. Ja nie
usłyszałem tego we wniosku, chyba że nie słyszałem
– jeśli tak, to przepraszam.
(Senator Grażyna Sztark: Właściwych.)

Senator Sławomir Rybicki:
Do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej chciałbym skierować ustawę obniżającą
emerytury i świadczenia rodzinne aparatowi bezpieczeństwa PRL, zaś do Komisji Środowiska ustawę
o ochronie przyrody i lasach.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze, przepraszam bardzo, bo ten wniosek…)
Do czasu, aż komisje będą mogły zapoznać się
z wszystkimi argumentami, które w tej debacie padają, również z odpowiedzią marszałka Kuchcińskiego
na list pana prezydenta.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Mnie się wydaje, że
ten wniosek jest dość prosty. Dziękuję.)
Teraz rozumiem. Wcześniej nie podał pan… Panie
Senatorze, ten wniosek jest bardzo prosty, ale pan nie
sformułował tego wniosku do końca i nie wymienił
komisji, więc ja nie wiedziałem, do których chce pan
to skierować. Teraz już wiem.
Odnoszę wrażenie, że te komisje już obradowały
i złożyły sprawozdanie, ale chciałbym mieć pewność.
Więc, wie pan, jest możliwe w tej chwili, właściwie
nie w tej chwili… Ja bym tak powiedział: taki wniosek
jest zasadny i może go pan zgłosić w trakcie debaty,
dyskusji. Tymczasem my w tej chwili już dodaliśmy te
2 punkty do porządku obrad i te 2 komisje już obradowały. Pan, Panie Senatorze, ma pełne prawo do tego,
aby złożyć taki wniosek, ale nie na tym etapie, bo
na tym etapie my głosujemy nad porządkiem obrad.
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My ustaliliśmy porządek, a ten wniosek faktycznie
ma… Ten wniosek jest wnioskiem formalnym, ale
nie można zrealizować tego wniosku na tym etapie.
Ja bym poprosił pana o to, żeby pan był uprzejmy ten
wniosek złożyć w trakcie debaty i wtedy ten wniosek
zostanie rozstrzygnięty, dlatego że…
(Senator Mieczysław Augustyn: Wniosek można
złożyć w dowolnym momencie.)
…może pan wtedy wykazać, że komisja niezbyt
starannie… Ale to w trakcie… Nie można takiego
wniosku składać przed wysłuchaniem sprawozdawcy
komisji, do których proponuje pan ponownie skierować… Prawda? Tak że proszę, aby pan był uprzejmy…
Ja dopuszczam taki wniosek, ale wtedy, kiedy będzie
ku temu odpowiedni moment.
Bardzo proszę.
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku,
wydaje mi się, że wniosek formalny można złożyć
również na tym etapie…)
To znaczy, wie pan, każdy wniosek formalny…
Ten wniosek jest wnioskiem formalnym i poddam
pod głosowanie… Bo wie pan, my już przyjęliśmy
te 2 punkty, a pan proponuje, żeby je… Dobrze, ja
poddam pod głosowanie ten wniosek.
(Senator Stanisław Kogut: To przegłosujmy.)
(Senator Jan Dobrzyński: Sprzeciw.)
(Poruszenie na sali)
Momencik, proszę państwa. Moment.
Pan senator, jak rozumiem, zgłasza sprzeciw. Tak?
(Senator Jan Dobrzyński: Ja zgłaszam sprzeciw,
tak.)

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, poruszę ten temat w debacie.
Wycofuję wniosek formalny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Słucham?)
Wycofuję wniosek formalny. Złożę go w trakcie
debaty.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
W takim razie pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku!
(Marszałek Stanisław Karczewski: W jakim trybie,
Panie Senatorze?)
W trybie wniosku formalnego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę uprzejmie.)

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goście!
Zdecydowałem się złożyć ten wniosek formalny głęboko poruszony wypowiedzią pana senatora
Żaryna. Intencją senatorów Platformy Obywatelskiej
– po tym jak pan marszałek zacytował stosowne
punkty dotyczące ustaw – było tylko podniesienie
wątpliwości co do tego, czy decyzje podjęte w Sali
Kolumnowej mają już rangę ustawy, czy nie. A wątpliwości co do tego mają również inni urzędnicy,
w tym pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, pan prezydent Duda. Nasza intencja była taka, aby zająć się
tymi dokumentami dopiero po wyjaśnieniu wszelkich
wątpliwości, ponieważ mamy głębokie wątpliwości
co do tego, czy to już są ustawy.
(Senator Czesław Ryszka: Dzieci to widzą.)
To jest jedno, a wniosek formalny dotyczy czegoś innego. Wniosek formalny dotyczy prośby do
pana marszałka o wykreślenie słów niegodnych
senatora, niegodnych tej Izby z protokołu posiedzenia Senatu. Przypomnę, że poseł Szczerba został wykluczony z obrad za słowa o muzyce, która
łagodzi obyczaje.
(Senator Stanisław Kogut: Chyba nie tak było.)
Pan senator Żaryn, którego skądinąd cenię, mimo
że różnimy się poglądami, obraził nas in gremio i indywidualnie. Nie byłem nigdy, Panie Senatorze, kolaborantem. Mam w IPN status pokrzywdzonego. Nie
wiem, jaki pan ma status w IPN i nie jest to istotne,
ale musi pan sobie zdać sprawę z tego, że posunął się
pan za daleko – dlatego składam wniosek formalny –
nazywając panie i panów senatorów, bohaterów walki
o wolną Polskę, kolaborantami. Tu są bohaterowie,
przy których my, i pan, i ja, jesteśmy tylko skromnymi pionkami, którzy może coś drobnego wnieśli do
walki o wolność Rzeczypospolitej, dlatego składam
wniosek formalny o wykreślenie słów pana senatora
Żaryna z protokołu posiedzenia Senatu. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę. W jakim trybie?

Senator Jan Żaryn:
W drodze sprostowania.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Proszę się wsłuchać w moje słowa. Nie mówiłem,
broń Boże, o przeszłości – odwrotnie: powiedziałem,
że bardzo wielu z senatorów Platformy Obywatelskiej
to są prawdziwi działacze „Solidarności”. Mówiłem
o przyszłości, która stać się może, a zależy to od pań
i panów senatorów Platformy Obywatelskiej.
(Senator Jan Rulewski: To jest pomówienie.)
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Nie, o przyszłości mówiłem. Od państwa to zależy.
(Senator Tomasz Grodzki: To jeszcze gorzej.)
(Senator Jan Rulewski: Gruba krecha.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, proszę…
(Senator Jan Rulewski: To jest pomówienie, to
jeszcze gorzej.)
Panie Senatorze, bardzo proszę, zabierajmy głos
w sposób cywilizowany, w sposób…
(Senatorowie klubu Platforma Obywatelska skandują: Przeproś! Przeproś!)
(Senator Jan Dobrzyński: Przeciw!)
Pan senator, bardzo proszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Głos przeciwny.)
(Senator Czesław Ryszka: Ale jak zagłosujecie,
wtedy przeprosi.)
(Senator Aleksander Bobko: W trybie ad vocem
można?)
W jakim trybie?
(Senator Aleksander Bobko: W trybie ad vocem
do tego, co zostało powiedziane.)
Nie, nie. Nie był pan wymieniany, Panie Senatorze,
tak że nie udzielam panu głosu.
Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Składam sprzeciw z taką uwagą, że nie wiem, czy
na etapie braku protokołu powinniśmy coś wykreślać
i głosować nad tym wnioskiem. Protokołu w zasadzie
jeszcze nie ma, więc nie wiem, czy…
(Senator Jan Rulewski: Jest stenogram, jest stenogram.)
…jest konieczność takiego głosowania. A skoro
został zgłoszony wniosek przez senatora Platformy
Obywatelskiej, to ja składam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Zarządzam dosłownie trzyminutową przerwę,
czyli do godziny 13… Nie, do 14.00.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 56
do godziny 14 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady. Wznawiam obrady, Panie
i Panowie Senatorowie.
Przerwa techniczna była spowodowana tym, że
przekazałem panu senatorowi Klichowi regulamin
i musiałem poprosić o następny egzemplarz.
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A więc, Panie Senatorze – ja się zwracam do pana
senatora Grodzkiego – ten pana wniosek nie mieści
się w katalogu wniosków formalnych. Nie ma takiego sformułowania wśród tych, które są wyliczone.
Ja jako marszałek mogę podjąć decyzję o skreśleniu
z protokołu wypowiedzi senatora…
(Senator Jan Rulewski: No właśnie, no właśnie.)
…któremu nie udzieliłem głosu lub który kontynuował przemówienie po odebraniu mu głosu. Pan
senator Jan Żaryn mówił jednak po udzieleniu głosu
i ja nie przerywałem panu senatorowi.
Pan senator się zgłasza w trybie sprostowania.
Bardzo proszę, żeby pan senator zabrał głos.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję.
Dla dobra tej debaty, która bez wątpienia powinna być merytoryczna, bardzo chętnie przepraszam
panie i panów senatorów z Platformy Obywatelskiej.
(Oklaski)
Mam nadzieję, że to nam wspólnie pomoże wypracować właściwy wymiar tej bardzo ważnej ustawy.
I ponownie zachęcam do tego, byśmy nad nią debatowali. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To sprawę wyjaśniliśmy.
Pani senator Zdrojewska i pan senator Pociej –
w takiej kolejności.
Ale w jakim trybie, Pani Senator? Proszę…
(Senator Barbara Zdrojewska: Wniosek formalny.)
Proszę uprzejmie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ten wniosek był dzisiaj składany, ale brak było
reakcji.
Chciałabym złożyć wniosek o przerwę i wyprowadzenie sił policyjnych z terenu wokół Sejmu.
(Poruszenie na sali)
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Jest tutaj pan minister spraw wewnętrznych i administracji. Proszę powiedzieć, dlaczego tutaj, wokół Sejmu, są zgrupowane siły policyjne? Jak mamy
w takiej sytuacji obradować?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Pani Senator, ja…
(Senator Barbara Zdrojewska: To jest wniosek
formalny.)
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Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Pani Senator, ten wniosek już był podnoszony,
ale to nie jest wniosek formalny i tego wniosku nie
będziemy poddawać… Proszę zacytować, który…
Przekazałem panom senatorom.
Proszę bardzo, Panie Marszałku, jeśli pan chce
ad vocem, to proszę powiedzieć, w którym katalogu,
w którym punkcie jest ten wniosek zawarty.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan się mnie pyta?)
Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan się mnie pyta?)
Tak. Bo pan powiedział, zdaje się, że to jest wniosek formalny. Nie. To przepraszam, to przepraszam.
Nie. No to przepraszam bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mogę odpowiedzieć, ale ja akurat zgłaszałem…)
Tak, ale akurat to nie jest wniosek formalny, bo
on się nie mieści w katalogu wniosków formalnych
zawartych w Regulaminie Senatu.
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, przyjmując wcześniejszą pańską
argumentację, zgłaszam wniosek formalny o odroczenie posiedzenia do momentu, w którym zapoznamy
się z odpowiedzią marszałka Kuchcińskiego na pismo
skierowane do niego przez pana prezydenta, ponieważ
istnieje bardzo poważana wątpliwość prawna co do
sposobu procedowania. A jeszcze raz przypominam,
że tylko i wyłącznie względy proceduralne, względy
tego, w jaki sposób jest stanowione prawo, tylko te
względy leżą u podstawy tych naszych wniosków. Nie
merytoryczne. Bo jeżeli będziemy procedować, to
zapewne, myślę… Zresztą powiedział to pan senator
Żaryn, któremu bardzo dziękuję za to, że wzniósł się
ponad osobiste względy. Bardzo w imieniu wszystkich kolegów dziękuję za to, co pan przed chwilą
powiedział, za te przeprosiny. I bardzo bym prosił
o przegłosowanie wniosku formalnego o odroczenie.
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę jeszcze, Panie Senatorze, o sprecyzowanie swojego wniosku, bo jeśli pan wnosi
o odroczenie, to proszę go sformułować dokładnie:
do kiedy.
(Senator Jan Rulewski: Do odpowiedzi
Kuchcińskiego…)

Ale pan, Panie Senatorze, nie zgłaszał tego wniosku formalnego. I proszę nie podpowiadać panu senatorowi…
(Senator Aleksander Pociej: Panie… Nie, nie,
Panie Marszałku…)
…bo pan senator doskonale sobie radzi, naprawdę,
Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku…)
Bardzo dobrze sobie radzi.
(Senator Jan Rulewski: Ja chciałem panu pomóc.)
(Wesołość na sali)
Nie, ja też sobie dobrze radzę. Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Czy mogę?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Pan marszałek skończył rozmowę z senatorem
Rulewskim?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, już skończyłem.)
Panie Marszałku, co prawda w tzw. petitum mojego wniosku ja tego nie powiedziałem, ale w uzasadnieniu powiedziałem, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …że do czasu,
do momentu…)
…do momentu, do czasu odpowiedzi na pismo
pana prezydenta. I rozumiem, że nie jest tu zakreślona data…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem. Dobrze, rozumiem ten wniosek. Okej.
(Senator Aleksander Pociej: …natomiast…
Dziękuję bardzo.)
(Głosy z sali: Panie Marszałku! Panie Marszałku…)
Tutaj senatorowie… Ale proszę: spokojnie.
Nie wiem, który z panów pierwszy… Powiedzmy,
że ten, który jest bliżej – pan senator…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Gawęda.)
Pan senator Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw. Krótko
uzasadniam. Po pierwsze, otrzymaliśmy ustawę
podpisaną przez marszałka Sejmu, pana marszałka
Kuchcińskiego. I druga sprawa: zgodnie z konstytucją panu prezydentowi przysługuje konstytucyjne prawo niepodpisana tej ustawy w przypadku,
kiedy Senat tę ustawę przyjmie. Dlatego nie widzę
powodów, żebyśmy odraczali posiedzenie Senatu.
Dziękuję.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głosujemy nad wnioskiem formalnym pana senatora Aleksandra Pocieja o odroczenie posiedzenia
do czasu otrzymania wyjaśnień od pana marszałka
Kuchcińskiego.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Pocieja?
Proszę przycisnąć przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw.
(Głosowanie nr 85)
Wniosek formalny pana senatora został odrzucony.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę. W jakim
trybie?
(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie formalnej.)
Słucham?
(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie formalnej.)
Ale w sprawie czy z wnioskiem? Bo sprawa…
(Senator Mieczysław Augustyn: Z wnioskiem formalnym.)
Wniosek formalny, tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Rozumiem. To proszę bardzo. Bo jeśli w sprawie,
to nie ma takiej możliwości.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uregulowanie kwestii wysokich emerytur ludzi,
co do których działalności w przeszłości mamy bardzo poważne wątpliwości, jest poza sporem w tej
Izbie.
(Senator Waldemar Kraska: No, SB…)
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Może najpierw
rozpocznijmy dyskusję…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Głosujemy.)
A całe nieporozumienie polega na tym, że tu cały
czas o dokumentach, które napłynęły do komisji i do
Wysokiej Izby, mówi się jak o ustawie. Otóż znacie
państwo zapewne poważne opracowania znanych,
cenionych konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że
te dokumenty ustawami nie są.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, przepraszam bardzo, ale pan nie zgłasza,
jak do tej pory, wniosku formalnego. Proszę o sprecyzowanie wniosku formalnego.)
Dobrze. Zmierzam do tego, ażebyśmy odroczyli
to posiedzenie do momentu…
(Senator Jan Maria Jackowski: Do Wigilii.)
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to już
było…)
(Rozmowy na sali)
Ale chwileczkę!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze… No,
bardzo proszę, Panie Senatorze, o dokończenie tego
wniosku.)
…do momentu uzyskania wiarygodnych ekspertyz, które stwierdzą, czy te dokumenty są, czy nie są
ustawami. Bo nie tylko pan prezydent ma co do tego
wątpliwości, ale również bardzo wielu konstytucjonalistów. Pan prezydent ex post, później, oczywiście ma
te wspomniane możliwości, ale na wypadek, gdyby
okazało się, że doszło w Sejmie do poważnych naruszeń procedury, my, procedując tutaj, nie powinniśmy
przykładać do tego ręki, dlatego, Panie Marszałku,
że jesteśmy nie tylko senatorami, ale jesteśmy też,
z tego tytułu, funkcjonariuszami publicznymi, a to
powoduje, że nie powinniśmy…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, pan w tej chwili prowadzi już
dyskusję. Ja przepraszam bardzo, wniosek formalny
powinien być zgłoszony krótko i krótko uzasadniony. A pana wniosek był już poddany pod głosowanie przed chwilką. Ja nie przyjmuję tego wniosku.
Dziękuję bardzo… Nie, bo ten wniosek już był przegłosowany. Nie będziemy głosowali cały czas nad
tymi samymi…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie był tożsamy.)
Był tożsamy, był. Panie Senatorze, bardzo proszę
zapoznać się… Dałem panu senatorowi Klichowi regulamin. Ogłoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia – było. Tak że ten wniosek został… Możecie
państwo na tysiąc sposobów interpretować, ale ja nie
będę głosował nad wnioskami interpretowanymi, tylko nad wnioskami formalnymi. Nad tym wnioskiem
było głosowanie. Mamy wynik. Możecie państwo
jeszcze raz zapoznać się z tym wynikiem.
Pan senator Jan Rulewski. W jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: W trybie formalnym…
wniosku formalnego.) (Wesołość na sali)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tutaj jest podobny problem wynikający z prawa.
Jak wiadomo, co najmniej 2 partie, ale nie wiem,
ilu obywateli, zgłosiło do prokuratury doniesienie
o popełnieniu przestępstwa w Sejmie. Prokuratura
na razie nie odrzuciła tego wniosku. Mój wniosek
formalny brzmi tak: aby odroczyć prace nad punktem
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trzydziestym drugim i kolejnymi ustawami uchwalonymi…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Trzydziestym
drugim…)
…ustawami tzw. kolumnowymi przynajmniej do
czasu odpowiedzi prokuratury na doniesienie. W uzasadnieniu, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podaję,
że byłem naocznym świadkiem obrad grupy posłów,
która zebrała się w Sali Kolumnowej i w liczbie nieokreślonej, autorstwa nieokreślonego, podjęła…
(Senator Jarosław Rusiecki: W tym samym czasie…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, ale to już jest w tej chwili…)
Przepraszam, ale uzasadniam. Uzasadniam, że to
uwiarygadnia te…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ale tę argumentację słyszymy tutaj już po raz kolejny.)
…Podjęła działania nad tym, co jest zwane ustawą, a co w moim przekonaniu – najlepszym dla strony
PiS – może być co najwyżej rezolucją. Tym samym
uwiarygodniony jest moim zdaniem zarzut osób i instytucji, które zgłosiły doniesienie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
Ja nie uznaję tego wniosku jako kolejnego… Ten
wniosek o odroczenie przed chwilką już był przegłosowany…
(Senator Jan Rulewski: Ale Panie Marszałku, to
prokurator…)
Panie Senatorze, wniosek formalny tego typu, jaki
pan w tej chwili zgłosił, przed chwilką był przegłosowany. Nie poddam pod głosowanie po raz drugi
takiego samego wniosku.
Bardzo proszę, pan senator Klich. W jakim trybie
wniosek?
(Senator Bogdan Klich: W trybie formalnym.)

Senator Bogdan Klich:
Mam w zwyczaju, Panie Marszałku, zwracać to,
co zostało mi pożyczone, w związku z czym zwracam
panu marszałkowi Regulamin Senatu.
(Senator Bogdan Klich podaje egzemplarz
Regulaminu Senatu marszałkowi Stanisławowi
Karczewskiemu)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dziękuję. Ale już pan się z nim zapoznał, tak?)
Chciałbym poprosić, żeby pan marszałek zechciał
zapoznać się…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Zapoznał się
pan? Bo ja mogę pożyczyć go jeszcze na dłużej.)
(Wesołość na sali)
…z tym dokumentem, który jest dokumentem
zasadniczym dla wszystkich Polek i Polaków, także dla pana marszałka. I dlatego bezzwrotnie…
(Oklaski)
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skandują: Konstytucja! Konstytucja!)
I dlatego bezzwrotnie i na zawsze, Panie
Marszałku, przekazuję w pańskie ręce Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej.
(Senator Bogdan Klich podaje egzemplarz
Konstytucji RP marszałkowi Stanisławowi
Karczewskiemu)
A teraz, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę zgłosić wniosek, a ja za chwileczkę otworzę na stronie z odpowiednim artykułem, który cytowałem. Pozwolę sobie jeszcze raz
go przeczytać, bo pan na pewno nie zapoznał się
z tym artykułem.)
Jakby pan marszałek zechciał otworzyć na stronie
z art. 113 konstytucji… Art. 113 konstytucji mówi
o tym…
(Głos z sali: Jaki jest wniosek?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jaki jest wniosek formalny? Panie Senatorze, nie będziemy…)
Najpierw uzasadnię, a potem złożę… Art. 113
mówi o tym, że posiedzenia Sejmu są jawne, że posiedzenia Sejmu są jawne.
(Głos z sali: Ale my jesteśmy w Senacie.)
Art. 61 konstytucji, którą pan marszałek ma
w swoich rękach, mówi o tym, że obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej i że obejmuje
ono dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej. Te dwa
zapisy konstytucji zostały w Sejmie złamane, Panie
Marszałku.
(Poruszenie na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
I w związku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, ja odbiorę panu głos…)
Proszę mi nie przerywać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No bo proszę…)
Proszę mi nie przerywać, dlatego że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja mam prawo
panu przerwać.)
…ja jeszcze nie skończyłem. Panie Marszałku, ja
nie skończyłem uzasadnienia.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja mam
prawo przerwać panu.)
(Głos z sali: Wniosek!)
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Ale to nie jest eleganckie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No trudno.
Może pan tak to oceniać, ale ja mam prawo… Ja tutaj
jestem marszałkiem i ja mam prawo przerwać panu.)
Ale to nie jest eleganckie. Ja jeszcze nie skończyłem uzasadnienia, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pan, Panie
Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Ja nie jestem marszałkiem. Pan jest marszałkiem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, przejęzyczyłem się…)
…i to pan ma stać na straży prawa i innych zasad.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …daj Boże,
żeby nigdy tak nie było. Przepraszam bardzo.)
(Głos z sali: Wniosek!)
Chciałem skończyć uzasadnienie i poprosić pana
marszałka… i na zakończenie złożyć wniosek formalny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale ja
pana chcę upomnieć…)
W związku z tym, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku… Panie Senatorze, ja pana chcę upomnieć
i bardzo proszę o przerwanie…)
(Poruszenie na sali)
O!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Jak pan marszałek mnie chce upomnieć za to, że
się odwołuję do konstytucji, to chętnie tego wysłucham.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To dobrze, że
pan tak… Panie Senatorze, proszę o zwięzłe przedstawienie – zgodnie z regulaminem – swojego wniosku
formalnego.)
Z przyjemnością przedstawię, po uzasadnieniu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do tej pory
pan tego nie robił.)
Z przyjemnością przedstawię, po uzasadnieniu.
Po drugie, w Sejmie zostały złamane przepisy
regulaminu przy przyjmowaniu także trzech ustaw,
o których dzisiaj nie mówimy na tej sali, a które pan
marszałek…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę do rzeczy. Proszę do rzeczy.)
…chce wprowadzić do porządku kolejnego naszego posiedzenia Senatu. Na kolejnym posiedzeniu
mamy rozpatrywać zasadniczą ustawę, czyli ustawę
budżetową. Mamy rozpatrywać także ustawę o instytutach badawczych, do której to ustawy są zastrzeżenia.
I mamy wreszcie rozpatrywać ustawę nowelizującą
kodeks postępowania cywilnego, też dyskusyjną.
Pan marszałek na dzisiejszym posiedzeniu konwentu poinformował o tym, że ma taki zamiar, zamiar
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wprowadzenia tego do porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu. Wnoszę o to, abyśmy już dzisiaj ze
względu na wady prawne tych ustaw, takie same jak
przy tych dwóch dzisiejszych, już wprowadzonych
do porządku ustawach, do porządku najbliższego
posiedzenia Senatu tego nie wprowadzali. I taki jest
mój wniosek formalny, Panie Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, Panie Senatorze… Z przykrością muszę
stwierdzić, Panie Senatorze, że pan powtarza już po
raz trzeci albo czwarty ten sam wniosek. Ten wniosek
jest nielogiczny i ja go nie przyjmuję, bo on już był
przed chwilką przegłosowany…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Panie Senatorze, proszę, żeby już teraz pan nie
mówił, bo ja panu nie udzieliłem głosu i to jest nieeleganckie. Panie Senatorze, ten wniosek o odroczenie był już przegłosowany, został przegłosowany. Ja
mogę tylko panu przypomnieć, jaki był wynik tego
głosowania, i tylko tyle. Tak że ja nie przyjmuję tego
wniosku, bo on przed chwilką był niestety przegłosowany.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, to nie
jest ten wniosek.)
Bardzo proszę… Panie Senatorze, akurat teraz
ja interpretuję, nie pan. Ja nie udzielam panu głosu.
Proszę bardzo, pan senator.
(Senator Grzegorz Napieralski: Nie wiem, czy
mnie słychać… O, teraz słychać. Dziękuję bardzo,
Panie Marszałku…)
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Ja tak bardzo zwięźle, skoro pan prosi, w celu
usystematyzowania i uporządkowania dzisiejszych
obrad.
Pojawił się wniosek formalny pana senatora
Grodzkiego, dotyczący tego, aby z dzisiejszego protokołu czy stenogramu wykreślić słowa dotyczące
senatorów, szczególnie opozycji, które wygłosił pan
senator Żaryn. Pan senator Żaryn dzisiaj swoją postawą, godną postawą i dobrą podstawą… Przeprosił
i zachował się bardzo godnie. Ale pojawił się też
sprzeciw, również formalny, senatora Dobrzyńskiego:
ponieważ nie mamy wydrukowanego stenogramu,
więc trudno debatować, co wykreślać, a czego nie.
Zatem mój wniosek jest następujący. Bardzo proszę
o zarządzenie półgodzinnej przerwy, wydrukowanie stenogramu z tymi słowami, tak abyśmy mogli
się z nimi swobodnie zapoznać i odpowiednie słowa
wykreślić, zgodnie z tym, o co wnosił pan senator
Grodzki.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Panie Senatorze, już tę sprawę dyskutowaliśmy,
debatowaliśmy i ja nie sądzę, żebyśmy ponownie musieli… Ale, jak rozumiem, Panie Senatorze, jest pana
wniosek formalny o przerwę i ja… Czy jest sprzeciw?
No, proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, to głosujemy nad wnioskiem pana senatora Napieralskiego.
(Głos z sali: Wniosek formalny…)
Ja wiem. Pan senator Napieralski złożył wniosek
formalny o zarządzenie przerwy półgodzinnej.
Kto jest za wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw.
(Głosowanie nr 86)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Proszę państwa, nie ma już więcej wniosków formalnych.
Informuję państwa, że porządek obrad zaproponowany przeze mnie został przyjęty.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 394, a sprawozdania komisji – w drukach nr 394 A i 394 B.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii!)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

która wczoraj zajęła się rozpatrzeniem rządowego
projektu… rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.
Na wstępie kilka słów uzasadnienia do ustawy.
Omawiana ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą
w aparacie bezpieczeństwa PRL poprzez ustalenie
na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
Zauważyć należy bowiem, że rozwiązania wprowadzone na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin, tzw. ustawy dezubekizacyjnej, nie okazały się w pełni skuteczne, gdyż cel tej
ustawy nie został osiągnięty w zakładanym zakresie.
W ocenie projektodawcy konieczne jest ograniczenie przywilejów emerytalnych i rentowych
związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ponieważ nie
zasługują one na ochronę prawną, przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej. W odczuciu społecznym należy zastosować
elementarną sprawiedliwość w traktowaniu przez
system prawny wolnej Rzeczypospolitej Polskiej
przypadków byłej służby w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa, szczególnie w zakresie podziału dóbr materialnych w demokratycznym społeczeństwie.
Jako przywilej należy rozumieć ustalenie świadczeń emerytalnych i rentowych na zasadach wynikających z ustawy zaopatrzeniowej znacznie korzystniejszych w stosunku do sposobu ustalania emerytur
i rent zdecydowanej większości obywateli na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Jako podstawa wymiaru
emerytury lub renty inwalidzkiej w systemie zaopatrzeniowym przyjmowane jest bowiem uposażenie
należne na ostatnio zajmowanym stanowisku, a kwota
emerytury lub renty inwalidzkiej może stanowić nawet 80% lub 90% tego uposażenia.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik)
O ile w przypadku funkcjonariuszy strzegących
bezpieczeństwa państwa, obywateli i porządku publicznego taki sposób ustalenia świadczeń emerytalnych i rentowych jest jak najbardziej zasadny,
o tyle jest on nie do przyjęcia w stosunku do byłych
funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz państwa
totalitarnego, a więc w organach i instytucjach, które
systemowo naruszały przyrodzone prawo człowieka
i rządy prawa.
Zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru represyjnego. Nie ustanawiają odpowiedzialności
za czyny karalne popełnione w okresie PRL ani nie
zastępują takiej odpowiedzialności, a jedynie odbierają niesłusznie przyznane przywileje. Nie ma bowiem uzasadnienia dla otrzymywania przez byłych
funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz państwa
totalitarnego świadczeń emerytalnych i rentowych
w kwotach rażąco przewyższających średnią wysokość świadczenia wypłacanego w ramach powszechnego systemu emerytalnego.
W związku z ewidentną potrzebą doprecyzowania katalogu jednostek, w których służba była
pełniona na rzecz państwa totalitarnego, oraz
z uwagą Instytutu Pamięci Narodowej, ażeby nie
wprowadzać teraz zmian w ustawie lustracyjnej,
gdyż mogłoby to wpływać w sposób istotny na
prowadzone postępowania lustracyjne oraz na
sam proces składania i badania oświadczeń lustracyjnych, zaproponowano wprowadzenie art. 13b
w ustawie zaopatrzeniowej, który enumeratywnie
określa, jaka służba zostaje uznana za służbę na
rzecz państwa totalitarnego.
Pojęcie służby w organach bezpieczeństwa państwa zostaje zastąpione pojęciem służby na rzecz
państwa totalitarnego, ażeby nie wprowadzać nowej
definicji organów bezpieczeństwa państwa wyłącznie
na potrzeby ustawy dezubekizacyjnej.
Ustawa dezubekizacyjna z 2009 r. stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
z 24 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawodawca, stanowiąc ustawę z 2009 r.,
nie naruszył istoty prawa do zabezpieczenia społecznego. Chociaż obniżenie świadczeń emerytalnych
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski
Ludowej trybunał uznaje za znaczne, to jednak
mieści się ono w ramach swobody ustawodawcy
wyznaczonej konstytucją. Do naruszenia prawa do
zabezpieczenia społecznego doszłoby w szczególności w sytuacji, w której ustawodawca odebrałby im
prawo emerytalne albo obniżył je do wysokości poniżej minimum socjalnego. Obniżając świadczenia
emerytalne, ustawodawca nie tylko zagwarantował,
że nie może być ono niższe od kwoty najniższej
emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń
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społecznych, ale i zapewnił, że przeciętna emerytura
przysługująca na podstawie nowych przepisów pozostaje w dalszym ciągu istotnie wyższa niż średnia
emerytura wypłacana w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Trybunał stwierdził
także, iż ochrona praw nabytych nie oznacza nienaruszalności tych praw i nie wyklucza stanowienia regulacji mniej korzystnych. Trybunał Konstytucyjny
wielokrotnie bowiem podkreślał, że odstąpienie od
zasady ochrony praw nabytych jest dopuszczalne,
jeżeli przemawiają za tym inne zasady, normy lub
wartości konstytucyjne. Według utrwalonego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony
praw nabytych nie ma zastosowania do praw nabytych niesłusznie lub niegodziwie, a także do praw
niemających oparcia w założeniach obowiązującego w czasie orzekania porządku konstytucyjnego.
W ocenie trybunału uprzywilejowane prawa emerytalne nabyte przez funkcjonariuszy zostały nabyte niegodziwie, nie można bowiem uznać celów
i metod działania organów bezpieczeństwa Polski
Ludowej za godziwe. Trybunał stwierdził, że służba
w instytucjach i organach państwa, które systemowo
naruszały przyrodzone prawa człowieka i rządy prawa, nie może w demokratycznym państwie prawnym
uzasadniać roszczeń do otrzymywania przywilejów
uzyskanych przed upadkiem dyktatorskich reżimów.
Trybunał Konstytucyjny ponownie podkreślił, że
pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego
nie oznacza aprobaty dla pełnienia służby w byłej komunistycznej tajnej policji politycznej i nie
przekreśla faktu, iż zainteresowani funkcjonariusze
odbywali służbę w tej instytucji dobrowolnie.
Poza wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
podkreślenia wymaga szeroki zakres orzecznictwa
sądów powszechnych, jakie powstało na gruncie
odwoływania się od decyzji ustanawiających nową
wysokość świadczeń emerytalnych. Mam na myśli
w szczególności uchwałę Sądu Najwyższego z dnia
3 marca 2011 r. W ocenie Sądu Najwyższego ustawa
z 2009 r. nie stanowi jakiegokolwiek naruszenia powszechnej zasady równości lub proporcjonalności
świadczeń uzyskiwanych z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych przez osoby pełniące
służbę w organach bezpieczeństwa państwa totalitarnego, które stosowały bezprawne, niezgodne
z prawem lub niegodziwe metody działania, dopuszczając się przemocy politycznej wobec innych
obywateli, w porównaniu do standardów świadczeń
uzyskiwanych z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.
W sprawie możliwości pozbawienia przywilejów
emerytalnych wypowiedział się także Europejski
Trybunał Praw Człowieka, który uznał, że ograniczenie przywilejów emerytalnych byłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa mieści się w granicach
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik)
marginesu oceny państwa oraz zmierza śmiało do
usunięcia nierówności między systemem mundurowym a systemem powszechnym, które to nierówności powszechnie uznawane były za niesprawiedliwe
i wymagające reakcji państwa. Europejski Trybunał
Praw Człowieka stwierdził, iż polski parlament, mając
na względzie moralnie naganną rolę, jaką odegrała
była Służba Bezpieczeństwa, tj. policja polityczna,
w utrwalaniu ustroju komunistycznego i represjonowaniu organizacji i osób broniących demokracji,
oraz z uwagi na fakt, że osobom zatrudnionym w tej
służbie przyznano różne przywileje, w tym również
gospodarcze, uznał, że dalszego korzystania przez
tych funkcjonariuszy z korzystnych praw emerytalnych nie da się pogodzić z zasadą sprawiedliwości
społecznej.
W dniu wczorajszym w posiedzeniu komisji
brali udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa
Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej,
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Pan minister przedstawił uzasadnienie ustawy. Głos w sprawie proponowanych zmian zabrali przedstawiciel Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, a także przedstawiciel
Biura Legislacyjnego. Padły też pytania do ministra.
Dyskusji w zasadzie nie było. Wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek został przyjęty. Było 5 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Stanisława Koguta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie
Senatorowie! Panie Ministrze! Drogie Media!
Senator Ambrozik szczegółowo przedstawił tę
ustawę. Ja złożę sprawozdanie z 2 posiedzeń Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Pierwsze posiedzenie odbyło się wczoraj i od razu
zostało zamknięte przez pana przewodniczącego.
Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane na wniosek
pana marszałka. Posiedzenie komisji rozpoczęło
się od wystąpienia pana senatora Augustyna, któ-

ry używał tych samych argumentów, których dzisiaj, Panie Senator i Panowie Senatorowie Platformy
Obywatelskiej, używaliście, żeby odrzucić plan obecnego posiedzenia Senatu.
Pan senator Augustyn powiedział znamienne
i bardzo ważne słowa – aż byłem zdziwiony, że padły one z ust senatora Platformy Obywatelskiej – że
Trybunał Konstytucyjny ma prawo ogłosić odnośnie
do decyzji Sejmu, czy była ona zgodna z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie, a dzisiaj poszliście
państwo w drugą stronę, ciągle argumentując słowami prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana
Andrzeja Dudy.
Po wypowiedzi pana senatora przewodniczący
komisji, pan Jarosław Duda, przekazał prowadzenie
obrad komisji jej wiceprzewodniczącym, a pan przewodniczący i pan senator Libicki opuścili posiedzenie
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej…
(Głos z sali: …i Społecznej.)
Na posiedzeniu komisji była atmosfera ogromnego dialogu między rządem a komisją, padły na nim
znamienne dla mnie słowa. Nie ukrywam, że ogromnie się utożsamiam z tymi słowami. Opozycjoniści,
ludzie internowani, ludzie „Solidarności” czekali na
ten projekt ustawy 27 lat. Ciągle zadawano nam pytania, mnie także: panowie, do kiedy kaci będą mieli
większe prawa od ofiar? Dlaczego ja, jako człowiek
internowany, prześladowany, mam mniejszą emeryturę niż ludzie, którzy popierali system totalitarny,
albo w ogóle jej nie mam? Ludzie internowani pytali o to, dlaczego ci, którzy strzelali do górników
w kopalni „Wujek”, i dlaczego ci, którzy strzelali do
stoczniowców w Stoczni Gdańskiej, mają tak ogromne przywileje. Nie ukrywam, że padały pytania, także
w luźnych dyskusjach z panem senatorem Rulewskim,
kiedy myśmy rozmawiali…
Mnie uspokoiło jedno: pan minister Zieliński
powiedział, że ten okres obejmuje czas od 1944 r.
do 31 lipca 1990 r. Pan minister Zieliński jasno
stwierdził… Bo była wytwarzana pewna psychoza,
że milicjanci, strażacy zostaną pozbawieni emerytur.
(Senator Mieczysław Augustyn: Będą mieli je obniżone.)
Pan minister Zieliński odpowiedział, że nie zostaną pozbawieni emerytur.
Była także dyskusja, Państwo Drodzy, bo umówmy się, że dzisiaj atmosfera… Powiem tak… No, pan
senator Żaryn może trochę za ostro powiedział, ale
powiedzmy tak: po waszej stronie i po naszej są ludzie „Solidarności”, jesteśmy ludźmi „Solidarności”.
To w Gdańsku na Zaspie – mówię tutaj do ludzi
„Solidarności” z Gdańska, z Bydgoszczy – papież
św. Jan Paweł II powiedział tak: „Jedni drugich
brzemiona noście”. I: „Nie ma wolności bez solidarności”. I Państwo Drodzy, dla mnie, człowieka
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(senator sprawozdawca S. Kogut)
„Solidarności”… Już powiedziałem, jak widzę na
placu gen. Dukaczewskiego, jak widzę pułkowników z SB, Państwo Drodzy, jak widzę pana wojewodę Kozłowskiego… Państwo Drodzy, ojczyznę mamy tylko jedną, nazywa się Rzeczpospolita
Polska. Rzeczpospolita Polska! I Państwo Drodzy,
boleję nad tym – mówię to prywatnie, jako senator
Stanisław Kogut – że w Parlamencie Europejskim
niektórzy europosłowie mówią: co wy się tam martwicie Syrią, Aseppo, gdzie giną niewinne dzieci,
niewinni ludzie, będziecie za to widzieć, co się będzie działo w Polsce.
(Senator Grażyna Sztark: Aleppo.)
Dla mnie to było porażające.
I powiem tak: komisja jednogłośnie podjęła uchwałę – 5 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie
wstrzymał – udzielając poparcia temu projektowi
ustawy.
Ja powiem jeszcze jedno. Też tu już mówiłem,
Drodzy Państwo, że ja szanowałem ogromnie świętej
pamięci pana premiera Tadeusza Mazowieckiego,
ale uważam, że kiedyś, w historii, ta gruba krecha to
był ogromny błąd, bo jakby była tu dekomunizacja,
lustracja, tak jak to było w Czechach, to nie byłoby problemu. Nikt z ludzi „Solidarności” nie żądał
Syberii, Katynia… No ale nie byłoby piastowania
stanowisk przez ludzi, którzy byli powiązani systemem totalitarnym, przez 10 lat. Dobrze, że tu senator
Augustyn powiedział, że jesteśmy tak różni. Państwo
Drodzy, ja wiem, różni są ludzie, bo mają przeszłość
i Frontu, i PRON-ów, i WRON-ów, ale to naprawdę…
Państwo Drodzy, dzisiaj powinniśmy zrealizować
testament tych młodych chłopaków, którzy zginęli
w kopalni „Wujek”, w Stoczni Gdańskiej, tak żeby
ci, którzy zabijali, naprawdę nie brali tych astronomicznych emerytur. I kaci… Według mnie… Ja to
bym im dał najniższą emeryturę, żeby spróbowali
przeżyć jak ci moi koledzy i koledzy wasi, waszych
ludzi z „Solidarności”, którzy żyją za głodowe pensje,
za głodowe renty, po 800 zł brutto, a niektórzy nawet
tych rent nie mają.
W związku z tym Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej jest za poparciem tej ustawy.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Wach. Bardzo proszę.

257

Senator Piotr Wach:
Ja mam pytanie do pana senatora Ambrozika, jeśli
można.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
oczywiście.)
Chciałbym zapytać, czy podczas posiedzenia komisji była dyskutowana sprawa następująca, a mianowicie to, że wobec poważnych zastrzeżeń prawnych
– do tego stopnia poważnych, że my uznajemy te
ustawy za nieistniejące, za nieuchwalone… Czy było
brane pod uwagę to, że w przypadku zakończenia
tzw. procesu legislacyjnego ta kwestia mogłaby być
podstawą do procesów cywilnych i do poważnych
kłopotów i formalnych, i finansowych państwa?
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę o zadanie pytania.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie do pana senatora Koguta oraz do poprzednika, ale także do wspierających go senatorów,
m.in. Żaryna. A pytanie to ma związek z uchwałą
z poprzedniego punktu, dotyczącą św. Brata Alberta.
Jeśliby do państwa przyszedł ubek po kawałek chleba,
tobyście mu udzielili pomocy czy byście mu nie dali?
(Senator Stanisław Kogut: Dałbym.)
(Senator Czesław Ryszka: Suchego, suchego.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Rozumiem, że to było pytanie do pana senatora
Żaryna, a pan senator Żaryn…
(Senator Jan Rulewski: Do Koguta, do Koguta.)
…nie jest sprawozdawcą.
(Rozmowy na sali)
Senator Żaryn nie jest sprawozdawcą, ale wszyscy
odpowiedzieli krótko: tak.
Dobrze, bardzo proszę o…
(Senator Jan Rulewski: Daliby?)
Daliby. Każdy by dał.
Pan senator Wach skierował pytanie do pana senatora Ambrozika.
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jak sobie przypominam, Panie Senatorze, podważana była legalność głosowania w Sejmie. Kwestia,
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(senator R. Ambrozik)
czy ta ustawa będzie podstawą do procesów cywilnych, nie może być teraz rozważana, dlatego że ta
ustawa w tym momencie nie jest ustawą – jest projektem. Pan prezydent będzie miał możliwość niepodpisania tej ustawy, zawetowania jej. Swoją drogą dziwne
jest takie podejście do demokracji, że nielegalne jest
głosowanie, a legalne jest blokowanie obrad Sejmu
przemocą.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Wach: Moje pytanie było inne. Czy
mogę…)
Momencik, Panie Senatorze, za chwileczkę. Pan
senator jeszcze odpowiada na pytania, a jeśli pan chce
zadać pytanie, to bardzo proszę później się zgłosić. Ja
oczywiście udzielę panu głosu, nie będzie problemu.
(Senator Stanisław Kogut: Ja odpowiem na pytanie
pana senatora Rulewskiego.)
Proszę bardzo, pan senator sprawozdawca.

Senator Stanisław Kogut:
Odpowiem panu tak, jak jest napisane w Ewangelii.
Jak pobito Żyda, obok szedł Samarytanin i tego pobitego Żyda opatrzył. I ja też bym go opatrzył jako
człowiek, katolik, chrześcijanin – także oficera
Służby Bezpieczeństwa – i dałbym mu chleb. Bo jest
powiedziane – dobrze pan o tym wie jako katolik –
że głodnych należy nakarmić. I nakarmiłbym tego
głodnego, ale też nie ma winy bez kary ani kary bez
winy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach, jak rozumiem, chce o coś dopytać.
(Senator Piotr Wach: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
Chciałbym sprecyzować pytanie. Otóż ja pytałem
o stanowisko komisji i o to, czy dyskutowano o tej
sprawie na posiedzeniu komisji. Przy okazji powiem
o następującej kwestii. To, że prezydent zwraca się
formalnie do marszałka Senatu o wyjaśnienie, jaki
był tryb głosowania, jest czymś…
(Głosy z sali: Sejmu, Sejmu.)

Tak, Sejmu. To jest jakimś ewenementem, tego
dotąd nie było. I stąd nasze wątpliwości. To, że prezydent może zawetować ustawę, że może ją przesłać
do Trybunału Konstytucyjnego, to wiemy, ale ten
tak jakby podwójny tryb i ta natychmiastowa reakcja
prezydenta budzą wątpliwości. Tak ważne ustawy,
w tym również ustawa budżetowa, która nadchodzi,
nie powinny być procedowane w tym trybie. Stąd
moje pytanie, czy komisja się tym zajmowała.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No ale, Panie Senatorze, po co pan mówi o ustawie
budżetowej i o tym, że nie może być tak procedowana, skoro jeszcze pan nawet nie wie, jak będzie ona
procedowana? Proszę nie nadużywać formuły pytań
do stawiania tez, i to z gruntu nieprawdziwych.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, odpowiedzieć
na pytanie.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, nie zajmowaliśmy się
problemem, o którym pan mówił. Komisja nie zajmowała się tym problemem. Ja przynajmniej o tym
nie słyszałem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców?
Pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Ja mam pytanie do pana senatora Ambrozika. Czy
mógłby pan przypomnieć, a właściwie powiedzieć
nam, kto ustalał listę tych instytucji i szeroko pojętych organów bezpieczeństwa? Czy była na ten temat
dyskusja? Czy ktokolwiek podważał sensowność tej
listy funkcjonariuszy, którzy mają być objęci ustawą
i którym mają być odebrane te przywileje?

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

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Podczas prac komisji nikt nie podważał tego enumeratywnego katalogu służb i instytucji wymienionych w art. 13b. A ustalał tę listę IPN.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców? Nie.
To bardzo panom dziękuję…
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, ja się zgłaszałem.)
A, to nie widziałem.
Bardzo proszę, jeszcze pan senator… Czekajcie
panowie, jeszcze pan senator Jan Rulewski. Bardzo
proszę.

Senator Jan Rulewski:
Do pana senatora sprawozdawcy, pana Koguta,
który łączy wartość merytoryczną ustawy i swoje
odczucia, niewątpliwie bohaterskie, i, jak wskazuje,
warte podkreślenia, mam dwa pytania. Czy znana jest
panu szkodliwa działalność tajnych współpracowników w okresie pańskiej działalności? A jeśli tak, to
dlaczego w tej ustawie nie występuje liczba 100 tysięcy… Chodzi o tych, którzy w sposób ewidentny,
w trosce o swoje przywileje, apanaże, pieniądze donosili na osoby, których troską była niepodległość,
suwerenność i prawa społeczne Polaków. Czy pan
zgłaszał taką propozycję? Czy rząd to zgłaszał?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Stanisław Kogut:
Odpowiadam panu senatorowi Rulewskiemu.
W tej ustawie, Panie Senatorze, jest zapis, że jeżeli
ktoś – tam jest podana data: 1 sierpnia 1990 r. – mimo
tego, że był współpracownikiem, udowodni że…
(Senator Jan Rulewski: Ale ja o tych nie pytałem.)
No nie, ale m.in. tego to dotyczy. Jeżeli udowodni,
że bez wiedzy swoich przełożonych pomagał ludziom
albo organizacjom, które działały przeciwko systemowi totalitarnemu, to nie podlega tej ustawie. A było
wielu takich pracowników – wiem do czego pan zdąża
– których trzeba było podać do prokuratury, bo…
(Senator Jan Rulewski: Ale ja nie pytam o tych,
którzy…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie
Marszałku, ale pan senator Kogut jest albo zmęczony, albo zaspany. Ja nie pytałem o tych, którzy
zachowali się…)
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Proszę, Panie Senatorze, nie oceniać się wzajemnie, bo to może…
(Senator Jan Rulewski: Pytam o tych, z tych
100 tysięcy, którzy nie zachowali się godnie i donosili, i nadal byli tajnymi współpracownikami. Czy
zgłaszał pan propozycję ujęcia tej kwestii w ustawie?
Czy zgłaszał ją rząd lub inne osoby?)
(Senator Stanisław Kogut: Tak, zgłaszałem, z tym
że jest demokracja i niektóre wnioski…)
(Senator Leszek Czarnobaj: I zostały odrzucone.)
(Senator Stanisław Kogut: …zostały przegłosowane, w związku z czym ustawa wchodzi w życie
w takim kształcie, w jakim wchodzi.)
(Senator Jan Rulewski: Czy pan zgłosi taką poprawkę?)
Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: To jest moja sprawa,
sprawa mojego sumienia czy ja ją zgłoszę, czy nie
zgłoszę.)
Ale nie jest możliwe… To było już wielokrotnie…
Dobrze, nie będziemy…
Czy są jeszcze pytania do panów sprawozdawców,
czy nie? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw
wewnętrznych i administracji.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu przedstawicieli ministerstwa z panem ministrem Jarosławem Zielińskim na
czele.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta ustawa to jest elementarny fragment sprawiedliwości społecznej, który powinien być dawno zrealizowany, powinien być zrealizowany 27 lat temu.
Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i jej
struktur cieszyli się przywilejami nabytymi w sposób nienależny, w sposób niesłuszny przez ponad
ćwierćwiecze. Nie było dotąd klimatu, nie było woli
politycznej, nie było większości parlamentarnej, żeby
tę kwestię uregulować, ale to nie znaczy, że problemu
nie było. On był, on jest, a teraz po raz pierwszy, po
ponad ćwierćwieczu naszej suwerenności i niepodległości, możemy tę sprawę załatwić.
(Senator Mieczysław Augustyn: Po raz drugi. Po
raz drugi.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Po raz trzeci.)
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
Jeżeli chodzi o ustawę z 2009 r., ustawę, którą
przeprowadziła przez parlament koalicja PO-PSL, to
nie przyniosła ona deklarowanych efektów. W dalszym ciągu świadczenia emerytalne i rentowe byłych
funkcjonariuszy SB i jej odnóg, struktur są wysokie,
często wielokrotnie wyższe niż świadczenia uczciwych Polaków, wyższe również niż świadczenia tych,
którzy byli ofiarami działań SB.
Przypomnę może państwu króciutko, że jeżeli
chodzi o dane, to wygląda to w ten sposób, że 60%
osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu powszechnego otrzymuje świadczenia niższe
niż średnia krajowa w ZUS – ta średnia krajowa
wynosi dzisiaj 2 tysiące 53 zł brutto – a 67% rencistów, polskich rencistów otrzymuje świadczenia
niższe niż średnia krajowa w systemie powszechnym, czyli w ZUS – to jest dzisiaj 1 tysiąc 543 zł
brutto. Kiedy renty i emerytury funkcjonariuszy
SB sięgają kilkunastu tysięcy złotych… Do niedawna niektóre przekraczały 20 tysięcy zł. Już nie
ma osób, które je pobierały, bo niedawno umarły,
ale właśnie takich kwot sięgały te świadczenia. No,
to na pewno nie jest sprawiedliwe i nie sposób się
z tym pogodzić.
Myślę, że jest to jeden z podstawowych grzechów
naszej III Rzeczypospolitej – to, że nie załatwiliśmy
tej sprawy. Nie bardzo rozumieliśmy, my wszyscy,
którym ta sprawa leży na sercu, i nie rozumiało tego
społeczeństwo, dlaczego była prowadzona aż taka
obrona tych przywilejów – przywilejów, powtarzam,
niesłusznie nabytych i utrzymywanych jako prezent
dla byłych esbeków przez 25–27 lat. Podczas prac
sejmowych, a towarzyszyły tym pracom, jak wszyscy
państwo wiecie, duże i tak naprawdę niezrozumiałe
emocje oraz wielkie napięcie, były wystąpienia osób,
przedstawicieli klubów, które broniły się przed wprowadzeniem tej ustawy. Te wystąpienia zaczynały się
tak: nikt z nas nie jest przeciwny temu, żeby odebrać
przywileje byłym funkcjonariuszom SB, ale… I to
„ale” było potem rozwijane, rozbudowywane i bardzo
emocjonalnie przedstawiane. Takich argumentów,
a w zasadzie pseudoargumentów, bo tak naprawdę
nie ma racjonalnych argumentów za tym, żeby od
tego odstąpić, było bardzo dużo.
Ja się bardzo cieszę, że na sali obrad Senatu państwo senatorowie utrzymali się w konwencji zgłaszania wniosków formalnych, których istotą była
niejako pewna powtarzająca się nuta. Chodziło o to,
że chcieliście państwo tylko wyjaśnić kwestie formalne. Wszystko wskazywało na to, że nie będziecie się odnosić do meritum i kwestionować projektu
ustawy. Chcę bardzo podziękować senatorom opozycji, Platformy Obywatelskiej, za to, że utrzymali się
w tej konwencji. Jest to naprawdę godne zauważenia

i mam nadzieję, że Senat, inaczej niż Sejm, przyjmie
tę ustawę jednogłośnie. O to bym prosił i o to bym
apelował, jeżeli mogę.
Panowie Senatorowie, tu chodzi o tych, którzy internowali i represjonowali pana senatora Borusewicza
oraz pana senatora Rulewskiego, którzy, powiedziałbym, urządzali im ścieżki zdrowia. Pamiętam sprawę
pana senatora Rulewskiego. Takich osób było znacznie więcej. Ja wymieniłem nazwiska tylko dwóch
osób, które są po tej stronie sali. Mam nadzieję, że
w pełnym zrozumieniu uda się to, w imię elementarnej sprawiedliwości społecznej i dziejowej, niestety
w sposób spóźniony, bardzo spóźniony, przeprowadzić przez polski parlament i że uda się tę kwestię
uregulować.
Nieprawdą jest, proszę państwa, że rząd szuka
oszczędności budżetowych. Tak próbowano przedstawiać tę sprawę. To jest zupełnie inna sfera, inna sprawa, inny problem. Rzeczywiście były postulaty – one
w debacie publicznej płynęły z różnych stron – żeby
jeszcze bardziej obniżyć te świadczenia emerytalne
i rentowe. Był postulat, o którym wspomniał pan senator Stanisław Kogut, żeby obniżyć je do najniższej
emerytury w systemie powszechnego ubezpieczenia
społecznego. Ta ustawa, chcę to jeszcze raz mocno podkreślić, zakłada w wersji ostatecznej, którą
przyjął Sejm, że za czas służby w strukturach SB
nie będzie zwiększany wymiar świadczeń emerytalnych. Wskaźnik, który w odniesieniu do wszystkich
funkcjonariuszy wynosi normalnie 2,7% za każdy
rok służby powyżej piętnastego roku służby… Prawo
do emerytury funkcjonariusz otrzymuje po 15 latach
służby. To jest 40% podstawy wymiaru świadczeń
emerytalnych. Potem za każdy rok dolicza się 2,7%.
Teraz w odniesieniu do byłych funkcjonariuszy SB
ten wskaźnik będzie wynosił 0% za tamten czas – od
22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., czyli do momentu, kiedy ostatecznie przestali działać funkcjonariusze SB, a powstał Urząd Ochrony Państwa. To było
1 sierpnia 1990 r.
Nie ukrywam, że jestem pomysłodawcą zapisu,
żeby to było 0%. Bardzo budujące jest dla mnie to,
że nikt tego specjalnie nie kwestionował, nie tylko
z prawej strony sceny politycznej, spośród większości
rządowej, ale także z opozycji. Inne kwestie były podnoszone, inne rozwiązania były kwestionowane, a to
nie budziło jakiegoś większego sprzeciwu. I to jest też
coś, co chciałbym odnotować, dlatego że jeżeli to nie
budzi sprzeciwu – a to jest, tak z moralnego punktu
widzenia patrząc na to, istota tej ustawy – to znaczy,
że właśnie trzeba w całości tych zapisów, które są
przedstawione, przygotowane przez rząd i przyjęte
przez Sejm, to uregulować.
Szanowni Państwo, są przewidziane w ustawie
takie sytuacje, które były przedmiotem dyskusji społecznych. Np. taka, że po powstaniu rządu Tadeusza
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
Mazowieckiego przyjmowano – niewielu, ale przyjmowano – nowych funkcjonariuszy do starych służb,
bo nowych służb nie było. I podnoszono ten problem, czy ich też będzie dotyczyło to ograniczenie.
Wprowadziliśmy przepis stwierdzający, że ograniczenia nie będą dotyczyły tych, którzy zostali przyjęci po
raz pierwszy do służby w organach bezpieczeństwa
– jeszcze do tych starych służb – po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. To nie jest duża grupa
osób, ale rzeczywiście byłaby to dla nich krzywda,
gdybyśmy ich nie zauważyli i nie uwzględnili. Ustawa
ich uwzględnia.
Ustawa uwzględnia także tych, którzy wprawdzie służyli w tej organizacji, którą proponowano
w debacie też uznać za organizację przestępczą, jaką
była SB – taki wniosek też się pojawiał – ale potem,
po roku 1990, służyli w nowych służbach, w wolnej
Polsce w taki sposób, narażając zwłaszcza swoje życie i zdrowie… Po prostu jeśli ponieśli śmierć albo
zginęli w związku ze służbą, to rentowych świadczeń
rodzinnych nie należy ich rodzinom zmniejszać. I też
taki przepis został przewidziany. Jest taki przepis
w ustawie.
Inna sprawa to jest ten tryb, który ustawa przewiduje, dający ministrowi spraw wewnętrznych
delegację ustawową do rozpatrywania wniosków
funkcjonariuszy, którzy byli krótkotrwale w służbach, w organach bezpieczeństwa PRL, a później
w sposób szczególny zasłużyli się Polsce niepodległej. Tutaj wymieniane były przykłady różnych osób,
które były przywoływane z nazwiska. Uznaliśmy, że
choć trudno jest taki katalog stworzyć, w sposób enumeratywny wymienić wszystkie kryteria i sytuacje,
których to może dotyczyć, to jednak taki szczególny przepis powinien być wprowadzony. I on został
wprowadzony. Kwestionowano to ze względu na taką,
jak mówiono, niedookreśloność pewnych kryteriów,
które zostały w tym przepisie sformułowane. Chodzi
o krótkotrwały okres służby i właśnie te szczególne
zasługi. Jednak przepis został przez Sejm przyjęty.
Przekonani chyba jesteśmy wszyscy – już teraz ta
dyskusja nie wraca – że właśnie taką szczególną regulację trzeba przewidzieć, żeby te wyjątkowe przypadki mogły się w tym zmieścić. A mogą takie być.
To oczywiście jest przepis trudny do stosowania dla
ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo to
jest wielka odpowiedzialność, ale trzeba taką regulację wprowadzić.
Proszę państwa, nieprawdą jest też to, co zarzucano, że te przepisy ustawy będą się stosowały do
tych, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową,
zastępczą służbę. Jest odpowiedni przepis w ustawie, który wyłącza te osoby. Nie będzie to tych ludzi
dotyczyło.
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Jeszcze może dla wyjaśnienia: konstrukcja ustawy
jest taka, że każdy funkcjonariusz będzie miał na podstawie dokumentów zgromadzonych w IPN przeliczone przez zakład emerytalno-rentowy przysługujące
mu świadczenia emerytalne czy rentowe. Jeżeli one
przekroczą średnią kwotę systemu powszechnego, to
taki funkcjonariusz otrzyma nie więcej niż ta kwota
wynosi, czyli na dzisiaj to jest 2 tysiące 53 zł. Ta kwota będzie podlegała, tak jak kwoty w całym systemie,
waloryzacji. Jeżeli z wyliczeń renty wyjdzie kwota
niższa niż najniższa… Przepraszam, najpierw jeszcze
powiem o emeryturze. Jeżeli z przeliczeń emerytalnych wyjdzie kwota niższa niż najniższa emerytura
w systemie powszechnym, to ten funkcjonariusz będzie otrzymywał najniższą emeryturę. I tak samo jest
z rentą. Jeżeli z przeliczeń indywidualnych wyjdzie
kwota niższa niż najniższa renta, to otrzyma najniższą
rentę. Ale postulatem społecznym, który chciałbym
zaakcentować i odnotować, było m.in właśnie to, żeby
wszystkim, którzy służyli w SB, ustawowo przyznać najniższe świadczenia emerytalne i rentowe. Nie
poszliśmy w tym kierunku, poszliśmy w kierunku,
o którym teraz mówię, który państwo znacie, bo jest
on zapisany w ustawie. I myślę, że to jest rozwiązanie
do przyjęcia, rozwiązanie do obrony pod każdym
względem, prawnym i moralnym.
Wnoszę do Wysokiego Senatu, w imieniu rządu,
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Naprawdę, Szanowni Państwo, czas, żebyśmy te
kwestie uregulowali. I byłoby czymś bardzo budującym, i to budującym, powiedziałbym, nie tylko w wymiarze tej bieżącej polityki sporu politycznego, ale
w wymiarze historycznym, gdyby tę ustawę przyjąć
w Senacie jednogłośnie. Zwracam się do państwa o to.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Senatorowie chcą zadać takie pytania. Zgłosili
się…
Pan marszałek Borusewicz, jako pierwszy. Bardzo
proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, panu podlega Policja. Jak rozumiem, akurat dzisiejsza obecność policji nie ma
chyba związku z omawianą ustawą. Ale pytam pana:
dlaczego tyle policji jest na terenie Sejmu i Senatu?
Jakie są tego powody? Jakie są przesłanki?
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, ja uchylam to pytanie, bo ono
nie dotyczy punktu porządku obrad.
Przypomnę, że w trakcie waszych rządów… Mam
zdjęcie, proszę bardzo, pokażę. Widać na nim, jak
również wtedy oddziały policji zabezpieczały Sejm.
Tak że proszę nie przesadzać, to nie jest pytanie dotyczące tego punktu porządku obrad. Uchylam to
pytanie. (Oklaski)
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chcielibyśmy, być może, zagłosować nad tą ustawą, ale nie dajecie nam szans, dlatego
że ta ustawa tak naprawdę jest nielegalna. Ona nie
została skutecznie przegłosowana w Sejmie. Dlatego
procedowanie w Senacie jest obarczone ogromnym
ryzykiem. I należy mieć wątpliwości też co do legalności tego procedowania.
Ja zapytam pana ministra, jaką rezerwę w budżecie państwa – w projekcie budżetu państwa, bo
przecież budżet też jest nielegalnie uchwalony – ministerstwo przewidziało na odszkodowania dla esbeków
i innych funkcjonariuszy reżimu komunistycznego,
którzy, skutecznie powołując się na wady prawne
w ustawie, będą występować do sądów powszechnych
o odszkodowania?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski zadaje pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o charakterze bardziej szczegółowym. Chodzi mi o katalog,
który jest zawarty w art. 13b ustawy. Generalnie
ustawa jest niezbędna, konieczna. Chodzi mi jednak o konkretne podmioty: Biuro Ochrony Rządu,
Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni
Jądrowej w Żarnowcu i Zarząd Kontroli Ruchu
Granicznego. Chciałbym wiedzieć – jako że jestem laikiem – co robiły te służby. Bo jeśli chodzi
o Biuro Ochrony Rządu, to, jak rozumiem, jest
ciągłość. To są pracownicy, którzy ochraniali co
prawda komunistyczny, ale rząd. Nie wiem, czy oni
byli funkcjonariuszami SB i wykonywali działania operacyjne z zakresu Służby Bezpieczeństwa?
Chciałbym usłyszeć kilka słów wyjaśnienia na ten
temat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze…
Chociaż nie, jeszcze pan senator Jackowski.
Bardzo proszę, jeszcze jedno pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam jedno takie bardziej
szczegółowe pytanie. Chodzi mi mianowicie o delegację ministra spraw wewnętrznych do zindywidualizowanego rozpatrywania różnych sytuacji. Bo, jak
rozumiem, wspominał pan minister, że w ustawie jest
taka możliwość. I chodzi mi np. o przypadek kogoś,
kto był kierowcą w Biurze Ochrony Rządu, pracował
jeszcze w czasach PRL w Biurze Ochrony Rządu,
dosłużył do końca… I ma już w tej chwili emeryturę.
Czy on będzie obecnie podlegał tym restrykcjom?
A jeżeli tak, to czy będzie miał możliwość indywidualnego odwołania się? Tak jak mówię, był np. kierowcą, woził ważne osoby, ale był tylko kierowcą.
Tak że takie mam pytania. Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozumiem, że pan marszałek uchylił pytanie
o obecność policji na terenie Sejmu i wokół, na terenie
Sejmu, Senatu i na terenie przynależnym do Sejmu
i Senatu, więc na to pytanie nie będę odpowiadał, aczkolwiek oczywiście mógłbym. Może powiem jednym
zdaniem, przepraszam, jeśli pan marszałek mi nie
przerwie, że to po to, aby organy państwa mogły normalnie funkcjonować, aby nie zostały sparaliżowane,
a przecież mogło do tego dojść. Policja podejmuje decyzję w tej sprawie, nie minister spraw wewnętrznych
i administracji, ona dobiera siły i środki stosowne do
okoliczności i do zagrożeń.
Jeżeli chodzi o katalog, Panie Senatorze, to został
on przygotowany rzeczywiście przez Instytut Pamięci
Narodowej i nie ma tu żadnej instytucji, która by nie
kwalifikowała się do tego z punktu widzenia wiedzy
naukowej i ze względów formalnoprawnych. Tak że
proszę się nie obawiać, o tym wszystkim dyskutowano wielokrotnie podczas prac w komisjach sejmowych, zadawano pytania i w Sejmie, i w czasie prac
komisyjnych, i w debacie publicznej.
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
Wymieniany tu BOR rzeczywiście może kogoś
dziwić, ale nie powinien dziwić, bo niestety też podlega za tamten czas… Proszę nie mylić tego z tym,
co jest dzisiaj, bo po 1990 r. jest to służba, która rzeczywiście wykonuje te zadania, o których pan senator
mówi. A tak nawiasem mówiąc, to proszę sobie pomyśleć nad tym, czy taka służba, która byłaby powołana
w tamtym okresie, w PRL, w okresie totalitarnego
komunistycznego państwa do ochrony ówczesnych
VIP-ów, mogłaby być inną służbą niż podlegającą
tym regułom, którym podlegała SB? Nawet na zdrowy rozsądek można byłoby to przyjąć. W każdym
razie, powtarzam, wynika to z badań naukowych,
z przeprowadzonych analiz i kwalifikacji formalnoprawnej. W związku z tym – chcę pana i Wysoki
Senat zapewnić – nie ma tu żadnej instytucji, która
by budziła wątpliwości. Zresztą padało tu pytanie
o to, czy ten katalog z art. 13b budził wątpliwości. Ten
katalog na ostatnim etapie już nie budził wątpliwości,
bo wszystko zostało wcześniej wyjaśnione.
Jeżeli chodzi o tę delegację i różne pytania o tę
delegację dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, różne pytania, które się pojawiały, różne
przykłady, które się pojawiały na posiedzeniach komisji sejmowych, w Sejmie, to nie sposób na to odpowiedzieć, dlatego że każda sprawa musi być zbadana
indywidualnie. Dopóki nie będą zbadane dokumenty
IPN, teczka osobowa, która odzwierciedla przebieg
służby, dopóty trudno będzie na jakiekolwiek pytanie
odpowiedzieć. Mnie pytano np. o jednego z ostatnich
szefów, przedostatniego szefa BOR-u, pana generała Klimka, czy on będzie podlegał, bo zaczął swoją
służbę w BOR przed 1990 r., a potem pracował dalej
w Biurze Ochrony Rządu, doszedł nawet do stanowiska szefa Biura Ochrony Rządu. Na to pytanie też
odpowiedziałem, że nie wiem, dlatego że to wymaga po prostu procedury, zbadania tego przypadku.
Dotyczy to również każdego innego przypadku. Więc
proszę nie wymagać ode mnie, żebym bez dokumentów odpowiedział na takie pytanie.
Ten przepis daje taką delegację po to, żeby te szczególne przypadki zbadać i żeby była możliwość podjęcia
decyzji o niestosowaniu przepisów, ograniczeń tej ustawy wobec osób, które zostaną zakwalifikowane jako
spełniające te wymagania. A więc dotyczy to także
kierowcy BOR, różnie mogło to wyglądać.
Proszę państwa, pamiętajmy też o tym, że zatrudnieni w tych służbach na różnych stanowiskach,
różne osoby korzystały z przywilejów. Sprzątaczka
pracująca w strukturach wymienionych w katalogu
i sprzątaczka pracująca w innej instytucji, np. w szkole, miały zupełnie inne wynagrodzenia, inne warunki
pracy i płacy. Ale też oczywiście trzeba pamiętać
o tym, że wiele osób, które z pozoru nie powinny być
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zatrudnione na etatach SB, były na takich etatach.
O tym też warto wiedzieć.
Przepraszam, nie zdążyłem zapisać, nie miałem
czym i umknęło mi pytanie pana senatora.
(Senator Sławomir Rybicki: Czy w projekcie budżetu państwa ministerstwo zaplanowało kwotę na
odszkodowania, na roszczenia?)
Tak, tak, już wiem.
Oczywiście nie, nie ma takiej kwoty. Panie
Senatorze, nie ma jeszcze ustawy, a tym bardziej nie
ma wyroków sądowych, więc czym się pan tak na
zapas martwi?
(Senator Sławomir Rybicki: Wiem, że nie ma ustawy i jest projekt budżetu, więc nie mylimy się w tej
kwestii.)
Ja mam nadzieję, Panie Senatorze, że nie będzie
takich wyroków. Ale oczywiście trudno do końca
wszystko przewidzieć. Ustawa zacznie działać, jeżeli chodzi o nowy wymiar świadczeń emerytalnych
i rentowych, od października 2017 r. A więc jest czas
na przygotowanie decyzji. I myślę, że w 2017 r., nawet gdyby były odwołania do sądów i nawet gdyby
były one przez sądy uwzględnione – ale powtarzam:
mam nadzieję, że tak nie będzie – to te sprawy toczyłyby się zapewne na tyle długo, że to nie będzie
dotyczyło roku 2017, tylko 2018 i ewentualnie lat
dalszych, i wtedy będziemy na to reagować. Ale nie
przesądzajmy niczego, bo na pewno wszystkie sprawy
indywidualne będą wyglądały inaczej, więc nie można tutaj jakiegoś jednego kryterium przyjąć. I nawet
gdyby się zdarzyły przypadki, że sąd uzna, iż komuś
należne jest odszkodowanie, to oczywiście trzeba
będzie odpowiednio na to zareagować i być może te
odszkodowania wypłacić. Ale powtarzam: ja tego nie
chcę przewidywać dzisiaj, bo to jest dywagowanie
nad czymś, co jest zupełnie teoretyczne. Jeszcze raz
powtarzam: nie ma ustawy, a my już się martwimy
o odszkodowania, tymczasem może ich po prostu nie
będzie. Ja mam nadzieję, że nie będzie.
Ustawa jest… Rozumiem, jest ona trudna do
przyjęcia dla tych, których dotyczy, ale jest ona bardzo potrzebna, słuszna, spóźniona, konieczna, a jej
przepisy w moim przekonaniu, w przekonaniu rządu,
nie naruszają żadnych przepisów konstytucyjnych,
żadnych takich praw, których naruszenie mogłoby
stanowić podstawę do jej uchylenia przez Trybunał
Konstytucyjny czy do zakwestionowania przez sądy
powszechne. Ale powtarzam: to jest opinia, a czas pokaże, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator… Tak?
Dobrze. Pan senator Rulewski zadaje pytanie.
Bardzo proszę.
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Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze – jak rozumiem, Autorze Główny
tej ustawy – wspomniał pan, że istniała w Sejmie jakaś niezidentyfikowana obrona funkcjonariuszy SB.
Mógłby pan to przybliżyć? Czy to robiła jakaś grupa?
Czy to indywidualny przypadek? To po pierwsze.
Po drugie, Panie Ministrze, wspomniał pan, że
obejmuje to funkcjonariuszy. Dlaczego? Jak pan uważa – ale nie musi pan na to pytanie odpowiedzieć –
czy moralne jest, aby nękać, znęcać się nad rodziną,
nad dziećmi byłego funkcjonariusza, obniżając mu
rentę rodzinną bądź limitując ją do poziomu średniej?
Proszę podać Wysokiej Izbie – oprócz powszechnie znanych danych, które pan zna na pamięć, Panie
Ministrze, moim zdaniem lepiej niż paciorek – ilu
funkcjonariuszy pobiera najwyższe świadczenia…
No, teraz pan to zmodyfikował, mówiąc, że oni już
nie żyją. I ilu funkcjonariuszy, z tych zweryfikowanych, pobiera najniższe wynagrodzenia bądź bliskie
najniższym wynagrodzeniom?
(Senator Kazimierz Kleina: Emerytury.)
Proszę?
(Senator Kazimierz Kleina: To są emerytury.)
Emerytury bądź renty.
Po trzecie, czy nie obawia się pan, że ta ustawa,
ze względu na trudność legislacyjną, nie obroni się
w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce i w Trybunale
w Strasburgu, z uwagi na nieudane próby np. wobec
Stasi?

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

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze,
mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy tej kwestii, w sprawie której
pan poniekąd już odpowiadał, a mianowicie tego,
kto będzie objęty reżimem tej ustawy, czyli kto de
facto utraci świadczenia. Pan senator Jackowski pytał
o kierowcę. Ja mógłbym podać inny hipotetyczny czy
też realny przykład, mianowicie pracownika Straży
Granicznej, który rozpoczął tam pracę np. w 1988 czy
w 1987 r. Mówił pan, że należy taką sprawę traktować
indywidualnie i bardzo precyzyjnie zbadać. Moje
pytanie jest takie, Panie Ministrze: kto będzie badał
te sprawy i kto będzie orzekał, stwierdzał, czy dana
osoba utraci dotychczasowe świadczenia, czy też nie?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze, jeśli pan pozwoli,
dotyczy tego… Bo rozumiem, że państwo przeprowadzaliście jakieś szacunki dotyczące tego, jaka grupa
byłych funkcjonariuszy zostanie objęta reżimem tej
ustawy. Czy pan minister mógłby podzielić się z nami
tą wiedzą, jaka to jest populacja, ile osób może być
objętych reżimem tej ustawy? Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Gdzie jest ta kartka? Aha.
Pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie: jak pan ocenia
weryfikację funkcjonariuszy służb przeprowadzoną
w roku 1990, to, na czym ona polegała, i jak pan
ocenia jej skuteczność?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Jeżeli chodzi o grupę broniącą tych przywilejów
czy sprzeciwiającą się ustawie… To jedno z pytań
pana senatora Jana Rulewskiego. Panie Senatorze,
to są ci, którzy składali wnioski – pan senator teraz nie słucha – o odrzucenie tej ustawy: Platforma
Obywatelska, Nowoczesna, kluby parlamentarne, które składały wnioski o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu, a potem składały wnioski o odrzucenie tej ustawy w czasie prac komisyjnych. To ci,
którzy zabierali głos. Są stenogramy, są protokoły. To
ci, którzy zgłaszali poprawki, które miały tę ustawę
– przepraszam za kolokwialne sformułowanie – wysadzić w powietrze. To są właśnie ci politycy obecnej opozycji: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej
i PSL. Tak że tutaj nie ma wątpliwości, jaka to jest
grupa. Ale potem doszło jeszcze do dziwacznego sojuszu pod Sejmem z tymi, których ta ustawa dotyczy.
(Senator Jan Rulewski: Może jakiś jeden przypadek z SB?)
I następne pytanie, o znęcanie się nad rodziną.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie prowadźmy dialogu. Jest pytanie, jest odpowiedź.)
Pan takiego sformułowania użył, Panie Senatorze.
Ja, prawdę mówiąc, dziwię się – przecież znam pana
biografię i ona budzi mój szacunek – nie tylko pytaniom, ale zwłaszcza takim sformułowaniom: „znę-
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
canie się nad rodziną”. Panie Senatorze, jak pan
wytłumaczy rodzinom innych, uczciwych ludzi, nie
rodzinom byłych esbeków, że otrzymują wielokrotnie
niższe świadczenia niż rodziny tych esbeków? Proszę
tak na to popatrzeć. Jak to pan wytłumaczy? Bo ja
nie umiem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie…)
W podobnych sytuacjach jedne świadczenia są
wielokrotnie wyższe niż drugie.
Jeżeli chodzi o zweryfikowanych funkcjonariuszy… Potem to pytanie pojawiło się jeszcze w następnej wypowiedzi. Otóż, proszę państwa, co tu
dużo mówić, weryfikacja była fikcją. Ta weryfikacja
z 1990 r. to nie była żadna weryfikacja. Przecież tak
naprawdę przyjęto większość funkcjonariuszy…
(Głos z sali: W 2005 r.)
…i to nie była żadna kwalifikacja związana z oceną, tylko była potrzeba włączenia tych funkcjonariuszy do nowych służb. Ale to nie jest ocena moralna.
Mało tego, z dokumentów – IPN wie więcej niż ja, ja
to trochę analizowałem – wynika, że nie było bardzo
rzetelnych, jednoznacznych, klarownych kryteriów,
które powodowały, że ktoś był przyjmowany albo
nie do Policji czy do innych służb już w niepodległej Polsce. Często sprawy wracały, a decyzje były
zmieniane dość dowolnie. Tak że to nie jest żadne
kryterium. My nie możemy przyjąć dzisiaj, w świetle wiedzy o tamtym procesie, tzw. weryfikacji jako
jakiegoś procesu, który doprowadził do oceny i podziału na tych, którzy są zdyskwalifikowani, i tych,
którzy są dobrzy. To naprawdę nie jest kryterium.
Myślę, że ten, kto się wczytał w projekt ustawy, dobrze widzi, że to kryterium nie jest tutaj zastosowane.
Zastosowane jest inne kryterium, a mianowicie czasu
służby i formacji zapisanych w katalogu w art. 13b.
Jeżeli chodzi o trybunał i Strasburg… Były takie
pytania. Cóż mogę powiedzieć, Szanowni Państwo?
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji i wyroku.
Wydaje się – mówię to z pełnym przekonaniem – że
nie powinno być z tym problemu, jeżeli Trybunał
Konstytucyjny i trybunał w Strasburgu będą oceniać
to obiektywnie. Zakładam, że tak będzie i tego oczekuję, mam nadzieję, że wszyscy tego oczekujemy.
Jeżeli będzie to obrona przywilejów byłych esbeków,
to oczywiście może być różnie. Mam nadzieję, że tak
nie będzie.
Nie będę też odpowiadał na pytania dotyczące pracownika Straży Granicznej czy kogoś innego, bo…
Po prostu tak jest w ustawie, że zasada jest jedna, to
zmniejszenie świadczeń dotyczy okresu od 22 lipca
1944 r. do 21 lipca 1990 r., a te szczególne przypadki, które będą rozpatrywane w trybie wyjątkowym,
delegacji dla ministra, muszą być rozpatrzone bardzo uważnie, obiektywnie i indywidualnie. Dopóki
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nie mamy dokumentów, to nie odpowiem, Panie
Senatorze, proszę do tego mnie nie zmuszać.
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Ministrze,
pytałem, kto będzie weryfikował… Jak rozumiem,
resort…)
(Senator Stanisław Kogut: IPN.)
Jest delegacja dla ministra spraw wewnętrznych,
oczywiście jako organu… Na pewno podstawą będą
dokumenty z IPN i przebieg służby.
A jeśli chodzi o pytanie pana senatora, ile osób…
Podaliśmy to w uzasadnieniu ustawy. Według szacunków to jest około 32 tysięcy osób.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn zadaje pytanie. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, dziękuję.
Chciałbym prosić o doprecyzowanie pewnej
kwestii dotyczącej pańskiej dzisiejszej wypowiedzi. Być może źle zrozumiałem. Wiąże się to z tą
tzw. delegacją. Mianowicie mówimy o funkcjonariuszach, którzy po raz pierwszy weszli do Służby
Bezpieczeństwa po 12 września 1989 r. i pozostali
w niej do czasu rozwiązania Służby Bezpieczeństwa.
Rzecz jasna, premierem jest już Tadeusz Mazowiecki,
jednocześnie Czesław Kiszczak jest nadal ministrem
spraw wewnętrznych. To powoduje, iż zapisanie się
do tejże służby jest de facto motywowane, przynajmniej w sensie teoretycznym… Można stworzyć co
najmniej dwa warianty. Mogą to być ludzie, którzy
weszli tam ze świadomością, że służą już nowemu
rządowi, nowemu projektowi wychodzenia z komunizmu, ale można równie dobrze założyć, że weszli
tam funkcjonariusze, którzy wiedząc, że będą pod
wodzą tego samego człowieka, chcieli realizować cele
związane z funkcjonowaniem komunistycznej Polski.
Ja zrozumiałem, i nadal tak rozumiem tę ustawę,
że teczki personalne za ten czas dopiero będą weryfikowane i, w zależności od oceny przebiegu służby
i faktycznego powodu wejścia do tejże służby, dana
osoba będzie pozbawiona za te miesiące emerytury
bądź nie będzie. Z pańskiej dzisiejszej wypowiedzi
zrozumiałem… Jakby delegację… już pan zawnioskował, że jest ona wykonana, to znaczy, że minister spraw wewnętrznych będzie rezygnował z próby
ustalenia. Proszę mnie poprawić, powiedzieć, która
z wersji jest prawdziwa, bo wydaje mi się, że obydwie
dzisiaj usłyszałem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Delegacja…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, przepraszam.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Tak…)
Jeszcze proszę pana senatora Jackowskiego o zadanie pytania.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja jeszcze też w kwestii delegacji.
Mianowicie mnie nie chodzi o to, żeby pan minister
ustosunkował się do konkretnych przypadków, bo to
oczywiście nie ma sensu, ma pan 100-procentową
rację, bo trzeba zobaczyć zasób archiwalny na temat
danej osoby. Chodzi mi o te osoby, które już w tamtej
ustawie, bodajże z 2009 r., też miały taką możliwość
odwołania się do Instytutu Pamięci Narodowej. I część
byłych funkcjonariuszy BOR i innych służb z czasów
komunistycznych, z czasów PRL, uzyskała wówczas
pozytywną opinię z Instytutu Pamięci Narodowej i na
tej zasadzie zostały im wtedy przywrócone świadczenia w tym zakresie, w którym miały być obcięte.
I teraz chodzi mi o to, czy w pragmatyce tego postępowania… Jak rozumiem, jakieś zasady na pewno
będą na piśmie opracowane. Podstawową kwestią
będzie oczywiście zbadanie teczki personalnej, jak
pan minister powiedział, no bo to tak naprawdę daje
jakiś obraz przebiegu służby i na tej podstawie można
wnioskować… Ale czy fakt odwołania się wówczas,
w 2009 r., i pozytywnej weryfikacji w 2009 r. również
będzie brany pod uwagę jako jedno z potencjalnych
kryteriów? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pytanie zadaje jeszcze pan senator Jan Rulewski.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dwa pytania.
Pierwsze. Panie Ministrze, pan bardzo mocno stawiał tu sprawę sprawiedliwości społecznej czy też
niesprawiedliwości społecznej, dowodząc, że niektórzy funkcjonariusze mają wysokie – co jest prawdą –
świadczenia. Nie jest zaś prawdą to, jak je otrzymali,
w jaki sposób, bo mogły być sumą różnych… No, ale
zostawmy to, tak jak pan mówi. Poza tym mówił pan
o opozycji, która rzeczywiście żyje w niedostatku.
Pytanie moje jest takie: czemu rząd wstrzymuje się
z wydaniem opinii na temat ustawy, która wyszła
stąd, z Senatu i znów zalega w izbie niższej?

I drugie pytanie. Znawca, pan… No, pracuje pan
w resorcie, więc pan wie, że tajni współpracownicy
bardzo aktywnie zwalczali opozycję antykomunistyczną. Dlaczego w tej ustawie nie ma nawet śladu
o potrzebie obniżenia oczywistych przywilejów?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę pana ministra o odpowiedź na pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Najpierw pytania
dotyczące szczególnego trybu i krótkiego okresu przejściowego między 12 września 1989 r. a 31 lipca 1990 r.
To są dwie sprawy, chociaż w jednej części się ze sobą
zazębiają. Jeżeli chodzi o delegację dla ministra spraw
wewnętrznych i administracji, która polega na tym, że
będzie mógł wyłączyć spod działania przepisów tej
ustawy osoby, których służba krótko trwała… I tutaj
jest właśnie element wspólny z tym drugim zapisem,
bo może chodzić o służbę w całym okresie od 1944 r.
do 1990 r. I tu będzie właśnie to badanie następowało…
Niezależnie od tego, kiedy była ta krótkotrwała służba
funkcjonariusza, więc może dotyczyć np. tego okresu, ale także innych, po spełnieniu innych przesłanek
ujętych w tym przepisie… A jeżeli chodzi o przepis
dotyczący tych, którzy rozpoczęli służbę w starych
strukturach, ale właśnie w okresie 1989–1990, to
chodzi o takie osoby – taka była intencja tego przepisu – które przyszły po to, żeby pomóc ministrowi
Kozłowskiemu przygotować zmiany w służbach czy
zbudowanie nowych służb. Myślę, te 2 przepisy mogą
nam tutaj dać może nie 100-procentową, ale dosyć dużą
gwarancję, że proces tej oceny będzie przeprowadzony
prawidłowo i że wyłączeni będą tylko ci, którzy przyszli właśnie w tych intencjach, o których powiedziałem.
Rozumiem oczywiście podnoszenie wątku, że może
się pojawić wątpliwość, czy nie było innych… Pewnie
byli, ale to przed nami.
Czy to, co po 2009 r., będzie brane pod uwagę
w tym postępowaniu? No, w tym szczególnym przepisie, Panie Senatorze, wszystko będzie brane pod
uwagę, wszystko – cały przebieg służby, wszystkie
okoliczności – więc zakładam, że również to. Bo przepis formułuje dwie przesłanki: krótkotrwała służba
i szczególne zasługi po 1990 r., zwłaszcza z narażeniem życia i zdrowia. Tak? I wszystko, co będzie
w dokumentach, będzie przedmiotem oceny. Prawdę
mówiąc, im więcej będzie tych dokumentów, tym
łatwiej będzie to ocenić, chyba że będą rozbieżne.

32. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego...

(sekretarz stanu J. Zieliński)
Teraz pytanie pana senatora Rulewskiego o wysokie świadczenia. No, Panie Senatorze, w dalszym
ciągu jest tak, że ci, którzy odpowiadają za śmierć
górników w „Wujku”…
(Senator Jan Rulewski: Ale ja takiego…)
Ja sobie pozwolę trochę skomentować, przepraszam, a potem dojdę do pewnego wniosku. Ci,
którzy odpowiadają za grudzień 1970 r… Mam
tu nawet wypisane nazwiska, ale ich nie podam,
dlatego że to będą już dane osobowe, a jest ochrona danych osobowych. A więc, krótko mówiąc,
nie podam tego, ale zapewniam państwa, że to
są konkretne osoby. I one pobierają świadczenia
w wysokości około 10 tysięcy czy nawet ponad 10
tysięcy zł. I to trzeba po prostu zmienić. Ta ustawa
służy m.in. temu.
Jeżeli chodzi o ustawę o rekompensatach dla
działaczy byłej opozycji, opozycji solidarnościowej
czy działaczy, którzy podejmowali walkę z systemem komunistycznym, to jest inicjatywa Senatu,
jak wiemy, i ona, mam nadzieję, zostanie przeprowadzona. Liczymy na to. Na pewno będzie wsparcie
dla tej idei. Szczegółowe rozwiązania trzeba dopracować, ale taki właśnie był kontekst prowadzonych
rozmów i przedstawionych propozycji – żeby stworzyć specjalny fundusz z pieniędzy zaoszczędzonych
w wyniku działania ustawy, która wejdzie w życie.
Szacujemy, że jeżeli skutecznie wejdzie ona w życie, to można będzie zaoszczędzić ponad 500 milionów zł rocznie od roku 2018, czyli pierwszego
pełnego roku obowiązywania ustawy. Chodzi o fundusz pomocy dla osób represjonowanych. Pomysł
dobry, pomysł interesujący i moralnie jak najbardziej prawidłowy. Ale nie można było tego zrobić
w tej ustawie, bo trzeba by to wszystko uregulować
proceduralnie, określić, jakie to by były świadczenia i w jakim trybie przyznawane. To jest bardzo
rozległy obszar świadczeń społecznych. Oczywiście
trzeba by to było zrobić, ale w innym dokumencie
ustawowym. I właśnie ta ustawa, jak rozumiem, ma
temu służyć.
Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy długo,
czy niedługo trwa oczekiwanie na stanowisko rządu,
bo nie znam dat. Nie wiem, kiedy to wszystko się
zaczęło i ile czasu już minęło. Myślę, że projekt na
pewno jest przychylnie przyjmowany przez rząd oraz
większość parlamentarną. Szczegółowo, jeśli chodzi
o daty, nie potrafię tu odpowiedzieć.
(Senator Stanisław Kogut: W IPN jest… Nie dotyczy służb wojskowych.)
Tajni współpracownicy. Pan senator Rulewski
po raz drugi dotyka tego tematu. Oczywiście, Panie
Senatorze… Ta ustawa jest nowelizacją ustawy
z 2009 r. i ogranicza się do materii tamtej ustawy.
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Z tego powodu nie dotyczy też służb wojskowych.
Ta ustawa dotyczy katalogu służb… No, poza wyjątkami oczywiście. To wynika z katalogu zawartego
w art. 13b.
Tajni współpracownicy to jest inna kategoria.
To jest kwestia lustracji. To nie jest kwestia ustawy
zaopatrzeniowej, z której korzystają byli funkcjonariusze SB. To jest odrębny system emerytalno-rentowy, jak pan senator dobrze wie. I my tak regulujemy
przepisy, żeby nie było tych przywilejów. A kwestia
agentów, tajnych współpracowników to jest odrębne
zagadnienie. Bardzo żałuję, że przez 27 lat ta kwestia
nie została uregulowana. Oczywiście powinna być.
Powinna być dekomunizacja i powinna być lustracja, ale ich nie przeprowadzono. No, przepraszam…
Była większość parlamentarna, żeby to zrobić? Chyba
wszyscy państwo doskonale pamiętacie, czym się
zakończyła taka próba, pamiętacie nocną zmianę
4 czerwca 1992 r. Tak to wyglądało.
Proszę państwa, mieliśmy wrażenie…
Przepraszam, muszę to powiedzieć. Dzisiaj sytuacja
w Senacie trochę mnie uspokaja i lepiej nastraja, ale
mieliśmy wrażenie, że właśnie teraz była podjęta podobna próba nocnej zmiany, w związku z tą ustawą.
(Oklaski)
(Senator Janina Sagatowska: No tak.)
(Głos z sali: To prawda.)
(Senator Czesław Ryszka: Chyba ministra…)
Ale mam nadzieję, że nie. Sytuacja, która tutaj ma
miejsce, na sali senackiej, daje nadzieję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Spróbuję przebić się przez tumult, który pojawił
się na sali, ale wciąż czekam…
(Senator Stanisław Kogut: To trybuny.)
Tak, to nie państwo. Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Senator Adam Gawęda: Posłowie Platformy przeszkadzają.)
Posłowie Platformy potrafią mówić i sami potrafią
się wypowiedzieć.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę na sali.)
Pięknie dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Mam pytanie. Był pan uprzejmy odnieść się dość
krytycznie do kwestii prac w parlamencie. Niejako
w tym kontekście mam do pana pytanie. Czy nie obawia się pan tego, że uniemożliwienie trzeciego czyta-
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(senator W. Sługocki)
nia projektu ustawy posłom opozycji uniemożliwiło
usunięcie z niej wielu przepisów, które budzą nasze
wątpliwości czy też nadanie im nieco innego kształtu?
Mówię o tym chociażby w kontekście pytań, które tu
formułowałem, czyli o liczbę osób objętych ustawą
i o sposób weryfikacji tychże osób.
W tym kontekście mam jeszcze jedno pytanie.
Jest to pytanie dotyczące tego, że… Odpowiedź pana
marszałka Kuchcińskiego na list pana prezydenta –
tego ani pan, ani my wszyscy tu obecni nie wiemy
– będzie może taka, że jednak Sejm będzie zajmował
się tą ustawą po raz kolejny, w sposób umożliwiający
opozycji uczestniczenie w tej jakże ważnej, co pan
podkreśla, dyskusji. Czy nie obawia się pan tego,
że wpłynie to… stworzy to taki bardzo negatywny
obraz… Także przyjęcie w taki nie do końca zrozumiały dla opinii publicznej sposób… Czy nie budzi
to pańskich wątpliwości, właśnie taki sposób procedowania, skoro to jest tak ważna, fundamentalna…
bo wracacie państwo do tego… Dziwię się, bo nie
wiem, co się wydarzyło w latach 2005–2007 – wtedy
też Prawo i Sprawiedliwość współrządziło Polską – że
nie podjęto próby regulacji wspomnianych kwestii.
(Senator Stanisław Kogut: Większości nie było.)
A dzisiaj, w takiej atmosferze jednak mimo
wszystko – nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi –
skandalu… Czy to dobrze dla tej ustawy? Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Adam Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, Wysoki Senacie, nie dziwi mnie,
że w przemarszach KOD uczestniczą ludzie, którym
wspomniane przywileje są zabierane, no bo przecież
mają o co powalczyć. I w zasadzie nie powinno mnie
też dziwić, że sami się w jakiś sposób odzywają, żeby
te przywileje, nieuprawnione przywileje zostały zachowane. Ale dziwi mnie, kiedy tutaj, w Wysokim
Senacie, w Sejmie słyszę rzeczywiście bardzo zacnych, bardzo zasłużonych działaczy „Solidarności”,
którzy niejednokrotnie odczuli potężne represje i cały
ten system, który był skierowany przeciw wolności,
przeciw ludziom, odzywających się i idących w marszu równolegle z tamtymi ludźmi. To już budzi bardzo
poważny niepokój. A przecież zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie
bezpieczeństwa, które stanowi cel ten ustawy, jest
bardzo ważne.

Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, pytanie.)
Pytanie… Rozwiązanie tego problemu – ja jeszcze
tylko dopowiem – jest w moim przekonaniu wręcz testamentem wszystkich nas, żyjących w wolnej Polsce.
I teraz pytanie: czy w trakcie prac legislacyjnych
były podnoszone jakieś argumenty… Bo w przypadku poprzedniej ustawy, tej z roku 2009, Trybunał
Konstytucyjny nie zakwestionował jej zgodności
z konstytucją. Czy w przypadku tej ustawy istnieją
takie ryzyka jakiejś niezgodności z konstytucją poszczególnych elementów tej ustawy?
I zapytam… To takie wręcz oczywiste pytanie.
Czy pana zdaniem proces legislacyjny, o którym
mówił tutaj poprzednio mój przedmówca senator,
związany z przyjęciem tej ustawy był prawidłowy?
Pytam, żeby rozwiać wątpliwości tych senatorów
niedowierzających. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie pośrednio
związane z ustawą, ale też wybiegające w przyszłość.
Czy planujecie państwo wprowadzić takie zaostrzenia, aby ci ludzie, których dotyczy dzisiejsza ustawa,
oraz ci ludzie, którzy uczestniczyli chociażby w działaniach partii totalitarnych, byli wykluczeni z życia
publicznego, na zasadzie niekandydowania do rad,
do parlamentu, do instytucji związanych z wyborem
powszechnym przez ludzi?
(Senator Grzegorz Bierecki: To dekomunizacyjna…)
(Senator Czesław Ryszka: To na Teneryfę…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie?)
(Senator Adam Bielan: Tak, pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, bardzo proszę.)
Panie Senatorze, posłowie opozycji, posłowie
Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, sami się wy-
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
kluczyli z prac w Sejmie w piątek, okupując mównicę,
w sposób niespotykany. Po raz pierwszy od czasów
Andrzeja Leppera pojawiło się coś takiego, a nawet
wtedy nie było to w takim wymiarze i z taką agresją.
(Głos z loży: Kłamstwo, kłamstwo.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale ja nic nie mówię.)
No, pan pytał, to teraz pozwoli pan, że odpowiem.
Uniemożliwiono Sejmowi prace…
(Głos z loży: Ale niech pan mówi prawdę.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ale ja nie panu odpowiadam. Ja teraz odpowiadam
panu senatorowi.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja bardzo proszę…
Przepraszam bardzo, jesteście państwo gośćmi…)
O, właśnie, takie działania to jest początek tego,
co potem się nasiliło w Sejmie.
(Senator Stanisław Kogut: To jest izba refleksji.)
(Senator Janina Sagatowska: U nas jest spokój.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo…)
A to jest izba refleksji, właśnie, powinien być
spokój. Żeby chociaż tutaj można było normalnie
porozmawiać.
(Wicemarszałek Maria Koc: Jesteście gośćmi na
tym posiedzeniu i bardzo proszę… Nie macie państwo głosu. Przysłuchujecie się, ale nie uczestniczycie
w dyskusji.)
Warto by było tę wartość zachować, żeby chociaż
w jednym miejscu w parlamencie, w Senacie, można
było normalnie porozmawiać. Dotąd tak było. Tak
więc niech posłowie, którzy tu przyszli, żeby zakłócać, nie zakłócają porządku posiedzenia.
(Senator Czesław Ryszka: Oni to mają we krwi.)
No, ja też jestem posłem, ale nie mam tego we
krwi.
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Właśnie sami się wykluczyli. Dalsze prowadzenie
obrad na sali sejmowej było niemożliwe, dlatego zostały one przeniesione do innej sali. Dalej wszystko
odbyło się zgodnie z Regulaminem Sejmu i obowiązującymi procedurami, ustawa została uchwalona. Więc
te wszystkie pytania, które mają na celu podważenie
tego od strony formalnej, są bezzasadne, a niepokój
jest niepotrzebny.
Były prace w komisjach i były trzy czytania
w Sejmie. Trzecie to głosowania…
(Głos z loży: Kłamstwo.)
…ale w dwóch poprzednich… Pamiętajmy też, że
ustawa została zwrócona do komisji do ponownego
rozpatrzenia i wszystko od początku było rozpatrywane na posiedzeniu połączonych komisji. Zgłaszano
różne poprawki, ale one wszystkie w istocie rzeczy
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zmierzały do tego, żeby odrzucić ustawę albo ograniczyć jej działanie, tak ją złagodzić, żeby tak naprawdę
nie miała sensu, żeby właśnie zachować to, co było
dotąd. Taka była intencja. Proszę prześledzić te poprawki. One właśnie do tego zmierzały, niestety. Nie
mogliśmy tego przyjąć, bo intencją jest wprowadzenie
regulacji uwzględniającej elementarne wymogi sprawiedliwości społecznej i trochę historycznej, bardzo
spóźnionej.
Jeżeli chodzi o lata 2005–2007… Dlaczego wtedy
nie podjęliśmy takiej inicjatywy? Z bardzo prostego
powodu. Bo, tak jak przez 25… właściwie 27 lat, nie
było wtedy większości parlamentarnej, która mogłaby
to przeprowadzić. Prawo i Sprawiedliwość nie miało
większości parlamentarnej. Najpierw był rząd mniejszościowy, a potem była koalicja z partnerami, którzy
raczej – jak można sobie łatwo wyobrazić, zwłaszcza
obserwując to, co się teraz dzieje – nie dążyli do tego,
żeby te sprawy uregulować. Nie było to możliwe, nie
uzyskalibyśmy większości. Mało tego, zaraz potem
wprowadzono pewne rozwiązanie, aby obalić rząd
Prawa i Sprawiedliwości z koalicją, właśnie łącznie
z tymi koalicjantami. Nie wracajmy do historii, bo
przecież wszyscy ją znamy.
Czy istnieje – znowu pyta pan senator Gawęda –
ryzyko przed Trybunałem Konstytucyjnym… Jeżeli
Trybunał Konstytucyjny nie będzie wydawał wyroków politycznych, tylko merytoryczne, to nie ma
takiej obawy.
(Senator Leszek Czarnobaj: Już nie.)
Ale nie mogę mówić za trybunał.
(Senator Leszek Czarnobaj: Może pan mówić.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Czy są przewidywane – pyta pan senator – inne
zaostrzenia dla byłych funkcjonariuszy, byłych działaczy, funkcjonariuszy komunistycznych, funkcjonariuszy tamtych służb? Ta ustawa tego nie dotyczy.
Ustawa dotyczy jednej kwestii: wysokości świadczeń
emerytalnych, rentowych i rent rodzinnych. Jednak
inicjatywa w tej sprawie jest możliwa, może przecież
wyjść także z Senatu; jest kilka podmiotów uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej. Rząd w tej
chwili nad tym nie pracuje. Jednak trudno stwierdzić,
co będzie w przyszłości i kto zgłosi taką inicjatywę,
o ile ją ktoś zgłosi. Dzisiaj nie jest to przedmiotem
prac rządowych. To chyba wszystko…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
…jeśli chodzi o pytania, które padły w ostatnim segmencie pytań.)
Pan senator Grzegorz Bierecki.
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Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, zanim zadam pytanie, pozwolę
sobie na komentarz do zadawanych pytań. Myślę, że
mamy w tej Izbie troszkę do czynienia z pewnym
syndromem sztokholmskim, w przypadku którego
prześladowani usprawiedliwiają swoich prześladowców, współczują im. Myślę, że warto z tym walczyć.
Jest to znany psychologii i psychiatrii syndrom,
w przypadku którego pewnie trzeba się zwrócić po
stosowną pomoc.
Co do pytania, to mam pytanie… Skoro podstawą
czy ratio legis tej ustawy jest uznanie, że przywileje emerytalne, które otrzymali ci funkcjonariusze,
były nieuprawnione, niesprawiedliwe, naganne, to
w jakimś sensie ustawa, odbierająca te przywileje,
zmniejszająca emerytury, w dniu wejścia w życie
usankcjonuje i zalegalizuje stan poprzedni… Czyli
uznaje się, że świadczenia, które do tej pory otrzymywali ci funkcjonariusze, były sprawiedliwe, nienaganne i uprawnione. Czy w trakcie prac nad ustawą
ministerstwo rozważało zobowiązanie funkcjonariuszy do zwrotu tych nienależnie, niesprawiedliwie
i nagannie pobranych kwot wynikających z bezzasadnego uprzywilejowania tej grupy, która czyniła
w Polsce tylko zło?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
À propos, pytanie. Niewątpliwie tą ustawą będą
objęci przede wszystkim emeryci tego resortu. Ale
wiele ze wspomnianych osób z, powiedzmy, organów
SB zakładało SKOK. Są oni objęci śledztwem. Czy
z całą pewnością zabrano im majątki inne niż pochodzące z emerytury? Nie musi pan odpowiadać, Panie
Ministrze, teraz, ale po współpracy czy konsultacji
z senatorem Biereckim bardzo proszę mi odpowiedzieć na piśmie.
(Senator Stanisław Kogut: Wołomin, tak…
Prezydent, prezydent Komorowski…)
W szczególności dotyczy to Wołomina. Czy te
majątki już zostały skonfiskowane?
Następne dwa pytania. Czy pańska odpowiedź dotycząca mojego pytania, że opozycja, ta rzeczywiście
dotknięta… antykomunistyczna, uzyska jakiekolwiek
rekompensaty dopiero, jeśli państwo odzyskacie od
tych funkcjonariuszy… Czy to nie jest przejawem prawa kontrybucyjnego, nadto: głupiego? Bo to oznacza,
że jeśli nie odzyskacie, to opozycja, za przeproszeniem, umrze, no, w smutku.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze: czy… Albo dobrze, na razie te dwa pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, Panie Ministrze, na początku takie spostrzeżenie odnośnie do Trybunału
Konstytucyjnego. Chcę pana ministra zapewnić, że…
(Rozmowy na sali)
Robert, weź nie przeszkadzaj, bo pan minister nie
będzie słyszał.
(Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Odpowiadałem, bo pan minister zapytał o nazwisko
pana senatora, który zadaje mu pytanie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: Ja
nie usłyszałem nazwiska.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Wyświetla się.)
A, przepraszam. Leszek Czarnobaj.
Panie Ministrze, po dzisiejszej nocy chcę pana zapewnić, że może pan minister spokojnie wypowiadać
się w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
i będzie pan trafiał w dziesiątkę, jeśli chodzi o orzeczenia.
Teraz jeżeli chodzi o kwestie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie,
Panie Senatorze.)
Pani Marszałek, ja bardzo bym prosił, aby równo
traktować wszystkich senatorów.
(Senator Stanisław Kogut: Równo traktuje.)
Pan senator Gawęda gawędził…
(Senator Stanisław Kogut: Nie ubliżaj.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panu senatorowi też
zwróciłam uwagę.)
(Senator Janina Sagatowska: Pani marszałek
zwracała uwagę.)
…o sprawach zupełnie niezwiązanych z tematem,
a pani nie przerywała. Bardzo proszę, aby pani…
(Senator Janina Sagatowska: Zwróciła uwagę.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, przecież wtedy też zwróciłam uwagę, tak samo jak innym
państwu senatorom.)
Dziękuję. To szybko postaram się zadać pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę. Proszę
zadać pytanie.)
…żeby zadośćuczynić pani marszałek.
Panie Ministrze, powiedział pan bardzo ważną
rzecz: że dzisiejsza ilość policji tutaj, wokół Sejmu
i Senatu… Prawie jak pasterze do Betlejem przybyli
ci panowie.
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(senator L. Czarnobaj)
(Senator Robert Mamątow: Przy wieku emerytalnym…)
Chciałbym zapytać… Bo pan powiedział, że mogło być zagrożenie dla instytucji państwa, związane
z tą ustawą. Czy mógłby pan to potwierdzić jeszcze
raz? To jest pierwsze pytanie. I czy mógłby pan odpowiedzieć – jeśli pan może, bo może to jest tajemnica
– kto ewentualnie byłby tym, który mógłby zagrozić
instytucjom państwa, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie, w związku z tą ustawą?
I drugie pytanie. Czy Żandarmeria Wojskowa,
która pojawiła się na ulicach Warszawy – i czy się
pojawiła, bo mamy takie doniesienia – również związana jest ze wspomnianą ustawą, z tym, że oto zorganizowane grupy będą chciały bronić… aby ta ustawa
nie weszła w życie, Panie Ministrze?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze. Proszę o odpowiedź na
pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
W odpowiedzi na pytania pana senatora Grzegorza
Biereckiego chcę powiedzieć, że ja też, tak jak pan
senator, przez ostatnie tygodnie już się pogubiłem.
Bo nie było wiadomo, kto ma tutaj występować w roli
ofiary, a kto – w roli kata.
(Senator Grzegorz Bierecki: Syndrom sztokholmski.)
My się musieliśmy bronić i tłumaczyć, że chcemy
oprawcom odebrać nienależne świadczenia emerytalne i rentowe.
(Senator Jan Rulewski: A majątki?)
Proszę państwa, do tego doprowadzono w tej debacie publicznej. To w ogóle jest skandal sam w sobie,
żebyśmy po 26 latach niepodległej Polski musieli się
z tego jeszcze tłumaczyć. Naród czeka na to, żeby
wspomnianą kwestię uregulować. Czekają byli działacze opozycji, represjonowani, więzieni, ci, którym, że
tak powiem, przetrącono życiorysy, którzy wyjechali
na Zachód z biletem w jedną stronę, jako emigranci,
którym uniemożliwiono normalne życie, uniemożliwiono normalny rozwój ich dzieciom, ich rodzinom.
122 ofiary stanu wojennego. A ile zniszczeń? Ile strat?
Ile zawiedzionych nadziei? Ile represji? Ile goryczy?
Ile naprawdę jest tego wszystkiego, co przyniosły
stan wojenny i oczywiście także wcześniejsze okresy?
I jeszcze mamy się tłumaczyć z tego, że po 26 latach
wolnej Polski chcemy uregulować tę kwestię. Proszę
państwa, do tego doprowadziła dzisiejsza opozycja,
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PO, Nowoczesna, PSL i ulica, która właśnie przez
was została zorganizowana…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ta zamknięta?)
Czy tego nie widzicie? Panowie, naprawdę…
Naprawdę, pytacie, jakbyście nie wiedzieli, o co
chodzi, dlaczego policja chroni obiekty państwowe,
najważniejsze organy państwa, które muszą funkcjonować. Nie damy się zaszantażować. Nie damy się
zaszantażować. Nie damy sparaliżować państwa. Jest
demokracja, została wybrana większość parlamentarna, został powołany rząd i realizuje program, po raz
pierwszy, nawiasem mówiąc, tak jak to zapowiadano
przed wyborami… Wy nie realizowaliście swojego
programu, zresztą go nie mieliście, swoją drogą…
(Głos z loży: A Kaczyński ma program?)
(Senator Stanisław Kogut: Pan Kaczyński.)
…a Prawo i Sprawiedliwość realizuje krok po kroku program, który został poparty przez wyborców,
przez większość głosujących. I teraz co? O co chodzi?
O to, żeby nie uchwalić ustawy budżetowej? O to,
żeby były nowe wybory? Szanowni Państwo, gdyby
dzisiaj były nowe wybory, to prawdopodobnie też
byście je przegrali. Po co wam to? Do czego dążycie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie zna pan dzisiejszych realiów, Panie Ministrze.)
Do czego dążycie? Mało tego. Senatorowie z prawej strony mi podpowiadają, żebym nie dał się nabrać
na to, że tutaj padają gładsze słowa niż w Sejmie. Ja
nie jestem naiwny. Wiem, że zrozumieliście to, że to
jest droga donikąd i że obrona przywilejów esbeków
nic wam nie da. Po prostu nic wam nie da. I poparcia
społecznego tym nie zdobędziecie. Powiedziałem nieprzypadkowo, że to przypomina próbę nocnej zmiany
z 1992 r. Właśnie dążyliście do tego, ale…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie jest pan senatorem, Panie Ministrze.)
…państwo działa, państwo przestało być teoretyczne. Państwo za waszych rządów było teoretyczne,
jeżeli chodzi o…
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Dajcie skończyć panu
ministrowi.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie ma nic
wspólnego z ustawą.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…jeżeli chodzi o wykonywanie swoich zadań.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Oczywiście nie było teoretyczne wtedy, kiedy
trzeba było prowokować do zajść 11 listopada. Wtedy
wasze państwo nie było teoretyczne, ale tylko wtedy.
(Głos z loży: Skandal!)
Ale tylko wtedy. Proszę państwa…
(Senator Robert Mamątow: Pani Marszałek, proszę
uciszyć gości, przeszkadzają!)
…nie pozwolimy na to…
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
…bo za to odpowiada rząd. Za to odpowiadają
służby państwowe, żeby nie nastąpił paraliż funkcjonowania państwa. To jest wasze marzenie – sparaliżować państwo. To szkodzi Polsce. Tego nie będzie. I to
jest odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące policji,
pytania o to, dlaczego policjanci, dlaczego barierki
itd. Nie prowadźcie do destabilizacji. Nie prowadźcie
do awantury. Właśnie taki jest wasz cel…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jasne, siedźcie
cicho, siedźcie cicho…)
…ale cofnijcie się z tej drogi. To jest droga donikąd.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan też niech
nie prowadzi do awantury.)
Nie: siedźcie cicho, tylko…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan też nie może
prowadzić do awantury!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Proszę bardzo, proszę organizować manifestacje,
zgromadzenia, jest prawo, są przepisy, ale naprawdę
proszę nie zakłócać funkcjonowania państwa…
(Rozmowy na sali)
…i po prostu utrudniać życia ludziom. Idą święta.
Zastanówcie się nad tym.
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Grobowiec nas poucza.)
(Głos z sali: Nieprawda.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja bardzo proszę…
Panie Senatorze Mamątow, proszę o ciszę.)
Proszę państwa, pytanie pana senatora Biereckiego
dotyczące momentu wejścia w życie ustawy i ewentualnej legalizacji tego, co było dotąd, jest bardzo
ciekawe. Kiedy się rozmawia z ludźmi, często pojawia
się taka opinia, taka ocena, że nie tylko trzeba było
te emerytury teraz zmniejszyć, ale też nakazać zwrot
nienależnie wypłaconych… W sensie moralnym nienależnie, bo prawnym… No, takie było prawo, były
należne. A więc chodzi o zwrot tych dużych świadczeń emerytalnych i rentowych wraz z odsetkami
bankowymi. Taki postulat się pojawia, ale przecież
ustawa tak tego nie rozstrzyga. Dopiero wtedy byłby
krzyk, że prawo działa wstecz.
(Senator Czesław Ryszka: Rok miłosierdzia jest.)
Dopiero wtedy byłby krzyk, że prawo działa
wstecz, prawda? Ale Polacy i tak to postrzegają,
i w taki sposób o tym myślą, bo to był prezent od
Polski przez 25–27 lat suwerennej dla byłych oprawców, dla byłych esbeków. Proszę państwa, mówmy
takim językiem, jakim to trzeba nazwać. Tak to
wygląda. Ale oczywiście liczymy się z uwarunko-

waniami prawnymi, konstytucyjnymi, trybunałami,
w związku z tym regulujemy to tak, żeby to się ostało,
żeby nie zostało uchylone z tych powodów, o których mówimy. Ale moralnie tak trzeba byłoby zrobić.
Naprawdę trzeba byłoby zrobić w ten sposób.
Pytania pana senatora Rulewskiego odnośnie do
emerytów i jakichś związków ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi nie rozumiem
i nie potrafię na nie odpowiedzieć.
(Głos z loży: Bo to nie…)
A gdybym miał odpowiedzieć, to panu senatorowi
na pewno byłoby przykro. I tej formacji, którą pan
dzisiaj reprezentuje. Nie jest prawdą, Panie Senatorze
– pan źle zrozumiał moją wypowiedź, to nie jest prawdą – że ktoś uzależnia… że rząd uzależnia rekompensaty dla działaczy byłej opozycji antykomunistycznej
od oszczędności, które powstaną na mocy tej ustawy.
Absolutnie tego wątku nie ma. Proszę tak tego nie
rozumieć. Tak nikt nie myśli. Tamto trzeba po prostu
przeprowadzić osobno, niezależnie od tego. Ja tylko
powiedziałem, że w trakcie prac parlamentarnych pojawił się postulat, żeby z tych oszczędności stworzyć
fundusz, ale przecież tego nie przyjęliśmy, to nie jest
tak zapisane. To będą oszczędności budżetowe, bo
przecież… I one na pewno też będą służyły różnym
celom społecznym, m.in. właśnie tym celom, o których pan senator mówił i o których rozmawiamy.
Ale ta ustawa senacka idzie osobnym tokiem prac
legislacyjnych i w żaden sposób nie jest uzależniona
od tej ustawy czy od oszczędności, które w wyniku
jej wprowadzenia powstaną.
To już chyba wszystkie pytania. Bo żeby państwa
nie zaszantażować… Panu senatorowi Czarnobajowi
odpowiedziałem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Adam Bielan. Bardzo proszę.

Senator Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, politycy Platformy często mówią
tutaj, w mediach, przed wejściem na salę, i sugerują
w pytaniach, że oni nie są przeciwko samej idei, ale
nie podoba im się sposób procedowania tej ustawy
przez Sejm. Czy prawdą jest, że 13 grudnia w Sejmie,
w dniu, w którym pan pułkownik Mazguła wyprowadził ludzi na ulicę m.in. w obronie przywilejów byłych
esbeków… Niestety w tym marszu brali udział również politycy Platformy Obywatelskiej. Pułkownik
Mazguła to jest ten pan, który stan wojenny nazwał
kulturalnym wydarzeniem. Czy prawdą jest, że o 9.51
Sejm głosował nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu tej ustawy?
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
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(senator A. Bielan)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak więc można powiedzieć, że to taki klasyczny
sprawdzian intencji wszystkich ugrupowań, czy chcą
pracy nad jakimś projektem, czy chcą ten projekt
poprawiać w komisjach, czy też chcą go odrzucić,
od razu wyrzucić go do kosza. I w tym głosowaniu
na 117 posłów Platformy Obywatelskiej znalazło się
tylko 2 odważnych, sprawiedliwych: 1 zagłosował
przeciw – pan poseł Mężydło, któremu gratuluję; 1 się
wstrzymał – pan poseł Tomczak. Czy prawdą jest, że
115 posłów Platformy zagłosowało za wyrzuceniem
tej ustawy do kosza w pierwszym czytaniu i przeciwko skierowaniu tej ustawy do prac w komisjach
sejmowych? Czy prawdą jest w związku z tym, że
Platforma Obywatelska od początku była przeciwko
tej ustawie dezubekizacyjnej? Dziękuję.

Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Rafał Ślusarz: Wyprowadzili ludzi na
ulicę.)
Pan senator Jarosław Obremski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Ja mam taką jedną ogólną uwagę: pilnujmy jednak
pewnego standardu formy w Senacie. Leszku, złośliwości z nazwiska tylko wtedy, kiedy jest to z dużym
ciepłem mówione. Nie ulegajmy takiej pokusie, żeby
np. mówić: Czarnobaj nie bajaj, czy nie czaruj. Nie
powinno tak być. Nie dajmy się zainfekować Sejmowi.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie wiem, o czym
mówisz, ale ci odpowiem.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Senatorowie!)
Pytanie mam takie. Według mnie jest tak, że
ta ustawa jest próbą przywrócenia poczucia sprawiedliwości. I oczywiście oprócz aparatu represji
reżim totalitarny miał inne metody krzywdzenia
społeczeństwa, to była manipulacja prawdą przez
funkcjonariuszy w gazetach i mediach. Ale zdaję
sobie sprawę, że to jest w tej chwili nie zero-jedynkowe, jeśli chodzi o oddzielenie prostej służby złu od
chociażby pisania w zgodzie z prokomunistycznym
sumieniem. Więc to zostawmy. Ale czy w ostatnich
26 latach – państwo też to rozważali, choć dotyczy to
innego ministerstwa – była kwestia tego, co można
nazwać zbrodnią sądową związaną z wyrokami, co
często stosowano… Ja jestem z Wrocławia. Tam zdarzały się wyroki większe, niż żądali prokuratorzy.
Na ile przywrócenie sprawiedliwości powinno także
dotyczyć trzeciej władzy? Czy to było rozważane?
Dziękuję.
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Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Krótki komentarz, Pani Marszałek, Wysoki
Senacie, Panie Ministrze.
Proszę nie próbować odgadywać, o czym marzę,
bo pan tego nigdy nie odgadnie, naprawdę bardzo o to
pana proszę. Niech pan nie sugeruje, o czym marzy
Platforma.
(Senator Grzegorz Bierecki: O czym marzy dziewczyna…)
(Senator Waldemar Kraska: Nie próbujemy.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
I teraz przejdę do konkretnego pytania. Panie
Ministrze, chciałbym powtórzyć pytanie – bo to jest
ważne pytanie – które tak dość delikatnie sformułował pan senator Obremski. Czy nie powinniście
państwo także… Czy nie powinniśmy wszyscy zastanowić się, czy jednak nie rozszerzyć procedowanej
ustawy o kwestie związane z prokuratorami stanu
wojennego? Tutaj państwo macie dużą wiedzę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Doświadczenia.)
…i doświadczenia, więc powinniście wiedzieć,
czy tak, czy nie, a jeżeli nie, to dlaczego nie. Mam
nadzieję, że tak, bo mówimy: rozmawiajmy szczerze
i otwarcie. Bo skoro pan sugeruje, Panie Ministrze…
(Senator Adam Bielan: Zrobimy wspólny projekt.)
Proszę?
(Senator Adam Bielan: Zrobimy wspólny projekt.)
Ale, Panie Marszałku, pan powinien wiedzieć, że
nie prowadzimy dialogu między sobą podczas debaty.
Pan jest primus inter pares, więc bardzo proszę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa.
Proszę państwa.)
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
A więc kontynuuję, Panie Ministrze, jeśli pan pozwoli i pani marszałek oczywiście… Bardzo przepraszam.
(Senator Wiesław Dobkowski: Minutę.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze nie minęła.)
(Senator Waldemar Kraska: Minęła.)
(Wesołość na sali)
Minutę mi pan senator…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, ma pan jeszcze jedną minutę. Proszę bardzo.)
O, bardzo dziękuję, Pani Marszałek. (Oklaski)
Jest pani naprawdę doskonała i łaskawa. I za to
pani pięknie dziękuję. I robi to pani z gracją jeszcze,
jak zawsze, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, ale
czas leci.)
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(senator W. Sługocki)
(Głos z sali: Czas leci.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas leci. Czas biegnie.)
(Wesołość na sali)
Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Czas ucieka, wieczność czeka.)
Świetnie, dziękuję. Powstrzymam się od komentarza.
Panie Ministrze, bardzo proszę, abyśmy być może
zastanowili się wspólnie i dodali tutaj prokuratorów.
I jeszcze jedno pytanie. Bo oskarża nas pan o to,
że boimy się, że stoimy w obronie oprawców trudnej
historii państwa polskiego od zakończenia II wojny
światowej czy od 1947 r. Tak pan mówił? Od tego
roku ta ustawa będzie działać? Dobrze słyszałem?
Rozumiem, że starał się pan…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Źle, 1944 r.)
(Senator Bogdan Borusewicz: 1944 r.)
1944 r. Bardzo dziękuję. No to koryguję, jak pan
przyjmuje do wiadomości.
A więc jest bardzo prosty na to sposób, aby to
zweryfikować. Czy nie możemy prosić, aby to głosowanie – jesteście państwo przynajmniej z deklaracji,
z nazwy legalistami – powtórzyć? Głosowanie, które
odbyło się 16 grudnia. I wtedy państwo zweryfikujecie, czy Platforma ma takie czy inne intencje. I to jest
proste. Macie państwo większość, możecie państwo
w dowolnym momencie to zweryfikować.
Już kończę, Pani Marszałek.
I, Panie Ministrze, mija się pan z prawdą, dlatego że – oglądaliśmy dokładnie, przynajmniej ja,
obrady Sejmu tego dnia – niestety było tak, że nie
wpuszczaliście państwo do Sali Kolumnowej posłów
opozycji…
(Senator Adam Bielan: To nieprawda!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pan
zadaje pytanie czwartą minutę.)
Już kończę.
Dopiero wtedy, kiedy w tabletach zobaczyliście,
że jest sprawozdanie na żywo, wpuściliście. Kończę.
Kropka. Dziękuję. (Oklaski)
(Senator Adam Bielan: Główne wejście było cały
czas otwarte.)
(Głos z loży: Było zamknięte. Nikt nie mógł wejść.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ja proszę państwa, którzy są w loży dla gości,
o zachowanie ciszy i spokoju.

(Senator Waldemar Sługocki: Tylko bili brawo,
Pani Marszałek, to nic złego.)
(Głos z sali: A to wystarczy.)
(Senator Dorota Czudowska: W Sejmie tego nie
wolno robić.)
Ale, proszę państwa, państwo są tutaj gośćmi
i proszę uszanować nasze obrady.
(Senator Adam Bielan: Ale jest rozporządzenie
marszałka Borusewicza z 2013 r. o zachowaniu się
gości w Sejmie.)
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jakie?)
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Prawa nie ma do...)
(Senator Adam Bielan: O zachowaniu ciszy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: A!)
Szanowni Państwo Senatorowie, oddaję głos panu
ministrowi.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
To wszystko, o co pytał – jak rozumiem, to było
pytanie retoryczne czy to były pytania retoryczne – pan marszałek Adam Bielan, to oczywiście
prawda. Prawdą jest oczywistą też to, że Platforma
Obywatelska, bo o ten klub, o tę partię pan pytał, była
od początku przeciwko tej ustawie. Oczywiście była
od początku przeciwko tej ustawie. Robiła wszystko, żeby ustawę storpedować, żeby jej nie uchwalić.
Podejmowała najróżniejsze zabiegi, wybiegi, żeby do
uchwalenia tej ustawy nie doszło.
Jestem niestety przekonany – chociaż miałem wątpliwości do piątku, ale w piątek je straciłem – że ta
awantura, którą wywołano, ta anarchia była związana
przede wszystkim z tą ustawą, z tym, żeby nie dopuścić do jej uchwalenia. (Wesołość na sali)
(Głos z sali: Ano zweryfikujmy to.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Będzie
okazja do zweryfikowania w trakcie głosowania tu,
w Senacie, Panie Senatorze.)
Było na etapie dotychczasowych prac legislacyjnych dużo okazji, żeby pokazać, że jest inaczej, jeśli
było inaczej. Ale inaczej nie było. Jest to po prostu
obrona tych nienależnych przywilejów. I bardzo się
dziwię, bardzo się dziwię… wszyscy się dziwimy
temu, że nawet ci, którzy byli dotknięci represjami,
bronią tych przywilejów ramię w ramię z tymi, którzy
wtedy właśnie wydawali te polecenia, rozkazy. Już
nie mówię, że z tymi, którzy byli tam gdzie ZOMO,
bo zomowców akurat nie dotyczy ta ustawa. Proszę
zauważyć: ona dotyczy funkcjonariuszy SB.
(Rozmowy na sali)
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
A dzisiaj właśnie stajecie – niektórzy z obrońców
tych przywilejów i z przeciwników tej ustawy – ramię
w ramię w obronie tych przywilejów. Ja nie wiem,
co się stało. Naprawdę nie wiem, co się mogło stać
w głowach, w umysłach, w osobowości ludzi, którzy
doświadczyli tego… Przecież ja ten czas pamiętam
dobrze, bo on także w jakimś sensie mnie dotyczył.
Ale są tutaj ci, których bardziej dotknęły te represje
niż mnie. I ja się dziwię, dlaczego właśnie uważają,
że ta sprawa…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się dziwię, co się
panu stało, że pan takie oskarżenia miota z trybuny
senackiej…)
…że ta sprawa…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
I się właśnie tych przywilejów broni. Nie wiem.
Naprawdę chciałbym to kiedyś zrozumieć, przynajmniej intelektualnie, bo politycznie to pewnie będzie
trudne…
(Głos z sali: Niemożliwe.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Niemożliwe. Pewnie kryje się za tym coś, czego
nie potrafimy dzisiaj zinterpretować.
Jeżeli chodzi o sprawy związane z innymi aspektami PRL, z innymi służbami, z innymi zachowaniami, z postępowaniem osób, które utrwalały tamten
system, które mu służyły, które wydawały wyroki
i oskarżały, to ta ustawa ich nie dotyczy. Ona nie
dotyczy tej materii. Była taka próba ze strony opozycji, oczywiście bardzo chytra – powiedzmy: prymitywnie chytra – rozszerzenia ustawy o prokuratorów. Chodziło o to, żeby tak naprawdę dodać do tej
ustawy element takiego, powiedziałbym, zarzutu, że
w sposób nieuprawniony rozszerzono zakres materii
ustawowej. Oczywiście, jeżeli uważacie, że trzeba to
zrobić, to bardzo proszę. Wyjdźcie z inicjatywą ustawodawczą, sformułujcie ją. Ale to jest inny obszar,
inny zakres zagadnień.
(Senator Mieczysław Augustyn: Wyjdźcie, no
wyjdźcie!)
Nie wiem, czy jest sens tak rozmawiać, czy ktoś
odgaduje czyjeś marzenia, czy ich nie odgaduje. Panie
Senatorze, przestańmy. Szkoda czasu. Ja nie odgaduję
niczyich marzeń, ja tylko oceniam i nazywam po
imieniu fakty, które mają miejsce. Nie chodzi o marzenia. Fakty mówią same za siebie.
Jeżeli chodzi o kolejne wątki związane z dalszymi obradami Sejmu w piątek, o wpuszczenie czy
niewpuszczenie do sali, to rozmawialiśmy o tym
wielokrotnie. Niczego nowego już tu nie powiemy.
Wszyscy mogli wejść do sali, wszyscy wiedzieli,
że…
(Senator Mieczysław Augustyn: Widzieliśmy…)
(Senator Stanisław Kogut: Coś ty taki nerwowy?)
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(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Senatorowie,
proszę o ciszę.)
…że dalsza cześć obrad będzie w innej sali. No,
część posłów przyszła i próbowała zakłócać obrady w Sali Kolumnowej. Na szczęście im się to nie
udało i ustawy, które trzeba było uchwalić, zostały
uchwalone. Kto chciał wziąć udział w głosowaniu,
wziął udział, a kto nie chciał, nie wziął. No, taka była
decyzja poszczególnych posłów. To był ich wybór.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Jan Rulewski.
Potem pan senator Jerzy Wcisła i pan senator Jerzy
Czerwiński.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ta ustawa – mówię o trzecim czytaniu – powstawała w podziemnych
warunkach, przy ograniczonej dostępności i jawności.
Niewiadomy jest również udział pana jako osoby…
Pan brał w tym udział lub nie brał w tym udziału
– tego kamery nie pokazały. Czy można snuć przypuszczenie, że brał pan udział w zabezpieczaniu, powiedziałbym, podziemności tego posiedzenia jako
organ bezpieczeństwa, jak tutaj słyszę, bardzo mądrze
występujący w zakresie zabezpieczeń? (Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa
o ciszę.)
Ja nie liczę na brawa. Liczę raczej na szczerą odpowiedź pana ministra.
Drugie pytanie. Nie ukrywam, że w tej ustawie są
elementy odwetu i nękania, zwłaszcza rodzin. Moje
pytanie jest takie: czy pan to konsultował, czy próbował pan rozmawiać na temat moralnego aspektu
tej ustawy z 17 duszpasterzami religijnymi, których
zatrudnia pan w ministerstwie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze! Podtrzymuję to, co mówiłem dzisiaj rano, że procedowanie tej ustawy jest niezgodne
z prawem. Nie chcę włączać się w dyskusję na temat
tej ustawy, ale skutecznie sprowokował mnie pan do
zabrania głosu.
Rada gminy w drodze uchwały może określić, że
przepisów nie stosuje się do drzew i krzewów wskazanych w oparciu o gatunek drzewa, wiek drzewa,
obwód pnia drzewa.
(Głos z sali: To nie ta ustawa.)
(Rozmowy na sali)
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(senator J. Wcisła)
Panie Ministrze, to, co mówię, ma taki związek
z tą ustawą jak pana odpowiedzi z pytaniami senatorów Platformy Obywatelskiej. (Wesołość na sali)
(Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
Panie Senatorze…)
Pytam pana ministra…
(Senator Adam Bielan: Ziemia, ziemia!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo…)
…czy pan minister rozumie pytania zadawane
przez senatorów Platformy Obywatelskiej. A poza
tym uważam, że procedowanie tej ustawy w Senacie
jest niezgodne z prawem. Dziękuję.
(Głos z sali: O Boże…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, to było stwierdzenie, nie pytanie.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
(Senator Jerzy Wcisła: Pytanie było. Mogę powtórzyć. Czy pan minister rozumie pytania zadawane
przez senatorów Platformy Obywatelskiej?)
Ja uchylam to pytanie.
(Senator Czesław Ryszka: Zaraz ci odpowiem.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze pytanie chyba z natury tych, które tu powinny paść wcześniej: czy Senat ma prawo oceniać
prawomocność ustaw podejmowanych przez Sejm?
Jest to pytanie, które wiąże się z trybem wprowadzania ustawy w życie. Była próba jej podważenia czy
też doprowadzenia do absurdu w Sejmie, mamy tu
takie próby na galerii gości w Senacie, pewnie będą
też takie próby w czasie wprowadzania tej ustawy
w życie.
Panie Ministrze, niejako początek tego procesu
przeliczania emerytur i innych świadczeń następuje z inicjatywy organu emerytalnego. Składany jest
wniosek do IPN, IPN ma 4 miesiące. Ale ta inicjatywa
organu nie ma narzuconego terminu, tego, w jakim
czasie może, powinien czy też musi organ emerytalno-rentowy wystąpić z wnioskiem do IPN. To jest
początek procesu. Pytanie, czy to nie jest przeoczenie,
dlatego że brak takiego wskazania może prowadzić do
tego, że cały proces wystartuje zbyt późno, a mamy tu
krótkie okresy, bo do 1 października 2017 r. powinno
zostać wszystko zamknięte, łącznie z wydanymi decyzjami, a jeszcze trzeba usprawnić system informatyczny. O to mi chodzi. Nie ma tego jednego okresu,

w którym należałoby zobowiązać ZUS, odpowiedni
organ emerytalny do wystąpienia do IPN.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Jeszcze pytanie trzecie, już natury bardziej ogólnej. Mówiliśmy o władzy sądowniczej, o tej trzeciej
władzy, ta ustawa właściwie załatwia władzę wykonawczą, drugą władzę. A co z władzą ustawodawczą?
Wtedy była ona reprezentowana głównie przez biuro
polityczne. Rozumiem, że rząd ceduje tu inicjatywę
ustawodawczą np. na Wysoką Izbę, czyli na inne organy inicjatywne, jeśli chodzi o kwestie ograniczenia
uprawnień emerytalno-rentowych w tym zakresie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Komu? Komu?)
Proszę?
(Głos z sali: Biuro Polityczne…)
(Senator Stanisław Kogut: KC PZPR.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Nie rozumiem.)
Chodzi o władze PZPR-owskie. Czy te osoby, które stanowiły wtedy głowę, a nie rękę, też nie powinny
mieć zmniejszonych uprawnień? Czy rząd będzie występował z taką inicjatywą, czy też my powinniśmy
się tym zająć?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Rulewskiego,
w kolejnej, entej już sekwencji zadane…
(Senator Jan Rulewski: To ostatnie.)
O, dziękuję bardzo. To łaskawość.
…to nie wiem, o jakim podziemiu, w którym miałyby być wykonywane jakieś prace, pan senator mówi.
Panie Senatorze, jest pan poważnym człowiekiem
o bardzo ważnej biografii. Naprawdę proszę na koniec
swojej kariery politycznej trochę się zastanowić nad
tym, czy warto w takie wystąpienia, że tak powiem,
się angażować. Chyba szkoda pana biografii, żeby
pan tak to robił… (Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Przepraszam, ale tak naprawdę…
(Senator Jan Rulewski: Proszę o odpowiedź: czy
zabezpieczał pan to podziemne spotkanie?)
Ja brałem udział w głosowaniach w Sejmie, we
wszystkich pracach Sejmu, jakie były w tym dniu,
w tych koniecznych pracach, oczywiście zwłaszcza
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
w głosowaniach, i niczego nie zabezpieczałem, niczym innym się nie zajmowałem w tym czasie.
Pan sugeruje, że to rząd, minister wydaje jakieś
ręczne dyspozycje Policji czy innym służbom. Pan
dobrze wie, że tak nie jest. To są profesjonalne służby, one wiedzą, co do nich należy, i wykonują swoje
zadania. A do ministra czy wiceministra nadzorującego, jak w moim przypadku, należy właśnie nadzór
nad tymi wszystkimi działaniami. Ja w tym gorącym
czasie, bo zapewne pan o tym mówi, byłem w Sali
Kolumnowej i głosowałem nad ustawami, które
szczęśliwie większością głosów Sejm przyjął, m.in.
właśnie tę ustawę.
Jeżeli chodzi o konsultacje z duszpasterzami…
Panie Senatorze, to znowu jakaś ironia, nie wiem, po
co tu wprowadzana. Były konsultacje społeczne według trybu, który obowiązuje, konsultacje wewnątrzresortowe i zewnętrzne, czyli zewnątrzresortowe.
Podmioty, które chciały zabrać głos w tej sprawie,
wyrazić swoją opinię, to zrobiły. No i to wszystko, co
na ten temat mam do powiedzenia. Pewnie poglądy na
temat tej ustawy, tak jak wielu innych rozstrzygnięć
prawnych, ustaw, są różne, w różnych środowiskach
pewnie można znaleźć i głosy poparcia, i wątpliwości,
a może i sprzeciwu, no, ale większość parlamentarna
uchwala ustawy. A większość parlamentarna pochodzi z wyborów parlamentarnych, które rozstrzygnęły,
jaka ona ma być. Tak jak przedtem wasza większość,
tak teraz nasza.
Teraz pan senator Wcisła. No, Panie Senatorze,
odpowiem w pana stylu trochę, chociaż nie lubię tego.
Ironia jest bronią ludzi inteligentnych, więc może,
jeżeli pan się na nią sili, proszę trochę popracować,
zanim pan to narzędzie zechce zastosować, bo pan tu
chybił wyraźnie. To jest w pana wykonaniu chybione
i nieskuteczne.
Teraz pan senator Czerwiński. Czy Senat ma
prawo oceniać działania, prace, tryb prac Sejmu?
No oczywiście, że nie. Od tego są ewentualnie inne
instytucje, ale nie jest tak, że jedna Izba, chociaż
nazywana wyższą, ma oceniać drugą. Ale zapewniam pana raz jeszcze, że nie ma czego oceniać.
Wszyscy znamy sytuację, która miała miejsce
w piątek. Jeżeli ktoś chciał doprowadzić do tego,
żeby został sparaliżowany Sejm i jego prace, no to
się zawiódł. I tyle.
Ta inicjatywa wejdzie niezwłocznie po przyjęciu
ustawy i po wejściu jej w życie. Będzie inicjatywa
zakładu emerytalno-rentowego, bezzwłoczna, żeby
i zakład emerytalno-rentowy MSWiA, i IPN zdążyły
przeprowadzić to, co do nich należy. Czas wyznaczony ustawą jest do końca września… Do końca
września, tak?
(Głos z sali: Tak, tak.)
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Dobrze pamiętam, do końca września. Od 1 października zacząłby obowiązywać ten nowy wymiar
świadczeń emerytalnych, rentowych i rent rodzinnych. Krótko mówiąc, jest na to 9 miesięcy, jeżeli
ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,
a mam nadzieję, że tak się stanie.
Jeżeli chodzi o PZPR i różne inne organy komunistycznego państwa, Panie Senatorze, to nie wiem,
jak panu odpowiedzieć. No, chyba tak, że w tej chwili
nie toczą się prace rządowe nad tymi regulacjami,
więc nie mogę o nich mówić, nie mogę niczego deklarować ani co do czegokolwiek się zastrzegać. Po
prostu jako przedstawiciel rządu jestem upoważniony
do tego, żeby mówić o tym, co jest, w szczególności
o tej ustawie, bo o niej rozmawiamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Tomasz Grodzki.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goście! Miałbym prośbę do pana ministra. Pan niezwykle emocjonalnie komentuje zwykłe
pytania, a moim zdaniem powinno pana zastanowić,
poważnie zastanowić, dlaczego ludzie ciężko skrzywdzeni przez poprzedni system jednak mają co do tej
ustawy znaczne wątpliwości. To powinno zastanowić
ustawodawców.
Chciałbym usłyszeć dwie rzeczy. O ile nie ma
wątpliwości, że zbrodniarze komunistyczni powinni
być ukarani nie odbieraniem emerytury, tylko więzieniem, i nikt z PO nie ma co do tego wątpliwości…
Chciałbym jednak usłyszeć od pana, czy daje pan
gwarancję, że roztropna władza przygotowała ustawę,
która oddzieli ziarna od plew, dlatego że te zapisy,
które są w obecnej postaci – przypomnę, że żadne
poprawki nie mogły być zgłaszane podczas tego
spotkania w Sali Kolumnowej – budzą moje wątpliwości. Przepisów o obniżeniu emerytury nie stosuje
się np., jeżeli osoba, o której mowa, udowodni, że
przed rokiem 1990 bez wiedzy przełożonych podjęła
współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje
działające na rzecz niepodległego państwa polskiego.
Czyli jeżeli robiła to za wiedzą przełożonych, a takie
przypadki są mi osobiście znane, to już się nie łapie…
W przypadku, o którym mowa, środkiem dowodowym może być zarówno informacja, o której mowa,
jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący,
choćby nieprawomocny. Ale „inne dowody” to jest
szerokie pojęcie. Czy nie obawia się pan, że zacznie
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(senator T. Grodzki)
się mnożyć liczba zbowidowców w dawnych szeregach SB? Te i inne zapisy są niezwykle nieprecyzyjne.
Mam pytanie… Ponieważ jako klub Platformy
Obywatelskiej stoimy na stanowisku, że nie procedujemy nad ustawą, tylko korzystamy z okazji, że
odwiedził nas wysoki urzędnik państwowy w randze
ministra, bo mamy wątpliwości, tak jak pan prezydent, czy to już jest ustawa…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jakie to ma znaczenie?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Senatorze.)
Tak.
Panie Ministrze, czy pan, pan minister Ziobro, pan
minister Kamiński podpisali się przed głosowaniem,
czy po głosowaniu w Sali Kolumnowej? To jest moje
pytanie.
(Głosy z sali: O, o!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale
to nie dotyczy treści ustawy, którą teraz…)
To dotyczy, dlatego że mam wątpliwości. To dotyczy prawomocności, Pani Marszałek.
Ale drugie pytanie jest takie, żeby pan minister…
Czy może pan zagwarantować, że ta ustawa nie
skrzywdzi ludzi przyzwoitych i porządnych, a ukarze
tych, którzy na taką karę zasługują?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: jak tę sprawę
załatwiono w innych krajach tzw. demoludów? Czy
w którymś z tych krajów takim służbom jak nasza
SB też obniżono emerytury? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zanim zadam
dwa pytania panu ministrowi, to chciałbym koledze
senatorowi Jarosławowi Obremskiemu odpowiedzieć,
że nie wiem, o jakiej mądrości mówimy, ale jednego
jestem pewien – od kiedy kolega Jarek jako senator
niezależny dołączył do dobrej zmiany Jarosławów,
to stał się mądrzejszy. To tylko chciałem powiedzieć.

(Senator Czesław Ryszka: Koń by się uśmiał.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Stanisław Kogut: To jest pytanie europejskie.)
Przechodzę do pytań.
(Senator Robert Mamątow: Jarek, pozbyłeś się
złudzeń.)
Przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to
było niepotrzebne, naprawdę…)
Zostałem sprowokowany, może niepotrzebnie odpowiedziałem…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
Dziękuję.
Panie Ministrze, dwa pytania. Jeszcze raz chciałbym zadać, Panie Ministrze, pytanie związane z projektem tej ustawy. Czy Żandarmeria Wojskowa na
ulicach Warszawy to też jest zjawisko związane
z projektem tej ustawy? To jest pierwsze pytanie, na
które pan minister nie opowiedział mi w poprzedniej
rundzie.
I drugie. Panie Ministrze, ja rozumiem, że pan,
reprezentując Prawo i Sprawiedliwość, będzie prezentował stanowisko, że z głosowaniem w Sejmie było
wszystko okej. Opozycja ma prawo do wątpliwości.
Ale czy zna pan minister opinię pana prof. Chmaja
i innych konstytucjonalistów, którzy mówią, że to, co
odbyło się, jeśli chodzi o pracę nad projektem tej ustawy, jest niezgodne z prawem? Ja też mimo wszystko
nie przyłączam się do opinii pana ministra, a do opinii
pana prof. Chmaja. Czy mógłby pan powiedzieć, jaka
jest pana osobista opinia dotycząca tego, czy było to
zgodne z prawem, czy nie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan Mieczysław Augustyn. Proszę, Panie
Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, jestem tutaj, bo wygłosiliśmy
swoje oświadczenie na posiedzeniu komisji i myślałem, że w odpowiedziach pan minister rozwieje
nasze wątpliwości co do kształtu tego dokumentu,
charakteru tego dokumentu, który był przedkładany
w komisji. Niestety, nie uzyskałem odpowiedzi, czy
posłowie opozycji mogli faktycznie uczestniczyć
w posiedzeniu, to znaczy czy mogli składać wnioski
formalne, jakiekolwiek wnioski, dlaczego tylko niektórzy mogli się dostać, a inni się nie mogli dostać…
I na koniec, dlaczego, wbrew przepisom konstytucji,
nie można było… media nie mogły uczestniczyć
w tym tzw. posiedzeniu. Otóż ten dokument ko-

32. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego...

(senator M. Augustyn)
lumnowy, w moim przekonaniu, absolutnie nie ma
charakteru…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ustawy kolumnowe.)
…w związku z tym nie ma charakteru podjętego
zgodnie z prawem. I pytanie: dlaczego, pana zdaniem,
pan prezydent ma takie wątpliwości, skoro pan tych
wątpliwości nie ma żadnych, jak widzę?

Wicemarszałek Maria Koc:
To pytanie pada już po raz kolejny, ale bardzo
proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to jest istotne.)
(Senator Robert Mamątow: Dwudziesty raz.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pan senator
Grodzki pytał, dlaczego ludzie… Pytał, czy ja się nie
zastanawiam nad tym, dlaczego… Tak to brzmiało:
czy pan, Panie Ministrze, nie zastanawia się nad tym,
dlaczego ludzie ciężko skrzywdzeni nie chcą tej ustawy? Właśnie nad tym się zastanawiam. Zastanawiam
się nad tym, dlaczego ludzie ciężko skrzywdzeni
przez PRL nie chcą tej ustawy. I nad tym trzeba się
w ogóle zastanowić. To jest bardzo poważne pytanie.
Tak, zastanawiam się nad tym.
Oddzielić ziarno od plew? Rozumiem, że chodzi
o dobrych i złych funkcjonariuszy SB. Proszę państwa, nikt nie wstępował do tej służby nieświadomie.
Nie oszukujcie opinii publicznej, nie oszukujcie siebie. Nie było takiego przypadku. A nawet gdyby taki
przypadek miał zaistnieć, to takiego człowieka do
tych służb by nie przyjęto. Mieliśmy do czynienia…
(Senator Jan Rulewski: To w końcu świadomie czy
nieświadomie wstępowali?)
…z funkcjonariuszami SB…
(Senator Robert Mamątow: Skończ jeść.)
…i wiemy, że nikt…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…nieświadomie nie wstępował do SB, tak więc
naprawdę dotyczy to wszystkich funkcjonariuszy
z katalogu zawartego w art. 13b – jeszcze raz to powtarzam. I nie polega to na weryfikacji czy na ocenie,
kto zrobił mniej, a kto więcej złego. To była służba
totalitarnego państwa, to była policja polityczna, która
służyła do utrzymania naszej zależności od obcego
mocarstwa, od Związku Sowieckiego. Polska nie była
wtedy państwem suwerennym i chyba nikt nie ma co
do tego wątpliwości. I o czym tu rozmawiać?
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(Senator Tomasz Grodzki: Wnioski formalne…)
Panie Senatorze, przepraszam. Pan senator
Grodzki mówi, że niektórzy posłowie – rozumiem,
że posłowie opozycji, którzy najpierw tę awanturę
w Sejmie wywołali – nie mogli zgłaszać poprawek na
Sali Kolumnowej. Panie Senatorze, nie można w trzecim czytaniu zgłaszać poprawek, tak że niech pan
zapozna się z procedurą legislacyjną. Przepraszam,
ale musiałem to powiedzieć. Wtedy się poprawek nie
zgłasza. Nie można było ich zgłaszać, można było
tylko głosować albo nie głosować. Ci posłowie wybrali taką właśnie drogę, żeby wywołać awanturę,
a nie głosować. Ich wybór, ich sprawa, ale to nie jest
dobra droga.
Te osobiste pytania… Panie i Panowie Senatorowie,
Wysoki Senacie, dowodem na udział w pracach Sejmu
są przede wszystkim głosowania. Już na to pytanie
odpowiadałem: ja brałem udział w głosowaniu na
Sali Kolumnowej.
Jak załatwiono to w innych krajach? Bardzo różnie. Jeżeli pan senator by chciał… Długo by trzeba
o tym mówić. Bardzo różnie. Możemy przygotować
odpowiedź pisemną. Myślę, że warto ją sporządzić,
bo to też będzie ciekawa lektura. Wolałbym teraz nie
rozwijać tego wątku. Bardzo różnie to załatwiano, ale
oczywiście Polska na pewno nie jest krajem, który
stanowi forpocztę w kwestii rozwiązań regulacyjnych
związanych z rozliczaniem się ze starą, komunistyczną epoką.
Pytania pana posła…
(Senator Stanisław Kogut: Senatora.)
Przepraszam, pana senatora. No, nawyk poselski.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie
Ministrze.)
Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, że udzieli
pan odpowiedzi panu senatorowi Czesławowi Ryszce
na piśmie.)
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystkim może…)
Tak, tak, udzielimy panu senatorowi całkowitej
odpowiedzi na piśmie, bo może przyda się to też
jeszcze innym zainteresowanym osobom. Warto to
zrobić.
Pan senator Czarnobaj powtarzał te same pytania
o związki aktywności Żandarmerii Wojskowej z tą
ustawą. No, na ten temat już mówiliśmy. Proszę nie
powtarzać po raz kolejny tego pytania, bo to nie ma
sensu. Mówiłem o konieczności zapewnienia normalnego funkcjonowania organom państwa, instytucjom
państwowym, ludziom, obywatelom, w tym też senatorom. Chodzi o to, żeby Senat mógł wykonywać
swoje zadania. Na dzisiaj były zapowiadane różne
sytuacje, a jednak wykonujecie państwo swoje zadania, tak jak być powinno. Są warunki do tego i za
to odpowiadają rząd i jego służby.
(Głos z sali: I za to dziękujemy.)
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(sekretarz stanu J. Zieliński)
Mam na myśli służby państwowe oczywiście, bo
nie ma służb rządowych – są tylko służby państwowe.
Pan senator Czarnobaj pyta, jaki jest mój osobisty
stosunek do opinii pana profesora Chmaja. No, Panie
Senatorze, rozumiem, że odnosi się pan do tego, że
kwestionowana jest procedura uchwalania tej ustawy
w drugiej części posiedzenia Sejmu odbywającego się
w ostatni piątek. Ja już odpowiadałem na te pytania.
W moim przekonaniu – a pan pyta o moje osobiste
zdanie – wszystko było w porządku i odbywało się
w warunkach, które były wtedy możliwe do zapewnienia. Też bym wolał głosować na sali plenarnej, na
której zawsze głosujemy, i też bym wolał głosować
w sposób odpowiadający nowym czasom – kiedy
głosuje się elektronicznie, wtedy to wszystko szybciej
idzie, krócej trwa. Trzeba było dokonywać przeliczenia głosów, tak jak to się działo w poprzednich
kadencjach. Ale przecież tak było – zanim wprowadzono system elektroniczny, liczono ręcznie. I teraz
też liczono ręcznie, bo po prostu takie były warunki.
Na takie warunki niestety byliśmy skazani.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nieważne, kto
głosuje, ale kto liczy.)
(Senator Robert Mamątow: Doświadczenie…)
Panie Senatorze. Proszę takich rzeczy nie mówić,
nie sugerować, bo ktoś, kto… Sekretarze, którzy liczyli głosy – zresztą wybrani, wskazani do tej roli,
przez Sejm – mogliby złożyć doniesienie do prokuratury. To jest oskarżenie. Naprawdę.
(Głos z sali: To potraficie dobrze.)
Proszę tego tak nie formułować, bo potem może
być kłopot z tym, jak tego dowieść. A tego dowieść
się nie da.
Opinie prawników są bardzo różne. W każdej
sprawie opinie prawników są bardzo różne. W każdej
ważnej sprawie. Nie są niestety one też pozbawione
subiektywizmu i dla mnie – z całym szacunkiem dla
tytułu – opinie pana prof. Chmaja wyrocznią nie są.
Tyle mogę powiedzieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, czy
ja mogę sprostować?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeśli mogę, to jeszcze raz zadam
to samo pytanie. Oczywiście nie kwestionuję tego, że
pana konstytucyjną zdolnością jest m.in zapewnienie
porządku, ja w to nie wątpię, nie podaję tego w wątpliwość, tylko jeszcze raz chciałbym zapytać o… Czy
pan minister mógłby powiedzieć, bo mówił pan wiele

o tym, co dotyczy zagrożenia również tego miejsca,
w którym się znajdujemy, czy obecność żandarmerii
na terenie Warszawy ma związek z tą ustawą? Jeśli
mógłby pan, proszę odpowiedzieć: tak lub nie. No,
jeśli „nie”, to proszę się uchylić od tej odpowiedzi.
(Głosy z sali: Nie, to już było.)
Ale odpowiedzi nie było.
(Senator Dorota Czudowska: Czy miało związek…)
(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie, dokładnie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan minister ma coś do dodania w tej kwestii?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Ma związek z tym, co dzieje się w tej chwili
w Warszawie, co dzieje się pod Sejmem, czy co się
działo w Sejmie. Ma związek z zagrożeniem dotyczącym naruszenia i niestety z naruszeniem, które miało
miejsce, prawa i porządku publicznego, z zagrożeniami z tym związanymi. Celem podjętych działań jest
zapewnienie możliwości funkcjonowania państwa
i jego organów, a także umożliwienia ludziom korzystania z praw, które im jako obywatelom przysługują.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Wach. Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: A w stanie wojennym…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie.)
Proszę, pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, abstrahując od treści ustawy,
moim problemem, podobnie jak w przypadku większości pytających, jest to, czy ona została uchwalona
prawidłowo. To, co widzieliśmy, co słyszeliśmy od
kolegów… W świetle opinii, a także zapytania pana
prezydenta mamy silne wrażenie, że te ustawy zostały
uchwalone nieprawidłowo, a więc są nieistniejące.
Stąd moje pytanie: czy nie widzi pan zasadniczego
dysonansu, występując tu dzisiaj przed nami? Pan
występuje i odpowiada właściwie, że powiem, w 3
osobach: jako Jarosław Zieliński poseł, który gło-
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(senator P. Wach)
sował tak i tak, co chyba najlepiej może zaświadczyć o tym, że… jako reprezentant rządu, minister,
i jako… Występuje pan również – w jakimś stopniu
oczywiście, poprzez pytania – jako sędzia tego procesu legislacyjnego. Moim zdaniem przez to jest pan
niewiarygodny. Czy pan nie widzi tego dysonansu?
To znaczy… i nie z powodów własnych defektów, bo
pan jest bardzo dobrym znawcą problemu, ale pan
występuje w 3 rolach, a tak naprawdę jest pan tylko Jarosławem Zielińskim, który był tam, na sali,
i głosował.
(Senator Janina Sagatowska: To jest stwierdzenie,
a nie pytanie.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Konstytucyjny.)

Wicemarszałek Maria Koc:
To jest minister, Panie Senatorze, a to pytanie padało tu już wielokrotnie.
Proszę krótko, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Od razu odpowiem, bo trzeba na to zareagować: ja
występuję przed państwem, przed Wysokim Senatem
jako upoważniony przedstawiciel rządu, a państwo
mnie zmuszacie różnymi pytaniami nie na temat,
spoza ustawy do odnoszenia się do innych zagadnień.
Oczywiście mógłbym za każdym razem mówić, że nie
jest to pytanie do mnie, ale, proszę państwa, jestem
także politykiem, więc odpowiadam państwu, będąc
w tej roli, w jakiej… Przecież nie mogę oddzielić
tego, że jestem posłem, od tego, że jestem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, i również
o tego, że jestem tak samo jak pan, Panie Senatorze,
obywatelem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
(Senator Stanisław Kogut: Koniec.)
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję.
(Oklaski)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Dziękuję bardzo.)
Dziękuję za…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.)
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Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję za obszerne
odpowiedzi na pytania, nawet te, które nie dotyczyły
treści ustawy.
Szanowni Państwo, informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej
odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora
Czesława Ryszkę.
Otwieram dyskusję.
I o zabranie głosu proszę pana marszałka Bogdana
Borusewicza.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Ministrze!
Szanowni Goście!
Chcę najpierw powiedzieć, że te ustawy albo te
projekty ustaw, które zostały przegłosowane – tzw.
ustawy kolumnowe, czyli ustawy przegłosowane
w Sali Kolumnowej – w mojej ocenie nie istnieją.
Ta ustawa non est. I to tworzy problem prawny, bo
te ustawy, które zapewne zostaną uchwalone, mają
wadę, poważną wadę prawną, gdyż w Sejmie…
Inaczej: były one uchwalane poza salą sejmową,
były uchwalane niezgodnie z Regulaminem Sejmu.
I w końcu nie wiemy dokładnie, kto jak głosował.
Nie ma listy posłów z informacją, kto jak głosował.
W Sejmie wszystkie głosowania tego typu są jawne.
Każdy poseł, naciskając przycisk do głosowania,
informuje, jak głosował, a wydruk z wynikami takiego głosowania jest jawny. Na to posiedzenie nie
wpuszczono też mediów, tak że nie mamy informacji – i wyborcy też nie mają informacji – jak to
głosowanie wyglądało. Poprawki grupowano wbrew
Regulaminowi Sejmu – i to jest problem dotyczący
tych wszystkich ustaw, w tym tej ustawy, nad którą
w tej chwili procedujemy, ale także ustawy budżetowej. My zwracamy się do większości, żeby usunęła
defekt tych ustaw. Obecnie posłowie w Sejmie nadal
są gotowi do dalszego procedowania, bo słusznie
uważają, że nastąpiła tylko przerwa. Oni czekają,
aby nad tymi ważnymi ustawami procedować.
To jest nieuczciwe, Panie Ministrze, że w propagandowej odpowiedzi na tę sytuację mówicie do nas:
bronicie ubeków. I analizujecie, także od strony psychologicznej, co się stało, że bronimy ubeków. Otóż,
to jest nieprawda, Panie Ministrze. To jest kłamstwo
i nie może pan tak mówić. Ja razem z kolegami głosowałbym tutaj za tą ustawą po poprawkach, które
zostałyby wprowadzone. Bo ta ustawa po poprawkach
byłaby lepsza. Miałem zamiar brać udział w dalszym
procedowaniu, dlatego że mam pewne doświadczenie.
Byłem wiceministrem spraw wewnętrznych, a w czasach podziemia nie tylko bezpieka zajmowała się mną,
ale i ja się zajmowałem bezpieką. I zapewne można
było wprowadzić tu jeszcze parę elementów i pewne
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(senator B. Borusewicz)
zapisy wycyzelować, dlatego że oczywiście ta ustawa
nie powinna być jak topór, ta ustawa powinna być
dokładnym nożem chirurgicznym.
Jak mówię, ta ustawa spotkałaby się z poparciem. Ja to wiem, bo rozmawiałem z kolegami,
także z posłami. Tak, rozmawiałem z posłami,
a w Senacie… Ale, proszę państwa, jak można mówić tutaj, w Senacie, że chcemy uchronić esbeków,
kiedy w Senacie są: Jan Rulewski, działacz pierwszej
„Solidarności” i podziemia, Grażyna Anna Sztark,
też działacz „Solidarności” i podziemia, Sławomir
Rybicki, działacz „Solidarności” i podziemia, a wcześniej działacz opozycji demokratycznej w Gdańsku?
A do tego słyszę – i muszę się do tego odnieść – jakoby były wojewoda Kozłowski, Jacek Kozłowski, miał
mieć coś wspólnego z tamtym reżimem!
(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie, był opozycjonistą.)
On był już w opozycji demokratycznej przed
Sierpniem, a potem był także w podziemiu. A więc
jak można oskarżać nas o to, o co wy nas oskarżacie?
Czy można tak manipulować opinią publiczną?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:
Poprzyjcie ustawę…)
Czy można manipulować…
Tak, chciałem poprzeć tę ustawę, ale jej nie poprę, nie będę głosował w ogóle. Nie będę głosował, bo
inaczej bym zaakceptował to, co zrobiliście w Sejmie
w Sali Kolumnowej. A zrobiliście to – i to jest problem,
to jest problem – że doprowadziliście do kryzysu parlamentarnego. I rozwaliliście Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał już nie będzie funkcjonował.
(Senator Zdzisław Pupa: Czemu?)
Rozwaliliście Trybunał Konstytucyjny.
Rozwaliliście… Zniszczyliście obiektywność przekazu radia i telewizji – teraz to jest wasze narzędzie
i wasza tuba. Rozwalacie teraz kolejne, kolejne rzeczy. A w tej chwili doprowadziliście do tego, że jest
poważny kryzys parlamentarny. Poważny! I wszyscy,
wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
(Głos z sali: Nie.)
I jeszcze nakręcacie ten kryzys, nakręcacie ten
konflikt.
(Głos z sali: My?)
Bo po co ta policja? Po co straż… Nie, nie straż,
tylko…
(Głos z sali: Żandarmeria.)
…tak, Żandarmeria Wojskowa. Nie trzeba policji na terenie Sejmu i Senatu. Tu wystarczy Straż
Marszałkowska. Do tego nic złego się nie dzieje. Po
co nakręcacie ten strach wszystkich? Czy wy się szykujecie do konfrontacji? Bo my nie szykujemy się do
konfrontacji.

Myślałem, słuchając pana ministra i słuchając
pana marszałka Karczewskiego, że… Wydawało mi
się, że jest zupełnie inna sytuacja, że napięcie raczej
opada. Ale w sytuacji… To, że pan jest politykiem
partii, politykiem PiS, w pewnym momencie wzięło
górę nad tym, że jest pan ministrem. I niepotrzebnie
pan prowokuje tę stronę, która uważa, że jest problem
z kilkoma ustawami, które wy nazywacie ustawami,
a my uważamy za co innego. Ta ustawa nie została przegłosowana przez Sejm – podobnie jak kilka
innych ustaw – gdyż sposób jej procedowania był
bezprawny, a co za tym idzie, również bezprawne
jest procedowanie nad nią dzisiaj w Senacie. I na tym
skończę. Takie jest moje stanowisko.
Muszę powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć: to jest
poważny problem, który wy stworzyliście, a w związku z tym tylko wy macie możliwość zaproponowania
wyjścia z tego problemu, bo wy macie większość, wy
decydujecie, wy macie marszałków. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Jan Rulewski.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przyłączam się do tych wszystkich, którzy są tu,
na sali, ale i poza nią, do profesorów, do obrońców, do
demonstrantów, którzy dali już upust swojej opinii,
myślę, że nieprzyjętej jednak przez pana ministra.
Twarde „nie” wobec procesów, które przeżywamy.
Twarde „nie” wobec tego dokumentu, który pan
minister i koledzy mają odwagę przedstawiać jako
ustawę. Twarde „nie” nie tylko dlatego, że odbywało
się to, jak pan minister sam mówił, w warunkach
wymuszonych, ale dlatego, że urągało to zasadom
parlamentaryzmu.
Niech pan, Panie Ministrze, się nie obraża… To
nie marszałek Kuchciński prowadził obrady. Mogę
się mylić o 3 osoby, ale pan prowadził te obrady jako
organ bezpieczeństwa. Dlatego trudno było pana zidentyfikować na tej sali, dlatego trudno było zauważyć pański podpis, notabene złożony po fakcie, gdyż
to pan prowadził te obrady. Pierwszy raz w historii
po 1989 r. zdarzyło się, żeby państwem polskim zarządzały organy bezpieczeństwa. Wcześniej robił to
Kiszczak.
Twarde „nie” również dlatego, że moje doświadczenie, w tym legislacyjne, podpowiada, że w takiej
sprawie trzeba być ostrożnym. W imię pańskiej skuteczności i tej skuteczności, którą prezentuje znaczna
część opinii publicznej, czerpie swoje doświadczenia… Pod wpływem emocji, pod wpływem – nie
wiem – gier politycznych…
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W Niemczech do sprawy Stasi musiano podchodzić dwukrotnie, bo demokratyczny rząd przegrywał w Strasburgu i Stasi triumfowało, otrzymywało
świadczenia. Boję się tego, że państwo tą nieudolnością, tą podziemnością tworzycie pretekst do tego,
żeby ta ustawa w tej czy innej postaci nie przeszła.
Dlaczego ona nie przejdzie? Ponieważ – muszę
poczynić ten zarzut – w art. 2 konstytucji nie mówi
się tylko o sprawiedliwości społecznej. Mówi się
przede wszystkim o demokratycznym państwie prawa. Zatem nie do przyjęcia jest prawo, które dyskryminuje obywateli żyjących przynajmniej od 1997 r.
w państwie konstytucyjnym. Ich prawa mogą być
łamane tylko w takim stopniu, w jakim wymagają
tego względy bezpieczeństwa.
Można przyjąć, że pan się boi pułkownika
Mazguły – tak, tak to się nazywa – ale to nie jest
pretekst do tego, żeby tworzyć taką ustawę. Trzeba
udowodnić, że są interesy, które uzasadniają podjęcie
drastycznych kroków.
Powiem jasno, że Platforma Obywatelska, ludzie
skupieni wokół Platformy Obywatelskiej – pan Żaryn
jako historyk powinien to z większą precyzją powiedzieć, potwierdzić – już dawno podjęli próbę przeprowadzenia procesu tzw. dezubekizacji.
(Głos z sali: Nieudolnie.)
Skuteczną. Może nie wystarczającą, ale skuteczną, bo musieli ważyć między praworządnością
a sprawiedliwością. Zdała ona egzamin, ponieważ
obroniła się w wielu tysiącach procesów wytoczonych
Platformie, zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, jak
i w Trybunale w Strasburgu oraz Sądzie Najwyższym.
Ale Platforma nie mówi, że ma monopol na mądrość
w tej kwestii. Tak jak powiedział marszałek Borusewicz
i jak wcześniej mówili w Sejmie nasi koledzy: jesteśmy
gotowi do współpracy. Więcej, złożono bardzo istotne
poprawki. Państwo uznaliście, że to wy macie monopol na sprawiedliwość społeczną. Tak mówią. Sam
chyba też należałem kiedyś do tej grupy, jak byłem
młody, chory na rewolucyjną gorączkę. Państwo zaś
reprezentujecie pokolenie chorych na porewolucyjną
gorączkę. Tylko że ona była właściwa wtedy, kiedy
była rewolucja. A dziś mamy państwo demokratyczne.
I w omawianej ustawie jest pełno pomysłów właśnie
z gatunku chorych na porewolucyjną gorączkę.
Nie do przyjęcia jest zatem ściganie, zabieranie… degradacja osób, które uzyskały pełne prawa
obywatelskie. Tak to jest, Panie Ministrze. Pan tego
nie rozumie, bo pan w tym nie uczestniczył. To jest
sukces „Solidarności”, która obiecała… przeprowadziła proces wyzwalania wszystkich. Nie tylko ludzi
z „Solidarności”, nie tylko ofiar i katów, ale wszystkich ludzi. Nadała im prawa do godności życia w tym
państwie. I ja tego bronię, wszystkich…
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(Senator Stanisław Kogut: Magdalenka.)
Nie oznacza to wszakże, że rachunki krzywd są
raz i na zawsze skończone. Tak więc powinniśmy
skupić się przede wszystkim na tych skrzywdzonych,
dla których pan dzisiaj nie miał dobrej wiadomości.
Mówię o tych, co są objęci ustawą, nad którą współpracowaliśmy tu, w Senacie, a co do których państwo
nie macie stanowiska w jednej ustawie. Nawet przeciwne… Bo mówicie: budżet. Tak że nie możemy
przekraczać granicy państwa demokratycznego, właśnie w obawie o skuteczność tej ustawy, w której jest
bardzo wiele dobrych elementów. Jest przynajmniej
taka pogłębiona statystyka, której ja, przyznaję się,
też nie zauważyłem.
Ta ustawa jest płytka. Skupia się z taką krwiożerczą energią na tych ludziach, których spotykaliśmy
w bezpośrednim kontakcie, na funkcjonariuszach.
Choć czasem spotykaliśmy się z pułkownikami
Wojska Polskiego, jako komisarzami. Tu, w ustawie,
nic o nich nie ma. Spotykaliśmy się przede wszystkim, Panie Ministrze, z prokuratorem. To prokurator
prowadził śledztwo. Odrzucając osobiste wycieczki… Prokurator Piotrowicz wszczął śledztwo wobec
działaczy opozycji antykomunistycznej. Prokurator
Piotrowicz wydał nakaz aresztowania. Prokurator
Piotrowicz napisał akt oskarżenia i wniósł go do sądu.
Prokurator Piotrowicz w pełni prześladował działacza
opozycji, że tak powiem, pełną gębą. Zapominam, że
też na polecenie organów partyjnych. Bo te organy,
właśnie prokuratury, SB, były pod kontrolą partii. Bo
tak stanowił wówczas ustrój.
To ustawa jest płytka też dlatego, że nie obejmuje
nie tylko prokuratorów, lecz także nawet sędziów,
choćby tego, który skazał bibliotekarkę w Gdyni,
w sądzie wojennym na 10 lat więzienia, tylko dlatego, że rozrzuciła parę niewinnych ulotek, które ze
strachu i tak niewiele osób podejmowało.
I wreszcie ta ustawa jest, że tak powiem, premią,
rozgrzeszaną tutaj przez mojego kolegę senatora
Koguta… Ukrywa się w sumieniu te sprawy, że oto
nie byłoby zwycięstwa SB, jak piszecie w ustawie,
gdyby nie dwa dodatkowe filary: wojsko i tajni współpracownicy. Ubeków były 24 tysiące, tajnych współpracowników – 100 tysięcy. Ubecy pełnili na etatach…
Jak to oni mówili, każde państwo musi mieć – tak
mi dowodzili – organy bezpieczeństwa. To widzimy
teraz. Ale na pewno nie każde państwo lub rzadko
które państwo ma tajnych współpracowników, którzy
działają przeciwko działaczom marzącym, walczącym o wolność, niepodległość lub prawa społeczne.
Nie każde państwo lub rzadko które uprzywilejowuje
awansami, orderami chlebowymi i wprost pieniędzmi… W omawianej tu ustawie tego nie ma. Dlatego
że działacie w warunkach monopolu.
Twierdzę dalej: wam nie chodzi o sprawiedliwość
społeczną, wam chodzi o populizm wyborczy. I temu
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(senator J. Rulewski)
ja się przeciwstawiam. W tym sensie wzywam was,
żebyście porzucili tę drogę.
(Senator Jan Dobrzyński: To pan będzie za, Panie
Senatorze, czy przeciw?)
(Senator Jan Rulewski: Pytanie, czy pan senator
Kogut zachował sumienie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Ty nie atakuj mojego
sumienia, bo nie jesteś do tego upoważniony.)
Pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę, Panie
Profesorze.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym wierzyć w to, że senatorowie Platformy
Obywatelskiej, obecni tu w wersji szczątkowej, rzeczywiście chcą przekazać opinii publicznej w Polsce,
że nie chodzi o to, że my sprzeciwiamy się temu, by
były utrzymane nienależne przywileje dla funkcjonariuszy SB w formie rent i emerytur. Padło tutaj
strasznie dużo słów, bardzo dużo zdań, żeby rzeczywiście opinia publiczna miała takie domniemanie.
Ja, mimo mojej głębokiej wiary, nie chcę pozostawać
człowiekiem potwornie naiwnym. I mam nadzieję,
że zarówno z tej debaty, jak i z tego wszystkiego,
co zdarzyło się od piątku zeszłego tygodnia, opinia
publiczna będzie potrafiła wysnuć ten prosty wniosek, który próbujecie teraz zagłuszyć natłokiem zdań.
Część tego prostego wniosku została tutaj wskazana
w pytaniu zadanym przez pana marszałka Adama
Bielana: kto z Platformy Obywatelskiej głosował
w Sejmie za tym, żeby procedować tę ustawę, zanim
rozpoczęły się wydarzenia, które są dzisiaj punktem
odniesienia dla Platformy Obywatelskiej? Nie tamto
głosowanie jest dla państwa punktem odniesienia,
tylko piana, która pojawiła się w późniejszych dniach.
Powtórzę: jedyny sprawiedliwy poseł Platformy
Obywatelskiej, który, jak rozumiem, miał odwagę
sprzeciwić się Platformie Obywatelskiej, to był pan
poseł Mężydło. Gratulujemy. Jesteśmy razem z nim.
Chcielibyśmy, żeby wszyscy posłowie Platformy
Obywatelskiej nazywali się Mężydło. Niestety, taki
poseł był tylko jeden. Otóż, stworzenie tej piany, która
pojawiła się w dniach następnych – niestety, trzeba to
sobie powiedzieć – służyło właśnie temu, żeby opinia
publiczna nie mogła do końca zrozumieć, nad czym
my de facto debatujemy.
Proszę państwa… No, niestety znowu muszę
skierować swoje słowa do tylko jednego senatora
Platformy Obywatelskiej. Żałuję, bo naprawdę…

(Senator Robert Gaweł: Do dwóch.)
Dwóch. Przepraszam, a gdzie drugi?
(Senator Robert Gaweł: W prezydium.)
A, przepraszam, oczywiście. Przepraszam bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Pan senator jest najważniejszym senatorem.)
W tej chwili jest bardzo ważny, jak najbardziej.
Chciałbym swoje słowa skierować do większej
liczby senatorów Platformy Obywatelskiej. Bez
wątpienia ci, którzy są dziś i do dziś, mam nadzieję, beneficjentami państwa postawy – państwa,
czyli wszystkich tych, którzy głosowali inaczej niż
pan poseł Mężydło – doskonale wiedzą, w którym miejscu stanąć. Tak się dziwnie składa, że
wspomniany tutaj pułkownik SB, wspomniany
generał Dukaczewski nie był 13 grudnia na placu Trzech Krzyży, by razem z nami wspominać
ofiary stanu wojennego, a przyszedł na państwa
manifestację, dając jednoznaczne świadectwo, skąd
oczekuje pomocy w tym zakresie, żeby te renty
i emerytury, te przywileje nadal były. I to nie jest
piana, to jest prosty fakt, który opinia publiczna
będzie znała. Państwo są inteligentnymi ludźmi.
Państwo z Platformy Obywatelskiej, senatorowie
próbujecie tutaj zakryć tę rzeczywistość swoimi
pytaniami i przemówieniami, ale Polacy nie są durniami. I dziś, proszę państwa, opinia publiczna
w odniesieniu do Platformy Obywatelskiej będzie
– i musi być – taka, że chronicie byłych esbeków!
I to niezależnie od tego, jak często będzie tu występował pan senator Jan Rulewski i zaświadczał
swoim wspaniałym życiorysem, że jest inaczej.
To jest wasz wewnętrzny problem. Zmierzcie się
z tym problemem. Wy, Senatorowie Platformy, którzy posiadacie tak piękne życiorysy, zmierzcie się
z tym, wraz z posłami Platformy Obywatelskiej,
i spróbujcie razem wytłumaczyć opinii publicznej,
ale w sposób rzeczywisty, że jesteście za tym, by
przekreślić ten układ okrągłostołowy, który trwa
do dzisiaj w tym aspekcie, o którym dzisiaj mówimy, czyli w sprawie dotyczącej nieprawidłowo,
haniebnie nabytych praw do rent i emerytur. A one
jeszcze w latach dwutysięcznych, jeszcze w 2010 r.,
sięgały średnio około 5 tysięcy zł, a najwyższe sięgały 19–20 tysięcy zł.
Proszę państwa, żeby była jasność… Ja wiem, że
to wszystko jest znane, ale przypomnę, że władza
komunistyczna instalowana w 1944 r. za pomocą
sowieckich czołgów, za pomocą sowieckiej informacji wojskowej, za pomocą sowieckich organów,
budowała struktury organów bezpieczeństwa, które
trwały do roku 1990. I proszę mieć świadomość,
kiedy zaczynali służbę ci funkcjonariusze SB, którzy kończyli ją w połowie lat osiemdziesiątych czy
pod koniec lat osiemdziesiątych i przechodzili na
emerytury. Oni zaczynali ją w roku 1950, 1951,
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(senator J. Żaryn)
1952, tzn. w okresie olbrzymiego stalinizmu, w którym urzędy bezpieczeństwa – ich funkcjonariusze,
te 33 tysiące osób – były zdolne do tego, żeby inwigilować 5 milionów 200 tysięcy Polaków, żeby
ich represjonować, inwigilować, tworzyć totalitarne
państwo. Ci, którzy nastąpili po tamtych ubekach,
byli ich uczniami, a ci ubecy z lat pięćdziesiątych
byli ich mistrzami. Oni w latach osiemdziesiątych
– tzn. ówczesna esbecja – próbowali wprowadzenia bardzo podobnego mechanizmu bezkarności,
który pozwoliłby im na to, by dalej, szczególnie
po 13 grudnia, podtrzymywać ten upadły reżim
komunistyczny, i moralnie upadły, i ekonomicznie
upadły, upadły w każdym wymiarze. I proszę zdać
sobie sprawę z tego, że ci ludzie także po roku 1989,
po 1990, stali się olbrzymią siłą. Siłą, która tkwi
do dzisiaj. Oni, ich dzieci, ich najbliżsi, mentalnościowo najbliżsi…
(Głos z sali: Nie wszystkie dzieci…)
Nie wszystkie dzieci, rzecz jasna – bardzo słuszna uwaga, Panie Senatorze. Oczywiście na szczęście znalazło się bardzo wielu wśród tych, którzy
są dziećmi – bo na zawsze już są dziećmi – czy to
wysokich funkcjonariuszy wojskowych, czy wysokich funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czy
niższych funkcjonariuszy, ale zmienili swoje życie.
I przygarniamy ich dzisiaj z całą, rzecz jasna, miłością
i z całą radością, że potrafili stać się wartościowymi
Polakami.
Ale niestety trzeba też powiedzieć sobie, Panie
Senatorze, Panie Janie… Przepraszam, ale jest pan
tutaj dla mnie osobą, która jest warta tego, żeby z nią
rozmawiać. A nie mogę tego powiedzieć o wszystkich. Na pewno taką osobą jest także pan poseł
Mężydło. Ale trzeba sobie powiedzieć, że w latach
dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych funkcjonariusze SB nie tylko nie zniknęli, ale wręcz stali się oni
bardzo ważną częścią struktury okrągłostołowej,
która powodowała, że do dzisiaj istniejemy jeszcze
w państwie, które… Nie wiemy, czy jest ono do końca
zarządzane przez suwerenną Polską władzę. Od roku
2015 staramy się zrobić tak, żeby ten czas wygrać
i żeby ta władza polska, która została wybrana przez
naród, była rzeczywiście suwerenna.
Problem, przed którym dzisiaj stoimy – ale to raczej państwo przed nim stoją – jest taki, że trzeba dać
ewidentny sygnał opinii publicznej, że nie popieracie
tych środowisk okrągłostołowych, przez które do dziś
tak mozolnie wydobywamy się z komunizmu. I ta
ustawa, o której dzisiaj mówimy, jest, można powiedzieć, symbolem, ale nie tyko symbolem, bo to jest
jedna z tych gałęzi…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Senatorze.)
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Już kończę.
To jest jedna z tych gałęzi, którym się przyglądamy. Patrzymy, czy uschła i czy jesteśmy już suwerennym państwem, czy ma nowe listki dzięki temu, że
nadal są siły polityczne w Polsce, w polskim parlamencie, podtrzymujące układ, który na pewno nie ma
nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa.
I to nie jest problem nasz, Prawa i Sprawiedliwości.
To jest problem wasz, Platformy Obywatelskiej. Nie
mówię o Nowoczesnej, nie mówię o innych partiach.
Wasz, dlatego że wy macie status partii, która także
wywodzi się z „Solidarności”, a tamte partie – nie.
Proszę bardzo, niech one sobie kłamią, niech one
budują narrację o Polsce, która jest zarządzana przez
rzekomych faszystów. Trudno, jakoś to zniesiemy,
ale wy w Platformie Obywatelskiej powinniście być
rozumni i powinniście wiedzieć, co znaczy dziś dobro
Polski. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Stanisław Kogut. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Trzeba serdecznie podziękować – i składam te
podziękowania na pana ręce – premier naszego rządu,
pani Beacie Szydło, panu ministrowi Mariuszowi
Błaszczakowi i panu za to, że nie daliście się sprowokować. Bo ja twierdzę, że to wszystko jest ustawione, bo wchodzi ta ustawa. Dziękuję za to, że nie
interweniowała policja. Mimo że idą tak frontalne
ataki, policja zachowuje się bardzo kulturalnie. Kiedy
szedłem tu z obiadu, policjant grzecznie poprosił mnie
o pokazanie legitymacji. Pokazuję, a on mówi: dziękuję i przepraszam. Państwo Drodzy, jeżeli w ciągu 3 dni otrzymuje się pozwolenie na manifestację,
w której w większości uczestniczą przedstawiciele SB
i służb, których ta ustawa dotyczy, np. wymieniony
tu przeze mnie pan generał Dukaczewski… Na manifestacji obecny był także były wojewoda z PO, pan
Kozłowski. Na temat pana Kijowskiego nie chcę się
nawet wypowiadać. Niech najpierw zapłaci elimenty własnym dzieciom. W górach jest taka opinia, że
jeżeli ktoś nie potrafi ułożyć sobie życia rodzinnego,
to niech się nie bierze do układania państwa, bo nie
jest do tego zdolny.
Trzeba naprawdę podziękować państwu za to, że
naprawiacie tę dziejową krzywdę. Tak jak powiedziałem, wielu ludzi internowanych i aresztowanych
czekało na tę ustawę 27 lat. A wszystkim oponentom
chciałbym przypomnieć, że narody, które tracą pa-
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(senator S. Kogut)
mięć, tracą życie. To wszystko, co jest w tej ustawie, to też jest historia. I wypada nam podziękować
w imieniu tych, którzy dziś nie powiedzą „dziękuję”,
podziękować w imieniu Inki, która w bestialski sposób w 1946 r. została zabita strzałem w tył głowy. I ta
bohaterska dziewczyna mówiła: babciu, nie zdradziłam ukochanej ojczyzny. Trzeba przypomnieć także
i naszego rotmistrza Pileckiego. Kto go mordował
w więzieniu? Przetrwał Oświęcim, a zamordowały go
nasze służby – no, nie nasze ani nie moje służby, tylko
służby PRL. Trzeba przypomnieć… Drogi Kolego
Janie, pamiętam do dzisiaj drzwi i niesionego na tych
drzwiach Jana Wiśniewskiego. Pokazywano, że to
od kul SB padł ten chłopak, i wtenczas stoczniowcy
ruszyli na komitet wojewódzki w Gdańsku. Trzeba
przypomnieć też wcześniejszą historię, bo ludzie
z Poznania tak bronią tych esbeków, kiedy Roman
Strzałkowski podnosi flagę ukochanej ojczyzny, flagę
biało-czerwoną, a esbecy strzelają do niewinnego
chłopaka i ten chłopak ginie. Trzeba przypomnieć
tych górników z kopalni „Wujek” i tych chłopaków
ze Stoczni Gdańskiej. Trzeba przypomnieć – tak jak
powiedział senator Żaryn – także inne ofiary stanu
wojennego. Mogę powiedzieć o bohaterskim chłopaku, o Włosiku z Małopolski, o Zbyszku Szkarłacie
z Nowego Sącza, który w drodze na mszę za ojczyznę
został zabity koło hotelu.
O tych ludziach trzeba pamiętać i dziękować
trzeba za to, Panie Ministrze, że dożyliśmy prawdziwej wolności słowa. Pamiętajmy także o tym, kto
zamykał Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana
Wyszyńskiego, kto zamordował księdza Jerzego,
kapelana „Solidarności”, kto zamordował księdza
Zycha, komu było mało i wyciągał zbrodniczą rękę
w zamachu na Jego Świątobliwość Jana Pawła II. To
wszystko powoli wychodzi i powoli wyjdzie.
Nikt z nas, z ludzi „Solidarności” nie żądał odwetu, ale naprawdę wina musi być ukarana. Tak, wina
musi być ukarana. Państwo Drodzy, czego tak naprawdę bronimy? Tak się broni… Ja naprawdę jestem
za tym, żeby w imieniu tych, którzy dzisiaj słuchają,
internowanych, którzy prosili na spotkaniach o doprowadzenie do uchwalenia tej ustawy, powiedzieć:
dziękuję. I to słowo się wam należy, bo te ataki polityczne i to bohaterów „Solidarności”… Naprawdę
dech mi zaparło. Przecież pamiętam, Janek, kiedy ciebie ci esbecy… Słuchałem w Wolnej Europie, w radiu,
które prowadził bohater, pan Jeziorański, jak głośno
mówiono: biją i wleką po bruku Janka Rulewskiego,
po bruku wleką Janka Rulewskiego! I całe społeczeństwo było za tobą.
(Senator Jan Rulewski: Za „Solidarnością”.)
Przepraszam. Za tobą, bo ty reprezentowałeś
NSZZ „Solidarność”…

(Senator Robert Mamątow: Ja byłem za
„Solidarnością”.)
…związek, który obalił ten nieludzki system.
Tak jak mówiłem, wtedy powinna być zrobiona
dekomunizacja i lustracja. Nie weszliby do banków,
nie weszliby do gospodarki. Ja dziś się zastanawiam,
dlaczego tak strasznie bronią pewnych układów.
A może bronią, żeby nigdy nie wyszło na jaw, kto kierował aferą Amber Gold? Kto kierował? Krzyczymy
o prokuratorach. A ten prokurator na meczu, który
wykonywał polecenia? Wiadomo, czyje polecenia.
Może to po to, żeby nie wyjaśnić tych wszystkich
afer. A wiemy, jakie były afery, węglowe i inne. I naprawdę my, ludzie „Solidarności”, powinniśmy się
dzisiaj raczej jednoczyć i być za tym, żeby ta ustawa
jak najszybciej weszła w życie.
Masz rację, jeśli chodzi o TW, masz rację, ale
to IPN musi pokazać, kto był tym TW. Ja powiem
tak, że niekiedy najwięcej donosili na nas nasi koledzy, nasi przyjaciele. Janek, naprawdę uważam,
że ty jako człowiek „Solidarności” nie możesz zagłosować przeciw tej ustawie, bo gdy zagłosujesz
przeciw tej ustawie, to złamiesz własne sumienie,
złamiesz nasze ideały. Ciągle powtarzam to, co mówił papież w piętnastą rocznicę „Solidarności” nad
grobem św. Piotra, kiedy dziękował „Solidarności”
za to, że nie jest związkiem lewicowym, dziękował
za to, że jest związkiem personalistycznym, że broni
podmiotowości rodziny i podmiotowości człowieka.
I naprawdę musimy o tym pamiętać. Polska nareszcie
staje się naprawdę Polską. Jak nasi działacze, jak nasi
pracownicy biją brawo, że nareszcie scala się całą
gospodarkę, że zaczyna mieć ona narodowy charakter, że nie jest rozkradana, że nie wyprowadza się
majątku na zewnątrz… Przecież co lepsze zakłady
upadały. Ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, żyli
na skraju ubóstwa, na skraju nędzy, a ci cwaniacy
z SB żyli jak multimilionerzy. Ich dzieci rozbijały
się samochodami, ich dzieci kształcono za granicą,
a dziecko człowieka „Solidarności” nie mogło wyjechać na studia za granicę. I weźmy przykładowo…
Jeżeli nasz działacz, działacz „Solidarności”, żyje
za 800 zł, a wdowy żyją za 20 tysięcy, to czy to jest
sprawiedliwość? Na pewno nie.
I skończmy z tą narracją. Bo, jak powiedziałem,
wszyscy jako katolicy powołujemy się na przykazanie miłości, a jakbyście mogli, tobyście tego naszego
prezesa utopili. Za co? Za to, że patrzy na to, co w górach z dziada pradziada jest przekazywane, czyli że:
Bóg, Honor, Ojczyzna… Że na pierwszym miejscu
ma ukochaną Rzeczpospolitą? Ja byłem zbulwersowany, kiedy 13 grudnia niektórzy porównywali dzisiejsze czasy do stanu wojennego, mówili, że nie ma
demokracji. Państwo Drodzy, media mają wszędzie
dostęp. Nikt im nie zabiera tabletów we „Wprost”.
Nie jest tak, jak w stanie wojennym, kiedy to były
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(senator S. Kogut)
tylko 3 gazety: „Trybuna Ludu” – organ PZPR-owski,
„Żołnierz Wolności” – organ służb informacyjnych,
„Zielony Sztandar” – organ ZSL. Dzisiaj każda… Ile
jest pracy? Pewnie, że ja płaczę i boleję nad tym, że
są organy, których założycielami… No, jest prasa i są
organy niemieckie. I tam piszą to, co im każą.
Panie Ministrze, żeby nie przeciągać, bo czas mi
się kończy, powiem, że jeszcze raz serdecznie, serdecznie panu dziękuję i na pana ręce składam podziękowania dla pani premier za tę ustawę, za naprawdę
naprawienie krzywd dziejowych, w imieniu całej
„Solidarności”, „Solidarności” robotniczej i rolniczej,
a także w imieniu wszystkich tych z AK, Żołnierzy
Wyklętych, którzy byli przez tych ludzi bici i niesłusznie osądzani.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, czas, Panie
Senatorze.)
A dzisiaj do Szwecji uciekli prokuratorzy, sędziowie, pani Wolińska czy brat znanego dziennikarza…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze.
Czas.)
Już…
(Rozmowy na sali)
Ale to wszyscy wiedzą.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Pani Marszałek. Przepraszam.
Wszystkiego najlepszego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Pan senator Aleksander Bobko.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Właściwie na tych słowach pana senatora Koguta
można by w gruncie rzeczy chyba zakończyć dyskusję. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja tylko króciutko,
dzieląc się czasem, który pan senator przekroczył…
Właściwie chętnie oddałbym panu senatorowi swój
głos… swój czas. Powiem państwu, że z jednej strony mamy trochę poczucie satysfakcji, że wreszcie –
wstyd, że po 26 latach – jest zrobiony krok w stronę
pewnego w zasadzie symbolicznego, bardzo delikatnego rozliczenia z przeszłością, ale z drugiej strony
szkoda… No, ja dzisiaj w czasie tej dyskusji, siedząc
tutaj kilka godzin… Właściwie szkoda, że ta dyskusja odbywa się w takiej atmosferze. To znaczy przez
moment, przez chwilę tutaj na tej sali zaczęła się rodzić pewna nić porozumienia. Koledzy z Platformy
przyznali tutaj… Ja to wyłowiłem i tego chciałbym się
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trzymać. Mam nadzieję, że do tej nici porozumienia
będziemy mieli okazję częściej wracać, bo senatorowie Platformy wbrew temu, o czym dowiedziałem się ze zdziwieniem… Nie wiedziałem, prawdę
mówiąc, że klub parlamentarny Platformy w większości – a w zasadzie prawie w całości – głosował
za odrzuceniem tej ustawy. Jestem tym naprawdę
zaskoczony, niemniej jednak dzisiaj doceńmy to, że
koledzy z Platformy w tej dyskusji deklarowali, że tę
ustawę co do zasady popierają. A więc była szansa na
to, żeby w ramach tej dyskusji nad jakimś minimalnym rozliczeniem przeszłości po 26 latach osiągnąć
w tej trudnej sprawie konsensus. No, nie udało się ze
względów… No właśnie, odpowiedzmy sobie jakich.
Formalnych i…
(Senator Waldemar Bonkowski: …koniunkturalnych.)
Nie, nie koniunkturalnych. Myślę, że nie. Coś nam
tutaj znowu zamieszało. Te obawy czy też, można powiedzieć, niepokoje kolegów i koleżanek z Platformy,
że ta ustawa może być niekonstytucyjna, moim zdaniem nie są czysto koniunkturalne. Te obawy mogą
mieć rację bytu, ale pan marszałek moim zdaniem
przedstawił nam przekonującą wykładnię. Nie jest
rolą Senatu stwierdzanie prawomocności czy ustosunkowanie się do procedur. Od tego są w państwie
prawa odpowiednie instytucje. Jest pan prezydent,
jest Trybunał Konstytucyjny, a więc zakładamy, że
odpowiednie organy – mam taką nadzieję, a nawet
jestem o tym przekonany – orzekną o prawomocności
tej ustawy. Gdybyśmy czekali na te rozstrzygnięcia,
być może w ogóle wyłączylibyśmy się z dyskusji, a ta
dyskusja ma swoją wagę i swoją wartość. Szkoda, że
tylko przez moment… Jeszcze raz do tego wrócę: nić
porozumienia została tutaj nawiązana i przez moment
wspólnie widzieliśmy, jak słabo, jak źle przez ostatnie
26 lat rozliczaliśmy się ze swoją przeszłością. Miejmy
nadzieję, że ten krok będzie wreszcie krokiem we
właściwą stronę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Czesław Ryszka. Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dyskutujemy o rządowym projekcie tzw. ustawy
dezubekizacyjnej, która zakłada, że emerytury i renty ponad 32 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego
świadczenia z ZUS. Przygotowana przez MSWiA
nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a świadczenia emerytalne i rentowe w nowej wysokości będą
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(senator C. Ryszka)
wypłacane od 1 października 2017 r. Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tysięcy
emerytur policyjnych i ponad 9 tysięcy rent rodzinnych. Dotyczy to też ponad 4 tysięcy policyjnych
rent inwalidzkich. Za służbę na rzecz totalitarnego
państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r.
do dnia 31 lipca 1990 r. Informację o przebiegu służby funkcjonariuszy w okresie PRL ma sprawdzać
Instytut Pamięci Narodowej. To tyle o najważniejszych założeniach tej ustawy.
Można wspomnieć, że w roku 2009 uchwalono
już z inicjatywy Platformy Obywatelskiej podobną
ustawę, która obniżyła emerytury około 25 tysiącom
osób z cywilnych służb specjalnych PRL i 9 członkom
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wciąż jednak
mieli oni znacznie wyższe emerytury niż zwykli emeryci. Ponadto ta ustawa nie objęła rent inwalidzkich,
na które przeszła uprawniona do tego część byłych
oficerów, po prostu uciekając w ten sposób od obniżki
świadczeń. Ustawa nie dotyczyła też ok. 2 tysięcy
esbeków, których akta są nadal w tajnym zbiorze zastrzeżonym IPN. Krótko mówiąc, działania Platformy
Obywatelskiej z roku 2009 jedynie musnęły tę kwestię, bo de facto PRL-owscy funkcjonariusze niewiele
stracili. Przypomnę, że i tak ok. 1,6 tysiąca esbeków
złożyło wtedy skargę na Polskę do Strasburga, jednak
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dopuścił
tych skarg do rozpatrzenia. Uznał, że nie doszło –
cytuję – „do nadmiernych obciążeń dla skarżących,
którzy nie doznali utraty środków do życia albo całkowitego pozbawienia świadczeń, a system ten był i tak
bardziej korzystny niż inne systemy emerytalne”.
Wcześniej do warszawskiego sądu wpłynęło około
14 tysięcy skarg na decyzje o obniżeniu świadczeń.
Sąd, przypomnę, uwzględniał skargi głównie wdów
po funkcjonariuszach, czyli, mówiąc jednym słowem, państwo nadal traktuje SB, UB, WSI, WSW
czy ZOMO jako uprzywilejowane służby.
Wiele już tu mówiono o tym, że ta służba, ta praca
polegała na szantażowaniu, zastraszaniu, stosowaniu
podstępów, zaszczuwaniu, prowokacji, oczernianiu,
zniesławianiu, destrukcji, napadach, pobiciach, zdradzie, a niejednokrotnie i zbrodni. Każdy z esbeków
na różne sposoby zniewalał i prześladował polskich
obywateli – były to w końcu służby o koszmarnym,
sowieckim rodowodzie – dlaczego więc nadal mielibyśmy im tak hojnie płacić za pracę?
Warto również pamiętać, że wymienione służby PRL nie odprowadzały składek na ubezpieczenia
społeczne. System emerytalny służb mundurowych,
z którego funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa
pobierali świadczenia, miał charakter nieskładkowy,
był w pełni finansowany z funduszy państwowych,
a osoby z niego korzystające nie musiały płacić skła-

dek, aby móc otrzymywać emerytury, czyli to nie jest
argument za obniżeniem emerytur.
Choć o projekcie ustawy mówiło się od dawna, to
jednak kiedy się pojawił, wzniecił masowe protesty.
Do protestujących esbeków przyłączyły się osoby rzekomo zatroskane o prawo i sprawiedliwość, o prawa
człowieka, tłumacząc, że odebranie wysokich emerytur esbekom jest niemoralne, niesprawiedliwe, że
jest stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, że
teraz nie będą mogli utrzymywać kilku domów itd.
Nie jestem zwolennikiem takiej odpowiedzialności
zbiorowej, więc zapytam: czy moralne jest to, aby
tysiące dawnych opozycjonistów, działaczy walczących o wolną Polskę, prześladowanych za swoją opozycyjność i bezkompromisowość wobec totalitarnego
systemu, były do dzisiaj za to dyskryminowane, degradowane, poniżane, wyszydzane? Czy sprawiedliwe jest to, że za swoją czynną patriotyczną postawę
otrzymują najniższe emerytury i renty? To jest bardzo
niesprawiedliwe, że dla wielu z nich jedyną nagrodą
za działalność na rzecz niepodległej Polski, na rzecz
przywrócenia nam wolności jest zniszczone zdrowie,
zrujnowana kariera oraz życie w biedzie, w ubóstwie.
Nie jestem za całkowitym odbieraniem tym ludziom emerytur, każdy człowiek musi za coś żyć,
jeżeli jednak mamy kogoś faworyzować przywilejami
emerytalnymi, to niech to będą osoby, które zostały
w wyniku działalności tych służb poszkodowane.
I skoro odbieramy byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL nienależne im przywileje,
to dodatkowo należałoby pomyśleć o tym, czy tych
pieniędzy nie przekazać osobom poszkodowanym
przez te służby.
Na koniec chciałbym się odnieść do obstrukcji
posłów, którzy 16 grudnia br., występując rzekomo
w obronie dziennikarzy w Sejmie, omal nie doprowadzili do utrącenia ustawy dezubekizacyjnej. Ba,
nie tylko tej ustawy, ponieważ, jak tu mówił pan minister, manifestującym przed Sejmem przyświecało
hasło odsunięcia PiS od władzy, a więc zatrzymania
wszystkich zmian w Polsce. To był właśnie ten totalny
protest.
Dlaczego chcą odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od
władzy? Ponieważ obecny rząd uderzył także w inne
mafijne układy, a dokładnie w styk polityki i biznesu
– np. ustawa paliwowa wkrótce całkowicie zredukuje przestępczy proceder, jakim jest handel paliwem
bez akcyzy. Codziennie – jak słyszymy w mediach
– są rozbijane grupy przestępcze, odkrywane ciemne
interesy w sądach i prokuraturze czy w przypadku
reprywatyzacji. Nie wspomnę już o komisji śledczej
do spraw Amber Gold, która pokazuje milionom
Polaków, jakie patologie rujnują nasze państwo, jakie
lody kręcono za rządów Tuska.
W zamyśle przestępców taki rząd nie może przetrwać. Dlatego zastępczo pojawiła się kwestia obrony
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(senator C. Ryszka)
Trybunału Konstytucyjnego, demokracji, wolnych
mediów, wolności słowa, niezawisłości sędziów. Nie
dajmy się zwariować. Rzecz idzie o Polskę. Dlatego
obrońcy starego porządku będą nadal radykalizować nastroje, eskalować zamieszki, prowokować, aby
rządzący potknęli się, aby można było doprowadzić
do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, aby
wróciło stare. Rzecz idzie także o Polskę katolicką.
Nie przesadzę, mówiąc, że anonimowe centra zagraniczne, usiłując podporządkować sobie Polskę, od lat
eksploatują nasz potencjał ekonomiczny, społeczny,
także demograficzny. Rodzimi kosmopolici współpracują z tymi centrami, pomagając nas wynarodowić,
a także pozbawić podmiotowości prawnej, narodowej
i politycznej. Czasami mam wrażenie, jakby czyniono
wszystko, abyśmy nie wyszli poza rolę upośledzonego
kraju półkolonialnego.
Czy Polska podda się temu politycznemu oraz
ideologicznemu dyktatowi? Jeśli tak, to ci, którzy
chcą rządzić światem, obedrą nas z moralności i praw
sumienia, z historii i tożsamości, dając w zamian
tzw. postępową cywilizację, tzw. europejskie prawa
podstawowe będące wyłącznie przejawem moralności Kalego. Dobrze byłoby się nad tym zastanowić
i bronić tego, co jeszcze nie zginęło, co jeszcze nie
przepadło. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po tak znakomitym wystąpieniu mojego przedmówcy ograniczę troszeczkę moje wystąpienie, nie
będą omawiał założeń ustawy. Skoncentruję się na
kwestii, którą pan senator Ryszka bardzo trafnie określił, i to będzie oś mojego wystąpienia, chciałbym
o tym powiedzieć.
Jesteśmy w pewnej pułapce pojęciowej, która
może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Otóż
cały czas na tej sali mówiono o emeryturach funkcjonariuszy, tak też zresztą mówi ustawa, to prawda,
niemniej jednak mamy do czynienia z nieprawidłową
nazwą tego świadczenia czy tego wynagrodzenia,
które przez lata otrzymywali funkcjonariusze aparatu
bezpieczeństwa i podobnych służb. Bo przecież jeżeli
mówimy o emeryturze, to mówimy o emeryturze,
w przypadku której za każdym razem zakłada się
działanie systemu składkowego. Pan senator Ryszka
słusznie zauważył, że ci funkcjonariusze nie odprowadzali składek.
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Systemy emerytalne, które funkcjonują w Polsce
czy w Europie, to w zasadzie dwa systemy. System
redystrybucyjny zakłada, że składki wpłacane do
wspólnej kasy są wypłacane emerytom. To się nazywa pay as you go, czyli – krótko mówiąc – wpłaca się
na bieżąco i także na bieżąco wypłaca się emerytury.
Tak działa system redystrybucyjny. Ale on zakłada
konieczność wpłacania składek. Drugi system emerytalny, który funkcjonuje – także w Polsce mieliśmy
czy wciąż mamy do czynienia z tym rozwiązaniem
– to system kapitałowy, który zakłada, że składki odprowadzane przez przyszłego emeryta są inwestowane, a potem on otrzymuje dochody od tego kapitału.
I to ma mu zapewniać emeryturę.
Więc w rzeczywistości w sytuacji, o której mówimy, nie mówimy o odebraniu emerytur, bo nie było
składek. Mówimy tak naprawdę o zmniejszeniu wynagrodzenia, które państwo w wyniku umowy zawartej z tymi funkcjonariuszami obiecywało płacić im do
końca życia. To tak naprawdę nie jest ich emerytura.
To jest ich wynagrodzenie za pracę w ramach aparatu przemocy, w którym pracowali po kilkanaście
lat. Jeden z istotnych elementów emerytury jest taki,
że emeryturę otrzymuje się w momencie, kiedy jest
się faktycznie niezdolnym do dalszej pracy, kiedy
osiąga się wiek, który uniemożliwia dalszą pracę.
Przypomnę, że ci funkcjonariusze już po 15 latach
pracy w aparacie przemocy uzyskiwali takie uprawnienia.
Mówimy tutaj o zmniejszeniu wynagrodzenia,
które ci funkcjonariusze mieli otrzymywać do końca
życia na podstawie umowy z państwem totalitarnym,
któremu służyli, a nie o zmniejszeniu emerytur. Taką
umowę państwo polskie, państwo wolne i niepodległe nie tylko może rozwiązać, ale jest zobowiązane
rozwiązać, ponieważ ta umowa zakładała wypłaty
wynagrodzenia do końca życia za służbę w aparacie przemocy państwa totalitarnego. Myślę, że jest
to istotny argument na rzecz obrony tej ustawy, bo
oprócz pojęć, którymi się posługujemy, powinniśmy,
analizując ustawę, brać pod uwagę rzeczywisty rodzaj
umowy, rzeczywiste porozumienie będące podstawą
wypłaty świadczenia dla osób, które teraz będą to
świadczenie miały zmniejszone.
To tyle, jeśli chodzi o część merytoryczną,
ale nie mogę sobie odmówić części politycznej.
Dowiedziałem się, że senatorowie Platformy otrzymali prośbę, żeby nie wypowiadali się w tej debacie.
No, widać, że następuje tutaj próba odcięcia się od
roli, w którą weszli, roli obrońców ubeckich emerytur i okupantów sali sejmowej. Próbują się z tego
wycofać, próbują się od tego odciąć, ale myślę, że im
się to nie uda. A dlaczego się nie uda? Ano dlatego,
że to właśnie do nich na skargę i z prośbą o pomoc
biegną ci, w cudzysłowie, skrzywdzeni ubecy, biegną i zapraszają ich na swoje manifestacje. Czyli:
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(senator G. Bierecki)
swój biegnie do swego. Nie da się odkleić od tych
ludzi. Pamiętajmy, kim byli prawdziwi ojcowie założyciele Platformy Obywatelskiej, jacy generałowie
zakładali to ugrupowanie. Oni potem w wywiadach
prasowych chwalili się tym osiągnięciem. Korzeń,
z którego wyrasta to ugrupowanie, daje nam niestety takie kwiatki i wykwity, które obserwowaliśmy
na tej sali. W tym ugrupowaniu mamy do czynienia
z ubeckim korzeniem, mamy do czynienia z syndromem sztokholmskim niektórych ludzi, którzy relatywizowali problem po to, żeby utrudnić obywatelom Polski zrozumienie istoty sporu. No i, wreszcie,
mamy gwiazdy wypowiadające się w tej debacie:
mamy sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, pana
Święcickiego, który przemawia na manifestacji pod
Sejmem, mamy działaczy PRON wypowiadających
się na salach parlamentarnych, mamy pierwszych sekretarzy komitetów PZPR. To są ludzie, którzy bronią
swoich.
(Głos z sali: Hola, hola!)
Jedyne, o co mam pretensje do rządu Prawa
i Sprawiedliwości – bo mam pretensje o jedną rzecz
w odniesieniu do tej ustawy – to to, że prezentacja
ustawy nie została poprzedzona otwarciem zbioru
zastrzeżonego. Być może niektórzy ludzie mówiliby
krócej albo nie zabraliby głosu. (Oklaski)
(Senator Waldemar Bonkowski: Mamy ich piewców.)
(Senator Jan Dobrzyński: Grzesiu, brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę, pan senator Robert Dowhan.
(Senator Czesław Ryszka: Masz trudną rolę,
Kolego.)

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panowie Posłowie!
Chciałbym się pokrótce odnieść do słów kolegi
senatora Biereckiego.
Drogi Grzegorzu, no, nie do końca… Nie można
wszystkich jedną miarą mierzyć, nie można wszystkich ludzi postawić pod ścianą i ich rozstrzelać.
Naprawdę przykro jest – szczególnie takim młodym
ludziom jak ja – słyszeć, że stawia się ich na równi
ze wszystkimi, którzy być może zrobili dużo zła…
Ale na tej sali nikt nie dostał prikazu, bo jesteśmy
wybrani przez ludzi, mamy takie same prawa jak
państwo i nikt nas stąd nie wygania… Jak pan widzi, kto chce, bierze udział w debacie, moi koledzy
z Platformy też się wypowiadali, być może gdyby była

taka dyscyplina jak u państwa, to faktycznie nikt by
nie zabrał głosu. Ale zabierali głos, wydaje mi się,
w słusznej sprawie.
Ja też chcę zabrać głos, chociaż nie do końca wiem,
czy powinienem, bo sami przecież nie wiemy, czy
dzisiaj procedujemy to wszystko zgodnie z prawem.
Wiemy, jakie wydarzenia towarzyszyły niedawno
w Sejmie… Wiemy, jakie dzisiaj były emocje na
rozpoczęciu naszego posiedzenia wznowionego po
przerwie. Wiemy, że te obrazki, które dzisiaj na zewnątrz widzimy, do tej pory nam nie towarzyszyły.
Nie mogę się wypowiadać, co było wcześniej, ale ja
takiej sytuacji nie widziałem, mimo że jestem od 5 lat
parlamentarzystą, naprawdę takich sił jak dzisiaj nie
widziałem. Chciałbym wierzyć, że one były tylko
po to, aby nie stała się krzywda zarówno tym, którzy chcą protestować, jak i tym, którzy chcą wyrazić
swoją opinię, tak jak chociażby ja, który dzisiaj stoję
tutaj na mównicy. I chciałbym się też utożsamić ze
słowami moich kolegów, którzy – w przeciwieństwie
do mnie, bo byłem za młody – narażali swoje życie
i walczyli o to, abyśmy dzisiaj mogli w tej Izbie przemawiać, tacy jak chociażby Janek Rulewski, który
w tej chwili… Widać, że ustawa leży mu mocno na
sercu, bo dyskutuje z panem ministrem. Czy jak pan
marszałek Borusewicz. Ale też jestem pełen uznania
dla mojego kolegi z PiS-u, pana senatora Koguta,
chociaż już przyzwyczaiłem się do rozpoczynania
przez niego występów, w których zawsze chwali rząd,
chwali panią premier, widzę, że pokłony są składane,
Drogi Kolego Senatorze, może tak powinno być…
Ale nawiązując do tego, co pan zawsze powtarza,
powiem, że nam też dobro Polski leży na sercu, my
też tu jesteśmy, nie zamierzamy wyjeżdżać, zamierzamy wychowywać swoje dzieci… Ale też, Panie
Senatorze, ciężko obrażać ludzi, których chyba do
końca nie znamy… Bo powiedział pan coś o alimentach, chociaż użył pan słowa „elimenty”, a mówi się
„alimenty”, ale… No, nie do końca chciałbym, żeby
każdego…
(Senator Stanisław Kogut: Może i „alimenty”,
może się przejęzyczyłem.)
…żeby każdego w ten sposób dzisiaj… mówić,
że jest zły, bo czegoś tam nie robi. Myślę, że za czasów „Solidarności” również byli ludzie, którzy nie
do końca zawsze wypełniali pewne obowiązki, które
powinni wypełniać… Ale nie mnie to oceniać, i to
tylko taka mała dygresja. Chociaż dużo mądrych słów
padło, pod którymi, myślę, wszyscy się podpiszemy,
bo przecież ani ja, ani moi koledzy nie kłócimy się
tutaj chyba o meritum sprawy, ale kłócimy się o całkiem inne kwestie.
Ja chcę tylko powiedzieć… Tak naprawdę myślałem – bo dzisiaj w drodze z lotniska mieliśmy
okazję rozmawiać z senatorem Biereckim – że
faktycznie ta ustawa jest zrobiona za późno, Panie
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Ministrze i Wszyscy Parlamentarzyści, za późno o te
25, 26 lat, bo powinno to się kiedyś odciąć grubą
kreską, rozliczyć tych, którzy rozliczali kiedyś ludzi
„Solidarności”, i myślę, że dzisiaj takich sporów by
nie było. A niestety tak się nie stało i ludzie tamtego
systemu, systemu, który był uwikłany w różne powiązania, o których wszyscy wiemy…
(Senator Jarosław Rusiecki: Bo wódkę z nimi pili.)
Być może wódkę z nimi pili.
Uwikłani w różne rzeczy, stali za chwilę po tej
samej stronie co ci, którzy z nimi walczyli. I wiele
słów prawdy jest też w tych słowach, że i Okrągły
Stół, i później inne rzeczy, które pewnie historia
rozliczy prędzej czy później… Tak się stało. Kiedy
ludzie „Solidarności” doszli do władzy, większość
z dawnych kolesi partyjnych przejęła przedsiębiorstwa, uwłaszczając się na majątku państwowym,
przejęła inne interesy, co też jest prawdą, ale też zaczęli udawać kogoś całkiem innego, prowadzić inne
życie. I czasami dzisiaj na sali po jednej i po drugiej
stronie, czy na sali parlamentarnej, chociażby tutaj,
w Senacie, i w mojej partii, i też w Sejmie, i też w państwa ugrupowaniu mamy ludzi, którzy kiedyś, za tamtego systemu, dobrze sobie radzili, dobrze sobie żyli,
a dzisiaj, po zmianie barwy, przefarbowali się i udają
wielkich demokratów. Tak nie powinno być. Myślę, że
powinno się to 25 lat temu zakończyć naprawdę grubym rozliczeniem, odcięciem tego wszystkiego, pozbawieniem możliwości sprawowania funkcji. Mnie
nie chodzi tylko o parlamentarzystów. Mnie boli, bo
znam historie niektórych ludzi, że dzisiaj oni udają
kogoś zupełnie innego. Chodzi też o radnych, o burmistrzów, o wójtów, o przedstawicieli narodu, których
czasami ludzie wybierają nieświadomie, bo czas leczy
rany, czas zabija historię, czas zmienia też ludzi. I tak
naprawdę większość z nich nie poniosła żadnej kary,
a, jak słyszymy tutaj, ponad 20 tysięcy bierze sobie
dobre pensje i w większości żyje spokojnie, mimo że
tak naprawdę ci, którzy byli prześladowani, później
nie mogli się odnaleźć. Bo jak się mogli odnaleźć,
kiedy tak naprawdę startowali od zera. A startowali
z takimi ideami, abyśmy żyli w wolnym, demokratycznym kraju.
Chcę też powiedzieć, że myślę, że doczekam jeszcze, jak nie w tej kadencji, to może w przyszłej, że takich ludzi, tzw. spasionych kotów – jak to powiedział
jeden z tych, którzy dzisiaj zabierają głos, jako inny
człowiek, który kiedyś robił zupełnie co innego – nie
będziemy oglądać, zostaną rozliczeni i być może ten
zbiór, o którym mówił pan senator Bierecki, ujrzy
światło dzienne. A w końcu ta historia, którą powinni
wszyscy znać, będzie znana i dostępna. Nie będziemy
bawić się w kotka i myszkę, i pomawiać się czy mówić
o kimś, kto jest nie tym, za kogo się podaje.
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Na koniec chciałbym tylko do pana senatora
Ryszki… Bo tak ładnie mówił, za co zresztą został
pochwalony przez swojego kolegę. Ale handel bez
akcyzy, Panie Senatorze – chociaż nie wiem, dlaczego
pan akurat akcyzę wtrącił – zawsze był przestępstwem. I dziwię się, że pan dzisiaj to wyciąga. Ale
dziwię się też panu, bo pan jest zażartym katolikiem
czy praktykującym – mam nadzieję, bo ja pana nie
sprawdzam, ale za takiego pan się podaje, pisząc do
prasy katolickiej – i obraża ludzi, mówiąc chociażby
takie słowa z tej mównicy, że rząd Tuska kręcił lody.
(Senator Waldemar Bonkowski: Bo to prawda.)
Zero szacunku dla nazwiska, zero szacunku dla
kogoś, kto był w tej naszej i sąsiedniej Izbie. Nie godzi się, żeby pan mówił takie słowa. W dobie, kiedy
pan się żegna i mówi o miłości do bliźniego, w dobie
zbliżających się świąt naprawdę chciałbym, żeby emocje i nienawiść do drugiej osoby, przynajmniej przed
świętami, nie brały tutaj góry. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ale jak zrozumiałam, pan senator Ryszka powiedział, że za czasów rządów Donalda Tuska kręcono
lody. A nie: że rząd kręcił lody.
(Senator Janina Sagatowska: Tak, oczywiście.)
Ja to tak zrozumiałam, ale może pan senator…
(Senator Robert Dowhan: Tak, ja to miałem na
myśli. Przepraszam, jeżeli…)
Ale wyraził się pan inaczej.
(Senator Robert Dowhan: Przepraszam.)
Bardzo proszę. Pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy ministerstwu za przygotowanie tej ważnej i słusznej,
sprawiedliwej ustawy, nad którą dzisiaj debatujemy.
Bardzo wiele było różnych wypowiedzi z ław senatorskich Platformy Obywatelskiej, ale, Szanowni
Państwo, nie sposób skomentować niektórych wypowiedzi, które jednak są ważne z punktu widzenia
życiorysu. Chodzi mi szczególnie o wypowiedź pana
Rulewskiego, jak też częściowo o wypowiedzi pana
senatora Borusewicza. Pan Rulewski i pan senator
Borusewicz stwierdzili – i inne osoby z Platformy
Obywatelskiej, stwierdzają – że w zasadzie są za
tą ustawą, że po części się zgadzają, ale… Zawsze
jest jakieś „ale”. To, jak senatorowie Platformy
Obywatelskiej są za tą ustawą, mieliśmy okazję widzieć dzisiaj, kiedy pan marszałek zgłosił wniosek
o włączenie tego punktu do porządku dzisiejszych obrad. Była to próba zerwania dzisiejszego posiedzenia,
jak również próba doprowadzenia do tego, aby wspo-
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(senator J. Dobrzyński)
mnianego punktu nie wprowadzono. Tłumaczono,
że posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej było nielegalne i niezgodne z prawem. Otóż pamiętajmy, że
to Nowoczesna i Platforma doprowadziły do sytuacji,
w której marszałek musiał zmienić salę. I miał do
tego prawo. Marszałek może zarządzić posiedzenie
Sejmu nawet na zewnątrz budynków parlamentu, co
w historii miewało przecież miejsce.
Tak więc z tym poparciem to nie do końca… Ja
jestem przekonany, że wielu senatorów i posłów…
Zresztą to było widać na sali, gdzie tylko jedna osoba się wyłamała, a generalnie cały klub Platformy
Obywatelskiej w Sejmie był przeciwny tej ustawie.
I to świadczy też o ich stosunku do tejże tak ważnej,
społecznie sprawiedliwej ustawy. Ja za nią już dziękowałem i jeszcze raz dziękuję, bo to jest bardzo ważne.
Ta ustawa naprawia naprawdę bardzo wiele krzywd.
Pan senator Rulewski, zwracając się do ministra,
stwierdził, że ten nie rozumie i nie uczestniczył. Otóż
pan minister Zieliński nie jest takim młodym człowiekiem, na jakiego wygląda. Jest z województwa
podlaskiego i wiem, że był w „Solidarności”. I ja
również byłem w „Solidarności”, jak wówczas każdy
przyzwoity Polak.
(Senator Jan Rulewski: Przeprosiłem w tym zakresie.)
Nie słyszałem tego, Panie Senatorze. Jeżeli pan
przeprosił, to dobrze.
(Senator Jan Rulewski: I przepraszam.)
Otóż, Szanowni Państwo, dla mnie i dla mojego
pokolenia, dla wielu moich znajomych, członków
„Solidarności” – ja byłem też członkiem zarządu
regionu, przewodniczącym komisji zakładowej –
uczestniczenie w tym pięknym ruchu społecznym
„Solidarność” nie było tylko obroną praw pracowniczych. Była to dla mnie formacja, organizacja,
działalność społeczna, wręcz polityczna, która miała
doprowadzić do zmiany ustroju w naszym państwie.
Przecież wszyscy widzieli, że w tym ustroju robotnikom się nie poprawi. I czasami ze strony niektórych
byłych działaczy „Solidarności” pobrzmiewa taka
nutka, że skoro oni w tym wszystkim uczestniczyli,
dostali troszeczkę więcej niż inni… A przecież bardzo wielu ludzi zginęło, bardzo wielu też do dzisiaj
jest kalekami. Oni nie są obecni w salach plenarnych
Sejmu i Senatu, nie są widoczni w telewizji, w środkach masowego przekazu. Wspomniany udział był
obowiązkiem. To był wtedy obowiązek każdego przyzwoitego Polaka. To było obowiązkiem. I twierdzenie
przez niektórych działaczy, że teraz im się coś należy,
bez względu na to, jak teraz się zachowują, jest po
prostu nie do przyjęcia. Człowieka się ocenia nie za
jakąś krótkoterminową działalność, tylko ocenia się
go na przełomie całego życia, jak on funkcjonuje od

początku do końca swoich dni. To jest dopiero prawdziwa ocena.
Tutaj padł też taki argument, który oczywiście ma
za zadanie usprawiedliwić ewentualne głosowanie na
nie – a osób, które tak zagłosują, na pewno będzie
wiele – że ta ustawa jest płytka, że jest za późno.
Szanowni Państwo, pamiętajmy, że nasze państwo
jednak jest już osadzone w życiu demokratycznym,
tutaj nic takiego złego się nie dzieje. Ten rozwój demokracji ma miejsce przede wszystkim za rządów
Prawa i Sprawiedliwości, ale przez 8 lat… Jeżeli
jedna formacja rządzi dwie kadencje, więc państwo
się stabilizuje… Przez 8 lat naprawdę można było
tę ustawę przygotować. I te wszystkie uwagi, które
dzisiaj padają ze strony Platformy Obywatelskiej, są
niesprawiedliwe. Ja oceniam omawianą tu ustawę
jako porządnie zrobioną, oceniam ją bardzo pozytywnie, ale jeżeli komuś się ona nie podoba, to oczywiście
mógł przecież przez 8 lat przygotować ją bardziej…
I jeszcze ostatni argument. Tutaj też padała taka
sugestia co do tego, czy ta ustawa będzie konstytucyjna. Oczywiście, Szanowni Państwo. Tutaj na pewno
pan Rzepliński teraz… Chociaż może i teraz wygłosi
opinię, że ona jest niekonstytucyjna. Ale mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie się zajmował polityką, tylko merytoryczną pracą. Również ze
strony Unii Europejskiej można się spodziewać, że
też będzie problem, że też będą krzyczeć, że to jest
niezgodne z prawem, że prawa obywateli itd., itd. Na
pewno rzecznik praw obywatelskich też będzie ją
krytykował. Ale pamiętajmy, że to są nurty ideowo,
politycznie lewicowe, bardzo lewicowe i na pewno
będą starały się nam tutaj uprzykrzyć życie. Jestem
przekonany, że ta ustawa jest ustawą, która naprawia te wszystkie krzywdy osób – bo przecież wiele
krzywd już naprawić się nie da – które jeszcze żyją,
które uczestniczyły w życiu politycznym, które walczyły o niepodległość naszego państwa. I ta ustawa
jest przede wszystkim dla tych osób. I jest to ustawa,
która pokazuje też gdzie jest dobro, a gdzie jest zło.
Zło trzeba wskazać i trzeba ocenić. I ta ustawa to
czyni. Dziękuję, Pani Marszałek, za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski w trybie sprostowania.
Proszę bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Ja też będę mógł, Pani
Marszałek, jeżeli…)

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W świetle wystąpienia pana senatora, ale przede
wszystkim w świetle oświadczenia pana ministra –
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a ministrowi Rzeczypospolitej przynajmniej w takich
sprawach trzeba wierzyć – że był działaczem NZS…
(Senator Jan Dobrzyński: Wszyscy byli.)
…chciałbym powiedzieć, że przepraszam za niedostrzeżenie tego. Niemniej jednak duch podpowiada,
żeby to sprawdzać… Oskarżenia pana ministra, że
jeśli ktoś nie głosował za ustawą, to oznacza to, że
bronił esbeków, było zbyt daleko idące. Ale przede
wszystkim jest prośba do wszystkich, że jeśli dzisiaj
jest taki dzień, taki ważny dzień sprawiedliwości społecznej, to dobrze by było, gdybyśmy założyli znaczki
organizacji, do których należeliśmy, bo jest z czego
i się cieszyć, i być dumnym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Artur Warzocha.
Pana ministra na końcu poprosimy jeszcze o odniesienie się do głosów w dyskusji.

Senator Artur Warzocha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Miałem nie zabierać głosu, ale zarówno wypowiedzi w dyskusji, które usłyszałem, jak i cała atmosfera, która towarzyszyła zadawaniu pytań i odpowiedziom, których udzielał pan minister, właściwie
mnie do tego sprowokowały. I przypomina mi się
tutaj… Porównuję tę naszą dzisiejszą debatę na temat
ustawy potocznie nazywanej dezubekizacyjną, do
dyskusji, która się odbyła kilka miesięcy temu, kiedy
rozmawialiśmy o uchwale Senatu upamiętniającej
polskie ofiary poniesione na Wołyniu. Tamta debata
różniła się od tej dzisiejszej tym, że była to debata –
pomimo tego, że jej temperatura była bardzo wysoka
i nasączona wielkimi emocjami – bardzo dobra, jej
efekt miał taki oczyszczający charakter. Bo pomimo,
że nie zgodziliśmy się do końca między klubami co
do treści tej uchwały, to pamiętam, że podczas tej
wielogodzinnej dyskusji jednak padały tutaj różnego
rodzaju określenia, które miały charakter pewnych
świadectw i to świadectw, które dawali senatorowie
zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Platformy
Obywatelskiej. I to oznaczało, że po latach przymusowego milczenia, po latach kumulowania w sobie tej
wielkiej krzywdy, której doznały rodziny – rodziny,
które stamtąd pochodziły i zostały przesiedlone na
teren Polski po II wojnie światowej – ta debata była
właśnie potrzebna. Ona miała taki oczyszczający
charakter.
Dzisiaj padają szczególnie ze strony państwa parlamentarzystów, senatorów Platformy Obywatelskiej,
swojego rodzaju zaklęcia przechodzące pomału w od-
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żegnywanie się od takiej ogólnej tezy, która przebija
się coraz mocniej do opinii publicznej: że państwo
poprzez pewną obstrukcję, poprzez wyrażanie swojego negatywnego zdania na temat proponowanej
przez rząd ustawy stajecie po stronie ubeków – to
jest oczywiście cytat – że zaczynacie ich być może
mimowolnie bronić i chcecie się od tego jak najszybciej odżegnać. Jednocześnie cały czas padają pod
naszym adresem zupełnie niesłuszne oskarżenia.
Zacytuję przynajmniej dwa. Wypowiedział je pan
marszałek Borusewicz, który zarzuca nam, że doprowadziliśmy do kryzysu państwa, że rozwaliliśmy – to
jest cytat z pana marszałka Borusewicza – Trybunał
Konstytucyjny i Telewizję Polską. Tymczasem fakty temu przeczą. Wszyscy widzieli, w jaki sposób
doprowadzono do obstrukcji w Sejmie w ubiegłym
tygodniu. Dzisiaj na ten temat było dużo powiedziane,
więc nie ma sensu już do tego wracać. Oczywiście
rozumiem, że państwo senatorowie z Platformy
Obywatelskiej pozostaniecie przy swoim zdaniu,
bo taka jest w tej chwili teza, którą lansuje państwa
ugrupowanie.
Co do rozwalenia Trybunału Konstytucyjnego,
to chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy ten szczególny dzień, w którym ruszają prace Trybunału
Konstytucyjnego. Po blisko roku stosowania obstrukcji przez pana byłego już prezesa Trybunału
Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego pełniąca
obowiązki prezesa, pani sędzia Przyłębska dopuszcza
wreszcie do orzekania 3 sędziów, których wcześniej
blokował prezes Rzepliński. Powodowało to paraliż pracy Trybunału Konstytucyjnego i eskalowało
kryzys, w którym Trybunał Konstytucyjny znalazł
się właśnie za przyczyną m.in. pana byłego prezesa
Rzeplińskiego.
W Telewizji Polskiej, publicznej, wbrew wszystkim zarzutom, które tutaj padały, cały czas oglądam
przedstawicieli zarówno opozycji, jak i partii rządzącej. Występują tam politycy Platformy Obywatelskiej,
Nowoczesnej, PSL. Pojawiają się również przedstawiciele opozycji pozaparlamentarnej, którzy nie dostali
się do Sejmu i Senatu. Im też jest udzielany głos.
W gronie komentatorów są tacy, którzy sympatyzują
z obecną władzą, i tacy, którzy wyrażają negatywne
opinie na temat działań rządu pani premier Beaty
Szydło. A więc w mediach publicznych cały czas
zachowywany jest pluralizm.
Zastanawiam się, dlaczego teraz, kiedy mówimy o dezubekizacji, wyciągane są tego typu wątki.
Przecież to jest zupełnie nie na temat. Ale skoro te
kwestie zostały w tej dyskusji poruszone, to wypada
się do nich jakoś odnieść. Jednym słowem: szuka się
pretekstów do tego, żeby zablokować prace rządu,
żeby zablokować proces legislacyjny. Te preteksty służą również do tego, żeby niepotrzebnie podgrzewać
atmosferę, pogłębiać konflikt polityczny i wyciągać
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ludzi na ulicę. Taka eskalacja napięć nie ma najmniejszego sensu, ponieważ jest to zwykłe czepianie się
zarówno trybu, jak i procedury, a nie o sam tryb ani
nie o procedurę tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby zmieniać państwo, żeby je uzdrawiać i usprawniać, żeby
prawo – ja już o tym kiedyś mówiłem z tej mównicy
– nie było traktowane jako podmiot naszych działań,
ale żeby było sprawnym instrumentem służącym do
tego, żeby można było rządzić. Prawo ma służyć również do tego, żeby kształtować postawy obywatelskie.
To też jest funkcja prawa, którą powinno ono pełnić
w społeczeństwie obywatelskim. A o społeczeństwie
obywatelskim państwa ugrupowanie, czyli Platforma
Obywatelska, bardzo często mówi i z troską się nad
jego losem pochyla. Często zupełnie niepotrzebnie, bo
społeczeństwu obywatelskiemu nic złego się w Polsce
nie dzieje.
Moim zdaniem, w swoich pretekstach zabrnęliście za daleko. Dochodzi do takiego absurdu, że
niedługo każda decyzja firmowana przez Prawo
i Sprawiedliwość, każda decyzja marszałka Sejmu czy
Senatu, dotycząca np. wymiany żarówek w gmachu
parlamentu na mocniejsze, również może doprowadzić do tego, że zechcecie państwo wyprowadzać
ludzi na ulicę i protestować, bo będzie zagrożone
bezpieczeństwo państwa. Zaczynamy pomału dochodzić do ściany absurdu, a przecież nie o to chodzi.
Opinia publiczna patrzy na nas bardzo krytycznie, na
nas jako na klasę polityczną, która w każdym społeczeństwie demokratycznym jest traktowana jako
elita. Chcąc, nie chcąc, wszyscy stanowimy elitę
władzy, bez względu na to, czy zasiadamy w ławach
rządowych, po stronie opcji rządzącej, czy po stronie
opozycji.
Z wielkim smutkiem odnotowuję każdą, może nie
każdą, ale wiele z wypowiedzi, które z tej mównicy
wygłasza pan senator Jan Rulewski. I powiem może
tak, od serca, od siebie… Dzisiaj, kiedy mówimy
o dezubekizacji, jest to dla mnie szczególnie bolesne, bo ja, Drogi Kolego Janie, kiedy miała miejsce
pierwsza „Solidarność”, w roku 1980, 1981, 1982,
w czasie stanu wojennego, kiedy zeszła do podziemia, miałem 10, 11, 12, 13 lat. I myślałem już… I powiem, że wówczas Jan Rulewski to był dla mnie idol.
Pamiętam te zdjęcia, które dzięki zachodnim mediom
obiegły cały świat i trafiły również wtedy, pomimo
ciężkiej cenzury, do Polski, zdjęcia z tego słynnego, tragicznego, okropnego wydarzenia, jakie miało
miejsce w Bydgoszczy. Mam tutaj na myśli pobicie
pana Jana Rulewskiego. Pamiętam również, jak moja
rodzina… A moja rodzina – mam tutaj oczywiście
na myśli pokolenie starsze ode mnie – była też zaangażowana w działalność opozycyjną, w działalność
„Solidarności”. I pamiętam, jak oni na to reagowali.

Pamiętam łzy mojej babci, która autentycznie płakała,
oglądając te obrazki. I kiedy pan senator Rulewski
dzisiaj zabiera głos i zaczyna mówić rzeczy, które
moim zdaniem czasami przeczą nawet zdrowemu
rozsądkowi, to ja, przyznam szczerze, szukam wtedy
w myślach tysiąca różnych usprawiedliwień, tłumaczących, dlaczego on tak mówi, dlatego że nie chcę,
aby ten autorytet, ten wielki autorytet, jaki ludzie
pokroju pana Jana Rulewskiego, wielkiego działacza
opozycji demokratycznej w czasach PRL i w stanie
wojennym… Nie chcę, żeby oni ten swój autorytet
w ten sposób rozmieniali na drobne. To samo dotyczy też innych naszych kolegów z Senatu, m.in. pana
marszałka Borusewicza. Nie chciałbym… Chciałbym
do końca zachować w pamięci taki obraz, że to są
wielcy bohaterowie, nasi wielcy przywódcy, którzy
potrafili w trudnym okresie zachować się jak ludzie.
I chciałbym, żeby również dzisiaj jak ludzie się zachowali, choćby w głosowaniu nad tą ustawą, którą
właśnie procedujemy.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)
Chciałbym też państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi… Wrócę na moment do tego konfliktu, którym
wszyscy dzisiaj żyjemy, którym żyje cała Polska,
wylewa się to również poza granice naszego kraju.
Otóż Prawo i Sprawiedliwość wykazuje dobrą wolę
i cofa się. O czym mówię, państwo doskonale wiecie,
bo są konkretne decyzje, zapowiedzi, również padające z ust marszałka Karczewskiego, jego działania,
rozmowy z dziennikarzami i chęć wypracowania
nowego modelu. I to nie jest zamazywanie rzeczywistości, tylko…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czas, Panie
Senatorze.)
Już kończę.
Chodzi o to, żeby wyjść z tego niepotrzebnego,
zupełnie sztucznie wywołanego kryzysu.
Oczywiście, tak jak powiedział pan senator
Dowhan, będą tutaj… Odniosę się jeszcze króciutko
do tego, co on powiedział. Oczywiście nie można
mierzyć ludzi jedną miarą i ta ustawa nie mierzy ludzi
jedną miarą. Jest wyraźne zróżnicowanie poprzez
kryteria czasu i miejsca służby czy też pracy osób,
które uwikłały się, oczywiście wszystkie z własnej
woli, w pracę w służbach bezpieczeństwa. My dzisiaj próbujemy nadać temu procesowi dziejowemu
jakiś wymiar sprawiedliwości. Pan senator Dowhan
również powiedział, że ustawa jest podejmowana za
późno. Ja się z tym zgadzam, tylko pragnę panu senatorowi Dowhanowi przypomnieć, że przez poprzednie 2 kadencje, czyli przez 8 lat, rządziła Platforma
Obywatelska. A ona wywodzi się ze środowiska, które od 27 lat z krótkimi przerwami w Polsce rządzi
albo współrządzi. Oczywiście te przerwy to jest rząd
koalicyjny AWS i Unii Wolności – Unia Wolności
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też miała tu swój udział – jak również krótka dwuletnia przerwa na rządy PiS w trudnej koalicji z LPR
i Samoobroną, kiedy nie zdążono tym problemem
się zająć. Niestety, nie zdążono, bo kadencja została
skrócona.
Na koniec chciałbym również podziękować panu
ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za to, że z żelazną konsekwencją, oczywiście zachowując też odpowiednią dozę elastyczności i wsłuchując się w różne
krytyczne uwagi, które pod adresem tej ustawy wpłynęły, przeprowadził ten proces do końca. Dziękuję
bardzo za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tej całej
naszej debacie padają argumenty, jakoby były jakieś wątpliwości formalne dotyczące tej ustawy.
Chciałbym zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy
z taką troską pochylają się nad tą sprawą, badają tę
kwestię, podnoszą ją i uchylają się od prac w Izbie,
powołując się właśnie na te wątpliwości, na to, że tak
naprawdę w tych całych wydarzeniach ostatnich dni
jedyne, co wiemy, to jest to, że grupa posłów, która
okupuje salę sejmową, dokonuje działania o charakterze przestępczym. To wiemy i to trzeba z tej trybuny
jasno oświadczyć. A te inne działania ja odbieram
jako działania mające dorobić alibi do ich zachowania, względnie odwrócić uwagę opinii publicznej
i eskalować pewne napięcie emocjonalne w naszym
społeczeństwie.
Niestety, zawiodłem się na politykach, parlamentarzystach Platformy Obywatelskiej, ponieważ
w przypadku tej ustawy przyjęli zasadę: jestem za,
a nawet przeciw. Dobrze znamy klasyka tej dialektycznej zasady, który ją wielokrotnie stosował i który
akurat w tym temacie, jak powiadał, ma wiele do
wyjaśnienia opinii publicznej i Polakom. Chciałbym
zwrócić uwagę, że to jest taki argument, że sprawozdanie zostało wydrukowane na białym papierze, a powinno być np. na fioletowym i dlatego nie możemy
procedować nad jakimś projektem ustawy. To jest
tego rodzaju argumentacja. Mamy dokument, mamy
podpis marszałka Kuchcińskiego, procedujemy nad
tym dokumentem. Dlatego chciałbym się skupić na
projekcie ustawy.
O tym, czym był aparat przemocy, mówił tu pan
profesor Żaryn i wielu moich przedmówców. Ja bym
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chciał się odwołać do jednego cytatu, który na mnie
zrobił ogromne wrażenie i który zamieściłem już
w mojej książce „Bitwa o Polskę” w 1993 r., kiedy to
ta debata, która ma miejsce obecnie, też się odbywała. Doskonałej okazji do refleksji nad tym, czym był
peerelowski stalinowski aparat represji, dostarczyła
sprawa Humera i innych funkcjonariuszy aparatu
przymusu, oskarżonych m.in. o zbrodnię ludobójstwa. Jeden ze świadków oskarżenia, Juliusz Bogdan
Deczkowski, bardzo przenikliwie zauważył – i tu
cytuję jego słowa – „Porównywałem śledztwo prowadzone przeciwko mnie przez UB ze śledztwem,
które przeżywałem w alei Szucha w latach 1941–1942.
Gestapowcy bili, ale starali się ustalić prawdę. Podczas
śledztwa Tamporski, jak również jego przełożony kpt.
Krzyżanowski, dążyli wszelkimi metodami do tego,
ażebym oskarżył niezgodnie z prawdą samego siebie
i innych”.
To są straszne słowa, ale to pokazuje, jak ten aparat bezpieczeństwa stworzony przez instruktorów ze
Smierszu – czy jak tam się nazywały te struktury sowieckie bezpieczeństwa i aparatu wojskowego – traktował swoją pracę i czym tak naprawdę ten aparat był.
Jeżeli teraz, w czasach bardziej nam współczesnych słyszę narzekania… Proszę odwołać się do
tysięcy ludzi, którzy byli bici, pozbawieni pracy, torturowani, część została zamordowana, a tych mordów nie wyjaśniono, ludzi, którzy byli terroryzowani,
w stosunku do ich rodzin prowadzono gry kombinacyjne, szkalowano ich, podrywano ich autorytet w ich
środowiskach. I kto to robił? Niewidzialne ludki?
Kto to wszystko robił? Kto odpowiada za cierpienia
tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, a może i setek tysięcy ludzi, którzy byli poddani jakiejkolwiek formie
represji przez ten aparat w czasach PRL? Przecież
to się samo nie robiło. Dramat, jaki się wydarzył, to
był dramat „grubej kreski” i 1989 r., bo wówczas nie
rozliczono tego okresu, nie dokonano oceny moralnej,
politycznej i prawnej, nie zamknięto tego okresu,
tylko była ideologia „grubej kreski”, która w gruncie
rzeczy oznaczała bezkarność dla komunistycznych
przestępców.
Przypomnę, że Wojciechowi Jaruzelskiemu postawiono bardzo poważne zarzuty udziału w związku
przestępczym o charakterze zbrojnym. To jest bardzo poważny zarzut, o którym mówi kodeks karny. Za co? No, za to, że dopuścił do bezprawnego
wprowadzenia stanu wojennego na obszarze Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. A więc widzimy, że nawet
na gruncie prawa PRL te działania były bezprawne. I kiedy teraz, po latach, próbujemy doprowadzić
właśnie do oddzielenia PRL od Rzeczypospolitej po
przemianach z 1989 r., natrafiamy na ogromne przeszkody. Dlaczego tutaj, w Senacie, jeszcze w tamtej
kadencji, musieliśmy przyjmować ustawę o dekomunizacji ulic, później o dekomunizacji, jeżeli chodzi
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o miejsca pamięci, pomniki? Platforma Obywatelska
poparła te dwa projekty ustaw. Okazało się, że naiwne było przekonanie, które swego czasu wyraził pan
profesor Strzembosz w odniesieniu do sądów, że sądy
same się oczyszczą. Widzimy, że to się absolutnie nie
stało. Trzeba było sięgnąć po ustawę – mówię tutaj
o konkretnym przypadku, o dekomunizacji ulic czy
miejsc pamięci – żeby ustawowo… Sami samorządowcy o to prosili, żeby tam, gdzie sprawują swoje
urzędy, w tych gminach czy strukturach samorządowych, nie było dyskusji.
Wysoka Izbo, oczywiście, że ta ustawa jest spóźniona, ona powinna zostać przyjęta znacznie wcześniej. Jednak znacznie wcześniej niestety nie było
warunków politycznych i woli, żeby taką ustawę
wprowadzić. Dlatego doceniam determinację rządu, pana ministra Błaszczaka, który zaproponował
tę ustawę, dzisiaj na pewno będącą zarzewiem wielu
konfliktów.
Zwracam się teraz do nieobecnych w zasadzie senatorów Platformy Obywatelskiej. Jest pan senator
Dowhan, jest pan senator Rulewski, ale więcej osób
z Platformy nie widzę.
(Senator Wiesław Dobkowski: Ale oglądają.)
(Głos z sali: Oglądają.)
Chciałbym zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, na
to, co mnie w ostatnim czasie zbulwersowało, chociażby na manifestację z 13 grudnia, na której czasy
obecnego obozu rządzącego porównywano nawet
do stanu wojennego, a politycy, którzy są moralnie
i politycznie odpowiedzialni za „grubą kreskę” i nierozliczenie stanu wojennego, byli liderami i byli na
czele tej manifestacji. Czy naprawdę ktoś liczy na to,
że taka obłuda nie zostanie zauważona?
Drugi przykład, który mnie osobiście bardzo zabolał, to wypowiedź byłego prezydenta Bronisława
Komorowskiego na wiecu z 16 grudnia, haniebna,
o pani poseł profesor Pawłowicz. Okazał się on –
i mówię to z trybuny senackiej – werbalnym damskim bokserem. Poniżej krytyki. Przypomnę, że
Bronisław Komorowski, jeszcze jako poseł Platformy
Obywatelskiej, był bodajże jedynym posłem, który
głosował przeciwko likwidacji WSI.
Przypomnę też słynne słowa generała Gromosława
Czempińskiego. Co powiedział kilka lat temu pan
generał Gromosław Czempiński? Zasugerował, że
przedstawiciele służb – w tym służb i ludzi, którzy
mieli PRL-owskie korzenie – brali udział w zakładaniu czy w działaniu Platformy Obywatelskiej.
Powiedział to wprost, jest cytat. I gdy prześledzimy
listę 3 założycieli Platformy Obywatelskiej, to zobaczymy, że jeden z nich okazał się współpracownikiem
PRL-owskich służb specjalnych.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)

Kończąc, Panie Marszałku, chciałbym powiedzieć,
że mam nadzieję, iż w odniesieniu do tej ustawy, która
załatwia sprawę czy próbuje zmierzyć się ze sprawą,
która ze względów politycznych, powiedzmy to w ten
sposób, nie została załatwiona wtedy, kiedy powinna
być załatwiona, i wokół tej ustawy, która zamyka
pewien okres naszej historii i doprowadza do takiej
właśnie refleksji na temat tego, co było naturą PRL…
Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta, bo
jest jedną z takich ustaw, które są nam w tej sprawie
bardzo potrzebne. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Na koniec dyskusji – pan senator Bonkowski.
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niespełna 2 tygodnie temu tutaj, z tej mównicy,
powiedziałem – a to, co powiedziałem, to się właściwie potwierdziło – że Platforma Obywatelska jest na
tyle cyniczna, że jest gotowa nawet wywołać wojnę
domową w Polsce. Ja to powiedziałem 2 tygodnie
temu i od kilku dni rzeczywiście… Te słowa okazały
się prorocze. Oni są na tyle cyniczni. Widać, co teraz,
od kilku dni się dzieje. I to pod pozorem, że w Polsce
nie ma demokracji! Ja przypomnę: przez ostatnich 8
lat, za waszych rządów, w Polsce była totalna cenzura,
demokracja była fasadowa. A teraz sami nazwaliście
się, powiedzieliście, że jesteście totalną opozycją.
Konstruktywną opozycję to ja rozumiem, to jest
normalne w normalnym kraju, ale wyście się sami
nazwali totalną opozycją.
Ja wam powiem więcej: wy jesteście totalnymi hipokrytami. To, co wy robicie, to są himalaje
hipokryzji. Nie ma w tej chwili w Polsce żadnego
faszyzmu, nie ma żadnego zagrożenia demokracji.
A za waszych czasów telewizję publiczną mieliście
opanowaną w 100%. Dzisiaj telewizja publiczna jest
dla was otwarta. Nie ma dnia, żeby nie pokazywano,
że w Polsce odbywają się pikiety, że – kolokwialnie
to powiem – gdzieś tam pedałują różne marsze. Wy
jesteście codziennie zapraszani do kilku programów
telewizji publicznej i totalne głupoty opowiadacie.
Wam się na to pozwala. I wy śmiecie powiedzieć, że
nie ma demokracji?! Powiem wam, że wielu ludzi do
mnie dzwoni i mówi: dlaczego wy ich wpuszczacie
do tej telewizji, przecież oni was przez 8 lat w ogóle
nie wpuszczali – czy wy nie możecie tego zmienić? Ja
mówię: nawet nie próbujemy tego zmienić. I ja nawet
się z tego cieszę, bo my nie chcemy być tacy jak wy. Ja
się cieszę, że wy tam chodzicie, bo cała Polska na was
patrzy i widzi waszą hipokryzję. A Polacy są mądrym
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narodem, przebudzili się i widzą te himalaje waszej
hipokryzji. I im więcej was będzie codziennie w telewizji, tym bardziej wy się ośmieszacie. Wy jesteście
zdolni do wszystkiego i będziecie tę cyniczną grę
prowadzić, bo wy wiecie, że za 3 lata będzie po was.
Wy do tego się posunęliście, że jesteście skłonni
nawet z postkomuną iść, z tymi upiorami komunistycznymi się zblatowaliście, a dzisiaj tutaj udajecie… To tylko takie pozory, że wy nie będziecie za
tą ustawą antyubecką głosować, bo ona jest niezgodna z procedurami. Naszą rolą, skoro to przyszło do
Senatu, jest głosować. Nie naszą rolą jest oceniać,
czy to było… nawet abstrahując od tego, czy było
to słusznie przegłosowane w Sali Kolumnowej, czy
nie. Ale nie, wy chcecie sobie taki pozór przygotować, że wy niby zagłosowalibyście za nią, ale ona
pod względem proceduralnym jest zła. Tak sobie
kalkulujecie i robicie tak jak w reklamie piwa bezalkoholowego – robicie oko do ubeków, do tych komunistycznych upiorów, robicie do nich oko, żeby
mieć trochę ich głosów. Ale kalkujecie też, że Polacy
to widzą i że jednak więcej głosów możecie stracić
po tej stronie Polaków nieubowców, niż po tamtej
uzyskać. Wy tak w rozkroku stoicie. I to jest ta wasza
cyniczna gra. Ja wiem, że wy dzisiaj nie zagłosujecie
za tą ustawą i albo wyjdziecie, albo wyjmiecie karty,
a ludziom będziecie mówili, że ta ustawa to nie jest
ustawa, tylko jakiś tam dokument zrobiony w Sali
Kolumnowej. To jest wasza cyniczna gra. Ludzie,
Polacy nie są naiwni. Naród polski widzi to wasze
bezczelne kłamstwo.
A teraz chciałbym się odnieść do pana
Rulewskiego, do pana Borusewicza, którego tu nie
widzę, i do wielu innych waszego pokroju. Powiem
wam tak, jak już kiedyś powiedziałem: w tamtych
czasach, Panie Rulewski, był pan dla mnie idolem,
pan Borusewicz był idolem, byliście dla mnie autorytetami. I jak obserwuję to, co się dzisiaj dzieje, to
ja widzę tylko 3 możliwości tego, co się z wami stało.
Jedna możliwość – ta jest najgorsza – jest taka, że pan,
pan Borusewicz i wielu wam podobnych byliście tzw.
opozycją koncesjonowaną, z hologramem. I może pan
w tamtym czasie miał sztuczne zęby i je panu wybili,
żeby potem panu państwowe za darmo wstawić. To
jest jedna opcja, ta najgorsza, Panie Rulewski.
Druga wersja jest taka, że byliście autentyczną
opozycją, ale przez te 27 lat daliście się skorumpować,
daliście się, kolokwialnie mówiąc, kupić za jakieś
świecidełka, za przywileje, za to, że wam się dobrze
powodzi i staliście się strażnikami Okrągłego Stołu.
To jest druga opcja. Ona też jest paskudna.
Trzecią, najbardziej łagodną opcją, którą można by… Może rzeczywiście byliście tą autentyczną
opozycją ale – to dzisiaj padło – popadliście w syn-
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drom sztokholmski, co powoduje, że automatycznie
staliście się pożytecznymi idiotami i dzisiaj służycie
ubekom.
Proszę, sami się zakwalifikujcie, powiedzcie, do
której grupy należycie. Polska to widzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Do głosu po raz drugi, zapisał się pan senator
Dowhan.
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Czyli 5 minut.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie mogłem się nie zapisać, bo takiej nienawiści,
Panie Senatorze, dawno nie widziałem.
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie sposób się
nie odezwać.)
Chcę panu powiedzieć, że czasami, jak ktoś się nie
odzywa, to… Jak ktoś się nie odzywa, to czasami nie
widać, co sobą reprezentuje, ale jak już się odezwie,
to rozwieje wszelkie wątpliwości. To właśnie chcę
panu powiedzieć. I nieładne jest to, że pan, cały czas
patrząc na tego człowieka, który więcej ryzykował niż
pan, bo ja pana nie znam ani z historii, ani z książek,
ani z filmów…
(Senator Waldemar Bonkowski: Za młody pan
jest.)
Może za młody, ale znam i Jana Rulewskiego,
i Bogdana Borusewicza. Pan chyba nie oglądał tej
telewizji, którą wszyscy oglądają. Nie wiem, kto panu
wyprał…
(Senator Waldemar Bonkowski: TVN nie oglądam.)
A to, co pan w tej chwili mówi z tej mównicy…
Dlaczego pan tak zieje nienawiścią? Dlaczego zamiast
mówić o ustawie, pokazać kwestie merytoryczne,
pan zieje nienawiścią? Co pan widzi w tej telewizji? Prognozę pogody, która się zgadza, czy wyniki
sportowe, których nie można oszukać? To pan widzi?
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak było, przez
8 lat tak było.)
Przez 8 lat tak było? To chyba w innej Polsce żyliśmy. Żyliśmy w innej Polsce, bo ja stąd nie wyjeżdżałem i oglądałem wszystkie programy, również te
w telewizji publicznej. A dzisiaj publicznej nie da
się oglądać, a jeszcze trzeba za to abonament płacić.
(Senator Czesław Ryszka: Bez przesady.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Chętnie chodzicie
do tej telewizji codziennie.)
I naprawdę trochę kultury, bo wszystkich równo
wybraliśmy i wszystkich równo trzeba szanować.
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A wy z jednej strony idziecie do kościoła, a z drugiej
strony ziejecie nienawiścią, obrażacie ludzi, wytykając nie wiadomo jakie wymyślone rzeczy. To bardzo
nieładnie. Przykro mi tego słuchać. Naprawdę czasami lepiej się zastanowić albo może lepiej się nie
odzywać. Tego panu życzę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.
(Senator Czesław Ryszka: To była mowa miłości.)
Po raz pierwszy, Panie Senatorze, tak?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Po raz pierwszy.
(Senator Robert Dowhan: Ja nie chodzę na klęczkach tak jak pan, nie muszę się...)
(Rozmowy na sali)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z tego miejsca chciałbym pogratulować panu ministrowi determinacji w przygotowaniu ustawy, na
którą Polacy oczekiwali przez ponad ćwierć wieku
– minęło sporo czasu od 1989 r. Podejmowane były
nieśmiałe próby… Po raz pierwszy w 2009 r ustawa
deubekizacyjna – można by ją nazywać minimum
minimorum – wprowadziła pewne obniżki emerytur
i rent dla tych, którzy przyczyniali się do utrwalania
systemu totalitarnego, którzy prześladowali ludzi
walczących o zachowanie godności i wolności człowieka. I oczywiście tak jak wtedy był zmasowany
atak, z tym że nie aż tak bardzo jak obecnie… Były
stawiane zarzuty, że rzekomo narusza się jakieś nabyte prawa, że rzekomo narusza się prawa człowieka, że
rzekomo narusza się godność osoby ludzkiej i prawo
do życia na określonym poziomie. Teraz też padają
zmasowane zarzuty, z tym że dzieje się to w sposób
nieporównywalnie większy, stanowiący swojego rodzaju nalot dywanowy, bombowy na całą rządzącą
koalicję. Opozycja posuwa się do blokowania obrad
Sejmu, do działań zupełnie bezprawnych, skandalicznych, chyba bez precedensu w polskim parlamencie.
Ja sobie nie przypominam, by w Polsce dochodziło
do tego, żeby zajmować miejsce marszałka Sejmu,
żeby blokować mównicę, żeby nie dopuszczać do
normalnego prowadzenia obrad Sejmu, żeby zmuszać
marszałka do podjęcia decyzji, że obrady będą się
odbywały w Sali Kolumnowej, i żeby jeszcze mieć
czelność wykorzystywania tej sytuacji do tworzenia
zarzutu, że ustawa jest przyjęta w sposób nielegalny.
No, proszę państwa, jest to szczyt hipokryzji
– trzeba nazwać rzecz po imieniu. Dlatego chciałem zwrócić uwagę na to, że tak jak poprzednio,

gdy zarzuty były stawiane małej ustawie dezubekizacyjnej… Była tam oczywiście wyczerpana cała
ścieżka prawna, wykorzystano wszelkie możliwości dochodzenia pseudoroszczeń, czyli niesłusznie
nabytych uprawnień, łącznie z tym, że sporo spraw
zostało skierowanych do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu. Pan senator Ryszka
o tym wspominał. Chcę przypomnieć, że Trybunał
dostał 1 tysiąc 627 takich skarg. I co orzekł w sprawie
Cichopek przeciwko Polsce i w innych sprawach?
Co orzekł, proszę państwa? Orzekł, że skarżący absolutnie nie mają racji, że nie doszło do naruszenia
europejskiej konwencji praw człowieka i praw nabytych. Trybunał powiedział, że ochrona praw nabytych
dotyczy praw nabytych słusznie, a nie przywilejów
niesłusznie nabytych przez aparat bezpieczeństwa
publicznego, który przyczyniał się do łamania praw
człowieka, do łamania wolności związkowej i do gnębienia narodu. I o tym trzeba pamiętać.
Proszę państwa, wszyscy, którzy czynicie nam
dzisiaj zarzuty, że postępujemy niewłaściwie, pamiętajcie o tym, że ta sprawa została przesądzona przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
wiele, wiele lat temu – to są wyroki z lat 2010–2011.
Warto uderzyć się w pierś i przyznać nam rację,
bo wreszcie, po upływie ponad ćwierć wieku od przełomu w 1989 r., porządkujemy te sprawy i doprowadzamy do triumfu sprawiedliwości, która domaga
się tego, aby oprawcy nie korzystali z przywilejów,
które niesłusznie nabyli w minionym okresie, i aby
ich sytuacja była podobna do tej, w jakiej znajduje
się większość narodu. Nawiasem mówiąc, w dalszym
ciągu będą oni z lekka uprzywilejowani, bo sama
regulacja, która sprowadza poziom ich świadczeń
emerytalno-rentowych do poziomu średniej krajowej, jest i tak swojego rodzaju uprzywilejowaniem.
Pamiętajmy, że średnia krajowa, wynosząca nieco ponad 2 tysiące zł, to jest średnia, której nie osiąga 60%
emerytów. Osiąga ją zaledwie cząstka. Znaczna część,
czyli 60%, nie osiąga tej średniej. Dlatego przejawem
ogromnego tupetu jest twierdzenie przez osoby, których to dotknie, że są traktowane nieludzko i że nie
będą w stanie wyżyć.
No, proszę państwa, jeżeli ktoś twierdzi, że nie
jest w stanie utrzymać się z wynoszącej 2 tysiące zł
emerytury, to niech weźmie pod uwagę tych, których
emerytury wynoszą czasami 800, 900 zł. Oczywiście
nie życzę nikomu takiej sytuacji, żeby musiał żyć
za 800, za 900 czy za 1 tysiąc zł. Ale, proszę państwa, w imię sprawiedliwości, nie może być tak, żeby
oprawca pławił się w dobrobycie i otrzymywał czasami kilkanaście tysięcy emerytury, zaś ten, który
był gnębiony, który był często torturowany, otrzymywał świadczenie wynoszące około 1 tysiąca zł. No,
to się kłóci z elementarną zasadą sprawiedliwości,
z elementarnym poczuciem uczciwości. Trzeba o tym
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pamiętać. Uważam, że przywracamy tu elementarną
sprawiedliwość. Chwała rządowi za to, że – późno, bo
późno, ale nie z winy tego rządu, nie z winy PiS-u,
tylko z winy tych, którzy wcześniej rządzili, którzy
wcześniej nie mieli odwagi podjąć takiego rozstrzygnięcia – wreszcie dochodzimy do przyjęcia ustawy, która spełnia oczekiwania, jak myślę, milionów
Polaków.
A przy tym, tak jak mówię, ci, którzy zostaną
pozbawieni tych wygórowanych świadczeń, niechże
nie zgłaszają pretensji, bo też jest to nieprzyzwoite, albowiem powinni sobie uprzytomnić to, czemu i komu
służyli, i jak niegodziwe srebrniki za to pobierali.
Warto o tym pamiętać, przypominać i mieć podniesione czoło w chwili, kiedy taką ustawę przyjmujemy.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
(Senator Jan Rulewski: Nie, jeszcze ja.)
Pan senator Rulewski. Który raz? Drugi.
(Senator Czesław Ryszka: Trzeci raz.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Który raz?)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Drugi raz.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niestety już w tym zbiorowym okrzyku PiS-u mieści się coś, co jest nie do przyjęcia dla człowieka
„Solidarności”. Który raz? Tyle, na ile mi pan marszałek pozwoli, a przede wszystkim tyle, na ile prawo
pozwoli, czego państwo nie dostrzegacie.
Usta pełne sprawiedliwości społecznej. Jeszcze raz
przypominam: państwo polskie, III Rzeczpospolita
przyjęła konstytucję, która jest niejako zbiegiem
godności głoszonej przez chrześcijaństwo oraz praw
człowieka stworzonych przez wiele narodów świata
i zapisanych w dokumentach Organizacji Narodów
Zjednoczonych, w Karcie praw podstawowych i w europejskiej konwencji praw człowieka. Tym okrzykiem
państwo przekreślacie się, wy, którzy rzekomo jesteście w państwie demokratycznym. Rzeczywiście
macie duże poparcie wśród ludzi, ale to nie oznacza,
że żyjecie w państwie demokratycznym.
(Senator Stanisław Kogut: A w jakim?)
Ja widziałem niedawno na Majdanie, widziałem
dwa razy, jakim poparciem cieszyli się ich przywódcy,
tylko dzisiaj za nimi nikt nie głosuje. Ostrzegam.
A teraz co do mojej osoby, bo często padało moje
nazwisko.
(Senator Waldemar Bonkowski: Jest Majdan przed
Sejmem.)
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Rzeczywiście jestem inny, ale to dlatego, że rzeczywistość, o którą biło się pokolenie opozycji, się
zmieniła. Ta rzeczywistość to już nie są wybryki,
choćby najbardziej szlachetne, wspaniałe indywidualności, jednostki… Ta rzeczywistość to jest właśnie
państwo, którym rządzą reguły, rozkłady jazdy, jak
już powiedziałem, oparte na prawach człowieka, każdego człowieka. I dzisiaj wy mnie niczym nie zdenerwujecie, najgorszymi oskarżeniami, bo ja jestem
szczęśliwy, że wygraliśmy ten trudny pojedynek. Ci,
którzy byli przeciwko nam, którzy się przeciwstawiali, totaliści, jak piszecie w tej ustawie, przegrali
wszystko i wszędzie, a my jeszcze dziś, bojownicy,
również wy, odcinamy kupony od tego, o co walczyliśmy.
(Senator Stanisław Kogut: Nieprawda.)
To jest rzadki przypadek w historii, żeby bojownicy, żeby ludzie w takiej wielkiej liczbie wygrywali
nie tylko przyszłość, ale dzień, w którym żyją.
Przypomnijmy, co obiecywali komuniści: za lata,
za ileś tam lat zbudujemy materialną bazę komunizmu. Podobnie rewolucjoniści we Francji kończyli
po latach i z nędznymi skutkami. Dlatego ja jestem
dzisiaj szczęśliwy i żadne oskarżenie, żadne podejrzenie dzisiaj nie zmieni mojej drogi życia.
Do pokolenia „Solidarności” zwracam się: jeśli coś
jeszcze czujecie, odrzućcie nienawiść. Ksiądz Jerzy
Popiełuszko, którego wam w poprzedniej kampanii
zacytowałem dosłownie, powiadał, że nienawiść nie
jest godna wolnego człowieka, bo człowiek opanowany przez zemstę i nienawiść przestaje być wolny.
Ja takim człowiekiem nie jestem, ja jestem wolny.
I zwracam się do pokolenia „Solidarności”, nie do
tych, co mówią, że przyjdą, czapkami nakryją, pognębią już po raz trzeci, kolejny, nie wiadomo ile
jeszcze razy…
(Senator Waldemar Bonkowski: Pałować…)
Proszę was. Nasze zwycięstwo będzie pełne, jeśli
tego zwycięstwa nie obciążycie hipoteką zemsty i nienawiści. W końcu też jest tak, że zwycięzcy stosują
prawo łaski.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców…
(Senator Stanisław Kogut: Wiatr.)
Pan senator Wiatr. Który raz?
(Senator Stanisław Kogut: Pierwszy.)
Pierwszy?

Senator Kazimierz Wiatr:
Pierwszy, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
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(senator K. Wiatr)
Miałem nie zabierać głosu, żeby nie przedłużać,
zwłaszcza że pan marszałek z utęsknieniem patrzył
na pustą tablicę, jednak pan senator Rulewski rozpoczął od tych butnych słów o okrzykach i o tym,
że trzeci raz… No więc powiedzmy prawdę, Panie
Senatorze: ile razy dzisiaj pan występował niezgodnie
z regulaminem? Pan ma pretensje o demokrację? No
to demokracja polega na tym, że mamy regulamin
i go przestrzegamy. I każdy ma takie same prawa, ale
i obowiązek przestrzegania regulaminu, bo wolność
i demokracja nie polegają na tym, że dana osoba ma
największe prawa, tylko na tym, że wszyscy mają
równe prawa. A myśmy musieli wysłuchiwać po raz
szósty… Pan za chwilę powie, że tylko cztery razy
występował. Ja nie liczyłem, nie zapisywałem, ale
było tego bardzo dużo. Nie mówię o wypowiedziach
z mównicy, mówię o wnioskach formalnych, które
pan zgłaszał ciągle i bez sensu.
Otóż, Szanowni Państwo, Sejm i Senat to osoby, a nie budynki i sale. Przecież było posiedzenie
w Poznaniu i nikt nie protestował, że nie odbywało
się na sali sejmowej. Proszę państwa, panie i panowie
senatorowie znają mnie z tego, że staram się pilnować
regulaminu, bo on porządkuje rzeczywistość, pomaga
i zabezpiecza przed fantasmagoriami, które mogą
się tutaj wydarzać. I protestowałem, kiedy państwo
wyjęli w Senacie karty do głosowania, udając, że was
nie ma. Kworum nie stanowią karty do głosowania,
tylko osoby. I marszałek mógł to policzyć, mógł wyznaczyć sekretarzy, mógł wziąć nagranie wideo. Było
kworum, tylko że cały czas ulegamy terrorowi, jaki
jest tu stosowany, i zabezpieczamy się, żeby wszystko było ponad wszelką wątpliwość prawidłowe. Ale
ta dobroć jest odbierana jako słabość i agresja idzie
ciągle do przodu.
Jak można mówić, że nie było mediów, skoro ja w telewizorze widziałem relację z Sali
Kolumnowej? Widziałem, była ona wielokrotnie
pokazywana. Nad poprawkami głosowano blokiem? A ile razy w Senacie myśmy głosowali nad
grupami poprawek? Ile razy? A to dzisiaj jest podawane przez prominentnych senatorów, którzy
przez wiele lat tu zasiadają i pełnią najwyższe funkcje, jako przykład skandalicznego łamania prawa.
Nie ma wydruków głosowań? No przecież to nie
są głosowania imienne. Liczy się liczba głosów
za i głosów przeciw. I ostatecznie, tak jak zostało
już tu parokrotnie powiedziane, Senat nie jest od
oceny procedur stosowanych w Sejmie. My mamy
merytorycznie analizować ustawy, które otrzymujemy. A to oczywiście jest sianie zamieszania, bo
osoby, które oglądają to w mediach, nie znają tych
szczegółów, nie siedzą w parlamencie i nie wiedzą,
co się dzieje w kuluarach ani co się dzieje na sali.

I się mówi: ustawy kolumnowe. Już były uchwały
meteorologiczne. Tak?
(Rozmowy na sali)
Były uchwały meteorologiczne w Senacie, to teraz
mamy ustawy kolumnowe. Ale to jest, proszę państwa, tylko fragment rzeczywistości. Już mówił tutaj
pięknie pan senator Kogut o tych wielkich ofiarach.
Pamiętam, była komisja Rokity w Sejmie w 1989 r.
Tak? 100 ofiar stanu wojennego. No to się okazało, że
99. Wiemy, że dużo więcej. Wiem, że dużo więcej. Aż
brak słów. Ja się aż boję wchodzić w to, o czym mówił
senator Kogut, bo to są tak wielkie emocje, że aż się
boję. Ja pamiętam 1981 r. i pamiętam Bydgoszcz.
Byłem tam i spotykaliśmy się. To wszystko znamy.
Ale przecież jest wielu innych bohaterów na tej sali
i na sali sejmowej. Wiemy o tym. Nie po to robiliśmy
to, żeby nas teraz odznaczano, ale żebyśmy się na to
powoływali. Robiliśmy to z przekonania, dla służby
narodowi i państwu.
I się pyta pana ministra o związek z ustawą, o policję. No a co się działo w piątek? Co się działo w piątek? Jakie wypowiedzi i jakie zachowania? Tak więc
dużo by o tym mówić. A o jaką demokrację chodzi?
Jak sobie niektórzy wyobrażają? Otrzymaliśmy do
skrzynek mailowych stanowisko komisji helsińskiej
w sprawie tej ustawy. Komisja helsińska na ostatniej
stronie, tam gdzie już jest ostatni akapit, pisze, że to
jest naruszenie praw, bo Okrągły Stół zabezpieczył
te prawa. Proszę to przeczytać. Nie mam tego ze
sobą, bo nie zamierzałem występować. Tak więc
demokracja to niestety dla wielu jest tylko dziwna
formuła...
(Senator Czesław Ryszka: Zabezpieczył ryzyko.)
…do zupełnie innych celów. A ci, którym naprawdę zależy na Polsce i na jej przyszłości, z troską myślą
o tym, co się dzieje i co widzą. I te czerwone mapki
Polski, gdzie EmiTel wyłącza telewizję… Wczoraj
dzwoni żona – nie ma TVP 1, nie ma TVP 2, nie ma
TVP Info.
(Senator Dorota Czudowska: TVP Kultura i TVP
Historia.)
A więc to jest po prostu straszne. I mówi mi wczoraj proboszcz: zarządziliśmy modlitwy, martwimy się
o wasze bezpieczeństwo. Wczoraj i dzisiaj dzwonią
do mnie osoby, bo taką atmosferę budujecie. I dlatego powtórzę słowa, które z tej mównicy już miałem
okazję w podobnych chwilach wygłaszać: Boże chroń
Polskę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki po raz drugi, więc 5 minut.
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania.)
(Senator Czesław Ryszka: Przed Platformą broń
Polskę oczywiście.)
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(wicemarszałek A. Bielan)
Przepraszam, w trybie sprostowania pan senator
Rulewski.

Senator Grzegorz Bierecki:
Po raz drugi.
Ale ja myślę o tym, żeby senator Rulewski się
powstrzymał, bo będzie miał więcej do prostowania
po moim wystąpieniu. (Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Ja myślałem, że docenicie,
Państwo, że jestem jedyny obok senatora Dowhana,
który tu słucha różnych rzeczy…)
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu!)
(Senator Jan Rulewski: …miłych, przyjemnych, a…)
Wiem, że…
(Senator Jan Rulewski: …jestem tutaj wykorzystywany jako obiekt ataku.)
(Senator Czesław Ryszka: Panu dziękujemy.)
Wiem, że senatorowie Platformy nas słuchają. Na
pewno są przed telewizorami i słuchają tego.
Ja już nie zamierzałem drugi raz zabierać głosu,
ale jedną rzeczą mnie pan senator Rulewski dotknął
do żywego i muszę to powiedzieć. Przywoływanie
w tej debacie i powoływanie się w tej debacie na autorytet księdza Jerzego Popiełuszki jest z pańskiej
strony ogromnym nadużyciem, bo my tutaj mówimy
przecież o odebraniu emerytur oprawcom tego świętego człowieka… (Oklaski)
(Senator Waldemar Bonkowski: Zabójcom
Popiełuszki.)
A więc niech pan przeprosi tę „Solidarność”.
(Senator Waldemar Bonkowski: A zabójca bierze
4 tysiące.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
(Senator Czesław Ryszka: Tobie dziękujemy, naprawdę.)
(Głos z sali: Jeszcze Janek.)
Pan senator Rulewski. W jakim trybie, Panie
Senatorze?

Senator Jan Rulewski:
W trybie sprostowania, bo użyto zarzutu wobec
mojej osoby i, myślę, mnie nie zrozumiano.
Jeśli chodzi o księdza Jerzego Popiełuszkę, to zanim rzeczywiście oprawcy się obeszli, jak obeszli…
Jestem przekonany, że by im przebaczył.
(Senator Waldemar Bonkowski: 4 tysiące emerytury bierze.)
Przebaczenie wszakże, jak on mówił, nie oznacza
zgody, tolerancji… Ja go słuchałem w przeciwieństwie…
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(Senator Grzegorz Bierecki: A wysokie emerytury
mają brać?)
(Senator Janina Sagatowska: Ale to jest debata,
a nie sprostowanie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
przepraszam bardzo, ale to nie jest sprostowanie, tylko polemika.)
Nie oznacza tolerancji dla bezprawia.
(Senator Janina Sagatowska: To jest debata, a nie
sprostowanie.)
I drugie. Zawsze z szacunkiem obserwuję zabiegi
i liczne wystąpienia pana senatora przewodniczącego
komisji dotyczące regulaminu, ale nie traktuję tego
tak, że pan, Panie Senatorze…
(Senator Waldemar Bonkowski: Piotrowski panu
dziękuje.)
…że pan występuje w debacie kilkakrotnie...
(Senator Waldemar Bonkowski: 4 tysiące emerytury ma.)
…tylko po prostu pilnuje pan regulaminu. Tak że
proszę mi nie zarzucać…
(Senator Janina Sagatowska: Ale to nie debata!)
…i nie traktować wniosków formalnych jako…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
to jest polemika!)
…udziału w debacie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Z całym szacunkiem, ale to jest polemika.)
Nie, no, pan senator powiedział, że ja łamię demokrację. A ja wystąpiłem zgodnie z regulaminem
i tylko 2 razy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wydaje mi się, że pan senator powiedział, że
pan łamie regulamin. I tą wypowiedzią też pan złamał regulamin, bo to nie było sprostowanie, Panie
Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: W jakimś stopniu to sprostowanie.)
(Senator Janina Sagatowska: Ale to nie w trybie
sprostowania…)
Dla porządku informuję, że senatorowie Łuczak
oraz Ambrozik złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Rulewski.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionych wniosków?
(Senator Janina Sagatowska: Już nie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: Ale krótko.)
(Senator Jerzy Chróścikowski: A jednak.)
Tak? Bardzo proszę, Panie Ministrze.
*

Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja myślę, że jeżeli chodzi o samą ustawę, to sprawa
jest jasna. Wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi, i mają
wyrobiony pogląd na ten temat. W mojej ocenie –
powtórzę to, co już przedtem mówiłem, ale nie na
tej sali, bo wcześniej, podczas wcześniejszej dyskusji
– jest tak, że podział w tej sprawie wciąż przebiega
przez Magdalenkę.
Ale trzeba chyba na jeszcze dwie inne sprawy
popatrzeć, bo warto do oceny tego, kto broni, a kto
chce to uregulować, dodać jeszcze pytanie o to, kto
co robił przedtem i kto co robił potem. Bo to może
mieć znaczenie. Pan senator Rulewski odmówił mi
w jakimś sensie prawa do udziału w tej debacie, mówiąc, że ja nie uczestniczyłem w tej walce.
(Senator Grzegorz Bierecki: Nieprawda, uczestniczył.)
(Senator Jan Rulewski: Sprostowałem.)
Ja, Panie Senatorze, staram się o sobie nigdy nie
mówić, bo to problem jest ważny, a nie osoba, ale skoro
już tak pan powiedział, to proszę zapoznać się z moją
biografią. Ona jest bardzo czytelna, prostolinijna, jednoznaczna: od początku studiów, od NZS, przez strajki…
(Senator Waldemar Bonkowski: Aż do dziś. Aż
do dziś.)
…przez podziemną „Solidarność”, przez
„Solidarność”… potem, po odzyskaniu możliwości legalnego działania, praca w Komisji Krajowej,
w strukturach regionalnych, potem Porozumienie
Centrum, Prawo i Sprawiedliwość. To biografia czytelna i jednoznaczna. Ja nie mam, Panie Senatorze,
żadnych uwikłań, żadnych problemów. I właśnie
w związku z tym mam odwagę prezentować taką
ustawę jak ta w sposób jednoznaczny. Nikt nie jest
w stanie niczego mi zarzucić, w związku z tym mam
tę odwagę. (Oklaski) I właśnie to też chciałem powiedzieć, żeby nie było niejasności. A jak ktoś nie
ma tej odwagi, to trzeba pytać o przyczyny. Ja ją
mam. I myślę, że cząstkę, Panie Senatorze… Moja
biografia nie jest może tak spektakularna jak pana,
jeśli chodzi o walkę w tamtym czasie, ale myślę, że
i ja swoją cząstkę, uczciwą cząstkę, włożyłem w walkę
o suwerenność, o niepodległość Polski – co mogą zaświadczyć nawet niektórzy na tej sali, bo znają moje
życie publiczne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym proszę Komisję Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji oraz Komisję Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 388, a sprawozdanie komisji – w druku nr 388 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Artura Warzochę,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Panie
Ministrze!
Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji – czyli Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu – rozpatrzona została skierowana przez marszałka Senatu w dniu 16 grudnia
bieżącego roku ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych
innych ustaw. Obie komisje wnoszą o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy jest inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana
Andrzeja Dudy, który odpowiedział w ten sposób
na liczne głosy środowisk polonijnych i Polaków
mieszkających za granicą w kwestii uregulowania tej
sprawy. Celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu
podmiotowego uprawnionych do korzystania z ulg
w publicznym transporcie zbiorowym o dwie grupy
osób. Są to dzieci i młodzież, które nie ukończyły
jeszcze osiemnastego roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej lub innych przedmiotów, które są
nauczane w języku polskim, oraz nauczyciele, którzy uczą języka polskiego lub innych przedmiotów
w języku polskim. Po pierwsze, dotyczy to szkół
społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie
parafie, które są zarejestrowane w bazie Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Po drugie,
chodzi o sekcje polskie funkcjonujące w szkołach
działających w systemach oświaty innych państw.
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(senator sprawozdawca A. Warzocha)
Po trzecie, dotyczy to szkół europejskich działających na podstawie konwencji o statucie szkół europejskich. Jest to nowelizacja dotycząca art. 4 ust. 4
przedmiotowej ustawy.
W wyniku zmian, które zostaną wprowadzone,
tym grupom osób, czyli dzieciom i młodzieży, będą
przysługiwały ulgi w publicznym transporcie zbiorowym w takiej samej wysokości, jak w przypadku odpowiednich grup wiekowych i zawodowych w Polsce.
Po pierwsze, będzie to ulga 37-procentowa na bilety
jednorazowe i 49-procentowa na bilety miesięczne
w transporcie kolejowym i autobusowym – dla grupy
dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia, która
została wymieniona w ustawie. Po drugie, będzie
to ulga 33-procentowa na bilety jednorazowe i miesięczne dla wskazanej w ustawie grupy nauczycieli.
Zmiany te dotyczą art. 4 ust. 6 i 7 ustawy. Dotyczą nauczycieli, którzy nauczają języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
w języku polskim.
Ustawa zakłada również, że minister właściwy
do spraw transportu w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw oświaty i wychowania, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów, które będą poświadczały uprawnienia
do korzystania z ulgowych przejazdów osób wskazanych w ustawie oraz tryb i terminy ich wydawania
i przedłużenia ważności.
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze
względu na siedzibę określonej w ustawie szkoły
będzie wydawał oraz przedłużał ważność dokumentów, które poświadczają uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów tych osób. Ta nowelizacja
dotyczy art. 6 ust. 3 i 4 przedmiotowej ustawy.
Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, jak również
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Zmiany te mają na celu w szczególności
przyznanie uczniom szkół społecznych, które są prowadzone przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, parafie polskie i sekcje polskie
funkcjonujące w szkołach działających w systemach
oświaty innych państw, których część jest rejestrowana w bazie ORPEG, uprawnień do ulg w opłatach
za wstęp do muzeów i na teren parków narodowych
w Polsce.
Ustawa zgodnie z decyzją Sejmu ma wejść w życie
po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
W odniesieniu do projektu, który został wniesiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm w pewnym zakresie rozszerzył zmiany.
Dotyczy to nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. – Prawo konsularne. Miało to na celu zwięk-
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szenie zakresu obowiązków konsula o uprawnienia
do wydawania uczniom i nauczycielom dokumentów poświadczających prawo do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo
nauczaniem języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej lub innych przedmiotów, które są
nauczane w języku polskim – jak również przedłużania ich ważności.
Warto jeszcze powiedzieć, że Sejm prawie jednogłośnie przyjął projekt ustawy: za wprowadzeniem
zmian opowiedziało się 434 posłów, 1 był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zdaniem senackiego Biura Legislacyjnego ustawa
nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez prezydenta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku
prac parlamentarnych został upoważniony sekretarz
stanu, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Adam Kwiatkowski.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko prezydenta?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Kwiatkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym w kilku słowach powiedzieć o idei tej
ustawy i o tym, jak ona powstawała.
Przede wszystkim projekt ustawy przedstawiony
i wniesiony do parlamentu przez pana prezydenta to
realizacja jego słów, jego słów wypowiedzianych już
w jego orędziu, w którym mówił o tym, że chce budować wspólnotę Polaków bez względu na miejsce ich
zamieszkania. Ta ustawa, nad którą w tej chwili debatuje Senat, mówi o zrównaniu w prawach uczniów
uczących się języka polskiego we wszystkich typach
szkół, można powiedzieć, bez względu na typ szkoły
i bez względu na miejsce, w którym ci uczniowie
języka polskiego, polskiej geografii, historii czy religii się uczą. Mówi ona o zrównaniu w prawach tych
uczniów, jeśli chodzi o prawa czy uprawnienia, ulgi,
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które mają uczniowie uczący się w polskich szkołach.
Ale jest to również zachęta dla rodziców dzieci, które
mieszkają poza granicami Polski, żeby te dzieci do
tych szkół chodziły. Dzisiaj jest tak, że część dzieci,
które uczęszcza do szkół poza granicami Polski, ma
prawo do ulg, a część dzieci nie ma. Chciałem również powiedzieć, że analogicznie te przepisy dotyczą
nauczycieli. Według przedłożonej propozycji takie
legitymacje byłyby wydawane czy przedłużane raz
do roku w przeciwieństwie do tych, które są w Polsce
przedłużane dwukrotnie.
Chciałem powiedzieć, że zgodnie z tym przedłożeniem bazę szkół prowadziłaby jednostka podległa
MEN i tam każda taka szkoła miałaby prawo – podkreślam: prawo – do rejestracji. Ta ustawa daje prawo
do tego, by szkoła się zarejestrowała i by uczniowie tej
szkoły mogli skorzystać z tych legitymacji, to prawo,
a nie obowiązek. Tak że jeśli jakaś szkoła nie będzie
chciała się zarejestrować i nie będzie chciała, żeby
jej uczniowie mogli korzystać z tych legitymacji, to
oczywiście nie będzie tego musiała robić.
Jeśli, Wysoka Izba, Państwo Senatorowie, mają
jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela prezydenta związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Justyna Skrzydło: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja byłam dzisiaj na posiedzeniu
komisji…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Minister – bo
to jest pytanie do pani minister infrastruktury.)
Dobrze, to do pani minister.
Ja dzisiaj byłam na posiedzeniu komisji emigracji
i podczas posiedzenia nastąpiła ogromna wymiana
zdań i pytań, albowiem resort, poszczególne resorty,
że tak powiem, nie porozumiały się co do spraw zasadniczych. Już nie wspomnę o tym, że wówczas pan
senator Wiatr… Ja zgłosiłam wniosek o przełożenie
tej dyskusji i przygotowanie tej propozycji wspólnie, żeby zaprezentować ją po wniesieniu poprawek
i po porozumieniu się poszczególnych resortów. Na
co pan senator Wiatr mi powiedział, że udzieliła mi
się – co? – atmosfera ulicy. Otóż nie udzieliła mi się
atmosfera ulicy.
Chciałabym wiedzieć, Pani Minister, czy doszliście państwo do porozumienia i czy dzisiaj przedłożony projekt ustawy jest ostateczny, czy będzie ulegał
zmianom. Kiedy moglibyśmy się spodziewać tego, że
pełna uzgodniona treść zostanie nam przedłożona na
posiedzeniu Senatu? Dziękuję.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku,
w trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator Wiatr w trybie sprostowania.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chciałbym zabrać głos w trybie sprostowania,
nie wiedziałem, że aż 2 sprawy muszę prostować.
Pierwsza sprawa to taka, że było to wspólne posiedzenie komisji emigracji i Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. To jest ważne, że to były 2 komisje, nie tylko
komisja emigracji To jest pierwsze sprostowanie.
A drugie sprostowanie jest takie. Otóż dla całości, dla pełnego obrazu wniosku składanego przez
panią senator trzeba dodać, że po przegłosowaniu
tego wniosku pani senator dość manifestacyjnie opuściła posiedzenie, a wtedy można było nie opuszczać
sali, tylko zadawać te pytania, bo to był dobry czas.
Dziękuję bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Czy mogłabym w ramach, że tak powiem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani Senator, tyle że to już się robi dyskusja.

Senator Grażyna Sztark:
Nie, ale ja nie chciałabym, żeby… Ja nigdy nie
wychodzę manifestacyjnie.
(Senator Robert Mamątow: Jak to nie? A dzisiaj
z posiedzenia komisji?)
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Panie Senatorze, po prostu trzeba znać umiar, ale
ja nie będę dyskutowała, nie będę teraz dyskutowała.
Jednak nie życzę sobie, żeby tego typu teksty… Ja
pytałam, to było pytanie merytoryczne, nie polityczne. I proszę żadnej polityki nie przenosić na obrady
komisji. Dziękuję bardzo. Już więcej…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, jedno
zdanie.)
(Senator Janina Sagatowska: Ale pytanie było do
minister…)
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, Panie Marszałku,
ale chciałbym odpowiedzieć pani senator.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Senator, pozwoliłem sobie na takie zdanie,
ponieważ pani senator nie wyszła sama, tylko z panem senatorem Wachem. Jeżeli się myliłem, to bardzo panią senator przepraszam i traktujmy to tak, że
sprawa jest zamknięta. Dziękuję bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister?
Nie ma.
Proszę bardzo, pani minister Skrzydło, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Justyna Skrzydło:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanowna Pani Senator!
Rzeczywiście na dzisiejszym posiedzeniu komisji
pojawiła się jedna kwestia dotycząca zakresu właściwości naszego resortu, dotycząca tak naprawdę pewnej
wątpliwości natury technicznej, ale takowe również
zgłaszało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i one
dotyczyły tak naprawdę praktycznej realizacji z ramienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Rzeczywiście my przygotowywaliśmy stanowisko
rządu, ponieważ ustawa dotyczy ulg w przejazdach
środkami komunikacji zbiorowej. Ja w pierwszych
zdaniach swojego wstąpienia przekazałam stanowisko
rządu, które jest stanowiskiem pozytywnym wobec
tego projektu. Absolutnie doszliśmy do porozumie-
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nia co do realizacji tej ustawy i minister właściwy
do spraw transportu wyda stosowne rozporządzenie,
w którym zostaną określone czy właściwie dodane do tego rozporządzenia grupy osób objęte tymi
uprawnieniami i wskazane dokumenty, na podstawie
których te grupy osób z tych zniżek będą mogły korzystać. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Jeszcze jedno pytanie, tak? Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Pani Minister, ja wiem, że to pytanie nie dotyczyło
tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo tam
chodziło o liczbę uczniów, którzy mieli możliwość
korzystania z ulg. Proszę mi powiedzieć, czy dokonano ustaleń co do tej liczby, konkretnie… Bo tam
były wątpliwości…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Justyna Skrzydło: Tak…)
…były różnice.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Justyna Skrzydło:
Pani Senator, ja rozumiem, że to jest pytanie do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo każdy, kto
zajmuje się tym tematem, a ja też miałam rzeczywiście taką przyjemność, wie, że jeśli chodzi o obywateli
polskich, Polonię i Polaków za granicą, trudno w tym
zakresie posługiwać się jednoznacznymi i ostatecznymi statystykami. To są dosyć, powiedziałabym, mobilne procesy. Myślę, że pierwszy rok funkcjonowania
tej ustawy w jej zmienionej formie pozwoli nam te
liczby zweryfikować, tym bardziej że, tak jak zechciał
zaznaczyć pan minister Kwiatkowski, zmiana ustawy
ma być zachętą dla tych szkół i dla tych, którzy w tej
chwili z nauczania języka polskiego, geografii, historii
i innych przedmiotów związanych z językiem polskim nie korzystają. Tak że dysponujemy w tej chwili
pewnymi liczbami szacunkowymi i mamy nadzieję,
że one wzrosną do tej liczby proponowanej przez ministerstwo czy liczby, którą dysponuje Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie tego życzyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.

306

32. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

(wicemarszałek A. Bielan)
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 397, a sprawozdanie komisji – w druku nr 397 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, senatora Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacka Komisja Środowiska rozpatrzyła ustawę z druku nr 397, czyli ustawę o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Zasadniczym celem tej ustawy jest wprowadzenie
zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Żeby nie wchodzić w szczegóły, chyba że
senatorowie i Wysoka Izba będą zainteresowani,
powiem krótko: ta ustawa jest oczekiwana przez
osoby fizyczne, przez rolników, ale również
samorządowców, gdyż wprowadza istotne zmiany
dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew, które rosną
na działkach będących własnością rolników czy osób
fizycznych. I chcę zwrócić uwagę na to, że ustawa
ceduje przepisy na gminy, gdzie decyzje będą, można
powiedzieć… Gmina będzie przygotowywać zasady
wycinki drzew, o, tak to określę ogólnie. I gmina
będzie jako organ samorządowy mogła podejmować
decyzje co do ewentualnych opłat czy kar za wycinkę
drzew. To po pierwsze.
Po drugie, ważną, istotną rzeczą jest to, że ustawa
ta odciąża jak gdyby aparat prawny i administracyjny
związany z wydawaniem decyzji. To też jest bardzo
istotne i ważne.
Po trzecie, ustawa wprowadza kodeks dobrych
praktyk, którym będzie objęty ogół czynności przy
wykonywaniu wyrębów w lasach; dotyczy to również zrównoważonego rozwoju czy zrównoważonej
gospodarki leśnej.
(Rozmowy na sali)
Ta ustawa w jakiś sposób pozwoli, jak już mówiłem, na odciążenie samorządu gminnego i da szansę
na właściwe gospodarowanie na działkach rolnych, na
działkach, których właścicielami są osoby fizyczne.
Myślę, że tak pokrótce przedstawiłem sytuację.
Jeżeli będą pytania, to chętnie na nie odpowiem.

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, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy przyjęcie tej
ustawy na pewno oznacza, że jeżeli jakiś świerk lub
jakaś jodła wyrośnie ponad miarę i przy wietrze będzie się walić, i niszczyć dach, to będzie można ten
świerk lub tę jodłę wyciąć bez zgody gminy i bez
płacenia kary, jeżeli ktoś się uprze?

Senator Zdzisław Pupa:
Tak, będzie można tak robić. Do mojego biura
senatorskiego zgłaszali się ludzie, którzy mówili o takich problemach. To jest problem, gdyż w sytuacji,
o której mówiła pani senator, gdy duże drzewo zagraża bezpieczeństwu, trzeba złożyć wniosek. Trzeba
nawet wystąpić z pismem, z wnioskiem do organu
administracji samorządowej i odczekać jakiś czas,
aby organ administracji samorządowej wydawał decyzję w sprawie wycinki drzewa. Teraz ten czas się
skróci. Można taką decyzję podjąć samodzielnie bez
ryzyka kar i jakichś restrykcji ze strony państwa czy
samorządu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym krótko omówić stanowisko resortu
środowiska, jeżeli chodzi o zmianę ustawy. Resort
środowiska popiera tę zmianę. Do nas też jako do
resortu przychodzi wiele pism, zarówno od rolników,
jak i od osób fizycznych, w których to pismach różne
osoby skarżą się na obecnie obowiązujące przepisy.
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Przygotowując się do złożenia swojego stanowiska odnośnie do ustawy, zrobiliśmy taką krótką
kwerendę w kilkunastu gminach i powiatach rozrzuconych po całej Polsce. Z tej kwerendy wynika, że
decyzji negatywnych w sprawie usunięcia drzew jest
bardzo mało. Jest to około 1%. W związku z tym,
jeżeli praktycznie wszystkie decyzje, 99% decyzji,
to decyzje pozytywne, to po co w ogóle uruchamiać
cały aparat administracyjny, żeby takie decyzje wydawać?
A dlaczego te decyzje są pozytywne? Ponieważ
w ciągu kilkunastu lat funkcjonowania obecnych
przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów
było wiele wyroków sądów, które uchylały decyzje
niezezwalające danemu podmiotowi na usunięcie
drzew i krzewów. Sądy tłumaczyły uchylanie takich
decyzji tym, że jest to pewne ograniczenie dysponowania własnością danego właściciela. Urzędnicy
wiedzą, że sądy będą uchylały takie decyzje, i dlatego, tak jak mówię, 99% decyzji jest decyzjami
pozytywnymi. Myślę, że uchylenie przepisów dotyczących konieczności uzyskania zgody na usunięcie
drzew dla osób fizycznych i dla rolników jest bardzo
słuszne.
Naszym zdaniem słuszną rzeczą jest też przeniesienie i scedowanie tworzenia dalszych przepisów
o usuwaniu drzew i krzewów oraz o opłatach na gminy, bo to gmina dokładnie wie, jaki jest stan zieleni na
jej terenie, o które tereny musi dbać i o jakie drzewa
musi dbać. Rada gminy będzie wydawała odpowiednie decyzje. Jeżeli gmina chce bardziej chronić…
Gmina, która ma mały procent zalesienia, 10%, 15%
czy 20%, będzie bardziej o to dbała, stworzy bardziej
restrykcyjne przepisy odnośnie do usuwania drzew
i krzewów, a gmina, która ma 85–90% lesistości,
będzie tworzyła łagodniejsze przepisy.
Naszym zdaniem te wszystkie zmiany, łącznie ze
zmianą, która wprowadza kodeks dobrych praktyk,
jeżeli chodzi o gospodarkę leśną w lasach państwowych, są jak najbardziej słuszne. Jako resort popieramy procedowaną dzisiaj przez Senat zmianę ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Chróścikowski.
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Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, chciałbym podziękować za pozytywną opinię. Kiedyś pracowałem w gminie i wydawałem takie decyzje, więc wiem, ile to kłopotu,
roboty i że jest to rzeczywiście problem. Rolnicy wielokrotnie zwracali się o pomoc, żeby mogli swoje,
nazwijmy je, obszary rolne, takie zadrzewione przez
15–20-letnie… pozostawione przez ostatnie lata, wycinać. I cały czas był z tym problem. Rozumiem, że
w tej chwili będą mogli to czynić. Tak?
(Głos z sali: Samosiejki…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski: Tak więc…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam.
Jeszcze pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, mam takie pytanie dotyczące
gminy, która jest na terenie parku krajobrazowego.
Chodzi o drzewa, oczywiście na terenie prywatnym,
gdzie są siedliska ptaków. Do tej pory były opinie
zespołu parków krajobrazowych województwa. Jak
teraz to będzie wyglądało?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Ministrze, ja mam do pana pytanie. Z pana
wypowiedzi wynika, że gmina jednak będzie opracowywać jakieś plany ochrony swoich drzew. Czy
w związku z tym to znaczy, że rolnik czy mieszkaniec danej miejscowości, czy danej gminy rzeczywiście będzie mógł wyciąć drzewa bez zgody i wiedzy
gminy, czy nie? Czy będzie musiał, jak dotychczas,
występować z pismem, z wnioskiem, aby otrzymać
decyzję? Czyli ten organ… Czy, jak było dotychczas,
ktoś z ochrony środowiska z gminy będzie musiał
przyjechać, pooglądać, wymierzyć i sprawdzić,
czy rzeczywiście to się nadaje do wycięcia, czy nie
i wtedy wyda decyzję, tak jak pan powiedział, Panie
Ministrze… Oczywiście w Polsce zazwyczaj było tak,
że praktycznie 100% decyzji było wydawanych. Ale
chodzi mi o to, czy rzeczywiście nie trzeba będzie
mieć takiej stricte zgody, jak dotychczas. Czy będzie
można po prostu samemu w każdej chwili wyciąć
drzewa bez jakichś dodatkowych decyzji i dokumentacji, którą wcześniej trzeba było otworzyć, pisać
specjalnie wnioski itd.? Dziękuję.
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Ostatnie pytanie zada pan senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, chciałbym
zapytać, czy ta ustawa również reguluje kwestie
usuwania drzew, które są zmorą dla rolników, czyli
drzew przydrożnych. Mam tu na myśli topole, które
powodują duże straty, a wiem, że proces ich usuwania
trwa nieraz 2–3 lata.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski:
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora
Chróścikowskiego, to ono łączy się z pytaniem pana
senatora. W chwili obecnej ustawa, projekt ustawy
przewiduje, że nie wymaga się złożenia wniosku
i wydania decyzji na usunięcie drzew, które rosną
na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i nie są usuwane na cele związane z prowadzaniem działalności gospodarczej. Więc każda osoba
fizyczna, która ma działkę, która chce usunąć drzewo
na inny cel niż prowadzenie działalności gospodarczej, może to zrobić bez występowania z wnioskiem.
Wówczas po prostu nie jest wymagane wydanie decyzji na usunięcie drzew bądź krzewów. Jeżeli chodzi
o rolników, to kolejny punkt mówi, że też nie jest
wymagana decyzja na usunięcie drzew lub krzewów,
które rosną na nieruchomości stanowiącej własność
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane…
przepraszam, drzew lub krzewów usuwanych w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Jeżeli rolnik zakupi, załóżmy, ugór
od drugiego rolnika, na którym rosną 15–20-letnie
brzozy, to bez występowania z wnioskiem może te
drzewa usunąć i nie grozi mu za to żadna kara. My
w ministerstwie mieliśmy kilka skarg od rolników,
które dotyczyły tego problemu. Np. rolnik kupił
2–3 ha ugorowanego gruntu, na którym były samosiejki. Jak zgłosił się do urzędu z prośbą o wydanie
decyzji na usunięcie drzew, to urząd…
(Senator Jan Dobrzyński kładzie przed ministrem
kartkę na mównicy)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam za to
nietypowe zachowanie pana senatora.)
…naliczył mu taką opłatę, że rolnik nie był w stanie jej uiścić.

Jeżeli chodzi o drzewa przydrożne, to gmina
również będzie mogła w swojej uchwale odstąpić od
wydawania decyzji na usunięcie drzew wzdłuż dróg.
Jeżeli chodzi o formę ochrony przyrody, również po odpowiedniej analizie gmina będzie mogła
zrezygnować z konieczności wydawania decyzji na
usunięcie drzew, które rosną na obszarze parków krajobrazowych bądź na obszarach Natura 2000, bądź na
obszarach chronionego krajobrazu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, takie krótkie
pytanko. Jak rozumiem, nie chodzi tu tylko o tereny
rolnicze, lecz także o gminy zurbanizowane. Jeżeli
ktoś ma działkę w mieście, to również będzie mógł
wyciąć drzewa, które tam rosną, niezależnie od tego,
czy to są 2 drzewa, czy tych drzew będzie 100? I zgoda organu miejskiego też nie będzie tu potrzebna, tak?
(Senator Jan Dobrzyński: Nie.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska Andrzej
Szweda-Lewandowski:
Tak jest. Jeżeli będzie to osoba fizyczna, to nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Golba, a później pan senator
Czerwiński.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Ministrze, a jeśli chodzi o prowadzącego
działalność gospodarczą, czyli firmę, przedsiębiorstwo… Jeśli, załóżmy, wystąpi z wnioskiem do samorządu…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Jaki jest w takim wypadku czas na wydanie takiej
decyzji przez samorząd, przez urząd gminy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
I pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,
specyficzna sytuacja: jest działka w mieście, domek
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jednorodzinny, działka chyba 5-arowa. Do niej przylega działka 3-arowa, która nie może być zabudowana. I właściciel jednej z tych działek użytkuje tę
drugą działkę, a jej właścicielem jest gmina. Czyli on
jest posiadaczem, a nie właścicielem tej działki. Taki
trójkąt. I tam rośnie sosna.
(Senator Janina Sagatowska: Musi iść do sądu
po zgodę.)
I on chce tę sosnę wyciąć. Co on by musiał zrobić,
po tej zmianie? Ta działka ciągle jest własnością gminy, ale od kilkunastu lat jest w posiadaniu tej osoby.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
To bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski:
Jeżeli chodzi o to pytanie, to przepisy, o których
teraz powiem, się nie zmieniają. Na usunięcie drzewa najemca danego gruntu bądź użytkownik musi
uzyskać zgodę właściciela.
(Senator Jerzy Czerwiński: Bezumowny także,
jak rozumiem? To znaczy użytkownik bezumowny,
posiadacz.)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak samo.)
Tak, dokładnie. Zgodę właściciela.
Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność
gospodarczą, to omawiana ustawa daje możliwość
wyłączenia takiej osoby z konieczności uzyskania
decyzji dotyczącej usunięcia drzewa. I to będzie zawarte w uchwale rady gminy. Gmina może… Tu jest
artykuł, który wprowadza określone wyjątki, które
może wprowadzić gmina w swojej uchwale. I takie
osoby też mogą być zwolnione zarówno od decyzji…
Albo mogą nie być zwolnione od złożenia wniosku,
ale być zwolnione np. od opłaty. Ta zmiana ustawy
daje gminie kompletną wolność w uchwalaniu przepisów odnośnie do usuwania drzew i opłat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedzi
na te pytania.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie ma więcej pytań.)
(Senator Mieczysław Golba: A decyzja w jakim
terminie?)
Otwieram dyskusję.
Do zabrania głosu zapisał się pan senator Pociej.
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(Senator Mieczysław Golba: Panie Marszałku,
chodziło mi jeszcze o to, w jakim terminie powinna
zostać wydana decyzja.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma senatora Pocieja.)
To już może na boku, Panie Senatorze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski: Tak, ja wyjaśnię.)
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Pani senator przed chwilą raczyła powiedzieć, że
mieliśmy nie brać udziału w tej dyskusji.
(Senator Janina Sagatowska: Tak przeczytałam.)
Tak jest. Poniekąd ma pani senator rację, ponieważ ja nie w sprawie merytorycznej tutaj jestem. Bo
jeżeli chodzi o omawianą ustawę, to myślę, że ona
nie budzi żadnych kontrowersji. To jest dobra ustawa,
jeżeli chodzi o jej treść. Ale jest takie powiedzenie:
Cyryl i Metody, Cyryl jak Cyryl, ale te metody… Ja
chciałbym zabrać głos wyłącznie w sprawie sposobu
procedowania tej ustawy w Sejmie.
Otóż niestety od pewnego czasu mamy w Senacie
do czynienia z pewnym ustępowaniem, jeżeli chodzi o nasze prerogatywy, jako senatorów. Najpierw
ustąpiliśmy, jako Senat, przed tym, że procedujemy
z dnia na dzień. Myślę, że z szacunku do samych
siebie powinniśmy dawać sobie samym trochę więcej
czasu do namysłu, bo nie jest tak, że my jesteśmy
tutaj tylko po to, żeby przyklepywać – w jakiś sposób
bezrefleksyjnie – projekty, które, jak wiemy, bardzo
często są wadliwe.
Uważam że nasza jako Senatu podmiotowość
wymaga od nas szacunku do możliwości namysłu.
Ustąpiliśmy przed… później ustąpiliśmy również,
jeśli chodzi o to, czy sami zbieramy opinie. Bo co
często robimy podczas procedowania? Opieramy się
wyłącznie na opiniach sejmowych. Potem zgodziliśmy się na nieprocedowanie wyroków Trybunału
Konstytucyjnego, kiedy trybunał wypowiadał się
o kwestiach najważniejszych w odniesieniu do naszej konstytucji. I oto dzisiaj doszliśmy do kolejnego
etapu, tzn. doszliśmy do tego, że nie mając pewności
co do sposobu przyjęcia tej ustawy w Sejmie, procedujemy ją, niestety według mnie bezrefleksyjnie,
i nawet nie czekamy na to, co powie w tej sprawie
pan prezydent.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałem na samym początku tego mojego przemówienia, czyli że nie mam żadnej wątpliwości co do tego,
że ta ustawa jest potrzebna. Uważam, że nie powinniśmy… Mamy obowiązek stać na straży niezależnego
Senatu – tego mi brakuje podczas procedowania tej
ustawy. I nie mogę się zgodzić z wygłoszonymi dzisiaj
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przez pana marszałka słowami, że skoro Sejm nam
coś przesyła, to my mamy obowiązek tylko i wyłącznie to zaklepać i procedować.
(Senator Kazimierz Wiatr: To wynika z konstytucji.)
Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, Panie Senatorze,
wymieniliśmy na ten temat zdania. Postawiłem tezę,
a można czasami postawić tezę ad absurdum… Co
zrobimy, jeżeli przyjdzie do nas ustawa, która po prostu bez procedowania w Sejmie zostanie wysłana
przez marszałka Sejmu?
(Senator Kazimierz Wiatr Ad absurdum? Nie
wiem, nie zastanawiałem się.)
Ad absurdum, ale, przepraszam bardzo, jak rozumiem, mamy obowiązek… Czy w takim przypadku
mielibyśmy prawo do tego, żeby zakwestionować taką
ustawę, czy nie?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Trzeba by odrzucić.)
Oczywiście, trzeba by ją odrzucić. Mamy obowiązek odrzucenia takiej ustawy, w związku z czym nie
możemy sobie z góry zabierać możliwości refleksji na
temat tego, czy jakaś ustawa została przyjęta przez
Sejm zgodnie z prawem, czy nie.
(Senator Kazimierz Wiatr. Panie Senatorze, to
wynika z konstytucji.)
Dziękuję bardzo. Tyle na ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan profesor Seweryński. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Kiedy prawnik zabiera głos, Panie Marszałku, to
zwykle naraża się na to, że inny prawnik będzie chciał
coś dopowiedzieć albo polemicznie się odnieść do tej
wypowiedzi. A odnieść się polemicznie do słów pana
senatora Pocieja to honor, choć właściwie nie będzie
to polemika, tylko uściślenie.
Trzeba powiedzieć jasno: nasza Izba nie ma kompetencji konstytucyjnych wobec Izby sejmowej. Senat
nie ma prawa prowadzenia kontroli konstytucyjności
ustaw, które przychodzą do nas z Sejmu, dlatego na
początku naszego posiedzenia pan marszałek słusznie
zwrócił uwagę na to, że nie możemy przed rozpoczęciem dyskusji merytorycznej oceniać konstytucyjności albo niekonstytucyjności…
Pan senator Pociej miał rację, dlatego ja z nim nie
polemizuję, tylko uściślam.
(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie.)
Wolno nam się wypowiadać i trzeba nam się wypowiadać co do konstytucyjności zawartości ustawy, a nawet procedury jej przyjęcia w Sejmie, ale po
wpisaniu jej do porządku obrad Senatu i po otwarciu

debaty nad tą sprawą. Tymczasem rano chodziło o to,
żeby storpedować wpisanie tej ustawy do porządku,
a wcześniej ocenić jej niekonstytucyjność i z tego
powodu odmówić podjęcia debaty. To jest po prostu
zasadnicza pomyłka. My nie badamy kwestii niekonstytucyjności, my musimy wpisać do porządku każdą
ustawę, która przyjdzie z Sejmu, następnie możemy ją
totalnie skrytykować, używając nawet samych tylko
zarzutów konstytucyjnych, możemy stwierdzić, że
jest niekonstytucyjna, a następnie możemy złożyć…
(Senator Janina Sagatowska: W głosowaniu…)
…wniosek, tak jak powiedział pan senator, o odrzucenie tej ustawy ze względu na wady konstytucyjne. I tyle należy powiedzieć na ten temat, który
od rana nas zajmuje.
(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie.)
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionych…
(Głos z sali: Nie ma.)
Aha, nie ma żadnych wniosków.
Ogłaszam przerwę do godziny 21.00.
Po przerwie przystąpimy do głosowań nad punktami trzydziestym drugim, trzydziestym trzecim oraz
trzydziestym czwartym.
Teraz pan senator sekretarz odczyta komunikat
o posiedzeniu komisji.

Senator Sekretarz
Rafał Ambrozik:
Bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176
odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 37
do godziny 21 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie
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ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały
wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono
w druku nr 394 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Stanisława Koguta, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie dwóch połączonych komisji: Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W pracach komisji nie wzięli udziału senatorowie Platformy
Obywatelskiej, w tym pan senator Rulewski, który
złożył 13 poprawek.
Komisje stwierdziły, że ta ustawa jest jakby
wynagrodzeniem i przywróceniem sprawiedliwości społecznej. Stwierdziły jednoznacznie, że jest
to oddanie czci i hołdu wszystkim ofiarom zbrodni
popełnionych przez służby bezpieczeństwa od roku
1944 do roku 1990. Jest to także akt podziękowania
wszystkim rodzinom zamordowanych żołnierzy AK
i WiN, a także pokłon dla wszystkich internowanych
działaczy „Solidarności”, którzy ciągle upominali się
o to, aby kaci nareszcie byli zrównani z normalnymi
obywatelami. Komisje stwierdziły, że nie może być
tak, że ludzie, którzy walczyli o wolną, niepodległą
Polskę, nie mają emerytur lub mają głodowe renty
i emerytury, a ci panowie żyją jak multimilionerzy.
Komisje podjęły uchwałę w sprawie przyjęcia
ustawy bez poprawek – 12 senatorów było za, nikt
nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
W imieniu połączonych komisji proszę Wysoki Senat
o zajęcie takiego stanowiska.
Komisje stwierdziły, że jest trochę upokarzające…
Jeżeli działacze „Solidarności” zwracają nam uwagę,
to można to przyjąć z pokorą, ale jeżeli działacze
Frontu Jedności Narodu, PRON, WRON chcą dzisiaj
moralizować ludzi, którzy walczyli o niepodległą
Polskę, walczyli z systemem totalitarnym… Takie
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postępowanie tych ludzi połączone komisje po prostu
odrzucają.
W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy bez
poprawek. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski lub pozostały senator sprawozdawca Rafał Ambrozik chce
jeszcze zabrać głos?
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie ma senatora
Rulewskiego.)
Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji był pan senator Rafał
Ambrozik.
Może chce pan w tej…
(Senator Rafał Ambrozik: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej, popartym przez połączone komisje,
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 60 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 87)
(Oklaski)
(Senatorowie klubu Prawa i Sprawiedliwości
skandują: Precz z komuną!)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego oraz
niektórych innych ustaw.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 388 A.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2016 r.
Głosowania

(marszałek S. Karczewski)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 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 88)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 397 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 60 senatorów, 59 – za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 89)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra do
godziny 10.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 07)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)
(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Adam
Bielan oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dzień dobry państwu.
Wznawiam obrady.
Wszystkiego najlepszego dla pana senatora
Cichonia z okazji urodzin.
(Głosy z sali: Ooo…)
(Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 384, a sprawozdanie komisji – w druku nr 384 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, senatora Marka Pęka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 15 grudnia bieżącego roku ustawie
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw.
Na początek dosłownie kilka słów na temat celu
i przedmiotu ustawy. Opiniowana ustawa ma na celu
zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 655/2014
z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę
europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych
i handlowych. Rozporządzenie to weszło w życie
w dniu 17 lipca 2014 r. i – co do zasady – będzie

stosowane od dnia 18 stycznia 2017 r. Niezależnie od
tego, że rozporządzenie co do zasady wchodzi bezpośrednio do krajowych porządków prawnych, można
więc powiedzieć, że nie wymaga specjalnej transpozycji, zawsze wejście takiego aktu prawnego do
naszego porządku prawnego wymaga dostosowania
niektórych przepisów krajowych do funkcjonowania
całego systemu w sposób spójny.
I tak, ustawa, nad którą obradowały połączone komisje, dokonuje pewnych zmian w ustawie – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawie o komornikach
sądowych i egzekucji, ustawie – Prawo bankowe,
ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Istotą europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest umożliwienie zabezpieczenia
wierzytelności na rachunku bankowym lub rachunku
prowadzonym przez inną instytucję kredytową niż
bank na takich samych warunkach, tj. bez względu na
to, w jakim państwie ów rachunek jest prowadzony.
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym wydany w jednym państwie członkowskim
będzie zatem uznawany i wykonalny w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania
odrębnego postępowania. Ten nowy instrument ma
tym samym stanowić alternatywę wobec analogicznych środków zabezpieczenia dostępnych na mocy
prawa krajowego. Tyle na temat samego celu ustawy.
Jeżeli chodzi o posiedzenie połączonych komisji,
które odbyło się dnia 20 grudnia… Na tym posiedzeniu oprócz senatorów, członków połączonych komisji,
byli obecni również przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości, wśród nich pan minister Łukasz
Piebiak i dyrektor Departamentu Legislacyjnego
Andrzej Ryng. Byli obecni także senacka pani legislator, pani Katarzyna Konieczko, oraz sędzia Waldemar
Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa.
Na początku pan minister Piebiak przedstawił
pokrótce cel ustawy, a więc… W zasadzie to ten cel
już przedstawiłem. Następnie dyskusja dotyczyła dosłownie dwóch czy trzech kwestii szczegółowych.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.

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

(senator sprawozdawca M. Pęk)
Pan senator Pociej dopytywał, czy na drodze wspomnianej instytucji prawnej będzie można dochodzić
także roszczeń alimentacyjnych i je zabezpieczać.
Odpowiedź pana ministra była twierdząca. Następnie
pani legislator podniosła kwestię opłaty ryczałtowej za
udzielenie informacji przez ministra sprawiedliwości
i zauważyła, że ze względu na charakter tej opłaty
w ustawie powinna być określona przynajmniej jej wysokość maksymalna. Pan senator Seweryński podniósł
w tym aspekcie również, że może trzeba by było po
prostu w ogóle zrezygnować z tej opłaty, jako że jest
to przejaw pewnego działania państwa, które… No,
państwo po prostu musi brać na siebie pewne koszty
niektórych dokumentów, niektórych informacji, których udziela. Pan minister odniósł się do wspomnianych kwestii w ten sposób, że już samo rozporządzenie
daje podstawę do wprowadzania tych opłat, w związku
z czym nie widzi on podstaw do odstępowania od takiej
konstrukcji. Zresztą opłaty za informacje są pobierane
również w innych krajach członkowskich. Są to nieraz
opłaty stosunkowo wysokie, w niektórych krajach nawet, o ile pamiętam, po kilkaset funtów czy euro. No,
u nas na razie jest proponowana opłata w wysokości
50 zł. Zostanie wydane specjalne rozporządzenie, które
szczegółowo te kwestie ureguluje.
Myślę, że na potrzeby sprawozdania to tyle. Jeśli
będą pytania, to w miarę możliwości odpowiem.
Ewentualnie pan minister na pewno też będzie do
dyspozycji.
Podsumuję sprawozdanie: połączone komisje po
rozpatrzeniu ustawy rekomendują, by przyjąć ją bez
poprawek.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, 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.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak, Panie
Marszałku.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tak naprawdę ograniczę swoje wystąpienie do
podziękowania panu senatorowi sprawozdawcy, panu
senatorowi Pękowi, za dokładne przedstawienie racji, jakie stały za sformułowaniem przez rząd takiej
propozycji i przyjęciem przez Sejm ustawy w takim
a nie innym kształcie.
Chcę podkreślić, że wykonujemy prawo Unii
Europejskiej. Chcę podkreślić także, że chcemy je
wykonać o czasie, tak więc ustawa powinna wejść
w życie wtedy, kiedy wchodzi w życie rozporządzenie, czyli 17 stycznia przyszłego roku. Myślę, że
jesteśmy w stanie to zrobić. Opłaty za informacje,
jakie proponujemy przy okazji tej ustawy, są opłatami
umiarkowanymi. W przypadku zasadniczej części
zapytań tymi opłatami będą obciążane tak naprawdę
podmioty zagraniczne, które będą się zwracały do
Polski, do organu wyznaczonego, czyli Ministerstwa
Sprawiedliwości, z zapytaniem o rachunek bankowy. W związku z tym trudno byłoby – pozostaję tu
w nurcie dyskusji, który został zarysowany przez
pana senatora sprawozdawcę – obciążać polskich
podatników tego rodzaju kosztami. Te koszty – te
50 zł – są umiarkowane, to są po prostu koszty funkcjonowania, koszty podłączenia się do systemów informatycznych i koszty pracy urzędników, którzy
będą do tego wyznaczeni.
Ustawa nie jest ustawą kontrowersyjną. W toku
prac w Sejmie wszystkie kluby poparły tę ustawę.
I ja też państwa senatorów, Wysoką Izbę, proszę o poparcie tej ustawy. Dziękuję… Oczywiście jestem do
dyspozycji, gdyby były jakieś pytania, tak samo jak
pan senator sprawozdawca.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam, Panie Ministrze, dwa pytania.
Pierwsze. My w pewnym stopniu się otwieramy
na całą Unię Europejską, jeśli chodzi o kwestie windykacyjne. A czy tak samo robią inne państwa? Jakie
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Czerwiński)
ma pan informacje co do tego, czy inne państwa dostosowały lub też dostosowują swoje gmachy prawa
do realizacji tych rozwiązań? To po pierwsze.
I po drugie… W uzasadnieniu znalazłem informację, że jeśli dłużnikiem jest konsument, to jurysdykcję
do wydania nakazu mają wyłącznie sądy państwa
członkowskiego. Inaczej mówiąc, sądy spoza Polski
nie będą mogły wydawać nakazów w stosunku do
polskich konsumentów. Z jakiego przepisu to wynika?
Bo to jest pewnego rodzaju ochrona przed firmami
windykacyjnymi, załóżmy, z Luksemburga. Ale czy
to jest ochrona bezwzględna, czy można to obejść?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wysoka Izbo, jeżeli chodzi o inne państwa członkowskie, o to, jak one się dostosowują, to oczywiście
szczegółowych informacji nie posiadamy. Ale zakładamy, że, no cóż, organy unijne, w tym Komisja
Europejska, mają środki wymuszające dostosowanie
systemów normatywnych w poszczególnych państwach członkowskich do rozporządzenia. W związku z tym nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby
czy to Polska, czy jakikolwiek inny kraj członkowski
nie wykonały obowiązków, które wynikają z konieczności umożliwienia funkcjonowania rozporządzenia
w porządku prawnym każdego państwa członkowskiego. Nie badaliśmy dokładnie tej kwestii, więc nie
będę opowiadał, że zrobiliśmy szczegółowy research
w 27 pozostałych systemach państw członkowskich.
Ale instrumenty wymuszania harmonizacji w mojej
ocenie są wystarczające do tego, ażeby oczekiwać,
że wszyscy inni, nie tylko Polska, będą przyjmowali
przepisy. A czy wszyscy zdążą do 17 stycznia? Nie
wiem. Uważam, że my powinniśmy zwracać uwagę
na to, czy my jesteśmy w porządku. My będziemy
w porządku, nikt nam nie będzie mógł postawić zarzutu. A te przepisy to nie są przepisy, które w jakiś
sposób można ocenić jednoznacznie jako prowierzycielskie dla wierzycieli polskich czy prowierzycielskie dla wierzycieli zagranicznych, którzy mieliby
zabezpieczać swoje wierzytelności na terenie Polski,
bo tu jest całkowita wzajemność, to działa w obydwie
strony. Tak że tak bym odpowiedział na pierwsze
pytanie pana senatora.
Jeżeli zaś chodzi o kwestię jurysdykcji, bo o to
pan senator pytał, to jest to pytanie odnoszące się…
To znaczy odpowiedź tak naprawdę wynika z art. 6
rozporządzenia, tego, które wymusza na nas stosowną interwencję w polskim porządku prawnym,
czyli nr 655/2014. Art. 6, a konkretnie ust. 2 stano-
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wi: „Niezależnie od ust. 1 w przypadku, gdy dłużnikiem jest konsument, który zawarł z wierzycielem
umowę do celów, które można uznać za niezwiązane
z działalnością zawodową lub gospodarczą dłużnika,
jurysdykcję do wydania nakazu zabezpieczenia mającego zabezpieczyć roszczenie dotyczące tej umowy
posiadają wyłącznie sądy państwa członkowskiego,
w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania”. Jest to
reguła bezwyjątkowa, no i oczywiście reguła znajdująca swoje miejsce w rozporządzeniu, w związku
z tym bezpośrednio stosowana we wszystkich 28
państwach członkowskich. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo
panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako jedyny do głosu zapisał się pan senator Pociej.
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uważam tę ustawę – zresztą trudno w ogóle wyobrazić sobie, żebyśmy jej uniknęli – za bardzo dobrą
ustawę, która na pewno usprawni wymianę i dochodzenie roszczeń w Europie w sytuacji, gdy z roku
na rok jest coraz więcej transgranicznych transakcji
handlowych.
To, o czym tu mówił, zresztą bardzo dociekliwie –
po raz kolejny mu tego gratuluję – senator Czerwiński,
to, iż rzeczywiście nie będzie można dochodzić w ten
sposób, tylko poprzez sądy polskie, i nie będzie można
robić tego typu zabezpieczeń w stosunku do konsumentów, daje absolutnie pełną ochronę ludziom, którzy
nie prowadzą działalności gospodarczej, w związku
z tym z definicji są stroną słabszą.
Jedyna rzecz, o której zresztą mówiliśmy na posiedzeniu komisji – będę tu uczulał ministerstwo raz
jeszcze – jest taka, że zawsze problemem może być
czynnik ludzki. Mam nadzieję, że w związku z tym,
z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach,
z tą skalą problemów dotyczących komorników, ministerstwo będzie bardzo wnikliwie analizowało to,
co się dzieje, i w razie czego szybko zareaguje, jeżeli
w tym zakresie miałyby się pojawić te same problemy,
które pojawiały się w innych sytuacjach związanych
z działaniami komorników. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
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Ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu...

(wicemarszałek A. Bielan)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz
zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez
Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości
Ministra Finansów Tajwanu.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 392, a sprawozdanie komisji – w druku nr 392 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, senatora Arkadiusza Grabowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia, przedłożenia Wysokiej Izbie projektu uchwały, która była procedowana w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Chodzi
o ustawę o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych
przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego
stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu. Jest to przedłożenie
rządowe.
Uchwała, której załącznikiem jest porozumienie,
o którym za chwilkę powiem, określa ramy prawne, na podstawie których określone zostają ramy do
współpracy w zakresie wzajemnego opodatkowania.
Dotychczasowy brak regulacji stanowił przeszkodę w rozwijaniu wzajemnych stosunków pomiędzy
Polską a Republiką Tajwanu.
Jeśli chodzi o samo porozumienie, jest ono zawarte w trybie konwencji OECD określającej wzajemne regulacje podatkowe i w opinii Ministerstwa
Spraw Zagranicznych jest zgodne z prawem Unii
Europejskiej.
Sam załącznik do uchwały, uchwała jest dość krótka, jest to forma porozumienia pomiędzy dwoma podmiotami: Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej
a tajwańskim Biurem Gospodarczym i Kulturalnym
Tajpej w Warszawie. Dlaczego? Obydwa biura są, że
tak powiem, podległe ministerstwom spraw zagranicznych odpowiednio Polski i Tajwanu. Forma tego

porozumienia wynika ze skomplikowanej sytuacji
prawnej Tajwanu jako podmiotu na arenie międzynarodowej i jest praktykowana przez państwa Unii
Europejskiej, a nawet przez Chiny, które podobne
porozumienie zawarły z Tajwanem 26 sierpnia 2016 r.
Jeśli chodzi o samą treść porozumienia, w opinii Biura Legislacyjnego nie budzi ona jakichś poważnych wątpliwości. Jedyna wątpliwość, poważna
wątpliwość, która została podniesiona podczas posiedzenia połączonych komisji, dotyczy kwestii uregulowania w art. 4 ustawy, to jest stosowania ustawy,
czyli de facto porozumienia, od dnia 1 stycznia 2017 r.
Tutaj była sugestia ze strony Biura Legislacyjnego,
że jeśli w projekcie ustawy jest taki zapis, to ustawa
musi zostać opublikowana do końca bieżącego roku.
Wszelkie wątpliwości w trakcie posiedzenia komisji
wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków
połączonych komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, 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.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Krótkie pytanie. Ile polskich podmiotów gospodarczych funkcjonuje na terenie Tajwanu? Czy taka
informacja była przekazana na posiedzeniu komisji?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Jeszcze raz proszę
powtórzyć pytanie.)
Ile polskich podmiotów gospodarczych funkcjonuje na terenie Tajwanu?

Senator Arkadiusz Grabowski:
O ile sobie przypominam, nie było to poruszane na
posiedzeniu. Padały jakieś kwoty, jeśli chodzi o wymianę handlową, obroty gospodarcze, ale jeśli chodzi
o liczbę podmiotów, to, o ile dobrze pamiętam, takie
dane nie były podawane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy panu
senatorowi.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.

32. posiedzenie Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.
Zmiana w składzie komisji senackiej

(wicemarszałek A. Bielan)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju i finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
(Senator Aleksander Pociej: Ja chciałbym…)
Ale pan złośliwie… (Wesołość na sali)
(Głos z sali: Nie ma przedstawiciela…)
Ogłaszam 7 minut przerwy, do godziny 10.30…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,
wycofuję swoje pytanie.)
Wracamy do obrad, skoro pan senator Pociej wycofał swoje pytanie. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja w krótkich słowach chcę wyrazić zadowolenie
z podpisania tego porozumienia. Wiadomo, że Tajwan
różnie jest odbierany na świecie i nie jest honorowany
przez większość krajów, ale Tajwan bardzo mocno
zakorzenił się, jeżeli chodzi o wymianę handlową
z Polską. Ja jestem i w poprzedniej kadencji również
byłem członkiem grupy polsko-tajwańskiej. I przez
4 lata i poprzedni ambasador, i obecny ambasador,
który jest chyba od roku czy roku z kawałkiem, bardzo
mocno zabiegali i naciskali, aby takie porozumienie
podpisać. Większość krajów, w tym Chiny, podpisały
takie porozumienie, więc dziwiłem się, dlaczego to
tak długo trwa, bo wymiana handlowa z Tajwanem
jest coraz większa. Wiemy, na czym Tajwan zbudował
swoją potęgę gospodarczą. Ale przede wszystkim
chcę podkreślić bardzo miłe i przyjazne działania
ekscelencji ambasadora Tajwanu w Polsce chociażby
na rzecz szkół i innych instytucji, które potrzebują np.
sprzętu elektronicznego. Chodzi o niedawne wyposażenie, nie wiem, czy klas, czy całej szkoły, w tablice
elektroniczne, które powoli wchodzą do nauczania.
Dlatego cieszy mnie to porozumienie, bo przy okazji
każdego spotkania i każdej wizyty mówiono właśnie
o tym, że tak długo to trwa, że przez wiele lat ta umowa nie była podpisana. Było to taką naszą bolączką.
Dlatego cieszę się… Nie mogę pogratulować nikomu
z ministerstwa, bo nie ma nikogo z ministerstwa…
Ale chciałbym powiedzieć, że na pewno przyczyni
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się to już do swobodniejszej wymiany myśli technologicznej, a przede wszystkim wymiany gospodarczej
między dwoma państwami. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Zanim ogłoszę przerwę, chyba będą komunikaty,
tak? Nie. To ja państwa informuję, że spotkanie opłatkowe jest zaplanowane na godzinę 15.00 w sali nr 217.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00. Po przerwie
nastąpią głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 26
do godziny 14 minut 40)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Panie i Panowie Senatorowie, serdecznie zapraszam… Przypominam wszystkim państwu oraz przypominam pracownikom Kancelarii Senatu, że po zakończeniu naszych głosowań, o godzinie 15.00 w sali
nr 217, czyli piętro wyżej, odbędzie się spotkanie
opłatkowe. Na spotkanie przybędzie kard. Kazimierz
Nycz. Bardzo serdecznie zapraszam.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej.
Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 373.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku
komisji.

Senator Sprawozdawca
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich na posiedzeniu w dniu 13 grudnia jednogłośnie przyjęła projekt uchwały – który odczytam
– w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Jana Rulewskiego do Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komisja rekomenduje podjęcie uchwały.
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32. posiedzenie Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.
Głosowania

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać
głos w tej sprawie? Nie słyszę pytań.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany
w składzie komisji senackiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
No, coś nie działa…
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 67 było za, nikt nie był
przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji
senackiej.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 384 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 91)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską
i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe
należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 392 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 92)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach unikania
podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską
i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe
należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu.
To koniec?
Informuję, że porządek obrad trzydziestego drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przypominam, że następne posiedzenie Senatu
odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2017 r.
Porządek tego posiedzenia został państwu przesłany
pocztą elektroniczną.
Przypominam również o uroczystym spotkaniu,
o którym już wcześniej przypominałem, opłatkowym,
które odbędzie się dzisiaj o godzinie 15.00. Swoje
przybycie na nie zapowiedział kard. Kazimierz Nycz.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 217.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane 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 których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to
czasie, czyli w przeciągu 5 minut. Nad oświadczeniem
senatorskim nie przeprowadza się debaty ani dyskusji.
Czy ktoś z państwa senatorów… Nie, nie ma…?
Nikt się nie zgłasza.
Nie mamy komunikatów? Nie mamy.
Informuję, że protokół trzydziestego drugiego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX
kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac
Senackich, pokój nr 255.
Zamykam trzydzieste drugie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
(Oklaski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 47)

Wyniki głosowań
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32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

			
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

Wyniki głosowań
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat, oddając cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty i opiekuna
ubogich – w setną rocznicę jego śmierci, przypomina współczesnym dewizę życiową tego świętego Kościoła
powszechnego: „być dobrym jak chleb”. Równocześnie Senat podkreśla, że życie Alberta Chmielowskiego
może być wzorem człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest „więcej być, niż mieć”.
Proszę mi pozwolić na krótką refleksję nad ideami życia św. Brata Alberta Chmielowskiego. Co takiego
wydarzyło się w jego życiu, że powstaniec, patriota, szlachcic, artysta, porzucił swoje środowisko i oddał się
pracy wśród ubogich?
Jak się uważa, do decyzji dojrzewał długo, widząc w Krakowie nędzę wielu bezrobotnych, ludzi z marginesu,
którzy pozostawieni samym sobie, degradowali swoje człowieczeństwo. Na początku, nie zrywając kontaktu
z artystycznym i arystokratycznym światem, nie rezygnując z malowania, starał się w miarę możliwości pomagać biednym. Kiedy jednak zobaczył tzw. noclegownię na krakowskim Kazimierzu, wstrząśnięty ludzką
biedą, odnalazł sens życia w służbie nędzarzom. W ich twarzach zobaczył odbicie jedynej twarzy, która nosi
w sobie to, co próbował przez lata oddać w obrazie „Ecce Homo”. Twarz Jezusa.
Za zgodą biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego Adam Chmielowski przywdział prosty habit zakonny
na wzór kamedulskiego i przybrał imię brata Alberta. Do swojej rodziny napisał: obiit Adamus Chmielowski,
natus est fr. Albertus (umarł Adam Chmielowski, narodził się brat Albert). 1 listopada 1887 r. podpisał umowę
z magistratem Krakowa, biorąc bezinteresownie w opiekę miejską ogrzewalnię. Odtąd co wieczór przychodził
tam na nocleg, przynosząc swoim podopiecznym jedzenie. Po wielu tygodniach tak ich obłaskawił, że pozwolili
mu pokierować ich życiem. Pamiętał przy tym, że nie wystarczy dać biednym chleba, postarać się o dach nad
głową, ale należy zadbać także o ich dusze.
Do swoich idei przekonał kilku innych mężczyzn, którzy wkrótce zgodzili się złączyć ślubami, dając fundament pod przyszłe zgromadzenie albertynów. Również zdołał zgromadzić wokół siebie niewiasty oddane
sprawie pomocy najbiedniejszym. Odtąd zaczyna przejmować przytuliska dla biednych w innych miastach,
m.in. w Sokalu, Jarosławiu, Przemyślu, Stanisławowie. W Zakopanem na Kalatówkach buduje pustelnię.
Zgromadzenia powołane przez Brata Alberta miały charakter nie tylko religijny, ale w jak najszerszym
znaczeniu społeczny. Bracia i siostry podejmowali więc służbę społeczną wszędzie tam, gdzie zaistniała taka
potrzeba. Brat Albert widział ich nie tylko w przytuliskach, ale na wsiach wśród najbiedniejszych chłopów,
w dużych skupiskach robotników, mieli się opiekować aresztami miejskimi i tymi wszystkimi miejscami, które
w czasach krytycznych gromadzą najbiedniejszych. Oczywiście skromna liczba braci i sióstr nie pozwoliła
mu zrealizować wszystkich zamierzeń. Dojrzałym owocem jego wysiłków stały się wielkomiejskie przytuliska dla bezdomnych i bezrobotnych oraz zakłady dla kalek i nieuleczalnie chorych, dla starców i umysłowo
upośledzonych.
Przytuliska w rozumieniu Brata Alberta były „domami, gdzie najniższy proletariat, a więc bezdomni ludzie, nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia znajdują ratunek w swych ostatecznych potrzebach,
a w dalszym celu mogą mieć poprawę stanu materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową. Ogólnie mówiąc, były to domy w równej mierze chwilowego schronienia, stałego przytułku i pracy dobrowolnej”. Swoją
obecnością i pracą w przytulisku Brat Albert nadał im wieloraki sens, przede wszystkim społeczny i religijny.
Usiłował przemienić je w dom rodzinny, gdzie ludzie odnajdywaliby wiarę w siebie, dzisiaj powiedzielibyśmy:
gdzie mógłby się dokonać proces ich resocjalizacji.
Pod względem religijnym Brat Albert zmierzał do tego, by ubodzy w przytuliskach pod wpływem pracujących
z nimi braci czy sióstr wracali na drogę wierności zasadom moralnym. Dokonywać się to miało na zasadzie
przykładu, a nie nawracania. Była to służba z miłości, rozumiana jako świadectwo miłosierdzia wobec krzywdzącej niesprawiedliwości społecznej. Pytał bowiem Brat Albert: co uczynić, aby pomóc Łazarzom i nawrócić
bogaczy; znieść nierówność między głodującymi, pokrzywdzonymi, bezbronnymi i sytymi, bronionymi przywilejami? Zwykle nie widzi się innej drogi jak zmiana układów społecznych i gospodarczych przez rewolucję.
Brat Albert wybrał inną drogę: miłosierdzia chrześcijańskiego. Pragnął przemienić ludzkie serca przez
miłość i sprawiedliwość społeczną. Rozpoczął od wielkiej przemiany siebie, od radykalnego świadectwa
swoim życiem. Wszedłszy na tę drogę miłosierdzia, Brat Albert nie zatrzymał się, ale oprócz przytulisk dla
dorosłych, zakładał domy dla bezdomnych dzieci i młodzieży, zakłady dla kalek i starców, a w czasie I wojny
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światowej otoczył opieką szpitale wojskowe i epidemiczne. W sumie powstało 20 placówek heroicznej walki
z nędzą. Pustelnie i domy wiejskie zrodziły specyficznie albertyńską ascezę zakonną. To tu uczono się, jak
urzeczywistniać na co dzień maksymalizm chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego; rozumieć i uwierzyć, że
trud całego życia braci i sióstr to troska o to, by życie powierzonych im ludzi uczynić godnym człowieka. Dom
zakonny był utożsamiony z przytuliskiem, w którym bracia lub siostry przebywają z ludźmi bezdomnymi na
tych samych prawach, a to wszystko z myślą, by przez obecność i przykład zmobilizować nędzarza do podejmowania wysiłków skierowanych do przełamania własnej niedoli.
Za życia św. Brata Alberta powstało 20 placówek, w których pracowało wśród tysięcy nędzarzy ponad
40 braci i 120 sióstr. Ta wielka liczba ludzi i metoda pracy albertyńskiej sprawiły, że wszystko, co robił Brat
Albert, wykraczało poza zwykły charytatywny czyn zakonny, a nabierało wymiaru miłości i sprawiedliwości
społecznej.
Pragnę przypomnieć, że Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego,
podkreślając w niej, że św. Brat Albert przyczynił się do utrwalenia najważniejszych postaw społecznych oraz
dał Polakom nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną w ciągu kolejnych dziesięcioleci.
Wybitny krakowski filozof ks. Konstanty Michalski tak to skomentował: „Dziwiono się tej postaci, ale też
rozumiano, że idzie z niej coś takiego jak permanentna rewolucja. Duszę swą dawał brat Albert za tych, za
których w Krakowie już nikt dać jej nie chciał”.
Nie jest tajemnicą, że postacią Adama Chmielowskiego był zafascynowany Karol Wojtyła zarówno jako
młody człowiek, jak i po latach, kiedy już został papieżem. Powiedział wówczas o nim: „Święty Brat Albert
nie pisał uczonych traktatów. On po prostu pokazał, jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu
to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”.
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Przemówienie senatora Wiesława Kiliana
w dyskusji nad punktami 24. i 25. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasady funkcjonowania każdej działalności wymagają co pewien czas korekt z uwagi na zmieniające się
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Powinno to dotyczyć także oświaty, jednakże, ze względu na jej
niezaprzeczalny wpływ na rozwój i przyszłość narodu, korekta funkcjonowania tej działalności powinna być
przemyślana i starannie wprowadzana.
Proces zmian w oświacie powinien się rozpocząć od odpowiedzi na fundamentalne pytanie: co polska młodzież powinna wiedzieć i co powinna umieć w 2020 r., w 2030 r., i w latach następnych?
To powinno dać podstawę do określenia: po pierwsze, zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą
należy przekazywać uczniom na każdym poziomie kształcenia (w zakresie ilościowym i jakościowym); po
drugie, sposobu kształcenia i dokształcania nauczycieli, aby tę wiedzę kompletnie i efektywnie przekazywać;
po trzecie, struktury organizacyjnej spójnego i kompleksowego systemu edukacji.
Niestety tego nie zrobiono, a w zamian za to przygotowano reformę oświaty, o której już wielokrotnie powiedziano i napisano, że przede wszystkim: nie została poprzedzona należytymi konsultacjami społecznymi
i branżowymi; jest wprowadzana w pośpiechu, co skutkuje m.in. niespójnościami w podstawach programowych
i w ramowych planach nauczania; spowoduje zwolnienia nauczycieli, szczególnie w gminach, w których nie
funkcjonują licea (bo 6+3 to nie to samo co 8); grozi chaosem finansowym w wielu samorządach.
Rozwijanie tych zastrzeżeń byłoby powtarzaniem się.
Twórcom tej reformy należy przypomnieć słowa Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie”, które wielki hetman koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów napisał w akcie
fundacyjnym Akademii Zamojskiej.
Z uwagi na powyższe procedowana reforma oświaty nie może liczyć na moje poparcie.

336

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego
w dyskusji nad punktami 24. i 25. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę przyznać, że władza zaskakuje nas na każdym kroku, reformę szkolnictwa robi bowiem wbrew
wszystkim: nauczycielom, uczniom, rodzicom, społeczeństwu. Tą ustawą cofacie polską edukację do czasów
PRL. Przypomnę, że 8-klasowa szkoła podstawowa powstała z 7-klasowej w 1966 r. na mocy ustawy z 1961 r.
i była nazywana podstawowym ogniwem polskiego systemu edukacji. Nie znajduję żadnego uzasadnienia
dla tej szkodliwej zmiany, wszystkie badania pokazują bowiem, że rok w rok polscy gimnazjaliści plasują się
w czołówce światowej pod względem wiedzy. Gimnazja wyrównują również szanse uczniów na wsi i w mieście.
To wszystko udało się dzięki ogromnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów, a także samorządowców, którzy
mierzyli się z tą reformą. A wy dzisiaj jedną decyzją chcecie to zniszczyć!
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało nam reformę, co do której ani razu nie przedstawiło nam żadnego
uzasadnienia. Nie przedstawiono nam żadnych ekspertyz, żadnych analiz i żadnych uzasadnień, które w jakikolwiek sposób przekonywałyby nas do tej zmiany. Przecież sama pani minister wciąż twierdzi, że żaden
nauczyciel uczący w gimnazjum nie straci pracy! Czy to oznacza, że tysiące nauczycieli, samorządowców nie
wiedzą, co mówią? Proponujecie nam zmianę, a już przekonaliśmy się na podstawie np. badań PISA z 2000 r.,
że nie sprawdził się tamten system. Dlaczego uważacie, że macie rację, mimo że wszyscy, eksperci, nauczyciele,
rodzice, twierdzą inaczej? Dlaczego proponujecie zmianę, której nie popiera już nawet społeczeństwo? Czemu
chcecie zrobić krzywdę polskim dzieciom? Dlaczego na nich eksperymentujecie?
Nie dość, że likwidujecie ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, to jeszcze wprowadzacie chaos w szkołach podstawowych, zwłaszcza na terenach wiejskich. Gmin wiejskich i wiejsko-miejskich jest w Polsce ponad 2 tysiące.
W tych gminach, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, nowoczesne, dobrze wyposażone budynki gimnazjów będą
stały puste, a małe dzieci ze szkół podstawowych zostaną zmuszone do tego, żeby iść kilka kilometrów dalej do
swoich szkół ze względu na zmiany w rejonizacji. Myślałem, że moje czasy, kiedy sam chodziłem kilkanaście
kilometrów do szkoły, odeszły do lamusa!
Senatorowie z PiS, jeżeli faktycznie twierdzicie, że chcecie dobrej zmiany, odrzućcie tę szkodliwą ustawę.
Nie krzywdźcie polskich dzieci! Są granice politycznego rewanżyzmu. Tą granicą jest dobro Polaków!

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

337

Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka
w dyskusji nad punktami 24. i 25. porządku obrad
Szanowny Pani Ministrze! Wysoki Senacie!
Chciałem się jeszcze krótko odnieść do zmian w oświacie, które procedujemy. Ustawa – Prawo oświatowe
i ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odnoszą się do zmian w całym systemie edukacji.
Celów tych zmian jest wiele. Głównym celem jest poprawa jakości polskiej oświaty i wzmocnienie systemu
edukacji. Chcemy stworzyć 8-klasową szkołę podstawową. Pragniemy, aby dla polskiej młodzieży w systemie
edukacji były bardzo dobrze przygotowane 4-letnie licea oraz szkoły branżowe. Poprzez szkoły branżowe
istotnie wzmacniamy szkolnictwo zawodowe. Tego dziś potrzebuje polska gospodarka. W Polsce potrzebne
są szkoły, które nie tylko testują, lecz także uczą gromadzenia, przetwarzania i selekcjonowania informacji.
Takie, które dają gwarancję spiralności nauczania i stawiają na kompetencje kluczowe. Musi wrócić kształcenie ogólne. Kształcenie ogólne, kształcenie przedmiotowe – biologia, chemia, fizyka, geografia. Nie może być
tak, że w polskiej szkole, w której wydaje się ogromne pieniądze na kształcenie językowe, uczeń prawie ciągle
uczy się języka od początku. Również etapowość, to, że co 3 lata przerywamy edukację, testujemy, nie wpływa
dobrze na jakość systemu. Obecne okresy kształcenia są zbyt krótkie i nie wpływają korzystnie na efektywność
nauczania. W systemie widoczny jest brak spiralności i za mało korelacji nauczania.
W polskich szkołach pracują wspaniali i kreatywni nauczyciele, którzy chcą mieć przestrzeń w nauczaniu,
a nie uczyć tylko pod testy – bo z tego będą rozliczeni. Zmiany w systemie edukacji są konieczne i powinny zostać
przeprowadzone przez wiele podmiotów: samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, rząd i wszystkich,
którzy są odpowiedzialni za oświatę. Jeśli zmiany te zostaną przeprowadzone wspólnie i spokojnie oraz bez
niepotrzebnej dezinformacji oraz chaosu, to z pewnością to się uda. Niektórzy samorządowcy, media i dyrektorzy szkół oraz inne podmioty związane z oświatą powinni przestać dezinformować oraz wprowadzać chaos
i razem podjąć się zrealizowania tego niełatwego zadania. Każda zmiana powoduje pewien opór i niepokój.
Nauczyciele potrzebują spokoju i stabilizacji, ale potrzebują też efektywnego systemu edukacji, który po wdrożeniu zagwarantuje im ten spokój i stabilizację. Musi wrócić kształcenie ogólne, kształcenie przedmiotowe. Znowu
mówimy o każdym przedmiocie: o historii, o geografii, o biologii, o chemii, o fizyce, o matematyce. Bardzo się
cieszę, że MEN będzie pracować nad subwencją i przymierza się do inwentaryzacji subwencji oświatowej, bo
ta jest po prostu archaiczna, nieprzystająca do wyzwań cywilizacyjnych, do wyzwań, które przed nami stoją.
Będziemy dążyć do jednozmianowości w szkołach. To głęboki europejski wstyd, że w polskiej szkle są dwie
zmiany. Jednozmianowość będzie miała wyższą wagę w subwencji. Myślę, że rzeczywiście stworzymy szkołę,
w której dzieci będą chętnie przebywać.
Szanowni Państwo, z obliczeń MEN jednoznacznie wynika, że w wyniku reformy w całym systemie przybędą nowe oddziały i kilka tysięcy etatów dla nauczycieli. W związku z tym, Nauczycielu, Polski Nauczycielu,
bądź spokojny. To rząd, który myśli o tym, jak przy dramatycznym niżu demograficznym być ze wspaniałym
polskim nauczycielem i nie tylko wzmóc jego rolę w kształceniu, lecz także zadbać o to, co będzie za 2 czy 3
lata, kiedy kolejnych tysięcy uczniów zabraknie w systemie.
Drodzy Państwo, cieszę się, że w Polsce są samorządy, które już od kilku miesięcy przygotowują się do tych
zmian. Pragnę, aby te zmiany były jak najefektywniej wdrożone i z korzyścią dla ucznia, nauczyciela i rodzica.
Cieszę się, że jednym z takich samorządów jest ten w Ostrowie Wielkopolskim, moim rodzinnym mieście.
W Ostrowie Wielkopolskim pani prezydent powołała zespół ds. wdrożenia reformy edukacji. W składzie tego
zespołu są wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę, naczelnik wydziału edukacji, dyrektorzy gimnazjów
i szkół podstawowych oraz eksperci oświatowi, m.in. ci, którzy zajmowali się zmianami systemu w 1999 r.
Wdrożenie reformy potrwa kilka lat. Wierzę, że z dobrą wolą samorządów, nauczycieli i rodziców ta reforma
się uda. A wszystko dla dobra ucznia, bo on w systemie edukacji jest najważniejszy. Dziękuję bardzo za uwagę.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji
nad punktami 24. i 25. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W 1998 r. należałem do posłów Akcji Wyborczej Solidarność, głosujących za reformą oświaty wprowadzającą
nowy podział szkół: 6+3+3. Nie należałem do twórców tej reformy, ale interesowałem się motywacją utworzenia
gimnazjów. Ci, którzy nas do tej reformy przekonywali, uzasadniali ją głównie poprawą szans edukacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mieszkających na wsi, aby miały większe szanse na dostanie się do
dobrych szkół w miastach i aby uczyły się w szkołach wiejskich, ale dobrze wyposażonych w pracownie.
Jak więc jest z tą jakością nauczania w gimnazjach? Czy reforma przyniosła korzyści? Czy poprawiła jakość
kształcenia i wychowania, czy podniosła wyniki w nauce? Czy likwidując obecnie gimnazja, czynimy dzieciom
ogromną krzywdę, zamykamy im okna na świat, jak o tym głośno na protestach? Czy likwidując gimnazja,
wyrzucamy w błoto miliardy złotych, które te gimnazja kosztowały?
Międzynarodowe badania dowodzą, że nasi 15-latkowie dobrze potrafią odtwarzać, pisać testy. Niestety,
dobrze tylko odtwarzają, nie potrafią jednak rozwiązywać problemów, nie współpracują w grupie, nie potrafią
zastosować prostego wzoru matematycznego…
W latach 2012–2015 poziom polskiej oświaty według badań PISA wyraźnie spadł we wszystkich trzech dziedzinach: w naukach przyrodniczych – z miejsca 9. na miejsce 22.; w matematyce – z miejsca 13. na miejsce 17.;
w czytaniu, a właściwie w sztuce posługiwania się informacją – z miejsca 10. na miejsce 13. Jeszcze niedawno
Polska należała do pierwszej dziesiątki świata w aż dwóch spośród trzech dziedzin oświaty badanych przez
OECD, a dziś nie należy w ani jednej. Wszechstronny spadek polskiej oświaty w rankingu OECD oznacza alarm
cywilizacyjny. Jeden z wielu alarmów dla Polski, dotyczących wiedzy i innowacyjności, jest taki: 20% uczniów
nie zdaje matematyki na poziomie podstawowym. To zatrważające. Ponadto jesteśmy w kolejnym absolutnym
ogonie Europy – pod względem uczenia się przez całe życie. To jest klucz do wyzwań cywilizacyjnych, to jest
również klucz do edukacji naszych dzieci.
Ponadto kiedyś badania wykazywały, że polski uczeń jest najlepszy w Europie pod względem jego przychylności wobec szkoły, jej akceptacji. Dzisiaj polski uczeń nie akceptuje szkoły. Podobnie ma się sprawa z polskim
nauczycielem – choć jest najlepiej wykształcony w Europie, to nie odczuwa satysfakcji ze swojej pracy. Jednym
słowem, gimnazja nie spełniły swojej podstawowej roli, czyli nie tylko nie wyrównały szans, ale doprowadziły
do segregacji uczniów, do dzielenia ich na lepszych i gorszych, co ma związek z ogromną różnicą w poziomach
poszczególnych gimnazjów.
Kolejny problem gimnazjum, jaki zafundowali reformatorzy, to zebranie razem dzieci w najtrudniejszym
okresie ich życia. Nie będę wymieniał faktów wzajemnych bijatyk, ataków agresji, nękania, które doprowadzają
często do samobójstw wśród nieletnich. Psychologowie twierdzą, że reforma zaserwowała dzieciom fałszywe
poczucie wkroczenia w dorosłość, co skutkowało wyrwaniem ich z dotychczasowego środowiska w okresie buntu
i prowokowało do generowania patologii wśród młodzieży. Dlatego powrót do 8-letniej szkoły podstawowej
ma wzmocnić rolę wychowawczą szkoły – do podstaw programowych wracają cele wychowawcze. Wszyscy
wspólnie, rodzice razem z nauczycielami, będą odpowiedzialni za wychowanie. Szkoła powinna wesprzeć
rodzica, bo to rodzic wychowuje swoje dziecko, ale w szkole należy uczyć zasad wychowania na matematyce,
fizyce, historii, biologii czy chemii. Wszyscy w szkole wychowujemy dziecko. Rodzice tego oczekują, rodzice
tego chcą od polskiej szkoły.
Zarzuca się obecnej reformie, że jest wprowadzana za szybko. Że jest nieprzygotowana. Chciałbym przypomnieć, że w 1998 r. uchwalaliśmy reformę oświaty w trybie pilnym: w maju ją zapowiedziano, w listopadzie była
debata w Sejmie, a już we wrześniu następnego roku gimnazja zaczęły funkcjonować. Nie przejmowano się, że
brakuje programów, samodzielnych budynków oraz pieniędzy. Obecna reforma nie rozpoczyna się w 2017 r.:
to będzie 5-letnie, powolne, ewolucyjne dostosowywanie systemu. Pierwsza matura będzie dopiero w 2022 r.
Zarzuca się obecnej reformie marnotrawstwo, że samorządy wydały 140 miliardów zł na gimnazja, a teraz
pieniądze pójdą w błoto. Otóż te 140 miliardów zł wydane w ciągu 17 lat to była subwencja oświatowa na
gimnazja i gimnazja specjalne. Czyli obojętne, czy byłyby gimnazja, czy też by ich nie było, po prostu środki
z tego rozdziału w budżecie państwa i tak musiałyby zostać wydane. Taka po prostu była suma środków przeznaczonych przez 17 lat na dzieci w takim przedziale wiekowym. A jeśli chodzi o 8 miliardów zł wydanych
na inwestycje, to jak podzielimy je na 17 lat, wyjdzie po kilkaset milionów na rok. Gdy podzielić je na kilka
tysięcy gmin, okaże się, że jest to roczna kwota na inwestycje. I to nie były wyłącznie inwestycje gimnazjalne.
To były po prostu inwestycje w edukację.
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Należałoby wiele powiedzieć o dotychczasowej nauce przedmiotów, o tym, że jest kilka godzin w tygodniu
na przedmioty humanistyczne, historię i język polski. Jakie nauczanie, taka tożsamość. Doprowadzono do tego,
że w 3-letnim cyklu nauczania w klasach IV-VI są zaledwie 3 godziny przyrody, która łączy w sobie elementy
geografii, elementy chemii i elementy fizyki. Zlikwidowano takie przedmioty specjalistyczne jak geografia
czy chemia.
Trudno o wszystkich zmianach mówić szczegółowo. Cieszą jednak zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego, które przede wszystkim umożliwią absolwentom szkół zawodowych wybór różnorodnych zawodowych
ścieżek. Projekt zakłada utworzenie 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, która pozwoli otrzymać dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwent branżowej
szkoły I stopnia będzie mógł rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole
II stopnia. Ta zmiana ma sprawić, że szkoły zawodowe nie będą szkołami drugiego wyboru. Zawężenie szkół
branżowych do zawodów jednokwalifikacyjnych i technikum do dwóch kwalifikacji zachęci młodych ludzi do
podejmowania nauki w szkołach uczących konkretnego zawodu. W związku z przekształceniami w systemie
szkół ustawa wprowadza również nowe poziomy wykształcenia, które określone zostały jako wykształcenie
zasadnicze branżowe oraz wykształcenie średnie branżowe.
W ustawie zawarto również zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. W ramach nich wzmocniono funkcję wspomagającą nadzór pedagogiczny, który ma skuteczniej wpływać
na podnoszenie jakości pracy szkół, m.in. poprzez utworzenie rejonów wizytacyjnych.
To jest reforma kompleksowa, likwidująca bezsensowną dyktaturę testów oraz przywracająca nadrzędną
wartość wychowania w szkole jako podstawy edukacji i dyscypliny w szkole. Reforma, która wraca do kształcenia ogólnego młodzieży, kształcenia klasycznego, aby nie produkować kolejnych pokoleń, które nie będą
znały historii, geografii, nie będą potrafiły nawet odnaleźć się w świecie interentu, ponieważ młody człowiek
może szukać informacji w internecie jedynie wtedy, kiedy będzie miał ogólną wiedzę i ogólne wykształcenie
Nie będzie zwolnień nauczycieli. Przeciwnie, będzie potrzebnych co najmniej 5 tysięcy nowych etatów. Nie
jest prawdą, że nauczyciele są przeciwni reformie. Zdecydowana większość nauczycieli z nadzieją patrzy na tę
reformę i, jak myślę, chce dla siebie dobrej szkoły i bezpieczeństwa pracy.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika
w dyskusji nad punktem 32. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziś Senat RP ma przed sobą uchwaloną przez Sejm ustawę, która odbiera przywileje emerytalne – podkreślam: przywileje emerytalne, a nie uprawnienia emerytalne – byłym funkcjonariuszom PRL-owskiej służby
bezpieczeństwa. Nazywana jest ta ustawa „dezubekizacyjną”, choć prawną treść pewnie lepiej oddawałaby
nazwa „ustawa degratyfikacyjna”, albowiem pozbawia ona funkcjonariuszy dawnej UB i SB wynikających
z tej służby gratyfikacji.
O tym, czym była w Polsce komunistyczna bezpieka, świadczą przestrzelone czaszki polskich patriotów,
dziś wydobywane spod płotów na powązkowskiej Łączce i w wielu innych miejscach. Świadczą o tym tysiące
ofiar – takich jak rotmistrz Pilecki, generał „Nil”, „Inka”, „Zagończyk”, „Anoda”, a z bliższych nam czasów
– takich jak bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, Grzegorz Przemyk czy Piotr Bartoszcze. Świadczy o tym pamięć
zamordowanych robotników Poznania, Wybrzeża czy górników kopalni „Wujek”.
Bezpieka była w Polsce formacją zbrodniczą, wątpliwości w tej sprawie nie miał nawet Sejm II kadencji,
zdominowany przez SLD i PSL, który w uchwale z 16 listopada 1994 r. stwierdził, że „struktury Urzędu
Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, prokuratury wojskowej i sądownictwa wojskowego, które w latach
1944–1956 były przeznaczone do zwalczania organizacji i osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, są odpowiedzialne za cierpienia i śmierć wielu tysięcy obywateli polskich. Sejm potępia
zbrodniczą działalność tych instytucji”.
Sejm następnej, III kadencji w uchwale z 18 czerwca 1998 r. w sprawie potępienia totalitaryzmu komunistycznego nie miał wątpliwości, że zbrodnicza karta komunizmu dotyczy całego okresu PRL i stwierdził: „Za
niezbędne uważamy ukaranie wszystkich winnych komunistycznych zbrodni popełnionych w latach 1944–1989
na ziemiach polskich, w tym także zdrajców podejmujących decyzje podporządkowujące Polskę obcemu mocarstwu, działających przeciwko wolności, niepodległości i demokracji”.
Służbę komunistycznemu zniewoleniu potępiały też instytucje europejskie, np. Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy, które w rezolucji nr 1481 z 26 stycznia 2006 r. w sprawie konieczności międzynarodowego potępienia zbrodni totalitarnych reżimów komunistycznych stwierdziło: „Totalitarne reżimy komunistyczne, które
panowały w Europie Środkowej i Wschodniej w ubiegłym wieku i które nadal są u władzy w kilku krajach na
świecie, charakteryzują się, bez wyjątku, masowymi naruszeniami praw człowieka. Naruszenia te różniły się
w zależności od kultury, kraju i okresu historycznego, ale łączyły się z indywidualnymi lub zbiorowymi zabójstwami i egzekucjami, śmiercią w obozach koncentracyjnych, głodem, deportacjami, torturami, niewolniczą
pracą i innymi formami masowego terroru fizycznego, prześladowaniem na tle etnicznym i religijnym, naruszeniem wolności sumienia, przekonań i wypowiedzi, wolności prasy i brakiem pluralizmu politycznego (pkt 2)”.
Z kolei rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1096 z 27 czerwca 1996 r. w sprawie
środków demontażu dziedzictwa po byłych totalitarnych ustrojach komunistycznych nawet wprost odnosi się do
ubeckich emerytur: „W wyjątkowych przypadkach, gdy rządzące elity dawnego reżimu przyznały sobie wyższe
emerytury niż pozostałej części społeczeństwa, emerytury te powinny być ograniczone do zwykłego poziomu”.
Parlament Europejski przyjął 2 kwietnia 2009 r. rezolucję w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu. Zgodnie z treścią tej rezolucji Parlament Europejski „wyraża szacunek dla wszystkich ofiar systemów
totalitarnych i niedemokratycznych w Europie i składa hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko tyranii
i uciskowi”.
Ustawa, nad którą dziś dyskutujemy, jest takim właśnie hołdem złożonym tym, którzy walczyli przeciwko
tyranii i uciskowi, tracąc nierzadko życie, zdrowie, perspektywy życiowe, a którzy dziś często doświadczają
biedy, podczas gdy dawni ich oprawcy i prześladowcy pobierają emerytury wielokrotnie wyższe od ich świadczeń.
Wysoka Izbo, dzieje Polski tak się ułożyły, że oprawcy naszego narodu zazwyczaj nie ponieśli za swoje
zbrodnie żadnej kary. Nie odpowiedzieli za ludobójstwo na Polakach ani sprawcy Katynia, ani sprawcy rzezi
wołyńskiej, ani kaci i oprawcy powstańczej Warszawy. Przeszkody dla ich odpowiedzialności leżały poza naszymi granicami. Ale nie odpowiedzieli za swe zbrodnie również zbrodniarze żyjący w Polsce. Wielu z nich
nawet w wolnej już Rzeczypospolitej chowano z honorami – bywało, że nad skrytymi mogiłami zamordowanych przez nich bohaterów. Niektórzy jeszcze żyją i całkiem dobrze się mają, a nawet zabierają głos w sprawie
polskiej demokracji, jak ostatnio pewien zbrodniarz sądowy żyjący spokojnie w Szwecji.
Nie umieliśmy jako państwo i naród rozliczyć komunistycznych zbrodniarzy w sensie odpowiedzialności
karnej, ale stać nas jeszcze na elementarną sprawiedliwość historyczną i społeczną, taką, żeby funkcjonariusze
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służący komunistycznemu zniewoleniu nie byli przynajmniej w sytuacji socjalnej lepszej niż sytuacja wielu
ofiar tego zniewolenia.
Służba Bezpieczeństwa, choć potępiona w oficjalnych deklaracjach państwowych, a także europejskich,
ma jednak zastępy twardych obrońców. W latach dziewięćdziesiątych podejmowano dwie próby odebrania
przywilejów emerytalnych ludzi dawnej bezpieki, ale w obu wypadkach uchwalone już ustawy zawetowali
prezydenci Lech Wałęsa, a potem Aleksander Kwaśniewski. W czym się różnili to różnili, jeden drugiemu
nogę chciał podawać zamiast ręki, ale w sprawie obrony ubeckich przywilejów stanęli twardo po ich stronie.
Ręka w rękę i noga w nogę.
Dziś słyszymy starą piosenkę: odpowiedzialność zbiorowa, jak tak można, była przecież weryfikacja i temu
podobne. Wyciąga się argument: dlaczego tylko funkcjonariusze bezpieki, a nie np. sędziowie czy prokuratorzy?
Odpowiedź jest prosta. Otóż sądy czy prokuratury nawet w PRL powołane były do zwalczania przestępstw, a więc
do działalności z założenia pożytecznej, byli jednak sędziowie czy prokuratorzy, którzy się tym założeniom
sprzeniewierzyli, za co powinni ponieść indywidualną odpowiedzialność. Jednakże Służba Bezpieczeństwa
była z założenia zła. Tam się wstępowało świadomie po to, żeby czynić zło, żeby czynić szkodę ludziom i służyć komunistycznemu zniewoleniu. O ile w sądownictwie czy w prokuraturze aktem sprzeniewierzenia się był
konkretny niesprawiedliwy wyrok, o tyle w Służbie Bezpieczeństwa aktem sprzeniewierzenia się interesom
narodu była sama służba, samo wstąpienie do niej. Powiedzmy wprost: wstąpienie do bezpieki to był pakt
z diabłem i sam ten pakt rodzi odpowiedzialność, niezależnie od tego, co złego w ramach tego paktu uczynił
wstępujący. Nie ma to nic wspólnego z odpowiedzialnością zbiorową, nie, tu chodzi o odpowiedzialność osobistą, za osobisty akt wstąpienia do służby z istoty swej służącej komunistycznemu zniewoleniu.
Dlatego jeśli dziś mielibyśmy się z czegokolwiek tłumaczyć, to nie z represyjności tej ustawy, a raczej z jej
pobłażliwości. Ustawa obniża emerytury ludzi dawnej bezpieki do poziomu średniej emerytury, a więc do
poziomu nieosiągalnego przez 60% polskich emerytów, wśród których jest wiele ofiar tejże bezpieki. Kiedy
słyszę ten płacz, zgrzytanie zębów, pytania o to, z czego będą teraz żyli ci biedni dawni funkcjonariusze, odpowiadam, że 60% polskich emerytów żyje, mając mniej. Te łzy więc nie wzruszają.
Była też trzecia próba ukrócenia ubeckich przywilejów, skuteczna w 2009 r., która wprowadziła wreszcie
bardzo ograniczone, niemniej jednak pewne obostrzenie ubeckich przywilejów emerytalnych. Pan prezydent
Lech Kaczyński ustawę podpisał. Próbowano ją podważyć w Trybunale Konstytucyjnym, ale nieoczekiwanie
okazało się, że trybunał nie stanął po stronie ubeków. Co ciekawe, sędzią sprawozdawcą był kończący właśnie
dziś swą kadencję sędzia Andrzej Rzepliński, najdalszy chyba od podejrzeń o sprzyjanie politycznym poglądom i koncepcjom Prawa i Sprawiedliwości. Sformułowania, które zawarte zostały w uzasadnieniu Trybunału
Konstytucyjnego dotyczącym wyroku z 24 lutego 2010 r. powinny przeciąć wszelkie dyskusje na temat podstaw
prawnych obcięcia przywilejów materialnych dawnej bezpieki.
Trybunał stwierdził wtedy: „Regulacja wprowadzona ustawą z 23 stycznia 2009 r. jest kolejnym przejawem
procesu uporania się demokratycznego ustawodawcy z rozliczeniem – w granicach państwa prawnego – reżimu
komunistycznego panującego w Polsce w latach 1944–1989. Aksjologicznym uzasadnieniem tego rodzaju prawodawstwa jest w szczególności preambuła Konstytucji, w której ustrojodawca nawiązuje do «najlepszych tradycji
Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej» (przemilczając okres rządów komunistów) i przypomina o «gorzkich
doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane»”.
Dalej Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „na straży panowania komunizmu w Polsce w latach 1944–1989,
na straży tego, że rzeczywistością nie były w Polsce wolność i demokracja, wolny rynek i nasza przynależność
do świata Zachodu, czego bezpośrednim skutkiem była degradacja cywilizacyjna kraju, objawiająca się m.in.
głębokim rozkładem gospodarki i finansów – stały organy bezpieczeństwa Polski Ludowej i ich funkcjonariusze.
System ten opierał się na rozbudowanym organizacyjnie oraz liczbowo aparacie tajnych policji politycznych.
Głównym celem tego aparatu było utrzymywanie i podtrzymywanie reżimu komunistycznego. Dla realizacji
tego celu funkcjonariusze organów bezpieczeństwa Polski Ludowej stosowali w pierwszym okresie terror,
a rutynowo poniżanie, inwigilowanie niewinnych osób, fabrykowanie dowodów; łamali podstawowe prawa
i wolności człowieka. Metody działania, ich skala i natężenie zmieniały się w czasie, ale ich istota była ta sama
– podtrzymywanie reżimu prawno-politycznego wrogiego prawom człowieka. W nagrodę rządząca partia
komunistyczna gwarantowała tym funkcjonariuszom praktyczną bezkarność za nadużycia władzy, szybsze
niż w innych służbach mundurowych awanse, wysokie uposażenie za służbę, liczne dodatkowe przywileje
gospodarcze i socjalne oraz wysokie świadczenia emerytalne.
Trybunał nie ocenia indywidualnych motywacji dobrowolnego przecież wybierania służby przez dziesiątki
tysięcy osób, głównie młodych mężczyzn, w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej. Jest prawdopodobne,
że motywacje czysto zawodowe (służba w tajnej policji) nie różnią się od tych, jakie występują obecnie. Istotną

342

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

różnicę czyni przedmiot wyboru. W żadnym przypadku wybór służby w tajnej policji politycznej państwa
komunistycznego nie zasługuje na aprobatę, niezależnie od komórki organizacyjnej i stanowiska służbowego
funkcjonariusza. Trybunał podziela pogląd ustawodawcy, że jedynie podjęcie odważnej próby udzielenia przez
funkcjonariusza pomocy ofierze represji politycznych zasługuje na aprobatę”.
Trybunał zajął się też kwestią postępowania kwalifikacyjnego wobec funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
w 1990 r. i stwierdził, że „nie można traktować decyzji komisji kwalifikacyjnych o tym, że były funkcjonariusz
może być «przydatny» w nowej służbie, jak państwowego świadectwa moralności za okres służby w SB, ani
tym bardziej nie można traktować tych opinii jako równoznacznych z orzeczeniem sądowym o niewinności”.
Trybunał zauważył nadto, że „inaczej niż milicjanci czy strażacy, wśród których w latach 1980–1981 powstał ruch sprzyjający dążeniu do demokratycznych reform, funkcjonariusze organów bezpieczeństwa Polski
Ludowej byli zasadnie wówczas postrzegani jako środowisko jednolicie wrogie rządom prawa i demokracji
w Polsce. […] Byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa Polski Ludowej ani razu, po roku 1990, nie wydali oświadczenia, indywidualnie czy choćby w najmniejszej grupie, odnoszącego się, jeżeli nie jednoznacznie
krytycznie, to choćby dystansująco wobec instytucji, w której służyli”.
To zresztą słyszymy dziś na ulicach, w tych bulwersujących protestach przeciw ustawie, organizowanych
przez środowiska dawnych funkcjonariuszy SB, w tych wypowiedziach, że stan wojenny był w istocie wydarzeniem kulturalnym. Zero pokory, zero wyrzutów sumienia, nic tylko arogancja i buta, przykra, ze wspierania
i podsycania przez opozycję. Wstyd, że są w Polsce rzekomi obrońcy demokracji, stający w jednym szeregu
z ludźmi odpowiadającymi za zniewolenie i terror, będący zaprzeczeniem demokracji.
A skoro o wstydzie mowa, to z przykrością przeczytałem dołączoną do projektu ustawy opinię Sądu
Najwyższego, który odżegnuje projekt od czci i wiary, nazywa go represyjnym, naruszającym zasady podziału
władzy, nie bacząc na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na
miejscu sędziów Sądu Najwyższego odczuwałbym wstyd i zażenowanie z powodu tak jaskrawej i fałszywej
obrony funkcjonariuszy dawnego reżimu. Trzeba naprawdę złej woli i zamknięcia oczu i uszu na podstawowe
fakty i argumenty, by ten projekt nazwać represyjnym. Przedziwne to zaślepienie najwyższej instancji sądowej.
Trybunał stwierdził też, że „ustawodawca miał wynikające z wartości konstytucyjnych prawo do negatywnej
oceny organów bezpieczeństwa Polski Ludowej. Pozwalało to ustawodawcy na przyjęcie regulacji, której celem
byłoby zniwelowanie niesłusznie nabytych przywilejów funkcjonariuszy tych organów objętych szczególnym
systemem zaopatrzenia emerytalnego w stosunku do innych osób objętych tym systemem”. Ponadto „bezpodstawne byłoby oczekiwanie zakazu wyciągania przez demokratyczne państwo prawne negatywnych, w tym
innych niż prawnokarne, konsekwencji prawnych wobec byłych funkcjonariuszy za ich wysoce nagradzaną
służbę w tajnej policji politycznej i w innych organach represji będących podstawą władzy każdej dyktatury”.
Warto dodać, że i skargi na obniżenie emerytur SB składane w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu zostały odrzucone. Trybunał Praw Człowieka uznał w 2013 r., że praca skarżących w Służbie
Bezpieczeństwa, stworzonej po to, by naruszać podstawowe prawa człowieka chronione przez europejską konwencję, powinna być uważana za istotną okoliczność dla zdefiniowania i uzasadnienia kategorii osób, które
mogą być objęte redukcją świadczeń emerytalnych.
Skoro Trybunał Konstytucyjny, w uzasadnieniu pisanym piórem sędziego Rzeplińskiego, nie miał wątpliwości
co do moralnych i prawnych argumentów przemawiających za ograniczeniem przywilejów emerytalnych dawnej
bezpieki, skoro nie miał co do tego żadnych wątpliwości Trybunał w Strasburgu, to my w tej sali wątpliwości
nie powinniśmy mieć tym bardziej.
Rekomenduję przyjęcie ustawy bez poprawek, w imię elementarnych zasad sprawiedliwości historycznej
i społecznej, w imię podstawowych zasad moralności i prawa.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka
w dyskusji nad punktem 32. porządku obrad
Podstawowym celem omawianej dziś ustawy jest przede wszystkim wprowadzenie nowych świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pełniły służbę
na rzecz totalitarnego państwa.
Wprowadzenie nowelizacji do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz zawarte w niej rozwiązania okazały się nieskuteczne.
W związku z tym do Sejmu trafiła omawiana nowelizacja tych przepisów. Wprowadzone zmiany wydają się
trafne, a nawet potrzebne.
W obecnym stanie prawnym byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwa oraz WRON mają bardzo wysokie przywileje emerytalne, co może wydawać się absurdalne, gdy emeryci walczący kiedyś o wolność
i niepodległość naszego kraju nie mają z czego żyć. Aby przerwać to nieuzasadnione gloryfikowanie byłych
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, należy wprowadzić zaproponowane zmiany. W związku z wprowadzeniem nowego ustawodawstwa dojdzie do obniżenia emerytur policyjnych i rent inwalidzkich funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, a także policyjnych rent rodzinnych pobieranych
po takich funkcjonariuszach.
Reasumując: moim zdaniem wprowadzenie nowych przepisów prawnych sprawi, że emeryci walczący
o niepodległość naszego kraju zostaną wreszcie potraktowani w sposób sprawiedliwy.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza
Morawieckiego oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przedstawienie rozwiązania problemu, który pojawił się
wraz z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostki samorządu terytorialnego
alarmują, iż wprowadzenie nowych zasad wypłat zwrotów podatku od towarów i usług może doprowadzić do
problemów z realizacją inwestycji samorządowych oraz budżetów.
Środowiska samorządowe obawiają się, iż uchwalona ustawa może wpłynąć na ich finanse oraz prowadzone
inwestycje. Odnoszą się bezpośrednio do art. 1 pktu 5 tejże ustawy, w związku z którym urząd skarbowy będzie
mógł uzależnić zwrot VAT od zakończenia czynności kontrolnych u podatnika, dostawców lub usługodawców.
Miasta mają bardzo znikomy wpływ na rozliczenia VAT innych podmiotów, co może wpłynąć na powstanie
problemów związanych z przepływami pieniężnymi – jest to rozumiane jednoznacznie z realizacją budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
Przedłużane do 60, 180 i 25 dni terminy zwrotu różnicy podatku mogą zostać ponownie przedłużone nawet
o 3 miesiące. W wielu wypadkach JST będą zmuszone zamknąć rok budżetowy z brakiem wpływów z podatku
VAT. Mogą pojawić się wobec tego problemy z płynnością finansową. Jednocześnie terminy mogą wydłużać się
w nieskończoność w związku z często występującymi postępowaniami sądowymi, które trwają latami. Samo
oczekiwanie na sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wiąże się również z długim terminem. Po
zmianie przepisów tychże spraw będzie przybywać.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, jakie mechanizmy działania urzędów skarbowych zostaną
uruchomione w celu uniknięcia wymienionych problemów związanych z egzekwowaniem podatku VAT przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o odniesienie się do poniższych uwag dotyczących ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany przekazanych do mojego biura senatorskiego przez Zrzeszenie Gmin
Województwa Lubuskiego.
1. Projektowane przepisy obejmują szerokie spektrum norm z zakresu planowania przestrzennego, prawa
budowlanego, informacji przestrzennej i geodezji – przyczynia się to do wchodzenia w kompetencje urbanistów,
architektów, planistów, jest to również ingerencja w planowanie finansowe przyszłych inwestycji.
2. Proponowane przepisy wymagają uszczegółowienia – usystematyzowania i rozszerzenia słownika pojęć,
wyjaśnienia zasadności zmiany niektórych dotychczas funkcjonujących nazw.
3. Redakcja zaproponowanej treści ustawy jest bardzo skomplikowana i obfituje w liczne odniesienia do
wcześniejszych artykułów. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią wyzwanie dla osób ich dotyczących
z uwagi na liczne interpretacje prawne i często rozbieżne orzeczenia sądów administracyjnych. Próba scalenia
przepisów może spowodować paraliż procesu inwestycyjnego.
4. Brak przepisów wykonawczych nie pozwala na tym etapie dokładnie ocenić efektywności proponowanych
rozwiązań. Brak projektu ustawy wprowadzającej nie pozwala ocenić, jak po zmianach będą funkcjonowały
inne ustawy – czy będą to działania wspólne. Brak także informacji o utrzymaniu obecnie obowiązujących
dokumentów planistycznych – studiów i planów miejscowych.
5. Decyzyjność w projekcie ustawy w zakresie polityki przestrzennej i zagospodarowania terenu została
przesunięta z poziomu gminy na np. starostwa, co ogranicza dotychczasowe kompetencje gminy.
6. Poszerzenie procesu konsultacyjnego o udział obywateli niemal na każdym etapie wydawania dokumentu
może wydłużyć ten proces nawet do 2 lat.
7. Wprowadzenie zintegrowanego systemu poszczególnych dokumentów planistycznych na różnych poziomach samorządu i administracji rządowej może spowodować swoistą blokadę jednostek samorządu terytorialnego.
8. Wprowadzony system monitorowania jest oparty na zbyt dużej częstotliwości badania zmian. Proces
inwestycyjny jest długi – takie analizy nie wniosą nic merytorycznego do systemu monitorowania, a będą
angażować nadmiernie pracowników JST.
9. Konieczne jest zobowiązanie rządu do wydania kluczowych rozporządzeń, o których mowa w kodeksie
urbanistyczno-budowlanym, równolegle do wejścia w życie ustawy.
Dobrym krokiem jest założenie wprowadzenia transparentności procedur oraz zaproponowanej formy
umowy urbanistycznej, jednakże wprowadzenie tak obszernych zmian w dotychczasowych przepisach może
wywołać efekt rewolucji w samorządach i paraliżu inwestycyjnego. Proponowane zmiany nie mają swojego
odzwierciedlenia w ocenie skutków regulacji na poziomie wydatków finansowych gmin. Wprowadzane zmiany
wymagają również stosownego wydłużenia okresu konsultacji.
Wobec tego wnoszę o analizę powyższych uwag oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Gawła
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra
Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
25 listopada 2016 r. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko, w którym zwraca
się do rządu RP o podjęcie negocjacji ze związkiem w sprawie wynagrodzeń pracowników muzeów państwowych, samorządowych i współprowadzonych. Związkowcy z „Solidarności” zwracają uwagę, że wieloletnia
dyskryminacja płacowa doprowadziła do pauperyzacji środowiska, któremu powierzono odpowiedzialność
za dziedzictwo narodowe, a wzrost nakładów na muzealnictwo nie poprawił sytuacji materialnej pracowników muzeów. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wnioskuje o podjęcie dialogu ze związkiem
w oparciu o środowiskowy projekt ustawy o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2016 r.
Popierając powyższe stanowisko, pragnę zapytać, czy planowane jest podjęcie rozmów z NSZZ „Solidarność”
w oparciu o środowiskowy projekt ustawy o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2016 r.
Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Gawła
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Projekt Września zwróciło się do mnie z prośbą o interwencję w związku z brakiem specjalnej drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą A2.
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części przedmieść Wrześni i jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie przebiegającej przez to miasto autostrady A2 oraz
zlokalizowanego we Wrześni bezkolizyjnego węzła drogowego. Obecnie samochody osobowe i dostawcze
z Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (w tym z firmy Volkswagen), aby wjechać na autostradę A2,
muszą przejechać przez miasto i okoliczne wsie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie swoistego by-passu pomiędzy Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej a węzłem autostradowym A2 (rondem)
w miejscowości Białężyce. Takiemu rozwiązaniu sprzyja również infrastruktura drogowa, ponieważ wspomniany
by-pass włączałby się do sieci drogowej za pośrednictwem skrzyżowania typu rondo, które obecnie posiada
trzy wjazdy/zjazdy oraz wolną przestrzeń umożliwiającą doprowadzenie kolejnego wlotu. Przewiduje się, że
skutki wybudowania przedmiotowego odcinka drogi będą miały wpływ na stopień zatłoczenia na drogach
prowadzących do oraz z Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i na ruch lokalny.
Proszę o udzielenie informacji, czy ministerstwo zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji zaproponowanego bądź innego rozwiązania umożliwiającego powstanie drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności
Gospodarczej z autostradą A2.
Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Gawła
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do prezesa
Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusza Merchela
Wielce niepokojące były wydarzenia, które miały miejsce 12 i 13 grudnia br. na dworcu głównym w Poznaniu
– jednym z najważniejszych centrów przesiadkowych w Polsce. Po raz kolejny wspomniany węzeł kolejowy
został sparaliżowany przez awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Skomputeryzowane lokalne centrum
sterowania nie było w stanie sprawnie prowadzić ruchu, co skutkowało opóźnieniami i ogromnymi niedogodnościami dla pasażerów. Takie wydarzenia powodują zmniejszenie poziomu zaufania pasażerów do kolei i straty
u przewoźników, którzy również stali się ofiarami zaistniałej sytuacji i to na nich często koncentrował się gniew
pasażerów. Nowoczesna kolej, w którą sporo inwestujemy, powinna kojarzyć się ze stabilnością i pewnością.
Nie jest to pierwsza tego rodzaju sytuacja na terenie poznańskiego węzła kolejowego. Ostatnie poważne
awarie miały miejsce 23 czerwca 2016 r., 12 maja 2016 r. oraz 8 grudnia 2015 r. Zastosowane rozwiązania techniczne co jakiś czas zawodzą w sposób dyskwalifikujący je, jeśli chodzi o dalszą eksploatację. Znamienne jest
to, że wiele stacji, których systemy sterowania ruchem sięgają swą historią początku XX w., działa sprawniej
niż w ostatnich dniach Poznań Główny.
Wobec powyższego apeluję do ministra infrastruktury i budownictwa oraz do zarządu PKP Polskich Linii
Kolejowych SA o przeprowadzenie natychmiastowej reorganizacji sterowania ruchem kolejowym w Poznaniu,
a jeżeli to konieczne – przebudowę lub wymianę obecnie funkcjonującego systemu. Niekończące się naprawy
i podejmowane działania doraźne nie poprawiają sytuacji, a awarie, jak już pokazała praktyka, będą się powtarzać. Kolej, która walczy o konkurencyjność na rynku przewozów pasażerskich, nie może pozwolić sobie
na kolejny paraliż.
Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tomasza Grodzkiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Z zaniepokojeniem obserwuję sytuację wokół rynku leków, którego wartość wynosi w tej chwili 32 miliardy zł. Konsekwencją zaprezentowanych zmian zawartych w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego
z dnia 20 października 2016 r. będzie nie tylko zamrożenie rynku, na którym przez długie lata może nie otworzyć się żadna nowa apteka, ale również wzrost cen leków w aptekach już istniejących, które nagle pozbawione
konkurencji przestaną w ogóle liczyć się z możliwościami finansowymi pacjentów. Czy to nie oni powinni być
najważniejsi?
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie informacji, czy kwestia, o której mowa,
jest Panu Ministrowi znana, a jeśli tak, to czy w ministerstwie są prowadzone prace mające na celu zaniechanie
wprowadzenia tych restrykcyjnych regulacji, które niezaprzeczalnie godzą w ochronę konkurencji, a co za tym
idzie w interes wszystkich obywateli.
W Polsce mamy łącznie 390 sieci aptecznych, z czego tylko 5 to podmioty z kapitałem zagranicznym – to
zaledwie 4% rynku. Kolejne 5–7 dużych sieci to sieci z polskim kapitałem należące do dużych krajowych podmiotów. Znakomitą większość pozostałych sieci tworzą małe i średnie podmioty gospodarcze, firmy rodzinne,
często będące własnością farmaceutów, które mają w swoich rękach od pięciu do kilkudziesięciu aptek. Z raportu „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce” przygotowanego przez Fundację Republikańską wynika,
że w Polsce działa ponad 14,7 tysiąca aptek i punktów aptecznych.
Jedna z ważniejszych zmian proponowanych przez Parlamentarny Zespół do spraw regulacji rynku farmaceutycznego dotyczy kwestii własności aptek. W rękach jednego właściciela będą mogły się znaleźć najwyżej
4 apteki. Jednak jak pokazuje praktyka, pacjenci wybierają apteki sieciowe, gdyż mogą tam liczyć na niższe
ceny, szeroki asortyment produktów oraz wysoką jakość obsługi. Farmaceuta w aptece sieciowej zwolniony
jest bowiem z wielu czynności administracyjno-zarządczych, które wykonuje za niego centrala, i może w 100%
skupić się na kontakcie z pacjentem.
Kolejną kwestią jest zapis, który mówi, że przy tworzeniu nowych placówek uwzględniana będzie liczba
tych już działających w danej miejscowości. Zgody na otworzenie nowych punktów wydawane będą wyłącznie
tam, gdzie jedna apteka przypada na więcej niż 3 tysiące osób. Stąd już tylko krok do reglamentowania liczby
sklepów warzywnych, spożywczych, kiosków z gazetami na osiedlach. W mojej opinii jest to jawne ograniczenie wolności wyboru, gdyż wyłącznie przedsiębiorca powinien decydować o tym, czy chce zaryzykować
i otworzyć piątą aptekę na danej ulicy, czy nie.
Zacytuję polski tygodnik społeczno-polityczny „wSieci”: „Trudno zrozumieć, jak to możliwe, że w czasie,
gdy rząd premier Beaty Szydło za wszelką cenę próbuje rozkręcić gospodarkę, gdy wicepremier Mateusz
Morawiecki dwoi się i troi, by zachęcić polskie firmy do inwestowania, w Sejmie w niejasnych okolicznościach intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które mają ważny i wyjątkowo wciąż rodzimy segment rynku
zadusić, oddać niemieckim sieciom handlowym i cofnąć do 1990 r”. Dlatego warto zadać sobie pytanie, kto
tak naprawdę stoi za przygotowaniem nowelizacji prawa farmaceutycznego, na którą nie godzi się środowisko
farmaceutów.
Według polskiej organizacji pozarządowej Forum Obywatelskiego Rozwoju proponowane regulacje idą
w przeciwnym kierunku do potrzeb polskich pacjentów, polskiej gospodarki i młodych farmaceutów. Jedyną
grupą, która skorzysta na proponowanej regulacji, będą farmaceuci posiadający apteki. Na nich jednak zmiany
również mogą odbić się negatywnie, jeżeli nie będą mogli w razie potrzeby zmienić lokalizacji apteki (np. po
skokowym wzroście czynszu), wartość ich apteki spadnie (bo kupić ją będą mogli tylko farmaceuci z prawem
wykonywania zawodu), czy zmiany utrwalą ich słabszą pozycję wobec aptek sieciowych (nie będą mogli
otworzyć kolejnych aptek). Proponowane regulacje nie są możliwe do zrozumienia także na gruncie rachunku
ekonomicznego. Philipsen i Faure (2002) spekulują, że regulacja rynku aptek w Belgii i Holandii może być tłumaczona klasyczną literaturą wyboru publicznego, w której obecni na rynku farmaceuci wykorzystują wpływy
polityczne do czerpania ponadprzeciętnych zysków (Becker, 1983; Stigler, 1971).
Mam wrażenie, że rynek farmaceutyczny w Polsce ma potencjalnie duże możliwości rozwoju, lecz w przypadku tak dynamicznych zmian, jakie przedstawiają założenia projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego,
rynek ten w większym stopniu narażony będzie na sytuacje negatywne. Dlatego uważam, iż niezmiernie
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istotna jest w obecnym momencie identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających ze skutków regulacji,
systematyczne monitorowanie rynku w tym zakresie oraz całkowite odrzucenie projektu nowelizacji prawa
farmaceutycznego.
Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zajęcie stanowiska
w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Grodzki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Hamerskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz do dyrektora naczelnego
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Macieja Kowalczyka
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosił się pan J.K. z małżonką, zamieszkały w N., (…), z przedstawionymi poniżej problemami.
Pan K. ma niepełnosprawnego syna, który ze względu na zły stan uzębienia potrzebuje konsultacji i leczenia
stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym, gdyż nie otwiera ust. W tym celu pan K. chciał leczyć swojego syna
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Pan K. twierdzi, że od grudnia 2016 r. nie ma możliwości
wykonania zabiegów stomatologicznych dla dzieci w znieczuleniu ogólnym w tym szpitalu, a terminy są dość
odległe. W chwili obecnej, jak twierdzi zainteresowany rodzic, rejestracja szpitalna najwcześniejszy termin
zabiegów wyznacza na luty 2017 r.
Z relacji pana K. wynika, że ten problem dotyczy większej liczby dzieci. Syn pana K., młody P., bardzo
cierpi z powodu bólu uzębienia, a rodzice są na skraju desperacji.
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Czy długie terminy opisane powyżej wynikają z wyczerpania limitów kontraktu z NFZ? Czy może powodem
zaistniałej sytuacji jest duża liczba pacjentów, co powoduje, że personel medyczny nie nadąża z zabiegami?
W jaki sposób można rozwiązać ten i podobne problemy?
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski

352

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
W związku z odpowiedzią z dnia 25 listopada 2016 r. na moje oświadczenie złożone podczas 27. posiedzenia
Senatu RP w dniu 18 października 2016 r., w której nie odniesiono się merytorycznie do moich pytań, zwracam się ponownie z prośbą o odpowiedź na następujące pytania, związane z pracami studialnymi nad nowymi
rozwiązaniami podatkowymi bez względu na to, w jakim kierunku będą zmierzać te prace.
1. Czy przeprowadzone zostały symulacje przepływów międzyokresowych pomiędzy grupami rodzin różniących się liczbą wychowywanych dzieci, uwzględniające zarówno transfery bieżące, jak i przyszłe, tj. w okresie
emerytalnym? Czy analizy te zostały uwzględnione w procesie formułowania nowych założeń podatkowych?
2. Czy jest planowane wprowadzenie tzw. ilorazu rodzinnego, który pozwoli na uwzględnienie sytuacji
rodzinnej podatnika w określaniu wysokości podatku należnego? Jeśli nie, to jakie instrumenty pozwalające
uwzględnić specyfikę sytuacji rodzin z dziećmi przewidziane są w nowych rozwiązaniach podatkowych?
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
Miałem okazję poznać gospodarstwo rolne – Majątek Rogalin – Fundacji im. Raczyńskich, które od 10 lat
z powodzeniem hoduje owce. Jest to gospodarstwo z wieloma wyjątkowymi walorami historycznymi i przyrodniczymi. Na jego terenie oprócz licznych zabytków występuje kilkaset pomników przyrody oraz 4 inne
formy ochrony przyrody: Natura 2000 w obu dyrektywach, tzw. ptasiej i siedliskowej, zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz park krajobrazowy.
Te niewątpliwe walory niestety nie idą w parze z dobrymi warunkami dla rolnictwa. Gleby są słabe, piaszczyste, a klimat charakteryzuje się niską średnią opadów.
W takich okolicznościach gospodarstwo po wielu latach przerwy powróciło z sukcesem do hodowli owiec,
które traktuje przede wszystkim jako żywe kosiarki służące utrzymaniu krajobrazu. W skali kraju jest to jednak
rzadki przykład, bo hodowla owiec wciąż notuje bardzo niskie wyniki.
Powyższy przykład nasunął mi pytanie, czy Pan Minister przewiduje, a jeśli tak, to jakie, dalsze formy
zaangażowania naszego państwa w rozwój owczarstwa.
Istnieje fundusz promocji mięsa owczego i dostawcom żywca baraniego i jagnięcego potrąca się kwoty go
budujące. Jednak zdaje się, że te działania minimalizują dochody hodowców, a są mimo to dalece niedostateczne i nie pobudzają w możliwym stopniu zainteresowania zdrowym mięsem baranim i jagnięcym. Popyt
jest wciąż stosunkowo niewielki.
Czy zatem Pan Minister widziałby możliwość zwiększenia tego funduszu ze źródeł budżetu państwa? Jakie
formy promocji przede wszystkim jagnięciny są możliwe? Zdaje się, że najbardziej rozsądne byłoby wsparcie
przedszkoli i szkół w ramach np. dożywiania dzieci. Pozwoliłoby to przyzwyczaić młode pokolenie do jedzenia tego wartościowego mięsa, wesprzeć politykę prorodzinną naszego rządu i przede wszystkim stymulować
hodowlę.
Przed kilkudziesięciu laty w Polsce było około 5 milionów matek owczych. Obecnie jest to prawdopodobnie
mniej niż 220 tysięcy. Istnieje więc ogromne pole do odbudowy owczarstwa. Czy zatem nie byłoby warto silniej wspierać tę gałąź hodowli zwierząt gospodarskich? Nasze państwo w różny sposób wspiera producentów
wieprzowiny i mleka. Tymczasem hodowcy owiec otrzymują wprawdzie od jakiegoś czasu dopłaty do jarek
i maciorek, ale widzę tutaj większe możliwości. Czy Pan Minister podzieliłby zdanie, że warto by było objąć
dodatkowymi dopłatami owczarstwo nastawione na produkcję mięsa i owczarzy hodujących owce w gospodarstwach, które mają dopłaty z tytułu tzw. ONW, czyli obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania?
Ponadto proponuję dopłaty do owiec w gospodarstwach, które gospodarują na gruntach objętych takimi formami ochrony przyrody, jak Natura 2000 i parki krajobrazowe. Owczarstwo jest gałęzią rolnictwa, która w sposób
proekologiczny wiąże się z utrzymaniem i pielęgnacją krajobrazu. Takie nastawienie jest bardzo silne u naszych sąsiadów zza Odry, gdzie etos owczarza został skutecznie przełożony właśnie na tzw. Landschaftspflege.
Owczarze niemieccy otrzymują wynagrodzenie za wypas stad na groblach i wałach przeciwpowodziowych,
spełniając dodatkową ważną funkcję gospodarczą i społeczną.
Kończąc, pozwolę sobie wyartykułować najważniejsze pytania.
Czy Pan Minister przewiduje zwiększenie pomocy państwa na promocję spożycia mięsa owczego?
Czy Pan Minister widzi możliwość dodatkowego wsparcia owczarstwa na terenach o szczególnych walorach
przyrodniczych jako formy pielęgnacji krajobrazu?
Czy Pan Minister widzi możliwość dodatkowego wsparcia owczarstwa na terenach charakteryzujących się
trudnymi warunkami gospodarowania?
Jan Maria Jackowski

354

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Karczewskiego
Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent!
Chciałbym zwrócić uwagę na problem pacjentów oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim.
Sprawa dotyczy planowanego zamknięcia na przełomie stycznia i lutego 2017 r. wspomnianego wyżej oddziału
przez władze Szpitala Bielańskiego.
Pragnę zaznaczyć, że jest to jedyna placówka w północnej części powiatu warszawskiego posiadająca możliwość wykonywania pełnej diagnostyki u dzieci.
W przypadku likwidacji oddziału mali pacjenci zmuszeni będą szukać pomocy w innych, odległych szpitalach, które nie dysponują zapleczem diagnostycznym i w których nie pełnią dyżurów radiolodzy, co będzie
skutkowało koniecznością odsyłania najmłodszych pacjentów do innych placówek i stwarzało bezpośrednie
zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy w kierowanym przez Panią urzędzie
planowane są działania zmierzające do rozwiązania tego problemu i czy rozważana jest możliwość dalszego
funkcjonowania oddziału, który cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów i ich rodziców.
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Koguta
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Terrorysta zamordował polskiego kierowcę w Berlinie. Czy Pan Minister zwrócił się do władz niemieckich
z pytaniem, jak zamierzają w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej na terytorium
Niemiec?
Czy resort spraw zagranicznych widzi potrzebę wydania ostrzegającego komunikatu skierowanego do obywateli RP, zwracającego uwagę na zagrożenia pojawiające się na terenie Niemiec?
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Na wstępie pragnę wyrazić moje słowa wdzięczności za pracę na rzecz poprawy stanu infrastruktury
w Polsce, a przede wszystkim w jej północno-wschodniej części. Budowa dróg Via Baltica i Via Carpatia to
wielkie wyzwanie, ale również diametralna poprawa jakości.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. (DzU z dnia 4 czerwca 2016 r.) zaplanowano
połączenie dróg ekspresowych S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia drogą ekspresową S16 od miejscowości Ełk
do miejscowości Knyszyn. Dzięki temu połączeniu i rozpoczętym pracom nad projektami drogi krajowej nr 16
na trasie Mrągowo – Ełk w województwie warmińsko-mazurskim znacznie poprawi się stan infrastruktury
drogowej. To usprawnienie komunikacyjne oraz szansa na rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.
Pragnę zapewnić o pełnym poparciu dla działań Pana Ministra, jak również o poparciu dla rozwiązań i zmian
zaproponowanych we wspomnianym rozporządzeniu. Rozwój trasy S16 to kluczowa szansa na przyspieszenie
rozwoju subregionu ełckiego i całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Z poważaniem
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Pierwszy z tematów to sprawa dotycząca ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przesunięto wejście
w życie niektórych przepisów tejże ustawy do dnia 1 stycznia 2018 r. i pozostawiono szkodliwy zapis uderzający
w polskich małych przewoźników w powiatach do 80 tys. mieszkańców. Przepis mówi o tym, że samorządy
w powiatach będą mogły wybrać operatorów w transporcie publicznym. Jest to furtka, która pozwala wybrać
największego przewoźnika, w większości byłe PKS, najczęściej przejęte przez obcy kapitał.
Wybrany operator będzie miał wyłączność na sprzedaż biletów refundowanych (ulgowych) oraz nie będzie
miał konkurencji w zamówieniach publicznych dotyczących m.in. dowozu dzieci do szkół. Operator będzie mógł
dyktować takie ceny, że samorządy nie udźwigną ciężaru finansowego, refundacji. Operator będzie miał prawo
do rekompensaty, jeżeli w przypadku danej linii przewozowej wykaże stratę. Dla firmy mającej oddziały w całej
Polsce i operującej kilkoma tysiącami pojazdów wykazanie straty w konkretnym oddziale przedsiębiorstwa
na danej linii nie będzie stanowiło problemu. Może to też stanowić pole do nadużyć w związku ze zwrotem
podatku VAT. Otwierane są licznie nowe kursy na nierentownych liniach – w biednej gminie to mała liczba
pasażerów i bardzo niska cena biletu, co pozwala wykazywać stratę. W przekonaniu przedsiębiorców ustawa
w takim kształcie zapewnia rozszczelnienie ustawy uszczelniającej podatek VAT.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło, że nastąpi obniżenie kar, nawet 10-krotne, w transporcie. Propozycja pada, gdy istnieje ryzyko wyeliminowania polskich przewoźników z rynku transportowego.
Jest to niezły prezent dla firm z obcym kapitałem.
Kolejną kwestią jest sprawa ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie. Przewoźnicy nie mogą wykupić
polis ubezpieczeniowych na wykonywanie działalności transportowej u polskiego ubezpieczyciela, gdyż on
nie oferuje takich świadczeń. Ustawowo zmuszeni są do wykupienia polisy w 2 towarzystwach zagranicznych
– Generali i Gothaer.
Z poważaniem
Małgorzata Kopiczko

358

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 32. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Marka Martynowskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Mirosława Pawłowskiego
W związku z odpowiedzią Polskich Kolei Państwowych SA (KOZ04.054.104.2016/2 UNP: 2016-0388682
z dnia 11 sierpnia 2016 r.) na moje oświadczenie wygłoszone na dwudziestym trzecim posiedzeniu Senatu RP
w dniu 22 lipca 2016 r. otrzymałem m.in. informację, że na linii kolejowej nr 33 pociągi obowiązuje ograniczenie prędkości od 20 do 60 km/h.
W związku z tym proszę o informację, z jaką prędkością jeżdżą pociągi na linii kolejowej nr 33 na odcinku
od mostu przez Wisłę do stacji Płock Radziwie. W imieniu mieszkańców bardzo proszę o przestrzeganie ograniczenia prędkości do 20 km/h na tym krótkim odcinku, co ułatwi życie okolicznych mieszkańców mających
liczne posesje blisko linii torów kolejowych.
Z poważaniem
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Łukasza Mikołajczyka
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się obywatelka, której córka wraz z mężem pracują w Wielkiej
Brytanii. Kobieta jako babcia sprawuje w Polsce opiekę nad swoimi małoletnimi wnukami; ten fakt jest poświadczony aktem notarialnym. Rodzice dzieci podczas pobytu w Polsce wypełnili dyspozycję zawartą w normie
prawnej wyrażonej w treści art. 13 §1 pkt 1: wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej
składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd
opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną
za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Problem, z jakim zgłosiła się kobieta, dotyczy
kwestii odbioru wyrobionego już dokumentu paszportowego. Zgodnie z art. 15 §1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych (DzU z 2006 r. nr 143 poz. 1027) odbiór dokumentu paszportowego następuje
osobiście; wyjątkiem jest osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona całkowicie, w przypadku których odbioru
dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
W związku z tym, iż duża grupa młodych obywateli naszego kraju przebywa za granicą i mogą oni borykać
się z podobnymi problemami, z którym zgłosiła się mieszkanka mojego okręgu wyborczego, chciałbym uzyskać
informacje w następujących kwestiach:
1. Czy istnieje prawna możliwość rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do odbioru gotowych dokumentów paszportowych?
2. Czy ministerstwo celem ułatwienia obywatelom odbioru dokumentów paszportowych (np. prawnym
opiekunom małoletnich dzieci) prowadzi jakieś prace nad zmianą obowiązującego przepisu art. 15 wymienionej ustawy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mediów dochodzą informacje, że różne instytucje publiczne (Inspekcja Transportu Drogowego, Urząd
Skarbowy itd.) podejmują kroki prawne przeciwko kierowcom firmy Uber, która specjalizuje się w „dorywczym”
komercyjnym przewozie osób przez ochotników nieposiadających licencji TAXI.
Z uwagi na fakt, że Uber cieszy się dużą popularnością, idącą w tysiące rzeszą kierowców i idącą w dziesiątki tysięcy rzeszą klientów, chciałbym zapytać, czy ministerstwo nie rozważyłoby rozwiązania tego problemu
poprzez wprowadzenie prostych przepisów prawnych, które jasno zalegalizowałby działalność firm tego typu,
nakładając na nie minimum niezbędnych obowiązków, tak by mogły wykonywać usługi w takiej postaci jak
obecnie?
Wydaje się, że w dobie dokładnego śledzenia pojazdów przez GPS oraz automatycznego fakturowania sprzedaży przez internet niektóre rozwiązania (takie jak taksometr, kasa fiskalna) nie są już konieczne, by spełnione
były zadania, dla których te urządzenia montowano dotychczas w samochodach do płatnego przewozu osób.
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
19 grudnia 2016 r. w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Przestępca zabił polskiego kierowcę
i ukradł ciężarówkę, która była zarejestrowana w Polsce, po czym staranował stoiska jarmarku bożonarodzeniowego, zabijając kilkanaście osób. Niektóre niemieckie media z góry założyły i podały do informacji publicznej,
że sprawcą tej tragedii był Polak. Po zweryfikowaniu informacji okazało się, że to nieprawda. Nie spowodowało
to stanowczego odwołania wcześniejszych informacji, a co więcej, burmistrz Berlina pochwalił dziennikarzy
oraz media za rzetelne przekazywanie informacji w sprawie tragedii.
Czy ministerstwo planuje odpowiednie kroki dyplomatyczne, np. prośbę o jasne zadeklarowanie, że sprawcą
tego przykrego zdarzenia nie jest polski kierowca i sprostowanie w mediach, które ogłosiły pochopnie ten „fakt”?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krystiana Probierza
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie propozycji przygotowania i wprowadzenia w Polsce systemowego
oznakowania objazdów na autostradach i drogach ekspresowych, wzorem krajów zachodniej Europy.
W naszym kraju powstaje coraz więcej autostrad i dróg ekspresowych. Na drogach szybkiego ruchu nadal
prowadzone są jednak roboty budowlane, remonty, nieodłącznym elementem wzmożonego ruchu ulicznego są
niestety także wypadki i kolizje drogowe. Wszystkie te zdarzenia nierzadko skutkują powstawaniem wielokilometrowych zatorów na jezdni, a czasami prowadzą nawet do całkowitego zablokowania autostrady czy drogi
ekspresowej. W takich sytuacjach kierowcy zmuszeni są oczekiwać przez długi czas, aż droga będzie przejezdna,
lub, o ile otrzymają wcześniej informację o zdarzeniu, próbują na własną rękę „objechać” zablokowany odcinek
trasy. Oczywistym jest, że dla kierowców niezorientowanych w lokalnej infrastrukturze, a nieposiadających
urządzeń nawigujących, takie działanie jest bardzo trudne.
Postępujący rozwój infrastruktury drogowej – tzw. dróg szybkiego ruchu – niesie za sobą konieczność
wprowadzenia nowych rozwiązań usprawniających ich użytkowanie. Uważam, że dobrym wzorem do naśladowania są tutaj kraje zachodniej Europy, a zwłaszcza Niemcy, które mają bardziej rozwiniętą sieć autostrad,
jak również prawidłowo funkcjonujący system ich oznakowania.
W przepisach ruchu drogowego w Niemczech istnieje system objazdów na autostradzie, nazywanych dosłownie „objazdami w potrzebie” (niem. „Bedarfsumleitung”). W uproszczeniu zasada funkcjonowania takich
objazdów jest następująca: większość zjazdów z autostrad oznakowana jest na stałe niebieskim znakiem informacyjnym z literą U oraz liczbą oznaczającą numer objazdu. W przypadku, gdy autostrada jest zablokowana,
kierowca, który posiada taką informację (uzyskaną np. drogą radiową), po zjechaniu z autostrady, powinien
podążać drogami drugorzędnymi za znakami z numerem objazdu. To doprowadzi go do kolejnego najbliższego
wjazdu na tę samą autostradę, gdzie będzie mógł kontynuować jazdę. W celu ułatwienia orientacji wprowadzono
parzystą numerację dla objazdów przy autostradzie prowadzącej w kierunku południowym lub zachodnim oraz
nieparzystą dla kierunku północnego i wschodniego.
Moim zdaniem systemowe oznakowanie objazdów w Niemczech jest bardzo dobrym rozwiązaniem i warto
rozważyć wprowadzenie podobnego systemu na polskich autostradach i drogach ekspresowych. Mógłby on
być nawet elementem wdrażanego przez GDDKiA projektu KSZR (Krajowy System Zarządzania Ruchem).
Wówczas użyteczność takich objazdów byłaby jeszcze większa dzięki ostrzeżeniom nadawanym za pośrednictwem tablic elektronicznych lub komunikatów radiowych.
Proszę o informację w sprawie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie oznakowania objazdów
na drogach szybkiego ruchu w Polsce. Z pewnością mogłoby się to przyczynić do poprawy komfortu podróżowania tymi drogami, również dla użytkowników spoza regionu lub kraju.
Jestem przekonany, że taka inicjatywa naszego rządu przysporzy nam zwolenników, niezależnie od ich
poglądów politycznych.
Z poważaniem
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krystiana Probierza
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z realizacją i dalszymi zastosowaniami nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej.
Uzasadnienie. W ostatnim czasie wiele środowisk związanych z medycyną, środowiskiem lekarskim oraz
wiele fundacji i stowarzyszeń podnosiło kwestię rezygnacji z przyjętych jeszcze przez Zbigniewa Religę nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Wymienione podmioty zwracają uwagę, że po zmianach, które są
proponowane, kobiety będą pozbawione takich praw jak: picie podczas porodu, spacerowanie, przyjmowanie
dogodnej pozycji do rodzenia czy niezakłócony pierwszy kontakt matki z dzieckiem po narodzinach.
Wiemy, że nie we wszystkich szpitalach położniczych standardy opieki okołoporodowej były w ostatnim
czasie w pełni przestrzegane. Świadczy o tym chociażby raport Najwyższej Izby Kontroli z lipca bieżącego
roku. Pośród najważniejszych uwag umieszczonych w tym raporcie znalazły się m.in. takie, które informowały o tym, że nie wszystkie porodówki dysponowały, według kontroli, odpowiednim sprzętem. Ponadto
nie wszędzie obsada kadrowa była wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa.
W większości oddziałów położniczych nie zapewniono możliwości korzystania z sal porodowych i pokojów
urządzonych w sposób ustalony w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotów leczniczych. Tylko 8 z 29 zbadanych przez NIK oddziałów spełniało wszystkie wymogi
dotyczące wyposażenia. W 16 szpitalach niektóre sale porodowe i gabinety badań zorganizowano w sposób,
który nie gwarantował pacjentkom prawa do intymności: działały tam np. wielostanowiskowe sale porodowe,
rozdzielane jedynie parawanami.
Proszę o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które zostały przytoczone przeze mnie oraz przez wszystkie
zainteresowane podmioty. Mając na względzie dobro pacjentów oraz potrzebę realizacji standardów opieki
okołoporodowej, proszę o dokonanie wszelkich zmian, szczególnie zawartych w raporcie Najwyższej Izby
Kontroli, które przyczynią się do podwyższenia tych standardów.
Z szacunkiem
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę
Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do ministra środowiska Jana
Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymuję listy od mieszkańców Mysłowic-Brzezinki i dzielnicy Kosztowy zaniepokojonych decyzją z dnia
9 listopada 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”, znak WOOS.4235.7.2015.KC.55, sygnowanej przez
Bernarda Błaszczyka dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, która w ogóle nie
odnosi się do możliwości wystąpienia przyszłych szkód górniczych.
W niniejszej decyzji organ administracji publicznej nawet nie próbował wyjaśniać powodów, dla których
zupełnie zignorował prawo zagrożonych właścicieli do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym wobec decyzji
otwierającej przedsiębiorcy drogę do prowadzenia ruchu zakładu górniczego niezgodnie z zasadami określonymi
w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze (dalej: PGG) i innych przepisach prawa, a przecież w szczególności
ustawa PGG obliguje do zapobiegania szkodom podmioty zainteresowane wydobywaniem węgla – art. 150
PGG – i to nie tylko przedsiębiorców prowadzących eksploatację na podstawie koncesji, choć zwykle do nich
kierowane są roszczenia o zwrot nakładów na profilaktykę.
Na terenie pogórniczym, a jest nim praktycznie cały projektowany obszar i teren górniczy „Brzezinka 3”,
za szkody górnicze, w tym powodowane deformacjami nieciągłymi, odpowiada na podstawie art. 146 ust. 4
PGG Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych
w dziale VIII „Odpowiedzialność za szkody”. A na podstawie art. 150 PGG odpowiada także – jako podmiot
i organ właściwy – odpowiednio za zapobieganie tym szkodom.
Tymczasem Okręgowy Urząd Górniczy uznał się bezpodstawnie za organ właściwy jedynie w przedmiocie
szkód generowanych przez czynne zakłady górnicze na obszarach i terenach górniczych ustanowionych w niewygasłych jeszcze decyzjach o koncesji na wydobycie węgla, odmawiając określenia warunków dla niezbędnej
profilaktyki zarówno w miejscowych planach zagospodarowania terenu, jak i w decyzjach o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na terenach pogórniczych, na terenach złóż strategicznych i satelickich czynnych
kopalń nieobjętych jeszcze koncesjami na wydobycie. Czyli z winy organów państwa na terenie pogórniczym,
na którym organy państwa planowały eksploatację kolejnych niżej zalegających pokładów węgla – por. „Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.” – dochodziło do zabudowy bez profilaktyki zabezpieczającej przed zdarzeniami
zagrażającymi życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Chodzi o zdarzenia mające
postać zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi zagrożone sankcjami określonymi w art. 163
k.k., mogące uniemożliwić eksploatację złoża również z powodu przekroczenia wartości dopuszczalnych efektu
oddziaływań górniczych bądź z powodu uniemożliwienia racjonalnego wykorzystania złoża.
Zważyć należy, że ewentualna przebudowa obiektów w celu zapewnienia im wymaganej odporności może
okazać się niemożliwa, łączyć się z niedopuszczalną uciążliwością dla użytkowników obiektu lub być nadmiernie kosztowna. Co więcej, zasadne jest pytanie: który inwestor, decydując się na wykonanie na własną rękę
stosownych zabezpieczeń dla własnego bezpieczeństwa, bo był świadom zagrożeń, uzyskał od kogokolwiek
zwrot nakładów na profilaktykę?
Również przedstawiciel podmiotu zamierzającego eksploatować złoże „Brzezinka 3” oświadczył, że nie
przewiduje możliwości zwrotu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji nakładów na profilaktykę przez szkodami górniczymi sieci wodno-kanalizacyjnej wykonanej w ramach dofinansowanego przez UE
projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” na projektowanym obszarze górniczym, choć przez to
MPWiK otrzymuje argument do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym. Treść art. 150 w związku z art. 146
ust. 1 przesądza co do zasady o tym, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapobiegania szkodom grożącym
wskutek prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Ale przed wydaniem koncesji na wydobycie, z chwilą, kiedy
eksploatacja określonego złoża została ujęta w strategicznych planach państwa, obowiązek ten ciąży na Skarbie
Państwa i reprezentujących go organach – na podstawie art. 146 ust. 2 – a pośrednio również na organach
gmin górniczych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Oznacza to, że Skarb Państwa – nowa spółka również – zmierza do bezpodstawnego wzbogacenia się kosztem
zagrożonych właścicieli, rażąco naruszając przepisy działu VIII ustawy PGG „Odpowiedzialność za szkody”.
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Udzielenie koncesji na wydobycie podmiotowi, który nie zamierza respektować wymogów ustawowych, byłoby kolejnym rażącym bezprawiem. Uchylanie się od odpowiedzialności określonej w dziale VIII PGG przez
podmioty zobowiązane jest zjawiskiem nagminnym, stąd uprawniony jest sprzeciw rad osiedli w Brzezince,
Brzęczkowicach i Kosztowach oraz Rady Miasta w Mysłowicach, sprzeciw obywateli – właścicieli zagrożonych
ruchem, który zamierza ignorować prawo. Wystąpienie z roszczeniem negatoryjnym nie byłoby możliwe tylko
wtedy, gdyby zagwarantowano prowadzenie ruchu zgodnie z ustawą. Wydanie koncesji na wydobycie węgla
ze złoża „Brzezinka 3” doprowadziłoby do ruchu zakładu górniczego niezgodnego z zasadami przyjętymi
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. czyli działań niezgodnych z prawem. W takim przypadku nie dochodzi do
żadnej modyfikacji zasad ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym – wiąże się treść art. 222 § 2 k.c. oraz
art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Konkludując, należy stwierdzić, że do zamierzonej eksploatacji może dojść lege artis jedynie w przypadku,
kiedy zagrożeni właściciele z własnej i nieprzymuszonej woli zrezygnują z roszczeń negatoryjnych po zabezpieczeniu i zaspokojeniu ich słusznych interesów, a to „uwarunkowania” zawarte w decyzji RDOŚ zignorowały
zupełnie.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o przeanalizowanie decyzji RDOŚ, zwłaszcza że na terenie pogórniczym,
pokrywającym się z projektowanym obszarem i terenem górniczym „Brzezinka 3” występuje, i to bezspornie,
zagrożenie deformacjami nieciągłymi, których przyczyną są stare niezaciśnięte płytkie zroby po dokonanych
eksploatacjach. Z tego powodu na powierzchni nieustannie tworzą się nowe zapadliska, i w związku z tym
możliwe są tu różne scenariusze.
Z poważaniem
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Szanowna Pani Premier!
Chciałbym przedstawić wątpliwości, które pojawiły się w związku z wprowadzanymi przez rząd zmianami
ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Konstytucja RP jako najwyższy akt prawny w art. 2 ustanawia nasze państwo demokratycznym państwem prawnym, a na podstawie art. 5 nakłada na władze obowiązek zapewnienia
obywatelom wolności i praw człowieka i obywatela, które pojawiają się już na jej pierwszych stronach.
W świetle tych, a także wielu innych przepisów zawartych w tym najważniejszym dla nas dokumencie
zmiany wprowadzane przez rząd budzą wiele kontrowersji. Niepokój budzi fakt, że według nowego projektu
ustawy organizator danego zgromadzenia może w wystosowanym do wojewody wniosku zwrócić się o cykliczne
organizowane tych zgromadzeń.
Nowelizacja ustawy wprowadziłaby również nową kategorię zgromadzeń, jaką byłyby zgromadzenia cykliczne, które przez pomysłodawcę nowelizacji definiowane są jako organizowane przez tego samego organizatora
w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych
(art. 26a ust. 1). Jednocześnie przepisy projektu zakładają pierwszeństwo cyklicznie organizowanych zgromadzeń
w zakresie wyboru miejsca i czasu. Rejestracja wybranych zgromadzeń cyklicznych miałaby obowiązywać
przez 3 lata, z możliwością ich przedłużenia, a dodatkowo określone miałyby być miejsce i czas zgromadzenia.
Takie zmiany ustawy o zgromadzeniach publicznych słusznie, w mej opinii, budzą zdecydowany sprzeciw
organizacji pozarządowych. W ten sposób ogranicza się wolność zgromadzeń Polaków będącą jednym z fundamentów państwa demokratycznego.
Kontrowersje budzi także fakt, że to wojewoda będzie mógł uznać manifestacje za cykliczne i w ten sposób
zagwarantować pierwszeństwo ich organizacji.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w art. 11 mówi o wolności zgromadzeń
i stowarzyszania się, które w państwie demokratycznym nie mogą być ograniczane, z wyjątkiem tylko tych
sytuacji, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli. Ta sama konwencja w art. 14 mówi o kwestii najważniejszej: zakazie dyskryminacji.
Szanowna Pani Premier, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy kierowany przez Panią rząd przewiduje kompromis w sytuacji, gdy organ władzy publicznej i organizacja pozarządowa będą chciały w tym samym czasie zorganizować manifestacje ważne z punktu widzenia
dobra państwa polskiego? Jeśli tak, proszę o przedstawienie takich propozycji.
2. Czy pomysłodawca tego złego projektu zakłada wprowadzenie limitu rządowych i pozarządowych demonstracji w odniesieniu do manifestacji cyklicznych?
3. Czy uznanie pierwszeństwa władz publicznych nad obywatelami oraz organizatorów zgromadzeń publicznych nad organizatorami zgromadzeń spontanicznych nie stanowi w ocenie Pani Premier pogwałcenia art. 14
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwrócił moją uwagę na
poselski projekt zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do funkcjonowania wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Te samodzielne instytucje finansowe sektora finansów publicznych funkcjonują na podstawie zapisów ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
w związku z czym realizują konstytucyjne zasady zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa
polskiego, wspierając m.in. finansowe projekty realizowane ze środków zagranicznych oraz krajowych.
Zgodnie z przedmiotową ustawą WFOŚiGW stanowią samorządowe podmioty prawne samodzielne finansowo i posiadające osobowość prawną. Proponowane zmiany dotyczą w głównej mierze takich wątków jak
zmniejszenie składu osobowego rady nadzorczej WFOŚiGW, zmiany podmiotów ją ustanawiających z samorządowych na rządowe oraz liczbowego składu zarządu WFOŚiGW. Projektodawcy w uzasadnieniu wskazują, że
zmiany w prawie ochrony środowiska mają na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania WFOŚiGW, a także
uproszczenie powoływania ich członków.
Sami zainteresowani wskazują na brak konkretnych danych o zakładanych oszczędnościach, które miałyby być skutkiem zmian. Projektodawcy nie wykazują również, na czym ma polegać trudność w powoływaniu członków WFOŚiGW. W przedstawionej przez zielonogórski WFOŚiGW opinii prawnej wskazuje się
inne cele wynikające z nowelizacji, a mianowicie całkowitą wymianę personalną na stanowiskach w radach
nadzorczych WFOŚiGW – wymiana na osoby wybrane przez przedstawicieli administracji rządowej – oraz
całkowitą wymianę personalną we wszystkich zarządach WFOŚiGW w Polsce. Zainteresowani podkreślają,
że proponowane zmiany mogą doprowadzić do naruszenia samodzielności instytucjonalnej samorządowych
osób prawnych, bo te z założenia powinny być wybierane przez osoby, które reprezentują. Podkreślić należy, że
głównymi beneficjentami umów – pożyczek, które zarządzane są przez wojewódzkie fundusze – są jednostki
samorządu terytorialnego, zatem proponowane zmiany mogą bezpośrednio doprowadzić do osłabienia wsparcia
tych podmiotów. Najwięcej środków wojewódzkie fundusze przeznaczają na inwestycje w ramach ochrony wód
i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza atmosferycznego.
Wspomniana wcześniej opinia prawna wskazuje również na normy prawne zawarte w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną złamane przez wprowadzenie omawianej nowelizacji. Są to art. 15
ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 165 ust. 1 i 2.
Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odniesienie się do omawianej w tym oświadczeniu sprawy
oraz o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko kierowanego przez Pana resortu w przedstawionej sprawie?
2. Czy kierowany przez Pana resort zgadza się z opinią projektodawców, określającą procedurę powoływania
członków rad nadzorczych jako niekonsekwentną, złożoną, długotrwałą i wątpliwą?
Waldemar Sługocki
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w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
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17
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25
25

25
27

27
27
28
28

28
29

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Zdzikot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności
senator sprawozdawca
Wojciech Piecha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Mariusz Haładyj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
senator Jerzy Chróścikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Teresa Czerwińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Grzegorz Peczkis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
senatorskich
senator sprawozdawca
Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników
w Szczecinie i na Wybrzeżu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o pomocy społecznej (cd.)
Głosowanie nr 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Głosowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38
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45
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senator sprawozdawca
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o wyposażeniu
morskim (cd.)
Głosowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz
niektórych innych ustaw (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (cd.)
Głosowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Głosowanie nr 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Głosowanie nr 20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 23  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
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32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.
Spis treści

(Obrady w dniu 14 grudnia)
Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróścikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zamknięcie dyskusji
Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Dobrzyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wznowienie obrad
Głosowanie nr 25  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Wiesław Dobkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogusława Orzechowska  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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87
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88
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senator Jan Dobrzyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

92
93
95
96
96

(Obrady w dniu 15 grudnia)
Wznowienie posiedzenia
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Głosowanie nr 27  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Głosowanie nr 28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Głosowanie nr 29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 31  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 33  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 34  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 35  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 36  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Podjęcie uchwały
Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na
„Wujku” (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr 37  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Głosowanie nr 38  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Podjęcie uchwały
Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników
w Szczecinie i na Wybrzeżu (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Głosowanie nr 39  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Głosowanie nr 40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Podjęcie uchwały
Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Głosowanie nr 41  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Głosowanie nr 42  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Głosowanie nr 43  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Podjęcie uchwały
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Głosowanie nr 44  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Głosowanie nr 45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego
Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem
Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół
dotyczący statusu międzynarodowych dowództw
wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu
Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia
9 lipca 2016 r.
Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji
Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Renata Szczęch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkty 10. i 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu
Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej
z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami
wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r.
i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia
18 grudnia 1990 r.; ustawa o ratyfikacji Protokołu
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o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności
Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej
z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r.,
23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu
Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej,
ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia
18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia
1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada
2014 r.
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Jacek Włosowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Zamknięcie dyskusji
Punkt 21. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach
2017–2020”

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Patryk Jaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Otwarcie dyskusji
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 22. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2017–2020”
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Borys-Damięcka .  .  .  .  .  .  . 122
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Barbara Borys-Damięcka .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
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senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 126
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 127
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jakub Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Zamknięcie dyskusji
Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o rachunkowości
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
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senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Wiesław Janczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo
oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
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Punkt 21. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach
2017–2020” (cd.)
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Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
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Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca
Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
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Podjęcie uchwały
Punkt 27. porządku obrad: stawa o Prokuratorii
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Podjęcie uchwały
Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności
senator sprawozdawca
Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 71  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 72  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 73  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 74  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 75  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Głosowanie nr 76  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Głosowanie nr 77  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Podjęcie uchwały
Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2016 (cd.)
Głosowanie nr 78  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Podjęcie uchwały
Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2016 (cd.)
Głosowanie nr 79  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Podjęcie uchwały

32. posiedzenie Senatu w dniu 13, 14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.
Spis treści

379

(Obrady w dniu 20 grudnia)
Wznowienie posiedzenia
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
Głosowanie nr 80  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
senator Grzegorz Napieralski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św.
Brata Alberta Chmielowskiego
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
senator Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
senator Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr 81  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Podjęcie uchwały
Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy
Szkolnej
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
Otwarcie dyskusji
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr 82  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
Podjęcie uchwały
Wznowienie obrad
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
Głosowanie nr 83  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
Głosowanie nr 84  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247
Uzupełnienie porządku obrad
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
senator Jan Dobrzyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
Wznowienie obrad
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250

senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
Głosowanie nr 85  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252
senator Grzegorz Napieralski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 86  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
senator sprawozdawca
Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
senator Arkadiusz Grabowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265
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senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 271
senator Adam Bielan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 273
senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 273
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 274
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 277
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 278
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 278
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 278
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290
senator Jan Dobrzyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292
senator Artur Warzocha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 295
senator Waldemar Bonkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 296
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297
senator Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 302
Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Artur Warzocha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 302
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 303
Zapytania i odpowiedzi
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Justyna Skrzydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Justyna Skrzydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 306
Zapytania i odpowiedzi
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 306
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 306
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski  .  .  .  .  .  .  .  . 306
Zapytania i odpowiedzi
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senator Robert Gaweł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 307
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senator Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 308
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska
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Andrzej Szweda-Lewandowski  .  .  .  .  .  .  .  . 309
Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 310
Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
senator sprawozdawca
Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
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Podjęcie uchwały
Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych
innych ustaw (cd.)
Głosowanie nr 88  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312
Podjęcie uchwały
Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (cd.)
Głosowanie nr 89  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312
Podjęcie uchwały

(Obrady w dniu 21 grudnia)
Wznowienie posiedzenia
Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 314
Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 314
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