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Porządek obrad

45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

2. Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

8. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

9. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności fi-
nansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

10.  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

11. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

12. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

13. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

14. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

15. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych 
ludzi.

16. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 
oraz zmianie niektórych innych ustaw.

17. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

18. Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.



19. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

20. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku 
wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

21. Punkt skreślony z porządku obrad Senatu.

22. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

23. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych in-
nych ustaw.

24. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

25. Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

26. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji pol-
skiej” NKWD z 1937 r.

27. Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Ko-
mitetu Polskiego.

28. Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszew-
skiego.

29. Ustawa – Prawo wodne.

30. Ustawa o Sądzie Najwyższym.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
    do spraw strategicznej infrastruktury 
    energetycznej Piotr Naimski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ przewodniczący Witold Kołodziejski 
  ‒ zastępca przewodniczącego  
     Teresa Bochwic 
   ‒ członek KRRiT Janusz Kawecki 
  ‒ członek KRRiT Andrzej Sabatowski 
  ‒ członkini KRRiT  
     Elżbieta Więcławska-Sauk

Krajowa Rada Sądownictwa  ‒ przewodniczący Dariusz Zawistowski

Rada Mediów Narodowych  ‒ przewodniczący Krzysztof Czabański

Rzecznik Praw Obywatelskich  ‒ Adam Bodnar

Sąd Najwyższy  ‒ pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf 
  ‒ prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  ‒ sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ podsekretarz stanu  
     Magdalena Gawin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ‒ sekretarz stanu Aleksander Bobko

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ podsekretarz stanu Zbigniew Babalski

Ministerstwo Rozwoju  ‒ podsekretarz stanu Paweł Chorąży

Ministerstwo Sportu i Turystyki  – minister Witold Bańka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Jakub Skiba

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ minister, prokurator generalny  
     Zbigniew Ziobro 
  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska  ‒ sekretarz stanu, pełnomocnik  
     rządu do spraw polityki klimatycznej 
     Paweł Sałek 
  ‒ podsekretarz stanu Mariusz Gajda



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 
Michał Seweryński i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czterdzieste piąte posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-

tora Łukasza Mikołajczyka oraz pana senatora Marka 
Pęka. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Łukasz Mikołajczyk.

Informuję, że Sejm na czterdziestym piątym posie-
dzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. przyjął jedyną poprawkę 
zgłoszoną przez Senat do ustawy o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Informuję, że protokół czterdziestego drugiego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrze-
żeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu 
Senatu.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 5 lipca 2017 r. 
minister spraw wewnętrznych i administracji przeka-
zał Senatowi informację na temat działalności Policji, 
określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym 
informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej 
ustawy, za 2016 r. Zawarta jest ona w druku nr 544. 
W dniu 7 lipca 2017 r. skierowałem informację do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. zapo-
znała się z informacją i poinformowała mnie o tym.

Informuję ponadto, że w dniu 13 czerwca 2017 r. 
prokurator generalny przekazał Senatowi jawną rocz-
ną informację o łącznej liczbie osób, wobec których 
został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli 
i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kon-
troli operacyjnej. Zawarta jest ona w druku nr 530. 

W dniu 22 czerwca 2017 r. skierowałem informację do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja na posiedzeniu 11 lipca 2017 r. zapoznała się 
z informacją i poinformowała mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 
drugiego oraz trzeciego 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.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolejno-
ści rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad, 
czyli ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów, i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
pierwszego porządku obrad.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i za-
kłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego po-
rządku obrad. Chcielibyśmy również – taka będzie 
moja propozycja – od razu przegłosować ten punkt.

Następne propozycje uzupełnienia: ustawa 
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu szóstego porządku obrad; usta-
wa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu siódmego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o podat-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
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45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Jestem przeciwny wprowadzeniu punktu dziesią-
tego, który dotyczy wprowadzenia zmian do ustawy 
uchwalonej miesiąc temu.

(Senator Alicja Zając: A ja wszystkich…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Rozumiem, Panie Marszałku.
Mam pytanie, czy są jeszcze jakieś…
Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, pan marszałek zaproponował, 

aby rozpatrywać jako punkt drugi punkt, który doty-
czy zapasów ropy naftowej i gazu ziemnego. Ja bym 
chciał zapytać o powody tego przeniesienia. To jest 
bardzo poważna ustawa. To jest ustawa, która z jednej 
strony gwarantuje ciągłość utrzymywania zasobów, 
a z drugiej strony powoduje niepokój. Obywatele 
obawiają się, że będą wzrastać koszty utrzymania 
w związku ze wzrostem cen gazu, i to nie tylko w wy-
niku tej ustawy. Myśmy powinni mieć troszkę wię-
cej czasu na zastanowienie się nad tym wszystkim. 
Dlatego chciałbym znać powody, dla których pan 
marszałek wnosi o to, żeby w tak przyspieszonym 
tempie procedować nad tą ustawą.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale teraz, Panie Senatorze, nie rozmawiamy na 

temat kolejności punktów. Jeśli pan jest przeciwko, 
to proszę zgłosić wniosek formalny. Ja zadałem py-
tanie…

(Senator Bogdan Klich: Nie, ja nie jestem prze-
ciwko.)

Dobrze. Ja zadałem pytanie, a pan zadał drugie 
pytanie. Proszę o odpowiedź na moje pytanie.

Powtórzę: jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione pro-
pozycje.

W tej chwili nie jesteśmy w fazie zadawania ja-
kichkolwiek pytań, tylko po prostu…

(Senator Bogdan Klich: To ja za chwileczkę zadam 
to samo pytanie.)

Nie ma takiej formuły, która pozwoliłaby na to, 
żeby teraz zadawać pytania i prowadzić dyskusję, 
Panie Senatorze.

Czy pan zgłasza wniosek, żeby nie rozpatrywać 
tego punktu jako punktu drugiego?

Senator Bogdan Klich:
Ja zgłaszam wniosek, żeby nie zmieniać kolej-

ności rozpatrywania punktów i żeby je rozpatrywać 
w takiej kolejności, jak to ustaliliśmy na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów.

ku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu ósmego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finanso-
wanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego punk-
tu jako punktu dziewiątego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dziesiątego 
porządku obrad; ustawa o zmianie niektórych ustaw 
związanych z systemami wsparcia rodzin – i rozpa-
trzenie go jako punktu jedenastego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwu-
nastego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spół-
dzielcze – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
trzynastego porządku obrad; ustawa o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punk-
tu czternastego porządku obrad; ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu piętnastego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego 
i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego punk-
tu jako punktu szesnastego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia – i rozpatrzenie go jako siedemnaste-
go punktu porządku obrad; ustawa o wykonywaniu 
zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez 
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 
– i rozpatrzenie go jako punktu osiemnastego po-
rządku obrad.

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

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw co do wprowadzenia punktu 

dziesiątego: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska.

Miesiąc temu uchwalaliśmy na wniosek PiS 
ustawę dotyczącą podporzadkowania rządowi woje-
wódzkich funduszy ochrony środowiska i zaledwie 
po miesiącu procedujemy zmianę tej ustawy. To po-
kazuje, w jaki sposób, w jakim pośpiechu proceduje 
się obecnie ustawy.

(marszałek S. Karczewski)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Europejskiej. Przeprowadzono procedurę, prace 
nad tą uchwałą. Jest sprawozdanie w sprawie 
uchwały. Piszę do pana marszałka kolejne pisma, 
a pan, Panie Marszałku, jak się wydaje, chce pobić 
rekord w tej Izbie, odmawiając umieszczenia tego 
punktu w porządku obrad, jakimkolwiek porządku 
obrad.

Zatem wnoszę jednak o uzupełnienie porząd-
ku, tak jak mówią przepisy, dobre zasady i obyczaj 
Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani senator Zdrojewska.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
Następny będzie pan senator.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę naszej Izby 

na to, że bardzo trudno jest mieć uwagi do porząd-
ku obrad, skoro pan przed chwilą w trybie szybkim 
przeczytał wprowadzone dodatkowo punkty i nawet 
nie zdążyliśmy ich zanotować, nie zdążyliśmy… Tak 
że zwracam na to uwagę i w przyszłości, jeżeli pan 
marszałek wie o czymś takim, może byśmy dostawali 
chociaż propozycje. To jest taki wniosek na przy-
szłość.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale to nie 
jest w sprawie porządku obrad.)

To jest… Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to, Pani 

Senator…)
To jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: W tej chwili pa-

dło… Ja odpowiem na to… Dobrze, ja rozumiem. Pani 
Senator, w tej chwili rozmawiamy na temat porządku, 
a nie na temat spraw porządkowych, rozmawiamy 
o porządku obrad. A ja pani odpowiem, dobrze, ja 
już odpowiem, bo…)

Ale ja jeszcze nie skończyłam, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, ale… 

Bardzo proszę, Pani Senator, o zakończenie swojej 
wypowiedzi i konkluzję.)

Dziękuję bardzo.
Bo pan marszałek mi przerwał zupełnie niepo-

trzebnie. Ja uważam, że to dotyczy całej naszej Izby, 
no bo proszę powiedzieć, jak mamy wytłumaczyć…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ja wy-
tłumaczę.)

…jak mamy rozmawiać o porządku obrad…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze.)
…skoro nie mamy tego porządku obrad. Dziękuję 

bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie ma.
Możemy głosować.
Najpierw przegłosujemy wniosek dotyczący sprze-

ciwu pana marszałka Borusewicza. Głosujemy w ten 
sposób, że zapytam, kto jest za moim wnioskiem, aby 
uzupełnić porządek obrad o punkt: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska – i rozpatrzyć 
go jako punkt dziesiąty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 56 było za, 26 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

punkt: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska będzie rozpatrywany w ramach tego po-
rządku obrad jako punkt dziesiąty.

Następny wniosek, pana senatora Klicha, dotyczy 
tego, aby nie uwzględniać mojej propozycji przenie-
sienia punktu: ustawa o zmianie ustawy o zapasach 
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, i roz-
patrzenia tego punktu jako drugiego. Pan senator jest 
za tym, aby ten punkt pozostał – tak jak pierwotnie 
ustalono – punktem dziewiątym.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za tym, aby to był punkt drugi?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 60 – za, 24 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że ta 

ustawa będzie rozpatrywana jako punkt drugi.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad czterdziestego piątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej…

A nie, przepraszam.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprawdzie porządek obrad jest przeolbrzy-

mi, niemniej chcąc skorzystać z uprawnień se-
natora do zgłaszania projektów, projektu uchwa-
ły w tym przypadku… Zgłosiłem już w lutym 
projekt uchwały o poparciu kandydatury pana 
Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

Ja rozumiem, że został zgłoszony jeden wniosek 
formalny, pana senatora Rulewskiego, i jest sprzeciw 
pana senatora Martynowskiego, więc możemy przy-
stąpić do głosowania.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Rulewskiego.

Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 
dotyczący uchwały, o której mówił pan senator? Kto 
jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosujemy i za chwileczkę podam wyniki gło-

sowania.
Proszę podać wyniki głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w sprawie porządku obrad?
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, ad vocem pańskiej repliki w sto-

sunku do pani senator Zdrojewskiej. Pani senator 
Zdrojewska nie mówiła o konkretnym porządku ob-
rad, bo na spotkaniu klubu myśmy sobie omówili ten 
porządek obrad…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No to dobrze, 
no to się cieszę.)

…po posiedzeniu Konwentu Seniorów, omówili-
śmy go dokładnie. Pani senator Zdrojewska mówiła 
o tym, że senatorowie powinni mieć elementarne 
minimum czasu, żeby po prostu przygotować się do 
poszczególnych punktów. I nie może być tak…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, nie…)
…że jesteśmy na sali zaskakiwani, Panie 

Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …ja zupełnie 

inaczej, Panie Senatorze, zrozumiałem wypowiedź 
pani senator. Zupełnie inaczej.)

Posiedzenie Konwentu Seniorów jest o godzi-
nie 10.00, o 10.15 się kończy, o 11.00 głosujemy nad 
porządkiem obrad, do którego wchodzi kilkanaście 
różnych nowych punktów. W związku z tym żaden 
z senatorów, żadna z pań senator nie mają szans na 
to, żeby się do tego dobrze przygotować. To jest zła 
praktyka i o tym mówiła pani senator Zdrojewska.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja zrozumiałem tę wypowiedź trochę inaczej, no 

ale już trudno. Dobrze. Nie będziemy w tej chwili 
komentować spraw porządkowych. Miejscem takiej 
dyskusji jest posiedzenie Konwentu Seniorów i na 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję.
Zaraz pani senator wytłumaczę.
Ktoś jeszcze?
Pan senator Martynowski.
(Głosy z sali: Ma rację.)

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja składam wniosek przeciwny do wniosku pana 

senatora Rulewskiego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Pan senator? Nie.
Ktoś jeszcze się zgłaszał?
Ja tylko odpowiem, w drodze wyjątku, pani senator. 

Mianowicie w Konwencie Seniorów wszystkie te punkty 
omawialiśmy. Był przedstawiciel państwa klubu. I po to są 
później ustalane odpowiednie terminy posiedzeń klubów, 
aby na posiedzeniach poszczególnych klubów omówić 
ten porządek obrad. Tak więc nie będziemy dublować 
w tej chwili tego, co powinno być na posiedzeniu klubu.

Pan senator. Proszę bardzo.
Czy w sprawie porządku obrad?
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, no 

tak, przecież tylko o tym mówiliśmy.)
No to dobrze. Chciałem tylko się zabezpieczyć 

i mieć pewność. (Wesołość na sali)
Proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście ja chcę zgłosić identyczny wniosek 

jak nasz szef, pan senator, ale warto też się pokusić 
o jego uzasadnienie. Otóż, Szanowny Panie Senatorze 
Rulewski, ja rozumiem, że pan chce, aby Wysoka 
Izba, Senat potwierdził wybór czy też zasadność wy-
boru pana Tuska na szefa Rady Unii Europejskiej. 
Mnie się wydaje, że nie ma takiej potrzeby. Jeżeli to 
jest konieczne, to wolałbym, aby uznać, że ten wybór 
jest niezasadny i Senat Rzeczypospolitej nie powinien 
tego wyboru akceptować. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Pytanie do pana marszał-

ka, czy…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, już dziękuję bardzo. Proszę już 

w tej sprawie nie zabierać głosu. Zaraz to przegło-
sujemy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, zagłosujmy.)
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45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Goście! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu mam 

zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac na posie-
dzeniu komisji, które odbyło się 5 lipca i dotyczy-
ło ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów.

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie oraz ustawę z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 
treści tych dokumentów.

Zmiany w ustawie z czerwca 2010 r. o sporcie spro-
wadzają się m.in. do rozszerzenia definicji pojęcia 
„sport” – w następstwie tej nowelizacji sportem będzie 
również współzawodnictwo oparte na aktywności in-
telektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku 
sportowego – oraz rozszerzenia katalogu okoliczności 
wyłączających możliwość pełnienia funkcji członka 
zarządu polskiego związku sportowego. Nie będzie 
można łączyć tej funkcji z pracą na rzecz minister-
stwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do 
spraw kultury fizycznej, jak również z funkcją trenera 
kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szko-
leniowym kadry narodowej w tym samym sporcie. 
Członek zarządu polskiego związku sportowego po-
nadto nie będzie mógł pełnić funkcji członka organu 
podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku 
sportowego usługi, dostawy lub robót budowalnych, 
w tym usługi sponsoringu, jak również być osobą 
najbliższą, w rozumieniu kodeksu karnego, dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą polegającą na 
świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego 
usług, dostaw lub robót budowlanych, oraz być osobą 
najbliższą, w rozumieniu kodeksu karnego, m.in. dla 
osoby posiadającej w spółkach prawa handlowego 
akcje lub udziały oraz będącej wspólnikiem spółki 
osobowej prawa handlowego. Ponadto osoba ta, czy-
li członek zarządu polskiego związku sportowego, 
nie może być pracownikiem, funkcjonariuszem lub 
żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również 
nie może być osobą, która była karana dyscyplinar-
nie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym 
większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji. Ponadto 
członek zarządu polskiego związku sportowego nie 
będzie mógł posiadać żadnych akcji lub udziałów 
w spółkach prawa handlowego prowadzących dzia-
łalność gospodarczą związaną z realizacją przez 

posiedzeniu Konwentu Seniorów na ten temat mo-
żemy porozmawiać.

Jeśli jest potrzebny czas, pan senator mógł złożyć 
wniosek o przesunięcie obrad o pół godziny. Wniosek 
byłby wystarczający. Ja zrozumiałem, że skoro żaden 
klub nie zgłaszał wniosku o przesunięcie rozpoczęcia 
obrad, to państwo zapoznali się z porządkiem obrad. 
Taki wniosek mogłem wyciągnąć.

Dobrze, czy w sprawie… Ja już trzeci raz zadam 
pytanie: czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 
zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nie. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad czterdziestego piątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Głosowanie nad punktem drugim porządku ob-
rad, czyli ustawą o zmianie ustawy o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na ryn-
ku naftowym oraz niektórych innych ustaw zostanie 
przeprowadzone bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu. Jeśli zostaną zgłoszone wnioski legislacyj-
ne do tej ustawy, głosowanie odbędzie się po krót-
kiej przerwie w obradach. Ale i tak ogłosimy krótką 
przerwę, 10-, 15-minutową, aby wszyscy senatorowie 
mogli wziąć udział w głosowaniu.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że zgodnie z art. 85h ust. 2 Regulaminu 
Senatu nad punktem dotyczącym informacji o dzia-
łalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. oraz 
nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2016 r. przeprowadzi-
my debatę łączną.

Dzisiaj o godzinie 14.00 zostanie zarządzona go-
dzinna przerwa w obradach. Punkt dotyczący in-
formacji o działalności Sądu Najwyższego w 2016 r. 
rozpatrzymy dziś w godzinach popołudniowo-wie-
czornych.

Punkt dotyczący sprawozdania o stanie ochrony 
języka polskiego za lata 2014–2015 rozpatrzymy jutro, 
tj. 13 lipca.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 537, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 537 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, pana senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(marszałek S. Karczewski)
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45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

(senator sprawozdawca A. Kamiński) Szanowni Państwo, w czasie prac komisja wy-
słuchała uzasadnienia. Pan minister sportu Jarosław 
Stawiarski przedstawił cel i przedmiot tejże ustawy.

Komisja zapoznała się również z opinią Biura 
Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której m.in. 
została przedstawiona wątpliwość natury konstytu-
cyjnoprawnej. W następstwie właśnie tej nowelizacji 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumen-
tów, członek zarządu polskiego związku sportowego 
zostanie uznany za osobę pełniącą funkcję publicz-
ną, a w rezultacie osoba kandydująca na tę funkcję 
będzie zobowiązana złożyć oświadczenie lustracyj-
ne – o czym już wcześniej wspomniałem. Powołano 
się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 
2007 r., który zakwestionował podobne rozwiąza-
nie w nieobowiązującej już ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Według legislatora 
nowelizacja ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
może być uznana za niekonstytucyjną. Jednak pod-
czas dyskusji na ten temat komisja przyjęła przedsta-
wioną argumentację wnioskodawców, podkreślającą 
konieczność stawiania wysokich wymagań etycznych 
i moralnych osobom zaangażowanym w funkcjono-
wanie polskich związków sportowych. Ograniczenie 
wprowadzono ze względu na konieczność ochrony 
wartości konstytucyjnej, jaką jest moralność publicz-
na. Ponadto ta opinia dotyczy już nieobowiązującej 
ustawy o sporcie kwalifikowanym. Obecnie mamy 
nową ustawę regulującą kwestie sportu.

Komisja zapoznała się również z uwagami szcze-
gółowymi legislatora dotyczącymi procedowania 
ustawy oraz dokonała dogłębnej analizy proponowa-
nych 10 poprawek. Ostatecznie komisja jednogłośnie 
przyjęła 7 poprawek. Są one przedstawione w druku 
nr 537 A. Są to poprawki nr 1–4 oraz 6–8. Ostatecznie 
komisja jednogłośnie przyjęła te 7 poprawek.

W trakcie dyskusji przewodniczący, pan prof. 
Wiatr, zgłosił poprawkę dotyczącą art. 36, mówią-
cego o świadczeniu pieniężnym ze środków budżetu 
państwa przysługującym reprezentantom Polski na 
igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzy-
skach głuchych. Chodziło o to, żeby doprecyzować 
w ust. 2 pkcie 7 warunki dla osoby otrzymującej 
świadczenie tak, aby nie była karana dyscyplinarnie 
za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jed-
nostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej 
niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar. I ta 
poprawka również została przyjęta. Jest to poprawka 
nr 5 we wspomnianym przeze mnie druku nr 537 A.

W dalszej części dyskusji z kolei pan senator 
prof. Żaryn odniósł się do art. 9 ust. 3 pkt 9 ustawy, 
mówiącego, że członek zarządu polskiego związku 
sportowego nie może być osobą, która była pracow-
nikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 

związek jego zadań statutowych. Dotychczas mógł 
posiadać maksymalnie 10%.

Ustawa ta wprowadza również zakaz pełnienia 
funkcji członka organu kontroli wewnętrznej pol-
skiego związku sportowego przez osobę, która była 
pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem or-
ganów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz wpro-
wadza nakaz powstrzymania się przez członka zarzą-
du i członka organu kontroli wewnętrznej polskiego 
związku sportowego od działalności sprzecznej z in-
teresami polskiego związku sportowego oraz określe-
nia sposobu postępowania w przypadku zaistnienia 
sprzeczności interesów.

Ustawa wprowadza możliwość uczestniczenia 
w lidze zawodowej w grach zespołowych klubów 
działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, jak również przewiduje objęcie nadzorem mi-
nistra właściwego do spraw kultury fizycznej decyzji 
dyscyplinarnych i regulaminowych władz polskich 
związków sportowych związanych z organizacją 
współzawodnictwa sportowego. W efekcie noweli-
zacji nastąpi wyeliminowanie z katalogu środków 
nadzorczych ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej decyzji o wstrzymaniu wykonania decyzji 
władz polskiego związku sportowego i wezwaniu ich 
do jej zmiany lub uchylenia w określonym terminie.

Ustawa umożliwia ministrowi właściwemu do 
spraw kultury fizycznej przyznawanie specjalnego 
stypendium sportowego członkowi kadry narodowej, 
który nie osiągnął wyniku sportowego. Nowelizacja 
spowoduje uporządkowanie oraz doprecyzowanie 
przepisów dotyczących stypendiów sportowych za 
osiągnięte wyniki we współzawodnictwie między-
narodowym, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz 
odznak. Ustawa uzupełnia katalog przesłanek przy-
znania świadczenia pieniężnego ze środków budże-
tu państwa. Prawa do świadczenia nie będzie miała 
osoba, która była karana dyscyplinarnie za doping 
w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 
24 miesiące dyskwalifikacji.

W następstwie nowelizacji ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów, członek zarządu 
polskiego związku sportowego zostanie uznany za 
osobę pełniącą funkcję publiczną, a w rezultacie oso-
ba kandydująca na tę funkcję będzie obowiązana zło-
żyć oświadczenie lustracyjne. Właściwym organem 
do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez 
kandydata na członka zarządu polskiego związku 
sportowego będzie minister właściwy do spraw kul-
tury fizycznej.
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45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

(senator sprawozdawca A. Kamiński) Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy pan senator się zgadza?
(Senator Ryszard Majer: Tak.)
Wobec tego pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mamy jakiekolwiek rozeznanie, jeżeli chodzi 

o dzisiejsze związki sportowe i liczbę osób, które 
dzisiaj działają w związkach sportowych, a które 
podlegałyby tej ustawie? Nie chodzi o te, które będą 
składały oświadczenia, tylko te, które dzisiaj działają. 
Czy wiemy, ile to jest osób?

Senator Andrzej Kamiński:

W czasie prac komisji nie było mowy na ten temat, 
więc ja tych informacji nie posiadam.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Przyłączam się do pytania, które zadał pan se-
nator Majer, bo i moją ciekawość budzi to, że w tej 
ustawie tego nie rozstrzygnięto. Nadto rozszerzam 
pytania.

Czy członek organu kontroli wewnętrznej może 
pełnić tę funkcję, gdy uprzednio został skazany 
np. za użycie dopingu i w związku z tym był zdys-
kwalifikowany przez 24 miesiące? To jest drugie 
pytanie.

Trzecie pytanie. Chciałbym wiedzieć, czy usta-
wodawcy w trakcie prac komisji łącznie z rządem 
zastanawiali się nad niewątpliwie trudną kwestią. 
Otóż wielu sportowców, którzy pełnią funkcje dzia-
łaczy, a jednocześnie mają wielkie osiągnięcia, nie-
malże siłą albo pod groźbą sankcji wciągnięto m.in. 
do sportu gwardyjskiego opanowanego przez organy 
MSW. Osiągnęli sukcesy. Na mocy tej ustawy będą 
oni musieli, jak myślę, bo chyba tak ta poprawka sta-
nowi, zrezygnować z pełnionych funkcji, narażając 
na szwank swoją opinię. Zatem pytanie jest takie: 
czy państwo rozważali możliwość indywidualizacji 
tego typu zachowań? Oczywiście myślę o tych spor-
towcach, którzy żyli wyłącznie z osiągów, w sensie 
kariery sportowej, a nie splamili się żadną działal-
nością agencyjną czy to jako współpracownik, czy 
jako donosiciel.

bezpieczeństwa państwa. Padło pytanie pana pro-
fesora, jak traktować osoby, które były informato-
rami służb bezpieczeństwa, tzw. osobowe źródła 
informacyjne.

Ostatecznie, tak jak już wspomniałem, komisja 
przedstawia Senatowi Rzeczypospolitej w druku 
nr 537 A poprawki, które jednogłośnie zostały przy-
jęte przez komisję, i wnosi o przyjęcie ustawy wraz 
z poprawkami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

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 Majer.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję 
ministerstwu sportu za przygotowanie tej nowelizacji. 
To jest nowela oczekiwana, bo ma ona na celu oczysz-
czenie życia publicznego i to, o czym pan sprawoz-
dawca raczył powiedzieć, podwyższenie standardów 
etycznych, moralnych. Ja rozumiem, że członkowie 
zarządu będą składali oświadczenia lustracyjne przed 
obejmowaniem funkcji. A co będzie się działo z oso-
bami, które w tej chwili pełnią te funkcje? Czy one 
też mają jakiś okres na złożenie oświadczeń lustra-
cyjnych? Jak ustawodawca proponuje to rozwiązać 
w tej chwili?

Senator Andrzej Kamiński:
Muszę w tym momencie sięgnąć do proponowanej 

ustawy i zmian, bo ten temat jest rozstrzygnięty, tylko 
ja w tej chwili nie potrafię go wprost przedstawić…

(Senator Jan Rulewski: Nie ma tego.)
(Senator Piotr Wach: W poprawkach jest.)
W poprawkach?
(Senator Piotr Wach: W poprawkach, w punkcie 

siódmym. Tak mi się wydaje.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Art. 3.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Art. 3.)
Przepraszam bardzo, ale nie mogę tego znaleźć.
(Głos z sali: To do pana ministra.)
To może skierujemy to do pana ministra, bo w tej 

chwili nie potrafię tego znaleźć.
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Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze, ja to mówię w imieniu wie-

lu reprezentantów Polski, wybitnych zawodników, 
złotych medalistów olimpijskich, którzy pobierali 
w tamtym systemie wynagrodzenie, tylko podpisu-
jąc listę, i rzeczywiście niektórzy z klubów gwar-
dyjskich byli w Milicji Obywatelskiej, a niektórzy 
też, o czym mi mówili, pobierali wynagrodzenie ze 
Służby Bezpieczeństwa. Jaka będzie sytuacja tych 
osób, które nie pełniły, jak wiadomo, żadnych funkcji, 
ale przysporzyły chwały polskiemu sportowi? Nikt 
wtedy tymi sprawami się nie zajmował… Czy pan 
może rozjaśnić mi i obywatelom, jaka będzie sytuacja 
tych osób? To nie są ludzie starzy.

Senator Andrzej Kamiński:
Ja w tej chwili nie jestem w stanie panu tego wy-

jaśnić.
(Senator Tomasz Grodzki: Nie było o tym mowy 

na posiedzeniu komisji?)
Nie mogę…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji? To 

w takim razie ja w tej sprawie będę zwracał się do 
pana ministra, żebym dostał odpowiedź na piśmie, 
wtedy będę miał rozjaśnioną sytuację. Bo do mojego 
biura…

(Senator Marek Borowski: Pan minister jest.)
(Senator Tomasz Grodzki: To niech odpowie.)
(Senator Marek Borowski: I odpowie.)
A, pan minister jest. Witam pana ministra. Pan 

przecież też jest sportowcem i pańscy koledzy…
(Senator Grażyna Sztark: Ale jest za młody, żeby 

pamiętać.)
No nie, wiadomo, że…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Kolejne pytanie zada pan senator Robert 

Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Panie Marszałku, ja o trochę mniej kontrowersyjny 

punkt zapytam. Tak mnie trochę zmartwiło to, co 
jest w pkcie 5. Chodzi o wprowadzenie możliwości 
uczestniczenia w lidze zawodowej w grach zespoło-
wych klubów działających jako spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Swego czasu wprowadzono za-
pis, że mają być to tylko spółki akcyjne, ten przepis 

Senator Andrzej Kamiński:

Panie Senatorze, tak szczegółowo nie rozma-
wialiśmy na temat sytuacji, które pan przedstawił 
w pytaniu. Nie potrafię się po prostu do nich odnieść. 
Prosiłbym, żeby jednak przekierować to pytanie do 
pana ministra, bo na posiedzeniu komisji nie było na 
ten temat dyskusji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja jakby w ramach konty-

nuacji tego pytania… Jest orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 2007 r., które mówi, że funkcjo-
nowanie w związkach sportowych to nie jest funkcja 
publiczna. Wracam do tych nieszczęsnych szerego-
wych MO czy LWP, którzy po prostu kopali piłkę 
np. w Gwardii Warszawa albo w Legii Warszawa 
czy w podobnych klubach gwardyjskich w Polsce 
i to był ich jedyny związek z tym pionem. Czy oni 
też zostaną uznani za funkcjonariuszy komunistycz-
nego systemu? Bo co do istoty ustawy oczywiście nie 
mamy wątpliwości, ale rykoszetem może ona uderzyć 
w niewinnych ludzi.

Senator Andrzej Kamiński:

Jeżeli mogę, to odpowiem w ten sposób. Nie 
wszystkie te osoby będą się starały o to, aby być człon-
kami zarządu czy pełnić funkcje kontrolne w polskim 
związku sportowym, a jeżeli będą startowały, to będą 
musiały przedstawić swoje oświadczenie lustracyjne 
i decyzja będzie podejmowana.

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie mogą.)
(Senator Tomasz Grodzki: Jeżeli był funkcjona-

riuszem, to nie może.)
Jeżeli był funkcjonariuszem, to oczywiście…
(Senator Tomasz Grodzki: A szeregowy…)
Było też pytanie o pewną analizę, więc jeżeli takie 

oświadczenie będzie złożone, to na pewno będzie 
również analiza tego oświadczenia.

(Senator Jan Rulewski: Ale nie…)
To jest takie moje odczucie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.
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(senator R. Dowhan) (Senator Jan Rulewski: …że niewielka liczba akcji 
dyskwalifikuje? Przecież w interesie państwa jest, 
żeby jak najwięcej obywateli nabywało akcje i udzia-
ły, w tym spółek państwowych.)

Panie Senatorze, tutaj chodzi przede wszystkim 
o zasadę przejrzystości. Tak więc…

(Senator Jan Rulewski: Posłowie i senatorowie 
mogą.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to…
(Senator Robert Dowhan: Jeszcze…)
Senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Jeszcze aby doprecyzować… Pan senator spra-

wozdawca wspomniał, że wprowadzenie możliwości 
bycia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością daje 
możliwość… Tu nie zrozumiałem. Chodziło o to, aby 
mogło zostać utworzonych więcej lig zawodowych 
albo że gdzieś liga zawodowa jest blokowana, po-
nieważ nie ma spółek akcyjnych… Może pan podać 
przykłady dziedzin sportu, w których tak się dzieje?

Senator Andrzej Kamiński:
Nie mam aż tak dokładnych wiadomości, mogę 

tylko jeszcze uzupełnić moją wypowiedź i powie-
dzieć, że wprowadzenie właśnie tej zmiany umożli-
wia uczestnictwo w lidze zawodowej większej liczby 
klubów sportowych, które faktycznie funkcjonują 
jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak 
więc daje się tym klubom możliwość uczestniczenia 
również w lidze zawodowej. To jest główna zasada, 
która tu przyświecała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję panu…
Aha, jeszcze… Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Senatorze Sprawozdawco! Ja tak zachęcony głosami 
senatorów z Platformy Obywatelskiej, którzy troszczą 
się o – powiem wprost – prawa agentury w związkach 
sportowych, chciałbym zapytać, jaki w ogóle był duch 
dyskusji wokół tego problemu w komisji.

A dlaczego jestem zaniepokojony? Zaniepokojony 
jestem dlatego, że przecież wielu wybitnych sportow-
ców z czasów wcześniejszych to byli uczciwi ludzie, 

się sprawdza. Wiele klubów działających w ramach 
stowarzyszeń, kiedy jakby wchodziło w ligi zawo-
dowe, musiało przekształcić się czy założyć sporto-
we spółki akcyjne i wpłacić jeszcze kilka lat temu 
niebagatelny kapitał. I to dawało przede wszystkim 
takie mocne podwaliny pod działalność sportową 
i pod działalność samego klubu. Ale z drugiej stro-
ny działanie w ramach spółek akcyjnych wiąże się 
z większą odpowiedzialnością, bo, jak sama nazwa 
mówi, mamy podział na akcje. A więc jest to coś, co 
jest namacalne, w przeciwieństwie do spółek z o.o., 
które można w prostszy sposób zlikwidować czy też 
ogłosić ich upadłość. Jaki zamiar przyświeca zmianie 
tego punktu?

Senator Andrzej Kamiński:

Proponowana zmiana pozwoli na rozwiązanie 
trudności w utworzeniu ligi zawodowej pojawiają-
cych się pod rządami przepisów w obecnym brzmie-
niu. Chodzi o trudności wynikające z niewystarcza-
jącej liczby klubów działających w formie spółek 
akcyjnych, od której zależy możliwość utworzenia 
ligi zawodowej. Czyli rozszerza się tutaj możliwość 
tworzenia lig zawodowych, tak aby była możliwość 
tworzenia ich również przez spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja wracam… To takie istotne pytanie, chodzi 

o poprawność. Członek władz, czyli prezes zarządu, 
w szczególności, lub członek zarządu nie mogą oczy-
wiście posiadać akcji czy też udziałów związanych 
z realizacją przez związek zadań statutowych w takiej 
działalności gospodarczej. Ale w pkcie 8 lit. a powia-
da się, że oni w ogóle nie mogą mieć udziałów w spół-
kach prawa handlowego, akcji lub udziałów. Pytanie 
jest takie: czy 2 akcje w banku PKO, państwowym, 
dyskwalifikują do bycia członkiem tych władz lub 
organu kontrolnego?

Senator Andrzej Kamiński:
Przepis stanowi, że taka osoba nie może w ogóle 

posiadać…
(Senator Jan Rulewski: No ale co jest przyczyną 

tego…)
I to wystarczy.
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(senator J. Rusiecki) niewiele miał do gadania z wyjątkiem tego, że mógł 
pójść do więzienia, jeśli go zaliczono, np. biegacza, 
do klubu gwardyjskiego lub wojskowego, a to było 
dość powszechną praktyką.

Ale pytanie jest innego rodzaju. Nie mając nic 
przeciwko potrzebie dekomunizacji, bo ta ustawa ma 
jednak taki charakter… Czy właściwe jest szczególne 
wyróżnianie, karzące – tak bym powiedział – tych 
wszystkich, którzy składając oświadczenie lustracyj-
ne, natychmiast zostają praktycznie pozbawieni funk-
cji, podczas gdy inni w życiu publicznym, ważniejsi, 
np. posłowie i senatorowie, nie zostają pozbawieni 
tych funkcji, o ile złożą prawdziwe oświadczenie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: O, i to jest problem.)
I w innych władzach…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Były przesunięcia.)
Dlaczego akurat, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

niejako zagięto parol na sportowców, którzy byli siłą 
włączani do wojska, a następnie siłą – pod groźbą 
naruszenia rozkazu, czyli nawet 5-letniego więzienia 
– wcielani jako biegacze do gwardyjskiego klubu… 
I byli żołnierzami lub…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
(Senator Czesław Ryszka: To nie muszą być pre-

zesami dzisiaj.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Na to odpowiedzi nie 

ma, Panie Senatorze.)

Senator Andrzej Kamiński:
Nie chciałbym po prostu odpowiadać na to pyta-

nie, bo myślę, że wnioskodawca, pan minister, więcej 
panu powie na ten temat.

(Senator Jan Rulewski: Przed chwilą pan odpo-
wiedział, że ma to oczyścić życie Polski.)

Tak. Nie wycofuję się z tego.
(Senator Jan Rulewski: Tak pan powiedział.)
No, nie wycofuję się z tego. Odpowiedź padła. Pan 

zadaje drugi raz to samo pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Właściwie zostałem lekko sprowokowany wypo-

wiedzią mojego drogiego kolegi, senatora Rusieckiego. 
Możliwe, że jest to wynikiem mojego pytania, na 
które odpowie minister. 

Panie Senatorze, absolutnie ma pan słuszność co 
do tego, że gość, który donosił na kumpli, to gość, 
który po prostu sprzeniewierzył się podstawowym 
zasadom wychowania. Jednak ja mówiłem o ludziach, 
którzy pobierali pensje, podpisując umowy. Nie zda-
wali sobie nawet sprawy z tego, że to mogło być SB. 

którzy nie tylko byli uczciwi w sporcie, lecz także byli 
uczciwi wobec swoich kolegów. I wcale nie było tak, 
że nie czytali, co podpisują, tylko jak im coś podsta-
wiano, to nie podpisywali. I byli uczciwymi ludźmi. 
I chciałbym się ująć za tymi sportowcami, którzy 
nigdy się nie ugięli nie tylko wobec tego, co jest nie-
moralne w sporcie, wobec dopingu, lecz także wobec 
tego… aby nie donosić czy nie dostarczać informacji 
organom bezpieczeństwa państwa totalitarnego.

Co więcej, powiem, że w nowym czasie, w no-
wej, wolnej, niepodległej Polsce ci ludzie mogą mieć 
inne zajęcia, niekoniecznie muszą zajmować funkcje 
w związkach sportowych. Myślę, że jest taki duch, 
szczególnie wśród młodych działaczy, którzy chcą się 
oczyścić z tej złej przeszłości agenturalnej, która była 
miękkim lądowaniem dla wielu ludzi tajnych służb. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Senator Andrzej Kamiński:
Dziękuję.
Rozumiem, że pan senator pytał o atmosferę…
(Senator Jarosław Rusiecki: Tak jest.)
…i o dyskusję, jaka toczyła się podczas posie-

dzenia komisji. Oczywiście komisja jak najbardziej 
poparła propozycję dotyczącą wyeliminowania 
osób, które działały agenturalnie i były żołnierza-
mi czy pracownikami, funkcjonariuszami Służby 
Bezpieczeństwa. Zwracano również uwagę na to, że 
masa sportowców była jednak sportowcami, którzy 
się po prostu nie dali złamać i byli przeciwni tego typu 
działalności i wzajemnemu donoszeniu.

Zwrócono też uwagę – tu pan senator Żaryn zwra-
cał na to uwagę – że jest jeszcze kwestia osób będą-
cych źródłami informacji, osobowymi źródłami infor-
macji, które nie są ujęte akuratnie w tej propozycji. To 
też jest pewien argument moralny, który należałoby 
uwzględnić ewentualnie w dalszych poprawkach do 
tej ustawy. Ze względu na pewną prawdę, która jest 
podstawą wszelkich naszych działań, powinno się 
również o tych rzeczach mówić. Nie można zamykać 
oczu na to, co się wydarzyło w tym czasie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Tak. W świetle takiego kategorycznego i dość 

prostego, jasnego pytania i odpowiedzi w sprawie 
lustracji chciałbym zadać inne pytanie, poprzedzając 
je jednym stwierdzeniem. Jak brano do woja – a ta 
ustawa jest o wojach – to żołnierz, kandydat do woja 
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(senator J. Fedorowicz) Senator Jan Rulewski:

Senator Dobrzyński wprost się do mnie zwrócił 
i zarzucił mi brak zrozumienia, a ja posługiwałem się 
tu stwierdzeniem, które jest w ustawie. Ustawa mówi, 
że funkcji we władzach związku nie może pełnić 
osoba, która była pracownikiem, funkcjonariuszem 
lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa.

Senator Andrzej Kamiński:

Potwierdzam. Taki jest zapis i tak to należy trak-
tować.

(Senator Jan Dobrzyński: Oficer WSW…)
(Senator Jan Rulewski: Wcielony do służby woj-

skowej.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Do Żandarmerii 

Wojskowej nie wcielali.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sportu 
i turystyki.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na wstępie chciałbym podziękować komisji senac-

kiej i państwu senatorom za dotychczasową konstruk-
tywną pracę nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990.

Można powiedzieć, że ta nowelizacja to jest drugi 
istotny projekt, po ustawie o zwalczaniu dopingu, 
która odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, 
ale także na arenie międzynarodowej, ustawie, która 
w sposób kompleksowy reguluje problem dopingu 
i całą politykę związaną z walką z dopingiem. Jednym 
z jej głównych założeń jest powołanie Polskiej Agencji 
Antydopingowej.

Nowelizacja, którą dzisiaj omawiamy, to jest jak-
by próba kompleksowego, systemowego rozwiązania 
zidentyfikowanych problemów organizacyjnych pol-
skiego sportu. Jestem głęboko przekonany o tym, że 

A w świetle tych badań czy śledztwa nigdy w życiu na 
nikogo nie donieśli, co można bardzo łatwo udowod-
nić, sprawdzając dokumenty. Czy ci ludzie nie będą 
poszkodowani przez zastosowanie tych restrykcji? To 
jest moje pytanie. I to jest, zdaje się, pytanie do pana 
ministra. Pan minister na nie odpowie.

(Senator Andrzej Kamiński: Dokładnie tak to od-
bieram.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Rulewski, ta ustawa general-

nie służy temu, aby oczyścić środowisko sportowe, 
a dokładnie szczebel dowodzących, zarządzających, 
z tajnych współpracowników i agentów. To nie do-
tyczy osób, które służyły w wojsku, to nie dotyczy 
szeregowych osób.

(Senator Jan Rulewski: Jak to nie? Tak tu napi-
sano.)

Ja naprawdę dziwię się pańskim wypowiedziom, 
dlatego że te kwestie trzeba uporządkować.

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Czy to 
dotyczy osób, które służyły w Ludowym Wojsku 
Polskim?

Senator Andrzej Kamiński:
Jeżeli byli funkcjonariuszami…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie. Chodzi o służbę 

czynną, o normalnych ludzi.)
No to nie.
(Senator Jan Rulewski: Jak to nie?)
(Senator Jan Dobrzyński: No właśnie.)
(Senator Marek Borowski: Tu się pan myli.)
Nie. Ustawa mówi tylko o funkcjonariuszach, 

ewentualnie pracownikach.
(Senator Jan Dobrzyński: Nie róbmy z tajnych 

współpracowników i agentów sportowców, którzy 
niby tak pięknie się zachowywali i tacy byli wielcy, 
a byli donosicielami.)

Nie ma tutaj ograniczenia do tajnych współpra-
cowników.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy moż-
na w trybie sprostowania?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.
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(minister W. Bańka) będący autorytetami w poszczególnych dziedzinach. 
Projekt został przekazany także do konsultacji pu-
blicznych – do wszystkich polskich związków sporto-
wych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego oraz do wybranych or-
ganizacji sportowych, z zachowaniem 21-dniowego 
terminu na wyrażenie stanowiska, łącznie do 97 pod-
miotów. Wiele uwag środowiska sportowego zgłoszo-
nych w trakcie tych konsultacji zostało uwzględnio-
nych w omawianym projekcie ustawy.

Rada Ministrów pozytywnie odnosi się do omó-
wionych 5 lipca br. na posiedzeniu Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu poprawek doprecyzowujących usta-
wę. Pozytywnie odnosimy się również do senackiej 
poprawki dotyczącej zaostrzenia brzmienia dodawa-
nego pktu 7 w art. 36 ust. 2 ustawy o sporcie, kon-
stytuującego nową negatywną przesłankę możliwości 
pobierania tzw. świadczenia olimpijskiego. W efekcie 
przedmiotowej poprawki świadczenia olimpijskiego 
nie będzie mógł pobierać sportowiec, który był karany 
za doping w sporcie więcej niż dwa razy, bez względu 
na jednostkowy wymiar tejże kary. Wprowadzenie 
takiej poprawki uzasadnia konieczność bezwzględ-
nej walki z dopingiem, a także wyjątkowy charakter 
tegoż świadczenia, które ma służyć uhonorowaniu 
przede wszystkim najwybitniejszych i prezentujących 
nienaganną postawę etyczną sportowców.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Pozwolę sobie również odnieść się do pytań, które 
były kierowane do pana senatora sprawozdawcy. Chcę 
wyjaśnić pewne wątpliwości, które tutaj się zrodzi-
ły. Proszę państwa, zarówno w Sejmie, jak i u tutaj, 
w Senacie, pojawia się podobna argumentacja, która 
wynika z tego, że… No, osoby podnoszące tego ro-
dzaju argumenty nie do końca zapoznały się z pro-
jektem ustawy i z tą regulacją. Chodzi mianowicie 
o kwestię szeroko pojętej tzw. dezubekizacji. Proszę 
państwa, kwestia katalogu tych osób… Przepis doty-
czy funkcjonariuszy aparatu represji, tzw. SB i UB, 
i ten katalog bardzo precyzyjnie reguluje art. 5 ustawy 
o IPN. Tam jest cały katalog. Z kolei ta argumentacja 
dotycząca sportowców, którzy byli w klubach gwar-
dyjskich… Proszę państwa, uspokajam tutaj – ten 
przepis dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy SB i UB. 
Pkt 4 w art. 5 precyzyjnie określa, że chodzi o jed-
nostki organizacyjne podległe organom, o których 
mowa w pktach 1–3, a w szczególności o jednostki 
Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 
1954 r. Oczywiście, jeśli sportowiec był na etacie 
milicyjnym, wojskowym, a nie był tzw. esbekiem czy 
ubekiem, to ten przepis go nie dotyczy. To jest kwe-
stia, którą precyzyjnie reguluje art. 5 ustawy o IPN.

Jeśli chodzi o podniesiony argument dotyczący 
pewnego rodzaju niekonstytucyjności tychże rozwią-
zań, to ja przypomnę, że wyrok trybunału dotyczył 
ustawy o sporcie kwalifikowanym, która już nie obo-

przyczyni się ona do poprawienia funkcjonowania 
polskich związków sportowych.

Pokrótce powiem o najważniejszych zmianach, 
założeniach tejże ustawy. Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować panu senatorowi sprawozdawcy za 
wnikliwe omówienie najważniejszych punktów. Ja 
tylko pokrótce powiem o kwestiach najistotniejszych 
z punktu widzenia resortu.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie wy-
nikają z chęci zwiększenia przejrzystości działania 
polskich związków sportowych i zapobiegania kon-
fliktom interesów przez wprowadzenie kolejnych 
ograniczeń dotyczących członków zarządu polskie-
go związku sportowego. Wprowadza się tu zakaz 
sprawowania funkcji członka zarządu polskiego 
związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa państwa PRL, co pozwa-
la zakreślić wysokie wymagania etyczne i moralne 
wobec osób sprawujących te funkcje. Do zmian na-
leży też wzmocnienie nadzoru Ministerstwa Sportu 
i Turystyki nad polskimi związkami sportowymi, 
wprowadzenie możliwości przyznania przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej stypendium 
sportowego w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, szczególnie wtedy, gdy np. członek kadry naro-
dowej z przyczyn niezależnych od siebie nie uzyska 
wyniku sportowego uprawniającego do stypendium 
sportowego, a jest sportowcem perspektywicznym, 
który rokuje, jeśli chodzi o dalsze sukcesy sportowe. 
Chcemy również doprecyzować przepisy dotyczące 
stypendiów sportowych, nagród za wybitne osiągnię-
cia sportowe i świadczeń olimpijskich, a także klubów 
sportowych wchodzących w skład ligi zawodowej. 
Zwiększamy również zakres znaczeniowy pojęcia 
sportu w sposób absolutnie symboliczny. Chcemy 
zaliczyć do szerokiej definicji sportu również współ-
zawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, 
której celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Nie 
ma to żadnych znamion prawnych w tym sensie, że 
nie otwiera możliwości zakładania katalogu dodatko-
wych polskich związków sportowych. To taki sym-
boliczny ukłon szczególnie wobec takich dyscyplin 
jak szachy, warcaby czy brydż sportowy, w których 
osiągnięcie sukcesu jest uzależnione również od do-
brej kondycji fizycznej. Ta zmiana w sposób absolut-
nie symboliczny obrazuje nasze dążenia do tego, aby 
w taki sposób docenić te dyscypliny.

Warto zaznaczyć, że ten projekt był przedmiotem 
rozbudowanych konsultacji z przedstawicielami śro-
dowiska sportowego przed przekazaniem projektu do 
konsultacji publicznych. Zakres przedmiotowego pro-
jektu ustawy był konsultowany również ze Społeczną 
Radą Sportu, której członkami są przedstawiciele 
różnych środowisk, świata nauki, medycyny, sportu, 
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(minister W. Bańka) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszalku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania dotyczące 

sportowej części nowelizacji. Ustawa wyposaża pana 
ministra w takie specnarzędzie – pan minister będzie 
mógł arbitralnie, jak sądzę, podjąć decyzję o objęciu 
stypendium sportowym członka kadry narodowej, 
który nie osiągnął określonego wyniku sportowego. 

Chodzi mi o to, jakimi kryteriami będzie się pan 
kierował i czy będzie to jakoś opiniowane przez 
związki sportowe. Bo przecież członków kadry na-
rodowej, którzy nie osiągnęli wyników, są w różnych 
dyscyplinach setki. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rozszerzenia definicji sło-
wa „sport” o współzawodnictwo oparte na aktywno-
ści intelektualnej. M.in. warcaby mają być niejako 
objęte opieką ministerstwa i mają być zakwalifikowa-
ne jako sport, którego celem jest osiągnięcie wyniku 
sportowego. Gdyby pan zechciał powiedzieć, jaka 
jest definicja wyniku sportowego… Co to znaczy 
„wynik sportowy” w przypadku gry w warcaby bądź 
gry elektronicznej?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze ja.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze…
Albo dobrze, może będą po 3 pytania w grupie, 

bo jest sporo pytań.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mnie jest znana ustawa o IPN i znane jest życie, 

w którym młody człowiek, w tym sportowiec, był na 
podstawie zaszczytnego obowiązku służby wojskowej 
wcielany do różnych jednostek, nie miał prawa odwo-
ływania się od takiego rozkazu, m.in. był wcielany 
do KBW, do WSW, a te jednostki funkcjonowały do 
1989 r. I teraz nadal drążę ten temat. 

Czy tenże młody człowiek, sportowiec, powiedz-
my, wcielony do służby wojskowej, który wobec 
wyboru – albo uprawianie sportu, kontynuowanie 

wiązuje. Na podstawie tej ustawy polskie związki 
sportowe funkcjonowały w innej formule prawnej. 
Ten przepis zupełnie nie dotyczy tego katalogu. Nie 
dotyczy on zarówno wymogu lustracyjnego, jak 
i kwestii wykluczenia z zarządów oraz komisji re-
wizyjnych funkcjonariuszy aparatu represji.

Co do kwestii związanej z ligami zawodowymi 
i z formułą prawną, to nie wiem skąd zarówno u pań-
stwa posłów, jak i państwa senatorów bierze się taki 
dystans do formuły prawnej, jaką jest spółka z o.o. 
Przypomnę, że ta formuła wymaga odpowiedzialności 
majątkowej osoby, która zarządza spółką. Sama formu-
ła spółki akcyjnej nie jest gwarantem transparentności, 
gwarantem tego, że klub sportowy będzie funkcjono-
wał należycie, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania 
przepisów prawa czy kwestie stricte finansowe.

To jest przede wszystkim ukłon w stronę klubów 
sportowych. Przypomnę, że dajemy tu możliwość 
dokonania wyboru związkowi sportowemu. To nie 
jest przepis obligatoryjny, to jest pewnego rodzaju 
alternatywa – klub może funkcjonować w formule 
spółki akcyjnej albo w formule spółki z o.o. W ligach 
jest wiele klubów, które borykają się z problemami fi-
nansowymi, które mają małe budżety. Formuła spółki 
akcyjnej dużo bardziej obciąża budżety klubów niż 
formuła spółki z o.o., a formuła spółki z o.o. również 
zapewnia transparentność i należytą kontrolę.

Teraz odniosę się do kwestii związanych z py-
taniem pana senatora Rulewskiego. Naturalnie, 
Szanowni Państwo, ograniczenie związane z posia-
danymi akcjami dotyczy spółek prawa handlowego, 
których działalność jest zbieżna z działalnością sta-
tutową polskiego związku sportowego. Członek za-
rządu polskiego związku sportowego naturalnie może 
posiadać akcje banku czy jakichś firm, ale nie może 
posiadać akcji spółek lub udziałów w spółkach, które 
funkcjonują w tym samym obszarze co dany polski 
związek sportowy, jeśli chodzi o działalność statu-
tową. Uspokajam: to pytanie nie dotyczy przepisu.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Panie 
i Panowie Senatorowie! Jeszcze raz bardzo dziękuję 
za prace nad tą ustawą. Jestem głęboko przekonany, 
że przyczyni się ona do podniesienia poziomu funk-
cjonowania polskich związków sportowych. Jest to 
druga ustawa, po ustawie o zwalczaniu dopingu, która 
jest bardzo dobrze oceniana przez środowisko sporto-
we. Kolejnym uzupełnieniem ustawy o sporcie będzie 
kodeks dobrego zarządzania w sporcie, który jako mi-
nisterstwo zamierzamy w najbliższym czasie przedsta-
wić. Chcemy, żeby to był pewnego rodzaju wyznacznik 
standardów, w jaki sposób polskie związki sportowe 
mają prowadzić działalność w sposób komplementar-
ny, w zakresie finansowym, szkoleniowym itd. Chodzi 
o uzupełnienie zapisów ustawowych. Dziękuję bardzo.
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(senator J. Rulewski) Związek Brydża Sportowego. On tak się nazywa, 
wszyscy to wiemy. Szachy – znamy; warcaby – zna-
my. No ale np. zawodnicy pokera sportowego od lat 
domagają się uznania tego pokera za sport. Odbywają 
się przecież zawody międzynarodowe w pokera, mi-
strzostwa świata, Europy itd. I wcale nie grają tam na 
pieniądze. Czy jeśli powstanie np. związek sportowy 
sudoku, to zostanie on zaliczony, czy nie? Chciałbym 
się bliżej dowiedzieć, jak to wygląda. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Jeśli chodzi o kwestie związane z możliwością przy-
znania stypendium sportowego, to wewnątrz minister-
stwa, w ramach Departamentu Sportu Wyczynowego, 
zostanie powołana komisja do oceniania tychże wnio-
sków. Oczywiście to nie będzie kwestia ocenna, to 
znaczy kwestia widzimisię ministra – to eksperci 
będą oceniać zasadność tych wniosków. Jako cieka-
wostkę podam, że podobna zasada, tylko troszeczkę 
w innej formule, obowiązywała przy projekcie spon-
soringowym „Team 100”, który obejmuje najbardziej 
utalentowanych młodych sportowców w przedziale 
wiekowym 18–23. W Instytucie Sportu, jednostce 
podległej Ministerstwu Sportu i Turystyki, znajduje 
się zespół metodyczno-szkoleniowy złożony z przed-
stawicieli różnych dyscyplin sportu, którzy na bie-
żąco analizował wyniki sportowe tychże młodych 
sportowców. Na tej podstawie te osoby zostały za-
kwalifikowane do wąskiej grupy tych najbardziej na 
dany czas, na dany moment, utalentowanych. Podobna 
zasada będzie obowiązywała, jeśli chodzi o kwestie 
związane ze stypendiami sportowymi. Wewnątrz mi-
nisterstwa powołamy komisję złożoną z pracowników 
Departamentu Sportu Wyczynowego, która te wnio-
ski będzie opiniować i rekomendować ministrowi 
przyznanie bądź odmowę przyznania stypendium 
sportowego.

Kwestia definicji sportu. Były pytania panów sena-
torów w tym zakresie. Proszę państwa, obecna ustawa 
o sporcie, obecne przepisy regulują to w sposób abso-
lutnie precyzyjny. Za polski związek sportowy może 
zostać uznany… Tu chodzi o dyscypliny, które są na 
oficjalnej liście sportów olimpijskich i nieolimpijskich 
zatwierdzonych przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski. To jest precyzyjna lista i na tej podstawie 
można uznawać dany związek. Jeśli Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski wciągnie na tę listę dodatkowe 
dyscypliny, stworzy to przestrzeń… da możliwość 
rejestracji kolejnego związku, wystąpienia do mi-

uprawiania sportu w jednym z klubów gwardyjskich, 
a zarazem służenie w WSW, albo nieuprawianie go 
– decyduje się na tę służbę, ale nie plami się dono-
szeniem, współpracą, nie będzie mógł kandydować 
do władz? A jeśli już jest w tych władzach, to, jak 
rozumiem – tego ustawa nie mówi, a pan minister 
nie wypowiedział się – będzie musiał zrezygnować, 
wystawiając się, powiedzmy, wobec opinii publicz-
nej na negatywną ocenę, bo musiał zrezygnować ze 
względu na współpracę?

I drugie pytanie. O ile podobają mi się te roz-
wiązania dotyczące czystości komercyjnej działaczy, 
to nie rozumiem, dlaczego są surowe wymagania 
dotyczące członków zarządu i prezesa, ale nie obo-
wiązują one członków organów kontroli wewnętrznej, 
choćby w zakresie dopingu. Członek organu kontro-
li wewnętrznej klubu może, w myśl tej ustawy, być 
skazany czy zdyskwalifikowany jako sportowiec za 
używanie dopingu.

No i wreszcie trzecie pytanie, takie dość funda-
mentalne. Jeśli przyjąć, że pan minister jest zdecy-
dowany na to, żeby dekomunizować, czyli odmawiać 
prawa uczestnictwa we władzach osobom, o których 
mówi ustawa, to jest pytanie, jak to można porówny-
wać z rozwiązaniami dotyczącymi innych ważnych 
stanowisk w państwie, takich jak poseł, senator, pre-
zydent miasta, myślę, że nawet minister, na których 
mogą funkcjonować osoby obciążone współpracą, 
o ile złożą prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Tutaj 
nie ma znaczenia ta prawdziwość, bo jedynie sam fakt 
funkcjonowania w tych jednostkach dyskwalifikuje 
w zakresie zasiadania we władzach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski. Proszę o zabranie głosu.

Senator Marek Borowski:
Ja mam kilka pytań, ale na razie, w pierwszej tu-

rze ograniczę się do jednego. Też nawiążę do tego 
przepisu dotyczącego sportów o charakterze intelek-
tualnym. To znaczy ja w ogóle jestem zadowolony 
i popieram to, że taki przepis tu się znalazł, że takie 
zawody intelektualne czy związki grupujące osoby, 
które tym się pasjonują, mogą być uznane za związki 
sportowe. 

Tylko chciałbym się dowiedzieć – bo pan minister 
powiedział, że to ma taki symboliczny wymiar – kto 
właściwie i na jakiej zasadzie uznaje, który sposób, że 
tak powiem, czy rodzaj wysiłku intelektualnego jest 
zaliczany do sportu, a który nie. Kto o tym i na jakiej 
zasadzie decyduje? Może wymienię… Jest np. Polski 
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(minister W. Bańka) że państwo wiedzieliście, że w tych związkach taka 
agentura funkcjonowała. 

Jakiej liczby osób może to dotyczyć? Czy dzisiaj 
jesteśmy w stanie powiedzieć, że polskich związków 
sportowych zarejestrowanych w ministerstwie jest 
ileś tam i w tych związkach jest procentowo, załóżmy, 
50% osób, które funkcjonowały w ramach aparatu 
bezpieczeństwa PRL? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dobrzyński, a później pan prof. Żaryn.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w ustawie jest odniesienie do 

art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, w któ-
rym mówi się o organach bezpieczeństwa państwa. 
Ja tylko przypomnę, że są to m.in. Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do spraw 
Bezpieczeństwa Publicznego, WSW, Zwiad Wojsk 
Ochrony Pogranicza, zarząd główny służby we-
wnętrznej itd. Tego jest bardzo dużo. 

Ale zabrakło mi, Panie Ministrze, tajnych współ-
pracowników. Bo, jak rozumiem, ten artykuł się do 
tego nie odnosi. Czy nie uważa pan, że tutaj wystę-
puje brak logiki? Bo art. 5… Zgoda, ta ustawa jest 
potrzebna, ja oczywiście jestem za tym. Ale dalej 
tajni współpracownicy funkcjonują w związkach 
sportowych. Dlaczego o tym mówię i dlaczego o to 
pytam, Panie Ministrze? My musimy pamiętać, że 
wszystkie związki zawodowe… wszystkie związki 
sportowe korzystają z potężnych środków Skarbu 
Państwa, jak również ze środków publicznych na-
szych samorządów. I w zasadzie to jest nawet, można 
powiedzieć, jedyne ich źródło finansowania. Tak więc 
ja dziwię się, że pan nie podjął… I dobrze by było 
w przyszłości, Panie Ministrze, poprawić tę ustawę, 
uwzględnić tajnych współpracowników. Ale teraz 
proszę, aby podał pan przyczynę, dla której ich tutaj 
nie ma. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 

Senatorze.)
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zadać pytanie idące śladem pytań 

pana senatora Borowskiego. Mianowicie otrzymali-
śmy tutaj informację praktycznie zamykającą… Tzn. 

nistra właściwego do spraw kultury fizycznej, czyli 
ministra sportu i turystyki, o zarejestrowanie danego 
polskiego związku sportowego.

Nie ukrywam, że jesteśmy na etapie analizy tego 
przepisu. Jest kilka sportów – mówię o sportach 
nieolimpijskich – które nie znalazły się na liście 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale 
pod względem masowości… One są uprawiane 
przez sporą liczbę sportowców, a na mocy ustawy 
mogą stracić swój status. Analizujemy, zastanawia-
my się nad kolejnym krokiem w postaci ewentualnej 
nowelizacji tego przepisu w perspektywie czasu, 
rozszerzenia tego katalogu. Jesteśmy w kontakcie 
z koleżankami i kolegami ministrami sportu z całej 
Europy i analizujemy, jak ten problem jest rozwią-
zywany w innych krajach. Niebawem będziemy 
chcieli przedstawić konkretne rozwiązanie w tym 
zakresie. Na dzisiaj ustawa o sporcie precyzyjnie 
to reguluje. Lista MKOl, sporty olimpijskie i nie-
olimpijskie… Dopiero wtedy można zarejestrować 
dany związek.

I kolejne kwestie tutaj poruszone. Proszę państwa, 
jeśli chodzi o konieczność składania oświadczeń lu-
stracyjnych… Pozbawia się funkcji taką osobę, która 
dokonała tzw. kłamstwa lustracyjnego, czyli podała 
nieprawdę w swoim oświadczeniu. Ten sam przepis 
obowiązuje w przypadku innych funkcjonariuszy 
publicznych. A więc to jest precyzyjnie określone. 
Obowiązek lustracyjny dotyczy więc także człon-
ków zarządów polskich związków sportowych. 
Jeśli ktoś był tajnym współpracownikiem Służby 
Bezpieczeństwa i na dzisiaj podał stan faktyczny, to 
nie wyklucza go to, jeśli chodzi o pełnienie funkcji. 
Nie ma tutaj, powiedziałbym, jakiegoś rozszerzenia, 
nie jest to żadne novum w tym zakresie. A wyklucze-
nie dotyczy z mocy ustawy osób, które były funkcjo-
nariuszami aparatu represji. I też przepis reguluje… 
Od momentu wejścia ustawy w życie jest 6 miesięcy 
na zrzeczenie się funkcji. Jeśli dany funkcjonariusz 
nie zrzeknie się funkcji, to jest obowiązek odwołania 
go, nałożony na polski związek sportowy. To tyle, 
dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań, pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ponowię pytanie zadane sprawozdawcy. Skoro ta 

ustawa precyzuje formę ujawniania agentów, jeże-
li chodzi o polskie związkowe sportowe, to znaczy, 
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(senator J. Żaryn) związkami sportowymi, kształtują politykę w zakre-
sie sportu, sportu dzieci i młodzieży, i które powinny 
być wychowawcami, autorytetami w tej dziedzinie 
– bez względu na to, czy zostali tam w liczbie 1 czy 
30, czy też 50… Nie ma to żadnego znaczenia. Takich 
ludzi, w moim głębokim przekonaniu, trzeba pozba-
wić możliwości pełnienia tychże funkcji. To są osoby, 
które były funkcjonariuszami aparatu represji i które 
w naszej ocenie nie powinny tychże funkcji pełnić 
z uwagi na ten wymiar moralny.

Jeśli chodzi o kwestię rozszerzenia ograniczenia 
o tzw. osobowe źródła informacji, OZI, to, jak pań-
stwo zapewne wiecie… Ja jak najbardziej przyjmuję 
z pokorą tę uwagę. Uważam, że z punktu widzenia 
moralnego jest to jak najbardziej zasadne i warte roz-
ważenia. Ale z uwagi na pewną skomplikowalność 
tego procesu należy przede wszystkim szczegółowo 
przeanalizować to pod kątem formalnoprawnym, pod 
kątem możliwości odwoławczych. A to jest niestety 
w sporej mierze bardzo ocenne. I tutaj mogą poja-
wić się pewne komplikacje w związku z tym… Bo 
w przepisach obecnie obowiązującego prawa nie ma 
możliwości pozbawienia funkcji publicznych tajnego 
współpracownika, który przyznał się do tejże służby 
– jeśli się do tego przyznał… No, chyba że popełnił 
kłamstwo lustracyjne – wtedy, jak wiadomo, prze-
staje pełnić funkcje. I tu jest taka sama zasada. Ale 
jeśli chodzi o możliwość rozszerzenia tego ograni-
czenia, to jak najbardziej w ujęciu moralnym sprawa 
jest bezdyskusyjna. Wymaga ona jednak głębszej, 
dużo szerszej analizy prawnej, tak aby ten przepis był 
skuteczny, a nie tylko był przepisem samym w sobie, 
i aby nie wywołał niepotrzebnych turbulencji, które 
mogłyby przynieść skutek odwrotny od zamierzo-
nego. Na pewno będziemy ten postulat rozważać 
i analizować pod kątem formalnoprawnym. Jestem 
otwarty na taką dyskusję, na taką analizę, tak aby 
był to przepis skuteczny i w ogóle żeby być może 
w najbliższym czasie, tak jak pan senator powiedział, 
uzupełnić tę ustawę o ten zapis.

(Senator Jan Dobrzyński: W tej kadencji, Panie 
Ministrze?)

Zobaczymy, zobaczymy.
(Senator Jan Dobrzyński: Trzymam pana za sło-

wo.)
Myślę, że na pewno podejmiemy dyskusję i roz-

mowy w tym temacie. Tak? Ja uważam, że przepisy, 
które wprowadzamy, przepisy w zakresie podnosze-
nia transparentności funkcjonowania związków, mu-
szą być przepisami skutecznymi, przepisami, które 
nie tylko są sformułowane w ustawie i mogą funkcjo-
nować, ale przede wszystkim muszą być skuteczne. 
To jest ta idea, która nam przyświeca. A ten wymiar 
moralny jest tu niezwykle ważny. Proszę zauważyć, 
że w procesie budowania pozycji polskiego sportu 
czy oczyszczania lub naprawy pewnych elementów, 

nie pan, Panie Ministrze, ale lista nadzorowana przez 
inny podmiot międzynarodowy określa sporty… Ale, 
jak wiadomo, to się rozwija w sposób dynamiczny. 
Istnieje m.in. taka kategoria, o której zresztą rozma-
wialiśmy w czasie obrad komisji, jak sporty elektro-
niczne. 

I pytanie, czy istnieje jakaś szansa, czy jest jakiś 
postulat ze strony Polski, by poszerzyć ten katalog 
o nową definicję sportów. Ja rozumiem, że to idzie 
gdzieś w kierunku niegdysiejszych rebusów, które 
oczywiście trudno już nazwać sportem intelektual-
nym… Ale gdzieś jest prawdopodobnie perspektywa 
takiej granicy sensowności nowej definicji sportu. 
I moje pytanie idzie w tym kierunku: czy ta sen-
sowność jest poza sportami elektronicznymi, czy już 
można zahaczyć także o tę nową sferę aktywności 
intelektualnej, którą można by próbować ubrać w me-
todologię sportową? To jest jedno pytanie.

I drugie, też idące śladem przedmówcy. Chciałbym 
się podłączyć do pytania dotyczącego takiej sfery 
wyrażonej przez pana jednoznacznej interpretacji 
wspomnianej ustawy. Ponieważ w pytaniach kolegów 
i koleżanek z Platformy Obywatelskiej było strasznie 
dużo słów nieprecyzyjnych, to wielka prośba o jedno-
znaczną interpretację. Organy bezpieczeństwa pań-
stwa… Art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
de facto określa zestaw tychże instytucji. Ustawa 
w ogóle nie mówi o tajnych współpracownikach czy, 
szerzej, o osobowych źródłach informacji, i nie ma 
żadnego – poza dotychczasowym ustawodawstwem, 
czyli ustawą lustracyjną – mechanizmu, który by po-
wodował w tym zakresie ograniczenia w kandydowa-
niu na członków zarządu sportowych klubów. Tak ja 
rozumiem tę ustawę. Prosiłbym o doprecyzowanie, 
żeby potem nie zadawać niepotrzebnych pytań panu 
ministrowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź pana ministra.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Bardzo dziękuję za te pytania.
Ad vocem pytania dotyczącego liczby – proszę 

wybaczyć ten kolokwializm – tzw. esbeków i ubeków, 
którzy funkcjonują w zarządach polskich związków 
sportowych, tego, jaka to jest liczba… Oczywiście 
ministerstwo nie prowadziło takich badań. Ale jeśli 
dotykać wymiaru moralnego, to ta liczba nie ma zna-
czenia. Uważamy, że osoby, które zarządzają polskimi 
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(minister W. Bańka) sku tzw. e-sportu, bo ci najlepsi, najsprawniejsi gracze 
komputerowi to są osoby, które uprawiają sport, które 
uczestniczą w różnego rodzaju kampaniach społecz-
nych uświadamiających młodym ludziom, że skoro 
grasz na komputerze, skoro rywalizujesz w tym za-
kresie, to musisz uprawiać sport, nie ma innej drogi. 
I to jest takie absolutnie symboliczne otwarcie się. Ja 
nie ukrywam, że naszym zadaniem, zadaniem resortu 
sportu i turystyki jest też edukacja tych młodych ludzi 
nie na zasadzie postponowania ich, krytykowania, 
tylko mówienia: skoro chcecie być dobrzy w tym, 
co robicie, osiągać sukcesy, pamiętajcie o sporcie, 
o sporcie sensu stricto. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda.
Pan poseł, marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję panu ministrowi za tamte wyjaśnie-

nia, choć wydaje mi się, że ograniczanie się wy-
łącznie… Ja rozumiem, że to przyjęcie zasady, że 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski określa, które 
sporty są olimpijskie, a które nieolimpijskie, czy-
li, krótko mówiąc, określa, co jest sportem, to jest 
jakaś podstawa. Ale to jest ciało międzynarodowe, 
pracujące raczej powoli, konsultujące wszystko ze 
wszystkimi, tymczasem mogą być bieżące potrzeby. 
W naszym kraju akurat takie czy inne zajęcia mające 
charakter sportu powinny być uznane za sport i tyle. 
Więc ja myślę, że nie ma przeszkód, żeby w trybie, 
że tak powiem, wewnętrznej legislacji ustalić zasady 
uznawania za sport właśnie różnego rodzaju takich 
konkurencji. To tyle w ramach uwagi.

A pytanie dotyczy sprawy tego konfliktu intere-
sów. Ja rozumiem te wszystkie intencje, które leżą 
u podstaw tego. No ale jeśli czytam tutaj, że członek 
zarządu nie może być osobą najbliższą, a więc, po-
wiedzmy sobie, mężem, żoną czy bratem, siostrą, dla 
osoby, która posiada w spółce prawa handlowego ak-
cje i udziały, o ile – to jest końcówka tego zapisu – ta 
spółka prowadzi działalność polegającą na świadcze-
niu na rzecz związku sportowego usług, dostaw – to 
jeszcze jestem w stanie zrozumieć – ale także usług 
sponsoringu finansowego lub rzeczowego… Otóż 
mamy np. taką sytuację, że wiele firm sponsoruje 
przecież różnego rodzaju zawody, związki sporto-
we itd., no, Orlen np. jest wszędzie obecny, Lotos, 
KGHM, PKO BP. No i teraz np. mój brat posiada akcje 
KGHM, a ja jestem w zarządzie związku sportowego, 
który KGHM sponsoruje… Ale ja nawet nie wiem, że 
mój brat posiada te akcje. Tutaj może dojść do jakichś 
absurdalnych sytuacji. Chyba że ja to źle czytam. Jeśli 
tak, to niech pan minister mnie oświeci. Dziękuję.

które uznajemy za złe, dotykamy każdego elementu – 
i wymiaru zarządczego, który jest tutaj uwzględniony 
w ustawie o sporcie, i wymiaru moralnego, o którym 
mówiliśmy przed chwilą, ale także wymiaru czysto 
sportowego, czyli chodzi tu o walkę z dopingiem. 
I tutaj, jak myślę, to wszystko jest kompatybilne. To 
właśnie jest ten strategiczny cel, który Ministerstwo 
Sportu i Turystyki realizuje.

Jeśli chodzi o zjawisko tak zwanego… o rozszerze-
nie definicji sportu, to, tak jak wcześniej wspomnia-
łem, nie nosi ona znamion prawnych. Tzn. związki… 
Już wyjaśniłem precyzyjnie, kto może założyć pol-
ski związek sportowy. A więc zjawisko tzw. e-spor-
tu… Przedstawiciele tego zjawiska na dzisiaj tego 
nie mogą zrobić. No, chyba że w pewnym momencie 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski stwierdzi, że 
jest to dyscyplina olimpijska bądź wciągnie to na 
listę sportów olimpijskich, co jest kwestią, jak sądzę, 
odległej przyszłości, jeśli w ogóle.

Ale chciałbym też powiedzieć o takim symbolicz-
nym wymiarze tego, że rozszerzyliśmy tę definicję. 
Dzisiaj, Szanowni Państwo, żeby osiągać sukcesy 
w szachach, brydżu sportowym, w warcabach, trzeba 
aktywnie uprawiać sport sensu stricto. Dzisiaj najlep-
si szachiści na świecie to są osoby, które jeżdżą na 
obozy kondycyjne, które przygotowują się. Miałem 
niedawno zaszczyt i przyjemność spotkać się z na-
szymi brązowymi medalistami mistrzostw świata, 
drużynowymi brązowymi medalistami mistrzostw 
świata. To był największy sukces od czasu zakończe-
nia II wojny światowej w tej dyscyplinie sportu osią-
gnięty przez naszych sportowców. I to są sportowcy, 
co jest niezwykle budujące, którzy uprawiają sport, 
którzy spędzają godziny na treningach szachowych, 
ale także na treningach stricte sportowych, bo nie ma 
możliwości utrzymania pewnej kondycji intelektu-
alnej, sprawności umysłu bez sprawności fizycznej.

I tak samo w sposób absolutnie symboliczny 
otwieramy się na środowisko tzw. e-sportu. Dzisiaj 
nie możemy zamykać oczu na to, że jest takie zjawi-
sko, które się rozprzestrzenia, rozwija, które będzie, 
niezależnie od tego, czy my sobie tego życzymy, czy 
nie, się rozwijało, również pod kątem biznesowym. 
Dotychczas było tak, że tak trochę postponowaliśmy 
tych młodych ludzi: jesteś zły, bo grasz na kompute-
rze, powinieneś uprawiać sport. A być może należy do 
tego młodego człowieka podejść w sposób zupełnie 
wychowawczy, zupełnie inaczej pedagogicznie: jeśli 
chcesz osiągać sukcesy w tej sprawności manualnej, 
intelektualnej, w tym tzw. e-sporcie, to pamiętaj o ak-
tywności fizycznej, bo to jest nieodłączny element, 
jeśli chcesz być sprawniejszy, szybszy, lepszy w tym, 
co robisz, to pamiętaj, żeby uprawiać sport. I ten ele-
ment pozytywny też właśnie obserwujemy w zjawi-
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bym ją, matce, czyli w ustawie z 2006 r. o ujawnieniu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa. Tam jest tylko określona sankcja w przy-
padku postępowania lustracyjnego, a nie w przypad-
ku niezłożenia oświadczenia. Czyli brak złożenia 
oświadczenia pozostawiono do regulacji w ramach 
poszczególnych ustaw dotyczących odpowiednich 
kategorii osób. Wobec tego gdzie jest taka sankcja, 
jeśli chodzi o tę ustawę, w przypadku braku złożenia 
oświadczenia?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Precyzując, odpowiem, że nie rozszerzamy tego prze-
pisu… Już po raz kolejny państwu, panom senatorom 
powtarzam, iż jeśli ktoś złoży oświadczenie lustracyj-
ne zgodne z prawdą, będzie mógł dalej pełnić funkcje 
bez względu na to, czy był tajnym współpracowni-
kiem, tak jak ma to miejsce w przypadku innych osób 
zaufania publicznego. Tutaj nie ma żadnego rozgra-
niczenia. Kłamstwo lustracyjne oczywiście będzie 
skutkowało pozbawieniem funkcji.

Co do kwestii rozszerzenia tego przepisu, objęcia 
nim klubów sportowych, to, proszę państwa, przy-
pomnę, że minister sportu i turystyki ma nadzór nad 
polskimi związkami sportowymi, a kluby sportowe 
są członkami polskich związków sportowych. Nie 
mamy takiej jurysdykcji, nie ma takiej możliwości 
prawnej… Dosyć skomplikowana jest sytuacja praw-
na wojewódzkich związków sportowych w różnych 
dyscyplinach sportu i tutaj minister też nie ma możli-
wości… nie ma nadzoru nad tymi organizacjami. No, 
z punktu widzenia prawa nie ma możliwości rozsze-
rzenia tego katalogu. My mamy nadzór nad polskimi 
związkami sportowymi.

Jak już wcześniej mówiłem, kwestie związane 
z funkcjonariuszami, których pozbawiamy możli-
wości zasiadania w zarządach i w organach kontroli 
wewnętrznej, w tzw. komisjach rewizyjnych… Od 
momentu wejścia w życie ustawy będzie 6 miesięcy 
na zrzeczenie się tej funkcji. Jeżeli dany osobnik tego 
nie zrobi, to walne zgromadzenie będzie zobowią-
zane ustawą do pozbawienia go tej funkcji. Proszę 
państwa, tak to niestety w życiu bywa czasami, że 
kreatywność działaczy sportowych, ale nie tylko 
działaczy sportowych, w zakresie omijania prawa, 
naginania prawa czy przeciągania postępowania ad-
ministracyjnego jest niestety bardzo duża. My to też 
obserwujemy, obserwując funkcjonowanie polskich 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja już się pogubiłem. Proszę mi 

konkretnie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy jeżeli 
lustrowana osoba, jeżeli prezes czy członek zarządu 
polskiego związku sportowego złoży oświadczenie, 
że był… Czy on dalej będzie mógł pełnić funkcje, 
tak jak to jest w przypadku innych dziedzin, czy jego 
kariera w tym momencie definitywnie się skończy?

I drugie moje pytanie. Dlaczego nie zostało to 
rozszerzone na kuby sportowe, jeżeli chodzi o tę usta-
wę? No bo związków sportowych nie ma tak dużo 
jak klubów sportowych, więc może przydałoby się 
pomyśleć nad rozszerzeniem w przyszłości zakresu 
tej ustawy. Bo przecież wszystko bierze się gdzieś 
tam z dołu, a na dole zawsze są kluby, które skupiają 
się w ramach związków sportowych. Więc być może 
też tam należałoby szukać tych ludzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

W tej ustawie… Ja nie mówię o kwestiach związanych 
z dopingiem czy ogólnie o kwestiach korupcyjnych, 
ale o kwestiach związanych, nazwijmy to, z lustracją. 
Z tą ustawą związane są dwie kwestie lustracyjne. 
Pierwsza to jest zakaz pełnienia funkcji, a druga to 
jest oświadczenie czy obowiązek złożenia oświad-
czenia. 

Proszę mi powiedzieć, jaki będzie tryb pozbawie-
nia funkcji osoby, która była kiedyś funkcjonariu-
szem, w przypadku wejścia w życie tej ustawy, czyli 
mówimy o stanie faktycznym, już zastanym… Tutaj 
na końcu w art. 4 jest mowa o właściwym organie, tzn. 
że właściwy organ, w tym wypadku zgromadzenie 
członków albo delegatów polskiego związku sporto-
wego, odwołuje członka… A jeśli to zgromadzenie go 
nie odwoła, to co wtedy? Mieliśmy takie przypadki, 
jeśli chodzi o samorządy terytorialne, że rady gmin 
czy też innych jednostek samorządu terytorialnego 
nie odwoływały, chociaż miały taki obowiązek. To 
jest pierwsza kwestia.

A druga kwestia dotyczy oświadczeń. Jaka jest 
sankcja za niezłożenie oświadczenia? Gdzie ta sank-
cja jest określona? Bo nie ma jej w ustawie, nazwał-
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(minister W. Bańka) Panie Senatorze, gdyby pan przypomniał, bo 
umknęło mi.

(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Przy posiadaniu akcji 

w banku PKO…)
(Głos z sali: Akcje Orlenu…)
Proszę państwa, ten przepis nie wynika z jakie-

goś widzimisię, tylko związany jest ze zjawiskiem 
omijania przepisów prawa, które zaobserwowaliśmy 
w polskich związkach sportowych. Rzeczą absolutnie 
nagminną, powszechną był fakt świadczenia usług 
przez osoby bliskie członków zarządu posiadające 
działalność gospodarczą na rzecz danego związku 
sportowego. Tego rodzaju zjawisko przecinamy.

Jeśli chodzi o kwestię sponsoringu, to jest to uwa-
ga o tyle ciekawa, interesująca, że dany sponsor nie 
musi wyznaczać – tak jak pan podał, Panie Senatorze 
– pana brata, ale może wyznaczyć np. dyrektora da-
nej firmy. Nie wyklucza to kwestii sponsoringowej. 
Jeśli sponsor zażyczy sobie mieć nadzór nad da-
nym związkiem, to nie wyklucza to posiadania jego 
nadzoru, ale nie musi to być osoba najbliższa dla 
członka zarządu, jeśli pan senator byłby członkiem 
zarządu danego związku sportowego… Chcemy 
w tym względzie, w tej materii nadać absolutnie 
pełną transparentność… Jeśli ktoś jest członkiem 
zarządu polskiego związku sportowego, a jego osoba 
bliska – jest dosyć szeroki katalog tychże osób bli-
skich – posiada działalność gospodarczą i świadczy 
usługi na rzecz danego związku sportowego, to jest 
to zachowanie, które my śmiało możemy określić 
jako nepotyzm, jako zachowanie korupcjogenne. 
Tej możliwości chcemy polskie związki sportowe 
pozbawić.

(Senator Marek Borowski: Ale, Panie Marszałku, 
ja jeszcze tylko dopytam, bo myśmy się nie porozu-
mieli. Można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, doprecyzuję. Jeżeli chodzi 

o świadczenie usług, o dostawy, roboty budowlane 
itd., to jest to dla mnie oczywiste. Ale włączyliście 
w to sponsoring finansowy lub rzeczowy. Czyli, jesz-
cze raz… 

Precyzuję pytanie. Tak czytam ten przepis… 
Mianowicie załóżmy, że ja jestem członkiem zarządu 
związku sportowego, prawda? Ten związek sportowy 
jest sponsorowany przez PKO Bank Polski. Może 
tak być?

(Senator Stanisław Kogut: Może.)
Może.

związków sportowych. Chciałbym tu powiedzieć 
całkiem serio, całkiem poważnie – wielokrotnie po-
wtarzałem to w przestrzeni medialnej – że minister 
sportu i turystyki ma pewien przywilej, który jest 
niezwykle ważny. Otóż finansowanie polskich związ-
ków sportowych nie jest prawem, tylko przywilejem. 
Minister sportu i turystyki ma prawo podjąć decyzję 
o przyznaniu konkretnych kwot na funkcjonowanie 
danych sportów, ma prawo kształtować strategię fi-
nansową danych polskich związków sportowych. Nie 
ukrywam, że jeśli polskie związki sportowe w danych 
dyscyplinach sportu nie będą funkcjonowały transpa-
rentnie, nie będą stosować się do ustawy, to po prostu 
zostanie im ograniczone finansowanie. To jest sank-
cja, która jest sankcją najlepszą z możliwych i która 
doskonale funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej. 
Często rozmawiam z koleżankami i kolegami mini-
strami z całej Europy. Okazuje się, proszę państwa, 
że problem funkcjonowania związków sportowych 
to nie jest problem Polski – to jest problem zdecydo-
wanej większości krajów. Można powiedzieć, że we 
wszystkich krajach są problemy w niektórych krajo-
wych związkach sportowych. Państwo daje pieniądze, 
ale nie zawsze te pieniądze są wydatkowane tak, jak 
sobie państwo życzy. Nie tylko w Polsce, bo także 
w Anglii, w Niemczech, w Austrii… W wielu krajach 
tak się dzieje. I ten model, że finansowanie nie jest 
prawem, tylko przywilejem, jest najskuteczniejszą 
formą pewnego rodzaju dyscyplinowania związków.

Przypomnę sytuację z zeszłego roku. W sierpniu 
2016 r. zaobserwowaliśmy dwa skandaliczne przy-
padki dopingu w Polskim Związku Podnoszenia 
Ciężarów. Wtedy dosyć stanowczo i konkretnie po-
wiedzieliśmy o znacznym obcięciu funduszy w ra-
mach tego sportu wyczynowego – z 5 milionów do 
1 miliona zł, co było bardzo mocno ograniczające 
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Nie ukrywam, 
że przyczyniło się to do pewnego wzrostu transpa-
rentności funkcjonowania tego związku. Poniekąd 
wymusiliśmy zastosowanie pewnych procedur, które 
pod kątem etycznym… Oczywiście wciąż to obser-
wujemy. Nie chciałbym się wypowiadać… Z daleko 
idącym dystansem obserwuję tę dyscyplinę sportu. 
Obserwujemy jednak pewien postęp, jeśli chodzi 
o kwestię tejże dyscypliny sportu. Podobny przy-
padek był z Polskim Związkiem Tenisowym. Nie 
ukrywam, że tego rodzaju model… Jeśli będziemy 
mieli precyzyjne, dokładne informacje na temat braku 
transparentności funkcjonowania polskich związków 
sportowych, to nie zawaham się tego narzędzia użyć. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Minister!)
(Senator Marek Borowski: Czy można? Panie 

Ministrze, jeszcze pytanie dotyczące tych akcji...)
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(senator M. Borowski) osobę, w przypadku której mają informację, że była 
funkcjonariuszem, to będzie można to…

(Senator Stanisław Kogut: Minister, nie przejmuj 
się. Jesteś najlepszy.)

…„załatwić”, cofając dotację. Tak to zrozumia-
łem. Ale to jest pewnego rodzaju droga pośrednia, 
bo w ustawie nie ma sankcji za to. Być może w ogóle 
nie ma za to sankcji, ale chcielibyśmy to wyraźnie 
usłyszeć. 

Inną kwestią jest to, że w ustawie są określone 
pewne obowiązki. Te obowiązki są – nie wiem, jak 
to nazwać – sankcjonowane w przypadku stanu za-
stanego, o tym mówi właśnie art. 4. Chodzi o nie-
złożenie oświadczenia lustracyjnego w przypadku 
osób, które w tej chwili już pełnią pewne funkcje. 
W ustawie jest wyraźnie powiedziane, że odwołujemy 
się do art. 21e ust. 1 ustawy lustracyjnej – tak bym 
ją nazwał, bo ma dość długi tytuł, rozbudowany. I to 
jest jasne. Ale nie ma takiego odwołania, czyli nie 
ma takich sankcji, w przypadku tego, co się będzie 
działo w przyszłości, czyli w przypadku przepisów 
materialnych. Nie ma sankcji na przyszłość, jeśli cho-
dzi o kwestię niezłożenia oświadczenia lustracyjnego. 
Jest sankcja w stosunku do osób, które w tej chwili 
są… O tym mówi art. 4. Jednak nie ma tej sankcji 
na przyszłość. Jak mówię, nie chodzi o złożenie fał-
szywego oświadczenia – o tym mówi postępowa-
nie lustracyjne i to załatwia ustawa lustracyjna – ale 
o niezłożenie oświadczenia, a tego ustawa lustracyjna 
nie załatwia. Ona to zostawia ustawom szczegółowym 
związanym z pełnionymi funkcjami czy też zajmowa-
nymi stanowiskami. Zwracam uwagę na to, że w tym 
wypadku ustawa jest jakby nieszczelna. Być może 
się mylę. Jeśli tak, to proszę mi wskazać dokładnie, 
w którym miejscu jest to zapisane. Chodzi o sankcję 
za niezłożenie oświadczenia lustracyjnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
W zmianie jest propozycja dotycząca sprawy in-

teresów związku sportowego. Powiada się, że czło-
nek zarządu i członek organu kontroli wewnętrznej 
związku są obowiązani powstrzymać się od wszel-
kiej działalności sprzecznej z interesami polskiego 
związku sportowego. Pozornie to jest dość jasne, ale 
zwłaszcza na poziomie członków zarządu widze-
nie interesów związku sportowego może być inne. 
I jest inne, o czym świadczą wybory, np. w PZPN, 
tak gorące; wtedy się mówiło właśnie o interesach 
związku. Jest pytanie, kto będzie weryfikował to, co 
jest interesem polskiego związku sportowego. I kto 

Mój brat ma akcje firmy PKO Bank Polski. 
Posiada akcje. Teraz jeszcze raz przeczytam prze-
pis. Mianowicie ja… Ponieważ wyżej mówi się 
o wyłączaniu możliwości pełnienia funkcji członka 
zarządu polskiego związku sportowego w różnych 
przypadkach. I oto przypadek, który mówi, że nie 
mogę być osobą najbliższą – a jestem w stosunku do 
brata, prawda? – dla osoby, która posiada w spółce 
prawa handlowego akcje lub udziały, jeśli ta spółka 
m.in. dokonuje sponsoringu. No więc… Czytam to, 
co jest napisane.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
W takim przypadku, Panie Senatorze, jest obowią-

zek zrzeczenia się tych akcji przez osobę…
(Senator Marek Borowski: Rozumiem.)
…najbliższą. I jest określony czas na to…
(Senator Marek Borowski: Ale to jest reductio ad 

absurdum zupełne, bo mówimy o firmach…)
(Senator Stanisław Kogut: Nie, to kwestia przej-

rzystości.)
Nie, to jest kwestia transparentności.
(Senator Stanisław Kogut: Przejrzystości.)
(Senator Marek Borowski: Nie, to… No dobrze, 

wypowiem się w tej sprawie.)
Przejrzystości.
(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Minister!)
(Senator Marek Borowski: Nie będę teraz pana 

dręczył. Mnie chodziło o ustalenie, czy tak jest. Pan 
potwierdził, że tak jest. No to jak tak jest, to będziemy 
dyskutować dalej. Dziękuję.)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Minister! Jesteś 
najlepszy minister.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Są…)
Są pytania.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! A jednak są te 

pytania, ponieważ odpowiedź pana ministra była 
w pewnym sensie niepełna. Otóż zależy mi na tym, 
żeby ta ustawa była stosowalna. Mówi pan, że w przy-
padku, kiedy związki sportowe nie wypełnią ciążą-
cego na nich obowiązku albo zachowają się przeciw-
nie do ustawy, tzn. np. powołają na członka zarządu 
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(senator J. Rulewski) I jeszcze tylko takie, że tak powiem, podpytanie… 
Rzeczywiście art. 5 wymienia te wszystkie jednostki 
organizacyjne. Wśród nich są takie, w których na 
pewno – nie mam co do tego wątpliwości – nie był 
zatrudniony żaden sportowiec. Ale co w przypad-
ku np. Wojskowej Służby Wewnętrznej, WSW? To 
byli przecież żołnierze. A tu się mówi, że jeśli ktoś 
był tam żołnierzem, to jego też to dotyczy. Ale być 
może był właśnie zatrudniony… No, to znaczy był 
wzięty do wojska i miał tam, w tej WSW, tzw. etat, 
ale faktycznie, że tak powiem, zajmował się zupełnie 
czymś innym. No więc jeśli trafi się taki przypadek, 
to po prostu i zwyczajnie skrzywdzimy człowieka. On 
może być bardzo doświadczonym sportowcem czy 
działaczem, już od lat, a tu nagle się mówi: a, to już 
nie będzie. Ale to jest dodatkowe pytanie, a pytanie 
głównie było inne, mianowicie: skąd ta rozbieżność 
między jasnym tekstem a interpretacją… To znaczy 
ja bym chciał, żeby była taka interpretacja, o jakiej 
pan minister powiedział, tylko że ja jej tutaj nie widzę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Jeśli dany przedstawiciel, członek zarządu nie dopełni 
obowiązku lustracyjnego, to złamie przepisy ustawy. 
I ministerstwo też na mocy tej ustawy będzie miało 
prawo uchylić decyzje o wyborze danego osobnika na 
członka zarządu. Jeśli chodzi o niedopełnienie obo-
wiązku formalnego złożenia oświadczenia lustracyj-
nego na czas, to reguluje to inny przepis. Tutaj często 
pojawiała się taka argumentacja, zupełnie błędna, 
że… Dlatego w tej nowelizacji ustawy o sporcie wra-
camy do rozwiązania, które funkcjonowało w ustawie 
o sporcie kwalifikowanym, a mianowicie do rozwią-
zania, dzięki któremu będziemy mieli możliwość 
kontrolowania regulacji wewnętrznych i statutów pol-
skich związków sportowych, kontrolowania tego, na 
ile przestrzegają reguł, które same sobie ustanowiły. 
Podkreślam wyraźnie, że my jako resort nie ingeru-
jemy w regulacje wewnętrzne, plany szkoleniowe, 
regulaminy, statuty polskich związków sportowych, 
tylko będziemy mieli możliwość sprawdzania tego, 
w jaki sposób związki przestrzegają reguł, które same 
sobie ustanowiły. I to jest ten niezwykle istotny zapis.

Tak jak wcześniej wspomniałem, niezłożenie na 
czas oświadczenia będzie skutkowało… Bardzo pre-
cyzyjnie reguluje to ustawa o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. 
Nie ma tego w ustawie o sporcie, dlatego że te zapi-

będzie określał, czy dany członek zarządu – w końcu 
wybrany i obdarzony zaufaniem m.in. po to, żeby 
reprezentować interesy związku – działa przeciwko 
tym interesom? Ja bym to rozumiał, gdyby to było 
sprecyzowane tak, że chodzi o działanie na szkodę. 
Szkodę trzeba udowodnić, zaś pojęcie interesu jest 
tak szerokie, że ten zapis, jak podejrzewam, Panie 
Ministrze, w przypadku dochodzenia w sądzie będzie 
martwy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Ministrze, staram się w tych pytaniach – 
przepraszam, jeśli jestem trochę namolny – ustalić, 
czy jednakowo rozumiemy pewne przepisy. Jedną 
sprawę udało nam się ustalić, tj. to, jak rozumieć ten 
przepis, ale jest jeszcze druga sprawa. Pan senator 
Dowhan zahaczył tutaj o ten temat. Mianowicie pan 
minister był uprzejmy odwołać się do innych przepi-
sów, jeśli chodzi o kwestie lustracyjne, i powiedzieć, 
że tutaj stosuje się te same reguły, które stosuje się 
gdzie indziej, to znaczy są grupy osób objętych obo-
wiązkiem lustracyjnym. Inna sprawa, czy to są osoby 
publiczne, czy nie… Trybunał Konstytucyjny wypo-
wiedział się w tej sprawie, ale do tego już nie chcę 
wracać. Chcecie objąć obowiązkiem lustracyjnym 
członków zarządu, komisji rewizyjnych itd. Dobrze. 
Ogólna zasada jest taka, że jeżeli ktoś złożył fałszywe 
oświadczenie lustracyjne, to traci funkcję. Pan mini-
ster potwierdził, że tak właśnie ma być. No, ale ja tutaj 
czytam coś zupełnie innego. Czytam, że członkiem 
zarządu nie będzie mogła być osoba, która była pra-
cownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem orga-
nów bezpieczeństwa – i koniec. Nie ma nic o tym, że 
to osoba, która złożyła fałszywe oświadczenie lustra-
cyjne. A tak to powinno być sformułowane. W innym 
przepisie zobowiązujemy do złożenia oświadczenia, 
a w tym przepisie mówilibyśmy, że dana osoba traci 
funkcję, jeżeli złożyła fałszywe oświadczenie. To bym 
jeszcze rozumiał, ale tak nie jest, po prostu mówi się 
o osobie, która była… I to jest jakby pytanie zasadni-
cze: dlaczego pan minister twierdzi, że jest inaczej?

(Rozmowy na sali)
A teraz poczekam chwilę. Pan senator Żaryn wy-

jaśni panu ministrowi, dlaczego.
(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
Dlaczego więc pan minister twierdzi, że jest ina-

czej, mimo że z tekstu to wynika?
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(minister W. Bańka) Panie Ministrze. Będzie to zmiana kosmetyczna, po-
nieważ to nie sportowcy są stroną, która najbardziej 
powinna podlegać ewentualnym weryfikacjom z dez-
ubekizacyjnego punktu widzenia, a przede wszyst-
kim działacze sportowi, którzy także mają swoją 
historię, którzy dzisiaj należą do pokolenia mojego 
i starszego, a którzy zaczynali być działaczami jesz-
cze w latach osiemdziesiątych. Oni nie musieli być 
funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa, bo każ-
dy ma wybór, ale na ogół po prostu byli osobowymi 
źródłami informacji, czyli, potocznie mówiąc, agen-
tami, tajnymi współpracownikami. Jeżeli ja widzę 
notatkę z lat osiemdziesiątych dotyczącą wywiadu, 
czyli Departamentu I, bądź kontrwywiadu, czyli 
Departamentu II, informującą szefa resortu, jaki jest 
skład delegacji na olimpiadę w Korei Południowej, 
na olimpiadę w Seulu, i mam dane statystyczne, że 
w ekipie wyjeżdża kilkudziesięciu czy kilkunastu 
działaczy, a obok mam rubrykę, ilu z nich jest tajny-
mi współpracownikami tych dwóch departamentów, 
i jest napisane, że 100%, to znaczy jest ta sama liczba, 
to wszyscy oni po prostu byli. Ich zadaniem było m.in. 
inwigilowanie tychże sportowców, którzy byli naraże-
ni na ewentualne rozmowy z klubami zagranicznymi, 
z różnymi podmiotami zewnętrznymi.

Tutaj w gruncie rzeczy jest główny problem. 
Dlatego uważam, że bez wątpienia trzeba będzie prę-
dzej czy później tę ustawę zmienić, poprawić w duchu 
wyrównania de facto etycznego zadania tej ustawy. 
I bardzo bym państwa do tego zachęcał.

A oczywiście druga strona medalu ma… To zna-
czy nie medalu. Druga strona rzeczywistego konfliktu 
będzie miała broń w rękach i w związku z tym bez 
wątpienia trzeba się do tego przygotować.

Np. pan senator Czerwiński bardzo słusznie zapy-
tał pana ministra, jakie w gruncie rzeczy są w obowią-
zującej ustawie lustracyjnej instrumenty, które tworzą 
możliwość budowania zestawu sankcji w związku 
z niewypełnieniem obowiązku lustracyjnego.

Ja przypominam przypadek śp. prof. Bronisława 
Geremka, który odmówił złożenia oświadczenia lu-
stracyjnego. Ale okazało się, że w prawodawstwie 
polskim nie ma sankcji. I to nie dlatego, że to była 
wybitna postać, tylko dlatego, że nie ma na to in-
strumentu.

W związku z tym to oczywiście jest problem, 
ale… Dla pana, Panie Ministrze, jest to problem rze-
czywisty, a dla legislatorów – czyli nas – to problem, 
żeby panu nie utrudniać pracy. Tak że to my powin-
niśmy ewentualnie zmienić ustawę lustracyjną tak, 
żeby panu pomóc. I myślę, że rzeczywiście warto to 
zrobić, ponieważ ta ustawa przez pana proponowa-
na bez wątpienia nie jest ostatnią w tej sprawie – za 
chwilę będziemy mieli następne, które będą mówiły 
o stronie etycznej uczestnictwa w życiu publicznym. 
W ramach, że tak powiem, podnoszenia etycznych 

sy i ich konsekwencje są precyzyjnie uregulowane 
w drugiej ustawie – bo przypomnę, że nowelizacja, 
o której potocznie mówimy „nowelizacja ustawy 
o sporcie”, to jest także nowelizacja ustawy o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów i to właśnie tam są precyzyjnie okre-
ślone konsekwencje tego, co by było, gdyby np. dany 
funkcjonariusz publiczny, senator, poseł nie złożył 
oświadczenia lustracyjnego lub złożył je niezgodnie 
ze stanem faktycznym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa jest rzeczywiście bardzo ciekawa z punktu 

widzenia jej głównego celu, którym jest, jak rozu-
miem, w gruncie rzeczy podniesienie standardów 
etycznych w polskich związkach sportowych, przy 
czym te standardy etyczne można widzieć szczegól-
nie w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to szeroko 
pojęta transparentność, tak prawnie stworzona, by 
zmniejszyć – bo rzecz jasna nie można tego zniwe-
lować w 100% – pokusę korupcyjną. I to jest ta sfera, 
która oczywiście jest szalenie ważna. Druga sfera, 
bez wątpienia mi bliższa ze względu na moje wła-
sne zainteresowania, to sfera dotycząca standardów 
etycznych w rozumieniu historycznym, przeszłości, 
czyli życiorysu, którego danego osoba już nie zmieni. 
Ewentualnie może tylko być niedopuszczona do peł-
nienia ważnych funkcji, ponieważ swoim życiorysem 
nie zaznaczyła się pozytywnie w dziejach społeczeń-
stwa polskiego.

Ja tu oczywiście widzę pewne nierówności i sła-
bości tego, co zostało zaproponowane – to zresztą też 
było tutaj podnoszone. Mianowicie nie mam cienia 
wątpliwości, w odróżnieniu od państwa senatorów 
z Platformy Obywatelskiej, że zapis mówiący o tym, 
iż zgodnie z rozumieniem art. 5 ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej należy wykluczyć z zarządów 
związków i z innych organów związków sportowych 
byłych pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy or-
ganów bezpieczeństwa państwa, najprawdopodobniej 
posłuży do przynajmniej lekkiej zmiany w zarządach. 
A moja świadomość jako historyka podpowiada mi, 
że będzie to zmiana w dużej mierze kosmetyczna, 
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(senator J. Żaryn) zajmował. Nie ma wątpliwości, że związki sportowe 
nie są zwykłymi organizacjami pozarządowymi, które 
rządzą się swoimi prawami, działają na podstawie pra-
wa o stowarzyszeniach, że są to stowarzyszenia zwykłe 
czy rejestrowe. One czerpią istotne środki finanso-
we z budżetu państwa, o czym notabene wspomina 
Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku, mówiąc, że 
związki sportowe nie mają żadnego związku z władz-
twem publicznym ani z gospodarowaniem mieniem 
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Ale tutaj, 
jak widać, pewien związek jest. Ponadto trzeba zwrócić 
uwagę na to, że podnoszony wtedy przez Trybunał 
Konstytucyjny fakt, iż te związki są tworzone jako 
stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń… To się 
w tej chwili zmieniło, w tej ustawie są stosowne zapisy. 
Oczywiście związki są zobowiązane do przestrzegania 
pewnych zapisów ustawy o stowarzyszeniach, ale są 
to jakby trochę inne byty prawne.

Zresztą muszę powiedzieć, że trochę mnie dziwi 
podnoszenie tego, że takie warunki się tu pojawiają, 
a nie podnosi się innych warunków, które ta ustawa 
stwarza. Ustawodawca ma prawo nakładać – i nakła-
da – pewne wymagania, np. to, że nie można funkcji 
członka zarządu łączyć z pracą na rzecz ministerstwa. 
Choć nikomu to nie przeszkadzało – prawda? Tu też 
można powiedzieć, że jest to ograniczenie w odnie-
sieniu do osób, które nie pełnią funkcji publicznych. 
Można też dać kolejne przykłady. Była tutaj podno-
szona sprawa akcji, to akurat jest bardzo szczegółowa 
sprawa, ale jest tu też wiele innych kwestii, np. łącze-
nia wspomnianej funkcji z funkcją trenera kadry na-
rodowej itd. A więc widać, że takie warunki mogą być 
nakładane. Ale jeden z nich budzi tutaj wątpliwości.

Ja muszę powiedzieć, że… Może tak: wrócę do 
spraw antydopingowych. Ja w czasie posiedzenia ko-
misji złożyłem stosowną poprawkę, ona została przez 
komisję poparta i przyjęta, niemniej jednak w trakcie 
dyskusji Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że pro-
ponowany zapis poprawki jest jakby niedoskonały, bo 
nie zawiera przepisów wprowadzających, dotyczą-
cych stanu obecnego. Na posiedzeniu komisji zobo-
wiązałem się więc, że takie uzupełnienie przygotuję 
i złożę – co niniejszym czynię, składając poprawki 
na ręce pana marszałka. Oczywiście ta grupa popra-
wek dotyczy restrykcji wobec osób, które stosowały 
doping. Wiemy, że są różne sytuacje – ktoś uzyskał 
nagrodę czy medal, potem się okazuje, że jednak był 
doping, potem się zmienia kolejność nagrodzonych… 
Ta sprawa jest dość złożona, dlatego te poprawki ten 
stan opisują.

Muszę też powiedzieć… Bo tutaj panowie sena-
torowie wypowiadali się na temat Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, mówiąc, że przecież byli to zwykli 
żołnierze. Ja może po raz pierwszy z tej mównicy 
odczytam coś z Wikipedii – choć nie używam tego 
jako jedynego źródła. Otóż jest tu wyraźnie napisane: 

kwalifikacji, będziemy mieli do czynienia z takim 
samym przepisem prawnym. Chodzi mianowicie o to, 
czy tylko i wyłącznie funkcjonariusze szeroko poję-
tych organów bezpieczeństwa mają dzisiaj nie uczest-
niczyć w życiu publicznym, pełniąc ważne w nim 
funkcje, czy też w zależności od tej szkodliwości 
etycznej życia publicznego nie powinny powstać prze-
pisy dotyczące także współpracowników organów 
bezpieczeństwa. Jak łatwo się domyśleć, jestem co 
najmniej za zrównaniem obydwu tych kategorii, choć 
rozumiem, że nie jest to proste z punktu widzenia 
egzekucji i odebrania ewentualnych narzędzi prze-
ciwnikom, którzy, rzecz jasna, będą tych narzędzi 
poszukiwali.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, 
która budzi moje wątpliwości, jeśli chodzi o tę usta-
wę. One zostały tutaj przedstawione i przez senatora 
Czerwińskiego, i przez innych. Mianowicie chodzi 
o to, czy nie istnieje obawa, że to prawo, ponieważ 
siłą rzeczy nie może ono działać wstecz, będzie ro-
zumiane jako obowiązujące od najbliższych kaden-
cji, nie będzie mogło być stosowane natychmiast. Te 
rozwiązania być może znajdą mocniejsze odzwier-
ciedlenie w rozporządzeniach wykonawczych, które 
mogłyby spowodować ewentualną poprawę zakresu 
zadań wynikających z wejścia w życie tejże ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Ustawa, o której dyskutujemy, jest ważna. Ona 

nie dotyczy tylko zmian związanych z lustracją i de-
komunizacją polskich związków sportowych, jest 
w niej wiele innych ważnych zmian. Chciałbym zwró-
cić uwagę na obszar, którym zajmowała się Komisja 
Nauki, Edukacji i Sportu, w szczególności na kwestie 
dotyczące kar dla sportowców, którzy stosowali do-
ping. Trzeba zwrócić uwagę, że Polska jest liderem 
w zwalczaniu dopingu. Pan minister jest jedynym 
przedstawicielem Europy w światowym komitecie an-
tydopingowym. Stąd te ważne zapisy, które zgłosili-
śmy na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
o których zresztą pan minister wspominał.

Chciałbym krótko odnieść się do tych wątpliwości 
konstytucyjnych. No, poruszamy się na gruncie zupeł-
nie innych rozwiązań prawnych niż te, które obowią-
zywały, kiedy Trybunał Konstytucyjny tą sprawą się 
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(senator K. Wiatr) Oczywiście podstawą jest tutaj, powiedziałbym, 
formuła prawna związków sportowych, a więc stowa-
rzyszeń, ewentualnie związku stowarzyszeń. Gdyby 
chcieć osiągnąć efekt, nazwijmy to, lustracyjny w od-
niesieniu do osób, o które tu chodzi, a więc członków 
zarządu oraz ciał kontrolujących związki sportowe, to 
trzeba by było osiągnąć go inną metodą, bardziej skom-
plikowaną niż dopisanie do listy, wbrew rozstrzygnię-
ciu Trybunału Konstytucyjnego, członków zarządu 
polskiego związku sportowego. Mówię to, abstrahując 
od tego, czy ta sprawa jest słuszna, czy niesłuszna, 
i czy będzie dotyczyła paru, czy wielu osób. Tego nie 
wolno robić. Wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie 
wolno traktować wybiórczo. I dlatego uważam, że ta 
ustawa nie może, nie powinna być przyjęta.

Teraz przechodzę do drugiego, drobnego punk-
tu. Moje wątpliwości i pytania budziło – w dyskusji 
w Sejmie także to występowało – poszerzenie defi-
nicji sportu. Pan minister w sposób bardzo płynny 
powiedział tutaj, że ma to znaczenie, powiedziałbym, 
prestiżowe, przyszłościowe. Obecnie praktycznie nie 
ma to znaczenia. Ja chcę powiedzieć inaczej. To, co 
jest napisane w ustawie, a mianowicie to, że „za sport 
uważa się również współzawodnictwo oparte na ak-
tywności intelektualnej, którego wynikiem jest osią-
gnięcie wyniku sportowego”, to jest, moim zdaniem, 
tautologia: sport definiujemy za pomocą wyniku spor-
towego, a wynik sportowy jako rezultat osiągnięty 
w sporcie. To po prostu nie ma sensu. I dlatego pan 
minister nie bardzo mógł tutaj coś więcej powiedzieć, 
poza konkretem dotyczącym listy sportów olimpij-
skich i nieolimpijskich. Jest to dowartościowywanie 
w sposób stosunkowo nieumiejętny, niemający opar-
cia w konkretach i niepozwalający odpowiedzieć na 
istotne pytania, np. na bardzo sensowne pytanie o to, 
czy rywalizacje bardziej intelektualne niż manualne, 
polegające na graniu w gry komputerowe i odpowied-
nio zorganizowane, mogą być nazwane sportem, czy 
nie. Ale to w zasadzie jest margines. 

Zasadniczą rzeczą jest tu to, że procedowana usta-
wa, w mojej i nie tylko mojej opinii, także w opinii 
osób, powiedziałbym, poważniejszych i lepiej się na 
tym wszystkim znających, jest niekonstytucyjna i nie 
powinna być przyjęta. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć parę słów jako praktyk. Nie 

miałem takich sukcesów sportowych jak pan mini-
ster, ale oczywiście uprawiałem sport i uprawiam 

Wojskowa Służba Wewnętrzna – wojskowa służba 
specjalna, będąca instytucją kontrwywiadu wojsko-
wego, uznana za organ bezpieczeństwa państwa. 
A więc to nie byli zwykli żołnierze. Ale, jak widać, 
nasza dyskusja w Senacie ma swoje prawa i przyj-
mujemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Bardzo 
dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Dowhan.
(Głos z sali: Nie, Wach, pan senator Wach.)
A, przepraszam, jeszcze pan senator Wach. Tak, 

przepraszam.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja właściwie chciałbym powiedzieć o dwóch rze-

czach, przy czym jedną uważam za istotną – a miano-
wicie chodzi o sprawę dotyczącą konstytucyjności pre-
zentowanego rozwiązania – a drugą za mniej ważną, 
o mniejszym ciężarze. Ta druga była właściwie zawarta 
głównie w pytaniach, m.in. pana senatora Borowskiego, 
dotyczących poszerzenia definicji sportu.

Jeżeli chodzi o ustawę, to jej intencje zapewne są 
słuszne. Chciałbym tylko na wstępie powiedzieć, że 
regulowanie moralności za pomocą ustaw jest rzeczą 
wątpliwą i mało skuteczną. To tyle, tak ogólnie rzecz 
biorąc, bo o etyce i sprawach moralnych właściwie 
stale tu była mowa.

A właściwie chcę się odnieść do sprawy, którą pod-
niósł pan senator Wiatr, a wcześniej mówił o niej również 
pan minister, tj. chodzi o to, że co do konstytucyjności, to 
nie ma wątpliwości. Otóż te wątpliwości są. Pierwotnie 
przedstawiono te wątpliwości – i moim zdaniem do-
brze je uzasadniono – w opinii Biura Legislacyjnego 
Sejmu, a potem powtórzono to w opinii naszego Biura 
Legislacyjnego, niczego specjalnie nie dodając. 

Moim zdaniem istota sprawy polega na tym, że 
art. 2 proponowanej ustawy poszerza listę funkcjo-
nariuszy publicznych, którzy podlegają lustracji, 
o dwie kategorie. W pkcie 60 wymieniony jest czło-
nek zarządu polskiego związku sportowego, i to jest 
dyskusyjne, a w pkcie 56 – minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej. Co do ministra nie ma tutaj 
wątpliwości. Takie poszerzenie może być wprowa-
dzone, bo jest on funkcjonariuszem publicznym. To 
nigdy nie było kwestionowane. Ale członek zarządu 
polskiego związku sportowego… Ta sprawa była roz-
strzygnięta wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z 2007 r. Wyrok dotyczył dokładnie tej sprawy, mimo 
że zapadł na bazie innej ustawy.
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(senator R. Dowhan) sytuacjach, jeżeli chodzi o doping. Tylko dziwię się, 
dlaczego to kryterium, jeżeli chodzi o funkcjono-
wanie później osób, u których wykryto ten doping, 
jest aż 24-miesięczne. To jest już wysoki poziom za-
wieszenia, bo 2 lata zawieszenia. To naprawdę ktoś 
musiał się nieźle szprycować. Czasami trafiają się 
przypadkowe konsumpcje czegoś, a później okazuje 
się, że to nie jest dozwolone, ale to są śladowe ilości. 
A jeżeli ktoś robi to celowo, to, uważam, nie powi-
nien już później w ogóle uczestniczyć w żadnym 
wymiarze, czy to sportu, czy to działalności, bo nie 
jest żadnym autorytetem. Ale jeżeli faktycznie na-
stąpiła pomyłka i te ograniczenia są… Komisja daje 
do roku… Uważam, że takie kryterium powinno też 
być przyjęte tutaj. Chyba że są inne, o których nie 
wiemy… bo takie pytania nie padały. Jeśli tak, to 
z tym się oczywiście zgodzę.

Ja tak trochę odbiegając od tego, nad czym dzi-
siaj dyskutujemy… Miałem okazję niedawno być na 
obiedzie z taką naszą czołową tenisistką. Ku mojemu 
zdziwieniu z całej karty dań, która była dostępna 
w restauracji, praktycznie nic nie wybrała. Cały czas 
padały pytania: jaki olej jest dodawany do sałatki, na 
jakim oleju jest coś pieczone, z jakiej hodowli pocho-
dzi to mięso? Praktycznie skończyło się na wypiciu 
płynów. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Osoby, 
które się pilnują, nigdy tego błędu nie popełnią. Ale 
też ministerstwo na swoich stronach, komisja anty-
dopingowa i my… W klubie przed sezonem robimy 
spotkanie z zawodnikami. Zapraszamy lekarzy i tłu-
maczymy zawodnikom, w jaki sposób mają się odży-
wiać, na co mają zwracać szczególną uwagę. Dajemy 
wykaz substancji zabronionych. A więc myślę, że 
dzisiaj jest to na tyle jawne i powszechne, że można 
się przed tym ustrzec. A jeśli ktoś się nie ustrzegł, to 
ponosi konsekwencje przez całe życie. Myślę, że te 
24 miesiące to jest za długi okres.

Pan marszałek Borowski podnosił tu sprawę akcji. 
Faktycznie to tak na spokojnie, abstrahując od pew-
nych rzeczy, które można nazwać, nie wiem, ukła-
dem, że ktoś komuś coś tam, powiązania rodzinne 
i biznesowe, ale tu nie do końca rozumiem… Jeżeli 
jest sponsor i daje pieniądze, to po prostu je daje. 
To nie jest tak, że to jest jakiś układ. A jeśli nawet 
dojdzie do jakiegoś układu, układu tego typu, że ktoś 
lubi daną dyscyplinę i da większe wsparcie, mówię tu 
głównie o spółkach Skarbu Państwa, to nie możemy 
się zamykać… Nie wiem, mój brat, z którym mogę 
mieć fatalny kontakt, nie ma pieniędzy w banku, 
a mógł sobie kupić w ofercie publicznej – tak jak 
każdy z nas codziennie może dokonać zakupów sam 
czy za pośrednictwem banku, przez fundusze, gdzie 
człowiek nawet nie ma wpływu na to, jakie akcje 
fundusz kupuje – akcje dużych firm, niekoniecznie 
spółek Skarbu Państwa. Zatem ktoś z mojej rodziny, 
o czym ja mogę nie mieć zielonego pojęcia, może 

go do dzisiaj, chociaż mam drobny uszczerbek na 
zdrowiu. Kilkanaście lat temu skupiłem się na pro-
wadzeniu klubu sportowego, Falubazu Zielona Góra, 
klubu żużlowego. Wtedy jeszcze wszystko funkcjo-
nowało na zasadzie stowarzyszeń i Polski Związek 
Motorowy, wzorem związku piłki nożnej, powołał do 
życia pierwszą ligę zawodową jako odrębną spółkę, 
a kluby sportowe aspirujące do tej spółki musiały 
założyć sportowe spółki akcyjne, mimo że założenie 
sportowej spółki akcyjnej było kosztem wielokrotnie 
wyższym niż dzisiaj. Przypomnę, że dzisiaj, żeby 
założyć taką spółkę, jest potrzebny wkład 100 tysię-
cy zł. Kilkanaście lat temu trzeba było na to mieć 0,5 
miliona zł. I spółka akcyjna od spółki z o.o. – ja na 
ten temat zadawałem pytania, bo jako praktyk chcę 
nakłonić pana ministra do zmiany i złożyć odpowied-
nią poprawkę – różni się w sposób zasadniczy. Już 
pomijam koszy założenia, choć koszty założenia są 
wielokrotnie mniejsze, bo to dzisiaj jest 5 tysięcy zł. 
Ale spółka akcyjna ma większe podstawy do tego, 
aby klub sportowy był prowadzony wiarygodnie. 
Oczywiście wszędzie są ludzie i to na końcu ludzie 
decydują o tym, co się dzieje. Nie można dzisiaj zało-
żyć, że jeżeli jest spółka akcyjna, to ona nie zbankru-
tuje albo wypłaci świadczenia trenerom czy zawodni-
kom, ale na pewno jest większe prawdopodobieństwo, 
ponieważ jest podział na akcje, gdzieś jest na końcu 
przypisany właściciel i zawsze ta osobowość praw-
na jest. Panie Ministrze, ona na pewno jest inna niż 
w spółce z o.o., którą możemy powołać za 5 tysięcy zł. 
Można powołać zarząd, ludzi, którzy nie mają wiele 
do powiedzenia, jeżeli chodzi o sport czy o działal-
ność, i później należy tylko w odpowiednim czasie, 
żeby nie być ściganym przez prawo, zgłosić upadłość 
do sądu. Jeżeli chodzi o spółki akcyjne, to jest całkiem 
inny proces i inna odpowiedzialność. To jest coś, co 
się naprawdę sprawdza w sporcie. Te spółki akcyj-
ne funkcjonują. Ja bym tego nie zmieniał. Taka jest 
rola człowieka, który przez 15 lat prowadził klub. Do 
dzisiaj ta spółka istnieje. Na bazie sportu żużlowego 
mogę powiedzieć, że istnieją spółki z lepszym lub 
gorszym poziomem finansowania z różnych stron, ale 
to się sprawdza. Ja bym dzisiaj już nie wprowadzał 
tego, że można lub nie można… Po prostu albo wszy-
scy jednakowo zakładają spółki akcyjne… Dzisiaj tak 
to się odbywa i nie słyszałem, żeby z tego powodu 
były jakieś tam problemy, które ktoś by podnosił. 
A jeżeli będzie taka wola pana ministra, to bardzo 
bym prosił… Ponieważ kolega Wiatr złożył poprawkę, 
więc i tak komisja będzie się musiała zebrać.

Nie zadawałem pytań, jeżeli chodzi o doping, ale 
chcę pogratulować tego, co się wydarzyło. Mamy na-
prawdę świetną ustawę, jeżeli chodzi o antydopingów-
kę, i ona się sprawdza. Czasami słychać o przykrych 
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(senator R. Dowhan) zasiadaliśmy niezależnie od ustroju z jednakowym 
oczekiwaniem na piękne sportowe widowisko. Dziś 
z niesmakiem oglądam to, jak współzawodniczą ze 
sobą wielkie korporacje finansowe, telewizyjne czy 
nawet polityczne. Tak bywało m.in. w okresie komu-
nizmu, kiedy to sport bywał nie tylko sportem, ale 
wyznaniem politycznym czy nawet ideowym.

Dzisiaj oczywiście tym rakiem ideowym jest do-
ping. Pan na to zwraca uwagę w tej ustawie, ale nie do 
końca; tu zaraz zacznę od pewnej mojej uwagi. Bo je-
śli cały świat dzisiaj podjął się tego trudnego zadania 
ograniczania, jak rozumiem, i zwalczania dopingu, 
to niekonsekwencja w tej ustawie polega na tym, że 
działacze, którzy przecież nie muszą być… Skoro pan 
stawia wysokie wymogi moralne działaczom, to dla-
czego dopuszcza pan, że działaczem może być spor-
towiec, który brał doping? Pytanie, czy ten działacz, 
który kształtuje oblicze sportu, gdy mu stawiamy 
wysokie wymagania, o których tu później powiem, 
te, powiedziałbym, ustrojowe czy też antyubeckie… 
Dopuszcza się, że on mógł być sportowcem, który na 
co najmniej 24 miesiące był zdyskwalifikowany – to 
bardzo surowa kara – za doping. Uważam, że on po 
prostu nie powinien być działaczem. Może zbłądzić 
jako sportowiec, ale działaczem ktoś taki już nie może 
być.

Drugie zagadnienie. Mamy ministra sportu, ale to 
nie jest powszechne, a moim zdaniem dość rzadkie 
zjawisko, że w państwach występuje minister sportu, 
jednak nie zamierzam pana odwoływać ani tym bar-
dziej tej funkcji niszczyć. Skoro już jest, z pożytkiem 
dla, powiedzmy, naszej rzeczywistości, to utrzymuj-
my ją. Ale myślę, że pańskie spojrzenie w tej ustawie, 
może nie ostatnie, jest zbyt krótkie. Sport kształto-
wany jest przede wszystkim oczywiście w szkołach, 
przez działaczy, zwłaszcza na tym poziomie podsta-
wowym, wymagającym trudu, ofiary, wysiłku, przede 
wszystkim pasji. Ale wśród nagród, w takim bogatym 
zestawie, który pan ma, a który chwalę, ja nie widzę 
nagród dla tych ludzi. Są odznaki, jest dopuszczone, 
że samorządy w tym pomogą, ale pan minister już 
się od tego uchyla, bo chce tylko wręczać nagrody 
olimpijczykom, mistrzom, rekordzistom świata. I to 
jest taka moja druga uwaga, żeby dostrzec trud tych 
działaczy, aż do trenerów włącznie.

No i wreszcie przejdę chyba do tematu, który taką 
wywołał tutaj… Oczywiście też, Panie Ministrze, ży-
czę panu, żeby pan w pojedynku z prawie całym, jak 
sądzę, światem próbował oddzielić biznes od sportu. 
Pan to usiłuje zrobić, ale doszedł już do takiej per-
fekcji, że rzeczywiście ja będę unikał każdego… czy 
też mnie będzie unikał każdy brat, siostra, znajomy, 
który… Bo ja mam parę akcji PKO BP i boję się, że 
nawet na stadion mnie nie wpuszczą, gdyż dostaję 
czasem bezpłatne bilety i będzie to chyba uznane 
za polityczny sponsoring posiadacza bodajże 10 czy 

mieć jakieś akcje, nie wiem, akcje KGHM, KGHM fi-
nansuje kolarstwo, a moja znajoma czy mój syn będzie 
uprawiał kolarstwo i będzie wielka afera, bo mój brat 
ma parę akcji KGHM, Lotosu czy innych spółek… 
Myślę, że to może trochę skomplikować sytuację, 
później będą niepotrzebne tłumaczenia, dociekanie, 
dlaczego tak się stało.

Ja wiem, że ten zapis w ogólnym rozumieniu jest 
dobry, chodzi oczywiście o przejrzystość i ja się z tym 
zgadzam, tyle że są takie sfery, że czasami jedno 
z drugim nie ma nic wspólnego. Trzeba by się nad 
tym zastanowić, żeby po prostu nie wylać dziecka 
z kąpielą i nie oskarżyć kogoś w związku z tym, że 
akurat ktoś z rodziny gdzieś coś tam ma, a dany zwią-
zek sportowy jest tak finansowany.

Chciałbym złożyć te 2 poprawki, jedną dotyczą-
cą tego, żeby jednak nie było spółek z o.o., i drugą 
dotyczącą tego, żeby ten okres to było 12 miesięcy.

Panie Ministrze, 10 lat minęło od tego, jak uzyskał 
pan najlepszy czas na 400 m, 46,11. Było to w 2007 r., 
czas szybko leci.

(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: 
Dziękuję.)

Takich sukcesów w zdrowym sporcie życzę 
wszystkim sportowcom i tym, którzy sport uprawia-
ją. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos, mimo że nie jestem już w wieku 

sportowym, a nawet chyba działacza, a to dlatego, 
że w ustawie pojawiły się elementy, które wynikają 
z mojego doświadczenia życiowego. Niezależnie od 
tego roszczę sobie pretensje już jako kibic, i to kibic 
fotelowy, do oceny tejże ustawy.

Chciałbym panu życzyć wiele dobrego, Panie 
Ministrze. Wiadomo, że był pan czterystumetrowcem, 
a czterystumetrowiec to jest taki poczwórny sprinter. 
Nie ma większego sprintera niż czterystumetrowiec, 
bo on musi przebiec 4 razy po 100 m, podczas gdy 
inni muszą przebiec tylko 100 m.

(Senator Wiesław Dobkowski: Szybciej.)
Nieco szybciej, tak, nieco szybciej. Teraz to się 

już prawie wyrównuje.
Ale wracam do tematu. Chcę tego życzyć panu, bo 

pan próbuje za pomocą tej ustawy – wcześniej robił 
to pan jako sportowiec – odnawiać czy przywracać 
dobre imię sportu, które powodowało m.in. to, że 
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(senator R. Rulewski) która chciała się otaczać sukcesami, wcielała do 
swoich jednostek. To już nawet syn Stalina budował 
potęgę radzieckiego żużla, prawda?

(Senator Robert Dowhan: Prawda.)
Bo chciał pokazać, że syn Stalina coś potrafi. 

No i ci żużlowcy prawdopodobnie w ramach oma-
wianej ustawy byliby tu prześladowani. A co oni 
mieli do powiedzenia w tym Związku Radzieckim? 
Podejrzewam, że chwalili Stalina za to, że nie mu-
sieli gdzieś tam w łagrach pilnować więźniów po-
litycznych. Tak że takie niezrozumienie rzeczy, że 
ta ustawa ma charakter dekomunizacyjny, a więc… 
Panie Ministrze, i tu pan wykazuje siłę i odporność 
czterystumetrowca, w czasie tej debaty udowadnia, 
że nikt nie ma racji, tylko pan ma rację, ponieważ 
ta ustawa nie rozszerza, tylko jest normalną ustawą 
lustracyjną. Otóż ja panu mówię, nie jako cztery-
stumetrowiec, ale polityk, że ta ustawa rozszerza 
uprawnienia i po raz pierwszy wprowadza element 
dekomunizacji. Skądinąd ja nie zamierzam z tym 
polemizować.

I tu uwaga do prof. Żaryna, do senatora spra-
wozdawcy: jeśli my przyjmujemy taką filozofię, 
taką optykę, że, jak tutaj mówią niektórzy, przecież 
taki żołnierz, kandydat, właściwie poborowy – tak 
to się nazywało – mógł sobie wybierać, to o czym 
my mówimy jako o złu? Czy wobec tego ta Polska 
Rzeczpospolita Ludowa była czymś złym, skoro moż-
na było sobie w niej wybierać jednostki wojskowe, 
przynależność do partii, pracę? To jest wolność. Jeśli 
była wolność, no to była demokracja. Demokracji 
zawsze towarzyszy jeszcze prywatność. Wobec tego 
dlaczego przewracaliśmy to państwo, skoro było wol-
no…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Chcę przez to powiedzieć – już, Panie Marszałku, 
dziękuję za uwagę – że ten system jednak był totalitar-
ny, że coś wymuszał, że jednostka znaczyła niewiele 
lub nic nie znaczyła, zwłaszcza wobec obowiązku 
wojskowego. I proszę nie zarzucać Platformie, że my 
usiłujemy znowuż bronić ubeków. My usiłujemy bro-
nić ofiar ubectwa.

I ostatnie zdanie. Skoro tak, Panie Profesorze 
Żaryn, to dlaczego nie ma tych… O tych tu mowa, 
o których państwo mówicie, o tych działaczach, któ-
rzy nie byli współpracownikami, nawet nie służyli 
w WSW czy w organach bezpieczeństwa, ale dono-
sili, składali raporty o tym, gdzie, jaki sportowiec, 
z kim się na olimpiadzie w Korei, w Rzymie czy 
w Monachium spotyka… O tym w tej ustawie pań-
stwo niestety nie piszecie. Nie stawiam zarzutu, że 
wśród was byli tacy lub że tacy byli waszymi przy-
jaciółmi.

20 akcji PKO… Zresztą dostrzegam, jak te akcje są 
słabe…

(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: 
Sprzedać.)

Słabe, bo słabną. A mówię to dlatego, że niestety 
ten sport jest w Polsce, i nie tylko, opanowany przez 
wielkie, szemrane, i nie tylko szemrane, interesy 
i występują tu czynniki polityczne, terytorialne, sa-
morządowe i wreszcie inne.

A co do zasadniczego tematu… No, nie ma prof. 
Wiatra, rzadko mi się zdarza pouczać prof. Wiatra, 
ale myślałem, że prof. Wiatr będzie się chwalił nie 
tylko Wikipedią, w której odczytał, że WSW to jest 
służba specjalna. Ale w służbie specjalnej, tak jak na 
całym świecie, służą żołnierze czy służyli żołnie-
rze, bo dzisiaj wszyscy to są już chyba zawodowcy. 
I widać pan prof. Wiatr jest daleko od życia, bo nie 
zauważył, że w czasach minionych ci żołnierze byli 
wcielani i jedyną ich odpowiedzią mogło być na-
rażenie się na areszt, jeśli nie przybyli w związku 
z rozkazem, a tu zagrożenie to było do 5 lat. Zatem 
to była służba specjalna, tak, słusznie IPN potrak-
tował ją jako służbę, ale to nie oznacza, że każdy, 
który tam służył, był funkcjonariuszem i żołnierzem 
służącym tej złej sprawie. I proszę, Panie Ministrze, 
niech pan nie bierze pod uwagę tego stwierdzenia… 
Bo mnie służba wewnętrzna łapała i wsadzała do 
aresztu, ale bynajmniej nie z przyczyn politycznych, 
tylko np. dlatego, że jadłem na ulicy jabłko. Ale to 
już anegdota.

Pojawił się tu też drugi pogląd, zgodnie z któ-
rym Trybunał Konstytucyjny uznał, że działa-
cze nie są funkcjonariuszami. To prawda. Tylko 
– tutaj tak trochę wyrywam też do pana senato-
ra Czerwińskiego – ta ustawa nie wymaga… ta 
ustawa nie jest ustawą, która ma zapis lustracyjny. 
Zwłaszcza w artykule dotyczącym właśnie tzw. 
kompleksu lustracyjnego… Ta ustawa ma charakter 
dekomunizacyjny. Bo z mocy przynależności do 
jakiejś służby – nieważne, nie oceniajmy teraz, jak 
one zostały określone – dana osoba jest zarówno 
skreślona z obecnego składu władz, jak i w przy-
szłości… I nie ma tu nic do rzeczy m.in. orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczy funk-
cjonowania ustawy lustracyjnej, której istotą, jak 
słusznie senator Borowski tutaj wykazał, nie była 
bynajmniej przynależność do określonej służby. 
Jej istotą było złożenie świadectwa prawdy. Tu zaś 
nie mówimy o świadectwie prawdy, tylko mówimy 
o życiorysie, w wyniku czego… Część ludzi było 
siłą wcielonych do jednostek organizacyjnych orga-
nów bezpieczeństwa, różnych. Bywało, że z WSW 
ktoś wędrował, też na podstawie rozkazu, do SB. 
I bywało, że sportowców ta, powiedzmy, klika, 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos? Nikt się nie zgłasza.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli pan senator Wiatr i pan 
senator Dowhan.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy…
(Głos z sali: Nie, teraz… Bo były wnioski…)
(Senator Jan Rulewski: Minister.)
Przepraszam.
(Głos z sali: To widocznie rząd.)
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie.
Ja pozwolę sobie jeszcze odnośnie do tych wypo-

wiedzi, pytań i opinii, które się pojawiły, uzupełnić 
pewne informacje, myślę, że istotne, które dotykają 
problematyki polityki antydopingowej i dopingu, tak-
że tych słynnych 24 miesięcy, żebyście panie i pa-
nowie senatorowie nie myśleli, że minister sportu 
i turystyki tylko karze, tylko chce zaostrzać przepisy 
i w sposób bardzo rygorystyczny podchodzi do pew-
nych przypadków. Pragnę zauważyć i przypomnieć 
państwu, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, lat, 
Światowa Agencja Antydopingowa bardzo mocno 
zaostrzyła przepisy antydopingowe. To prawda, jeśli 
chodzi o to, o czym pan senator powiedział, czy-
li o te 24 miesiące. Tak, to prawda, kilka lat temu 
24 miesiące to była ta najostrzejsza sankcja za sto-
sowanie, można powiedzieć, najcięższych środków 
dopingujących, sterydów anabolicznych. Dzisiaj na 
2 lata może być zdyskwalifikowany zawodnik, który 
nie stosował sterydów anabolicznych, ale zażywał 
tzw. zanieczyszczoną odżywkę. Nie zmienia to faktu, 
że postąpił źle, ale może być to efekt nie celowego 
działania, tylko pewnego rodzaju daleko idącej lek-
komyślności czy nieodpowiedzialnego zachowania. 
Stąd też nie chcemy… Do każdego przypadku trzeba 
podchodzić bardzo indywidualnie. Państwo znacie 
zapewne przypadek jednego z lekkoatletów, który 
otrzymał naganę za to, że stosował odżywkę, która 
była normalną odżywką i którą można było zakupić 
w sklepie sportowym. W składzie tej odżywki nie 
było substancji stricte zakazanej, ale była pochodna 
tej substancji. A za to też grozi dyskwalifikacja. Tak 
więc do każdego z takich przypadków trzeba pod-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przygotowałem sobie w punktach to, co chciałem 

powiedzieć, i z pewnym – no, nie wiem, na jaki stan 
emocjonalny tu się powołać – rozczarowaniem… 
chociaż nie, chyba z zadowoleniem… to była taka 
mieszanka… stwierdziłem, że pan senator Rulewski 
każdy z punktów omówił precyzyjnie i powiedział 
dokładnie to, co chciałem powiedzieć… Tak więc ja 
tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję. (Wesołość 
na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Informuję, że lista mówców… nie została wyczer-
pana. Jeszcze pan senator się zgłasza.

(Senator Jan Żaryn: W ramach ustosunkowania 
się do tego…)

Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko ad vocem wypowiedzi pana senatora 

Rulewskiego. Mogę powiedzieć w sposób jed-
noznaczny – chyba to, co powiem, jest zgodne 
z moimi poglądami zarówno dzisiejszymi, jak 
i z początku lat dziewięćdziesiątych, co w tym 
przypadku jest najważniejsze – że byłem, jestem 
i będę człowiekiem, który ewidentnie chciałby, 
aby w Polsce była przeprowadzona dekomunizacja 
pełna, która by wyeliminowała jakiekolwiek for-
macje etyczne i intelektualne tkwiące w ludziach, 
osobach dotkniętych sowietyzacją. Niestety nasze 
narodowe wybory w latach dziewięćdziesiątych 
spowodowały, że dekomunizacja się nie odbyła. 
W związku z tym w ramach być może wewnętrz-
nej niesprawiedliwości wybieramy cząstkowe 
rozwiązania, skoro nam już nie dano rozwiązać 
tego w sposób całkowity. Ale to nie znaczy, że za-
pominamy o pozostałych grupach, których człon-
kowie także powinni być de facto wyeliminowani 
z życia publicznego, bo nie ma obowiązku, żeby 
pełnić ważne funkcje publiczne, to jest przywilej 
wynikający z zaufania społecznego. Niewątpliwie 
takim przywilejem nie powinni być obdarzeni 
ludzie, którzy tworzyli w jakimkolwiek stopniu, 
od agentury przez SB po członków PZPR, system 
komunistyczny.
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(minister W. Bańka) spółek z o.o. w ligach zawodowych i daniem wolności, 
ukłonem w kierunku klubów sportowych, które bory-
kają się z problemami finansowymi.

Co do kwestii związanych z nagrodami dla trene-
rów i dla działaczy, to ministerstwo ma takie moż-
liwości.

(Senator Jan Rulewski: Nauczycieli.)
Mamy nawet takie programy, Panie Senatorze. 

Muszę panu powiedzieć, że w tym roku stawki ewen-
tualnych nagród dla trenerów, dla sportowców są 
większe niż stawki z lat ubiegłych. Jest też specjalny 
program – ministerstwo ma na to budżet około 1 mi-
liona zł – w ramach którego przyznajemy nagrody 
klubom sportowym za współzawodnictwo. Nagrody 
trafiają do klubów i odbierają je działacze klubów. 
Jest to pewnego rodzaju nagroda za dobre zarządza-
nie klubami i za wyniki sportowe, którą otrzymują 
działacze. Tak więc nie jest prawdą, że ministerstwo 
nie przyznaje nagród sportowcom i trenerom, że nie 
docenia ich działalności. Jest wręcz przeciwnie. To 
jest nasza filozofia. Bardzo mocno otworzyliśmy 
się na środowisko zawodników i trenerów. Oni też 
otwarcie mówią dzisiaj o tym, że są bardzo mocno 
docenieni. Myślę, że warunki finansowe, które im 
przedstawiamy, są wystarczające.

Co do kwestii zapisu dotyczącego szeroko pojętej 
dezubekizacji, to chciałbym tu coś doprecyzować. 
Oczywiście jest to przepis… Mam świadomość pew-
nej historyczności tego zapisu. To jest pierwsze takie 
rozwiązanie, pierwszy zapis, który pozbawia funkcji 
osoby, które były funkcjonariuszami aparatu represji 
SB i UB. Takiego rozwiązania dotąd nie było. To 
jest pierwszy taki przepis i ja jestem dumny z tego 
rozwiązania. Jestem szczęśliwy, że ten przepis wpro-
wadziliśmy. Mam nadzieję, że on znacznie podniesie 
poziom funkcjonowania polskich związków sporto-
wych w wymiarze moralnym, etycznym.

Tak jak wcześniej wspomniałem, osoby zarzą-
dzające polskimi związkami sportowymi… Biorąc 
pod uwagę to, jak wielką wartość ma sport, to, że 
sport jest dziedziną życia, o której mówiliśmy tutaj, 
że jest w stanie budować wspólnotę narodową oraz 
tworzyć atmosferę wspólnoty i że jest znakomitym 
wychowawcą dzieci i młodzieży… W związku z tym 
związkami sportowymi powinny zarządzać osoby, 
które są autorytetami i nie mają w swojej przeszłości 
kart, o których można powiedzieć, że powinny się ich 
wstydzić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji 
i Sportu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

chodzić bardzo indywidualnie. Dzisiaj, kiedy sankcją 
4-letnią… To jest sankcja, która grozi za stosowanie 
sterydów anabolicznych. To jest najcięższa sankcja, 
która – możemy śmiało tak powiedzieć, biorąc pod 
uwagę uwarunkowania sportowe – jest sankcją doży-
wotnią, bo jeśli sportowiec wyczynowy przez 4 lata 
nie może uprawiać sportu… Myślę, że rzadko zda-
rzają się przypadki, że ktoś taki wraca do czynnego 
uprawiania sportu, a jeśli wraca, to na pewno nie 
osiąga takich sukcesów jak wcześniej. 4 lata to jest 
zbyt długi rozbrat ze sportem, więc można tu mówić 
o pewnego rodzaju dożywociu. Stąd też trzeba było, 
biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania… 
To jest bardzo skomplikowany proces. Tak jak wcze-
śniej wspomniałem, dzisiaj można być zdyskwalifi-
kowanym za stosowanie różnego rodzaju substancji. 
Staramy się podchodzić bardzo indywidualnie do 
każdego przypadku. Jakaś cezura czasowa musiała 
być tu wyznaczona i stąd te 24 miesiące.

Co do kwestii technicznych, to powiem, że wszyst-
kie rozwiązania zawarte w ustawie… Jest 6 miesięcy 
na dostosowanie się do nowych przepisów. W przy-
padku posiadania akcji czy udziałów jest to odpo-
wiedni czas na to, żeby te akcje zbyć i żeby dostoso-
wać się do przepisów ustawy.

Co do kwestii poprawki, którą tutaj zaproponowano, 
związanej z formułą spółki z .o.o. i spółki akcyjnej, to 
chciałbym wyraźnie podkreślić, że to nie jest przymus 
czy rozwiązanie obligatoryjne. To jest danie polskim 
związkom sportowym pewnego rodzaju wolności, 
możliwości decyzyjnej w tym zakresie. Oprócz tego 
– przypomnę – reguluje się tu także wymogi licencyj-
ne polskich związków sportowych. Jest to więc takie 
otwarcie furtki dla polskich związków sportowych, dla 
klubów sportowych. To nie jest rozwiązanie, które kogoś 
do czegoś zmusi czy wywróci całą układankę do góry 
nogami. Nie będzie tak, że spółki akcyjne będą się te-
raz zmieniać w spółki z o.o. Ja nie do końca rozumiem 
niechęć do formuły, jaką jest spółka z o.o. Przypomnę, 
że w spółce akcyjnej nie ma odpowiedzialności wła-
snym majątkiem za błędy popełnione w zarządzaniu, 
a w spółce z o.o. jest. To jest pewien… Ta formuła, moim 
zdaniem, wymusza na osobach, które zarządzają spółką 
z o.o., daleko idącą ostrożność w dysponowaniu środ-
kami finansowymi. I nie jest to formuła, która nie jest 
transparentna. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest 
wiele spółek z o.o., które bardzo dobrze funkcjonują. 
Myślę, że prawo bardzo dobrze reguluje to, w jaki spo-
sób te spółki mają funkcjonować. Sama formuła spółki 
akcyjnej nie gwarantuje przejrzystości, transparentno-
ści. Wszystko sprowadza się tu do tego, o czym mówił 
pan senator. Wszystko tak naprawdę sprowadza się tu 
do ludzi, do tego, jak zarządzają. Wprowadzenie tego 
przepisu jest otwarciem się na możliwość zakładania 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 

w dniu 28 czerwca 2017 r. pochyliła się nad ustawą 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta ma na celu wdrożenie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego z 2014 r., która to dyrek-
tywa nakazuje uregulowanie przez państwa człon-
kowskie funkcjonowania pracowników z krajów 
trzecich w charakterze pracowników sezonowych. 
Komisja rolnictwa zawsze była żywo zainteresowa-
na tą sprawą, gdyż w szeroko pojętym rolnictwie, 
ogrodnictwie, sadownictwie i warzywnictwie, jak 
dobrze wiemy, praca osób z krajów trzecich, głównie 
naszych wschodnich sąsiadów, jest istotna, ma duże 
znaczenie dla funkcjonowania wielu gospodarstw 
rolnych, dla funkcjonowania tak naprawdę tych 
dziedzin rolnictwa, które pochłaniają dużo pracy, 
wymagają pracy fizycznej, a są to przede wszystkim 
produkcje związane z owocami miękkimi i warzyw-
nictwem.

Komisja wysłuchała informacji pana ministra 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
który przedstawił zarys ustawy, a także poinformował 
komisję o tym, że ustawa została poddana szerokim 
negocjacjom i też przygotowana w jakiś sposób w po-
rozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wiele zapisów w ustawie ma na celu uporząd-
kowanie funkcjonowania pracowników z krajów 
trzecich w naszym systemie prawnym, szczególnie 
spraw związanych z umowami o pracę, tego, jak ci 
pracownicy mają podejmować pracę w Polsce, na jaki 
okres itd. Reguluje ona kwestię oświadczeń, które 
w wielu przypadkach były nadużywane, oświadczeń 
składanych przez pracodawców, jeżeli wykazywa-
li wolę zatrudnienia obcokrajowców. Do tej pory te 
kwestie nie były uregulowane. Zapisy nowej ustawy 
mają ten proces uregulować, doprecyzować i mają 
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jako członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi uzyskaliśmy też zapewnienie, że działanie usta-
wy będzie na bieżąco monitorowane i jeżeli będą 
z tym jakieś problemy, to będzie odpowiednia reak-
cja, bo – jak powiedziałem na wstępie – są to bardzo 
ważne zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie wielu 
gospodarstw rolnych w związku z pracą pracowników 
sezonowych.

Ustawa nie wywołała jakichś większych dyskusji. 
Komisja dość wcześnie zajęła się ustawą i dyspono-
wała jeszcze opinią Biura Legislacyjnego. Komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Dziękuję, Panie Marszałku.

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

Ogłaszam przerwę w obradach Senatu do godziny 
15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 51  
do godziny 15 minut 03)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Szanowni Państwo, przedłużam przerwę o 15 mi-

nut, do godziny 15.20.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 03  

do godziny 15 minut 20)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Proponuję zmianę w porządku obrad polegającą 

na tym, że teraz przeszlibyśmy do pracy nad punktem 
trzecim, a następnie nad punktami piątym, szóstym 
i siódmym.

Czy są jakieś zastrzeżenia? Nikt się nie zgłasza.
Wobec tego…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Kiedy będzie głoso-

wanie?)
(Senator Grażyna Sztark: A kiedy będzie głoso-

wanie?)
Głosowania będą pod koniec obrad.
(Senator Władysław Komarnicki: Na koniec.)
(Głos z sali: A miało być…)
Tak, dlatego że drugiego punktu nie będzie-

my teraz omawiać, więc nie będzie głosowania. 
Przejdziemy do dalszych obrad…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli najwcześniej 
po punkcie piątym.)

Tak, najwcześniej.
(Głos z sali: A do tego czasu będzie…)
Wobec tego, że nie słyszę, aby ktoś zgłaszał uwagi, 

przechodzimy…
(Senator Grażyna Sztark: Przepraszam, a kiedy 

będzie drugi punkt?)
(Głos z sali: Po punkcie piątym.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jak przyjdzie czas.)
Zostanie to ogłoszone, jak już będzie można… 

Tak.
Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 535, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 535 A i 535 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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kania podmiotu powierzającego wykonanie pracy 
cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia 
postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na 
pracę sezonową określi się na dzień złożenia wnio-
sku o wydanie przedłużenia zezwolenia. Starosta ma 
rozpatrywać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzo-
ziemców, którzy co najmniej raz w okresie ostatnich 
5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali 
pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwo-
lenia na pracę sezonową.

W sprawach niewymagających prowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego starosta dokona czynno-
ści w zakresie wpisu wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę sezonową do ewidencji albo wyda decyzję 
o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową 
w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kom-
pletnego wniosku, zaś w sprawach wymagających 
takiego postępowania – w terminie do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. 

Jeśli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezo-
nową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwo-
lenie na pracę sezonową wydawane będzie w powiecie 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania 
pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, 
pod warunkiem że podmiot powierzający wykonanie 
pracy przedstawi właściwemu staroście odpowiednie 
dokumenty.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą zezwolenie 
na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego 
cudzoziemca. Będzie wskazywać: podmiot powierza-
jący wykonywanie pracy, najniższe wynagrodzenie, 
wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygo-
dniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą 
wykonania pracy oraz okres ważności zezwolenia. 
Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca 
w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwo-
leniu na pracę będzie określony także pracodawca.

W myśl przepisów ustawy podmiot powierzają-
cy wykonanie pracy cudzoziemcowi na podstawie 
zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu 
pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ra-
mach działalności określonych w przepisach roz-
porządzenia ministra właściwego do spraw pracy 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turysty-
ki na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu 
ważności zezwolenia.

Podczas posiedzenia komisji poruszono m.in. na-
stępujące problemy.

Senatorowie pytali pana ministra, czy nowe roz-
wiązania prawne wpłyną na podaż pracy cudzoziem-
ców, czy ograniczą lub utrudnią w jakiś sposób pracę 
cudzoziemcom, którzy pragną pracować w Polsce. 
To jest niezmiernie istotne w kontekście ogromne-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić opinię 
co do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw, druk nr 535.

Projekt ustawy został złożony przez Radę 
Ministrów. Jego celem jest wykonanie prawa Unii 
Europejskiej i wdrożenie do polskiego porząd-
ku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu oby-
wateli państw trzecich w celu zatrudnienia w cha-
rakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z art. 28 
ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane 
były do 30 września 2016 r. przyjąć przepisy ustawo-
we, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej 
wykonania.

Projekt ustawy skierowany został do pierwsze-
go czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie do 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Spośród zgło-
szonych 36 poprawek w drugim czytaniu posłowie 
przyjęli 12, obniżając m.in. wysokość grzywien za 
wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 350 posłów, 62 
było przeciw, a 32 się wstrzymało.

Jak wyjaśnił obecny na posiedzeniu komisji 
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej, obecnie nie ma w krajowym sys-
temie prawa szczegółowych rozwiązań dotyczących 
wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemców. 
Brakuje też regulacji dotyczącej zasad rejestracji 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcowi oraz przepisów przewidujących możliwość 
odmowy ich rejestracji.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy przyjętą przez Sejm zezwolenie 
na pracę sezonową wydawać ma starosta właściwy 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzo-
ziemcowi. W przypadku zmiany właściwości starosty 
ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamiesz-
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Chciałbym krótko przedstawić cele i przedmiot 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, którą Sejm przyjął 
22 czerwca br.

Jak wspomniał pan senator sprawozdawca, 
głównym celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezo-
nowego, jak również – i to jest drugi zasadniczy cel tej 
ustawy – ograniczenie obserwowanych od dłuższego 
czasu nadużyć w zakresie zatrudniania cudzoziem-
ców w Polsce.

Mam świadomość wagi tej ustawy dla rynku 
pracy, zwłaszcza dla rolnictwa i sadownictwa, które 
w dużej mierze korzystają z pracy cudzoziemców, 
szczególnie z Ukrainy, zwłaszcza w dobie spadają-
cego w naszym kraju bezrobocia.

Przedłożenie projektu ustawy poprzedzone było 
intensywnymi konsultacjami międzyresortowymi 
i konsultacjami społecznymi, z partnerami społecz-
nymi. Wiele rozwiązań jest efektem tych konsultacji. 
Jednakże zatrudnianie cudzoziemców nie może od-
bywać się w pełni swobodnie, w sposób niekontro-
lowany, ponieważ nadmierna imigracja zarobkowa 
z państw o znacznie niższym poziomie wynagrodzeń 
mogłaby spowodować zaniżanie wynagrodzeń, po-
garszanie warunków pracy i wypychanie polskich 
pracowników z rynku pracy.

Przedkładane Wysokiej Izbie rozwiązania praw-
ne wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom. W naszej 
opinii godzą interesy wszystkich zainteresowanych 
stron, ulepszają narzędzia kontroli i monitoringu, 
umożliwiając jednocześnie pozyskiwanie pracow-
ników cudzoziemskich na uzasadnionym poziomie.

Poprawki zgłoszone w Sejmie wprowadziły kilka 
dodatkowych rozwiązań ułatwiających pozyskiwanie 
pracowników cudzoziemskich. Wprowadzony został 
nowy rodzaj zezwolenia na pracę cudzoziemca: ze-
zwolenie na pracę sezonową. Będzie ono wymagane 
w niektórych podklasach rolnictwa, ogrodnictwa oraz 
usług turystycznych wskazanych w rozporządzaniu. 
Będzie wydawane, tak jak w przypadku rejestracji 
oświadczenia, w powiatowym urzędzie pracy, jed-
nak na okres dłuższy niż w przypadku oświadczeń, 
bo do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Będzie 
rozpatrywane w postępowaniu administracyjnym za-
kończonym wydaniem decyzji administracyjnej, co 
może być odebrane jako utrudnienie, ale jednocześnie 
wprowadzone zostają krótkie terminy na rozpatrzenie 
takich spraw.

Proponowane przepisy dotyczące zezwoleń na pra-
cę sezonową uwzględniają w najszerszym możliwym 
zakresie ułatwienia dopuszczane dyrektywą dla oby-
wateli niektórych państw dziś objętych tzw. procedu-
rą oświadczeniową. Są to, po pierwsze, zwolnienie 

go zapotrzebowania na pracowników sezonowych. 
Odpowiedź pana ministra była taka, że do końca nie 
możemy określić, jakie będą tego skutki, tym bardziej 
że największa grupa pracujących cudzoziemców to 
są pracownicy z Ukrainy, którzy uzyskali możliwość 
bezwizowego wjazdu do innych krajów europejskich. 
W związku z tym zobaczymy, jak to się będzie kształ-
towało. Ale tutaj nie ma żadnych dokładnych wyli-
czeń ani dokładnych danych.

Pytano również, czy w Polsce przewidywane są 
w przedsiębiorstwach i w administracji państwo-
wej ruchy płacowe, które zachęcałyby do powrotu 
Polaków pracujących za granicą. W tej kwestii pan 
minister odesłał z pytaniem do ministra finansów. 
Nie udzielił w tej sprawie odpowiedzi.

Na pytanie, czy rząd był za przyjęciem dyrektywy, 
odpowiedź była negatywna, ale oczywiście dyrektywa, 
która jest obowiązująca, jest aktualnie realizowana.

Biuro Legislacyjne zaproponowało 6 poprawek, 
które zostały przedyskutowane, oraz 1 poprawkę re-
dakcyjną.

Po wysłuchaniu w tej sprawie dyskusji oraz wy-
słuchaniu ministra, który zgodził się, że te poprawki 
są zasadne, wszyscy członkowie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej obecni na posiedze-
niu komisji poparli te poprawki. Dziękuję za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze, za przedstawienie spra-

wozdania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze, jeszcze raz.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej, pan minister Marian 
Zieleniecki…

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Marcin.)
Marcin Zieleniecki, przepraszam.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

ustawy? Jeżeli tak, to proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzają-
cy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia 
obowiązków związanych z prowadzeniem działalno-
ści lub powierzeniem pracy innym osobom, np. nie 
opłaca należnych składek na ubezpieczenia, zalega 
z opłacaniem podatków.

Projekt przewiduje wprowadzanie gruntownych 
zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie 
systemów teleinformatycznych obejmujących dane 
dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom oraz 
wymianę informacji pomiędzy publicznymi służbami 
zatrudnienia i służbami kontrolnymi – chodzi tutaj 
zwłaszcza o Straż Graniczną i Państwową Inspekcję 
Pracy – a także konsulami. Projekt przewiduje udo-
stępnianie danych Policji oraz naczelnikowi urzędu 
celno-skarbowego dla realizacji zadań prowadzenia 
kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Ułatwione 
będzie pozyskiwanie danych niezbędnych przy roz-
patrywaniu spraw dotyczących zezwoleń na pracę 
czy oświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i Krajowej Administracji Skarbowej.

W celu skutecznej realizacji zadań związanych 
z wydawaniem zezwoleń na pracę i rejestracją 
oświadczeń utworzony zostanie rejestr pracy cudzo-
ziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące 
zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Wspomnę też o wprowadzeniu warunku wyna-
grodzenia przy wydawaniu zezwolenia na pracę cu-
dzoziemca. Chodzi o wynagrodzenie, które nie tylko 
odpowiada wynagrodzeniu pracowników wykonują-
cych porównywalną pracę, tak jak dotychczas, lecz 
także nie jest niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Wprowadzamy również rozwiązania ułatwiające 
przedłużenie współpracy z cudzoziemcem i jedno-
cześnie zachęcające do zatrudniania cudzoziemców 
na podstawie umowy o pracę. Zwiększy to ochronę 
pracowników cudzoziemskich, a pośrednio także pra-
cowników polskich. Jeżeli pracodawca zatrudniający 
cudzoziemca na podstawie oświadczenia przez co 
najmniej 3 miesiące będzie chciał kontynuować tę 
współpracę przez okres dłuższy niż łącznie 6 mie-
sięcy, co będzie już wymagać zezwolenia na pracę, 
to po złożeniu wniosku praca wykonywana w czasie 
oczekiwania na decyzję wojewody w sprawie zezwo-
lenia na pracę będzie uznawana za legalną. Pozwoli 
to na nieprzerwane zatrudnienie sprawdzonego już 
cudzoziemca u danego pracodawcy niezależnie od 
trwania procedury.

Z uwagi na zakres zmian oraz szeroki krąg zain-
teresowanych przepisy wprowadzające zmiany doty-
czące oświadczeń i nowych zezwoleń na pracę sezo-
nową nie mogą wejść w życie zbyt szybko. Konieczne 
jest jednak jak najszybsze ich procedowanie w celu 
nadania im ostatecznego kształtu. Niezbędne będzie 
wydanie jeszcze 7 rozporządzeń wykonawczych. 

z tzw. testu rynku pracy, co znacznie skraca czas 
procedowania, po drugie, nowe rozwiązanie w postaci 
tzw. zezwolenia wielosezonowego, co oznacza, że 
pracodawca może uzyskać wpis do ewidencji pracy 
sezonowej na okres do 3 lat, po trzecie, powierzenie 
cudzoziemcowi innej pracy niż praca sezonowa przez 
okres do 30 dni łącznie bez konieczności powiada-
miania urzędu czy uzyskania zezwolenia.

Wprowadzamy możliwość powierzenia każde-
go rodzaju pracy sezonowej na podstawie jednego 
zezwolenia. W razie gdyby urząd nie mógł od razu 
po przedstawieniu wymaganych dokumentów po 
wjeździe cudzoziemca wydać zezwolenia na pracę 
sezonową, praca będzie uznana za legalną. Co więcej, 
w przypadku rozpoczynania pracy w dniu, w którym 
urząd nie pracuje, będzie można powierzyć pracę od 
razu, pod warunkiem przesłania powiatowemu urzę-
dowi pracy odpowiednich dokumentów w pierwszym 
dniu pracy.

Ustawa przewiduje również zmiany w tzw. pro-
cedurze uproszczonej, opartej do tej pory na przepi-
sach rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Polega ona na rejestracji przez powiatowy 
urząd pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Rosji lub Ukrainy, przez okres nieprzekraczający 
6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Należy podkreślić, 
że wiarygodność tej procedury mocno ucierpiała 
w ostatnim czasie. Ze względu na brak określonych 
warunków rejestracji oświadczenia oraz informa-
cji o faktycznym zatrudnianiu cudzoziemca coraz 
większa liczba oświadczeń jest składana dla pozoru, 
w celu uzyskania korzyści majątkowej, przez bezro-
botnych, bezdomnych i osoby nieuzyskujące żadnych 
dochodów z działalności gospodarczej. Znaczna część 
cudzoziemców korzystających z takich oświadczeń 
traktuje je jako element prawa wjazdu i pobytu na 
terytorium państw obszaru Schengen. Poszukują 
oni następnie innej pracy lub innego źródła zarob-
kowania. W związku z tym konieczne jest udosko-
nalenie wspomnianej procedury, zwłaszcza poprzez 
wprowadzenie odpłatności, choćby w niewysokiej 
kwocie, stworzenie podstawy do odmowy wpisania 
oświadczenia do ewidencji w drodze decyzji admi-
nistracyjnej i obowiązki informacyjne pracodawcy 
o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Obowiązki te 
będą dotyczyć prac niesezonowych.

Istotnym novum jest wprowadzenie fakultatywnej 
przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę lub 
wpisania oświadczenia do ewidencji, jeżeli z oko-
liczności będzie wynikało, że wniosek został złożo-
ny dla pozoru, oświadczenia będzie wykorzystane 
przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie 
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(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorowie! Wysoka Izbo! 
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, o powody negatywne-
go stanowiska wobec dyrektywy, to przypomnę, że ta 
dyrektywa jest z 2014 r., a więc nie miałem jak gdyby 
okazji bezpośrednio uczestniczyć w procedurze legi-
slacyjnej związanej z przyjmowaniem tej dyrektywy. 
Chcę jednak powiedzieć, że powód takiego negatywne-
go stanowiska jest jeden. Otóż ta dyrektywa wprowadza 
utrudnienia, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników 
sezonowych. I na podstawie oświadczeń… Myślę więc, 
że to był jak gdyby główny powód, który zadecydował 
o tym, że Polska miała tutaj negatywne stanowisko. To 
oczywiście nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z obo-
wiązku implementacji tej dyrektywy. Tak że dyrektywa 
została przyjęta. Termin implementacji to 30 września 
2016 r. Tak więc dyrektywę implementujemy, prawda.

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy… Może 
posłużę się liczbami, żeby scharakteryzować sytu-
ację na rynku pracy i potrzebę sięgania po pracowni-
ków cudzoziemskich. Tak więc liczba pracowników 
cudzoziemskich zatrudnianych właśnie w oparciu 
o procedury, o których dzisiaj rozmawiamy, jest 
szacowana, szacowana, bo my nie jesteśmy w sta-
nie dokładnie określić, jaka jest liczba pracowników 
świadczących pracę w Polsce będących cudzoziem-
cami na podstawie tych uproszczonych rozwiązań… 
Mówię o faktycznym wykonywaniu pracy z uwagi na 
te nadużycia, o których wspominałem. Zatem szacu-
jemy, że około 900 tysięcy pracowników w Polsce to 
są osoby, które korzystają z tej procedury. Możemy 
to skonfrontować np. z danymi Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dotyczącymi liczby pracowników, któ-
rzy są cudzoziemcami i opłacają składki w polskim 
systemie ubezpieczenia społecznego. Ta liczba to oko-
ło 225 tysięcy, więc te liczby w sposób znaczący się 
różnią. Stąd z jednej strony jest potrzeba implementa-
cji przepisów dyrektywy w sprawie pracowników se-
zonowych, a z drugiej strony – potrzeba uszczelnienia 
tego systemu. Ustawa, o której dzisiaj debatujemy, od-
powiada na oba wyzwania, jakie stawia rynek pracy. 
Jest też potrzeba kontroli. To nie jest tak, że z chwilą 
wjazdu takiego pracownika do Polski państwo jest jak 
gdyby zwolnione z obowiązku monitorowania tego, 
co się dzieje, w kontekście ruchu bezwizowego, który 
został wprowadzony dla obywateli Unii Europejskiej. 
Musimy pamiętać o tym, że ta potrzeba jest tutaj 
jeszcze bardziej wyraźna.

Trzecie pytanie dotyczyło innych branż. Ja krótko 
na to pytanie odpowiem. Musimy pamiętać o tym, że 
mówimy o dyrektywie sezonowej, a nie każda pra-
ca, nie każdy rodzaj pracy mieści się w kategoriach 

Prace nad wydaniem takich rozporządzeń są już za-
awansowane.

Zmiany z drobnymi wyjątkami powinny wejść 
w życie 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z odpowiednimi 
przepisami przejściowymi zostanie zastosowana pro-
cedura wygaszania starych oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy. Będzie możliwość 
skorzystania z tych oświadczeń do końca 2018 r.

Proponowana ustawa zawiera przepisy, które wdra-
żają unijną dyrektywę, tzw. sezonową, uwzględniając 
dopuszczalne elementy elastyczności, jak również rozwią-
zania, które pozwolą na lepsze monitorowanie imigracji 
zarobkowej oraz skuteczniejsze zarządzanie migracjami 
z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy.

Poprawki o charakterze legislacyjnym zapropo-
nowane przez senacką Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej udoskonaliły ustawę pod 
względem legislacyjnym. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Augustyn.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, Polska była przeciw tej dyrekty-

wie. Czy mógłby pan poinformować nas, dlaczego?
Druga sprawa. Czy biorąc pod uwagę sytuację na 

rynku pracy i, o ile wiem, możliwości prawne, bo 
dyrektywa narzuca pewne minima – można oczy-
wiście się posunąć dalej – nie rozważaliście państwo 
rozszerzenia tych mechanizmów, o których pan mi-
nister tutaj mówił, na inne branże wymagające pracy 
sezonowej, np. budownictwo, drogownictwo, gdzie 
bardzo brakuje pracowników? Bo tutaj, o ile wiem 
z posiedzenia komisji, chodzi o rolnictwo, sadownic-
two i o jeszcze jedną branżę, turystykę, a przecież to 
nie są jedyne miejsca pracy sezonowej. A więc przede 
wszystkim: czy to dotyczy tych innych branż? I czy 
państwo rozważaliście możliwość rozszerzenia tych 
mechanizmów na inne sektory, biorąc pod uwagę 
sytuację na rynku pracy, po prostu brak pracowników 
w wielu branżach?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym dotknąć tematu tro-

chę gorącego politycznie, ale bardzo merytorycznie 
go dotknąć. Otóż w naszym regionie, pan senatora 
Augustyna i moim, jest bardzo niskie bezrobocie, 
mamy do czynienia z dużym brakiem rąk do pracy. Ja 
mogę podać przykłady. I tak np. gastronomia. Można 
znaleźć lokale, w których są wywieszone kartki, że 
lokal nie działa, bo nie ma pracowników. Obecny rząd 
– ja to opisuję, nie dyskutuję z tym – ma bardzo twar-
de stanowisko, jeśli chodzi o imigrantów, zwłaszcza 
ekonomicznych. Duże agencje pracy i pracodawcy 
spoglądają w kierunku Ukrainy. Dosyć mocno już 
wyeksploatowali ten rynek, tam już coraz mniej jest 
pracowników, chociaż jeszcze są. Kiedy się z nimi 
rozmawia i się ich pyta, jak będą tę dziurę łatać, to oni 
mówią tak: my patrzymy w kierunku innych krajów, 
zastanawiamy się nad Filipinami, zastanawiamy się 
nad Wietnamem; wysyłamy już tam swoich rekrutrów 
do zbadania, jak wygląda sytuacja. I oni są zdetermi-
nowani co do tego, żeby tych pracowników stamtąd 
do Polski ściągnąć. No ale jest dość twarde, jak po-
wiedziałem, stanowisko rządu dotyczące imigrantów 
zarobkowych. Jak państwo chcecie ten dylemat, tę 
sprzeczność próbować rozwiązać? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Ja tutaj, Panie Senatorze, sprzeczności zupełnie 

nie widzę, dlatego że czym innym jest zjawisko imi-
gracji zarobkowej, jakie obserwujemy, a czym innym 
jest praca sezonowa, o której dzisiaj dyskutujemy, 
a w odniesieniu do której zostało zaproponowa-
ne, można powiedzieć, rozwiązanie w dyrektywie 
w sprawie pracowników sezonowych. Więc w moim 
przekonaniu dzisiejsza dyskusja w żaden sposób nie 
potwierdza tego stanowiska czy tej tezy, którą pan se-
nator stawia, takiej, że twarde stanowisko w sprawie 
imigracji zarobkowej, imigracji z zupełnie innych kie-
runków niż te, o których dzisiaj dyskutujemy, w pe-
wien sposób ogranicza możliwość wykorzystywania 
właśnie tego dobrodziejstwa, które daje dyrektywa 
w sprawie pracowników sezonowych. Tak że trudno 
jest mi się do tej tezy ustosunkować.

Myślę, że ten projekt ustawy czy ustawa, o której 
dzisiaj rozmawiamy, wręcz potwierdza tezę, że chce-
my ułatwień i chcemy sięgać po tych pracowników, 

pracy sezonowej określonej w dyrektywie i w prze-
pisach, które stanowią wyraz realizacji tej dyrekty-
wy. Ważnym elementem doprecyzowującym pojęcie 
pracownika sezonowego, a jednocześnie doprecyzo-
wującym zakres podmiotowy tych przepisów, będzie 
rozporządzenie, które zostanie wydane na podstawie 
przepisów dyskutowanej dzisiaj ustawy. To rozporzą-
dzenie taką precyzyjną definicję pracownika sezono-
wego sformułuje.

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy mogę dopy-
tać, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Nieraz spotykaliśmy się z sytuacją, że niejako ko-

rzystając z zachęty, jaką jest dyrektywa, rozszerzano 
przepisy. Także w naszym – ja się utożsamiam z mi-
nisterstwem pracy – resorcie pracy to miało miejsce. 
Rozszerzaliśmy albo na inne branże, albo na podobne 
sytuacje przepisy proponowane w dyrektywach. Mnie 
o to chodziło, czy państwo braliście to pod uwagę. Ja 
wiem, że to dotyczy prac sezonowych, ale problem 
braku pracowników nie dotyczy tylko tych prac. I dla-
tego o to pytam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Zgoda, Panie Senatorze. Tak jak powiedziałem, 

rozporządzenia wykonawcze – zdaje się, że jest ich 7 
– generalnie dają możliwość monitorowania zapotrze-
bowania rynku pracy na pracowników cudzoziem-
skich i określania takich branż, takich sektorów go-
spodarki, w których zachodzi potrzeba sięgnięcia po 
pracowników cudzoziemskich. Po wejściu w życie tej 
ustawy, po wydaniu rozporządzeń wykonawczych… 
Tak jak mówiłem, rok 2018 to jest okres przejściowy, 
w którym jeszcze będzie możliwość stosowania do tej 
pory obowiązujących przepisów, wydanych wcześniej 
oświadczeń. Będzie też możliwość monitorowania 
zapotrzebowania i ewentualnego rozszerzenia tego 
katalogu branż, sektorów gospodarki, w których bę-
dzie istniała możliwość sięgnięcia po uproszczone 
procedury.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Filip Libicki.
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(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) tu, do Polski, my się na to godzimy, a kiedy Polacy 
wyjeżdżają, co prawda nie do pracy sezonowej, tylko 
delegowanej czy w transporcie, to uważamy, że abso-
lutnie nie muszą zarabiać tyle, ile miejscowi. Jak pan 
minister by tę kwestię ocenił?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie, związane 

z pytaniem pana senatora Augustyna. Czy ta dyrek-
tywa i to rozwiązanie, o którym w tej chwili dyskutu-
jemy, dotyczą pracowników delegowanych, załóżmy, 
z Ukrainy? Bo są firmy, które podpisują kontrakt i de-
legują. Czy to dotyczy pracowników delegowanych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka 

Izbo! Mógłbym długo opowiadać o tym, co się 
dzieje w kwestii pracowników delegowanych. Sam 
jestem jak gdyby zaangażowany w dyskusję na ten 
temat, która się toczy w tej chwili na forum Unii 
Europejskiej. Powiem tak: żeby właściwie na dwa 
pytania odpowiedzieć, trzeba wyjść od samych pod-
staw, to znaczy od tego, jaka zasada, jeżeli chodzi 
o integrację europejską, leży u podstaw wykorzysty-
wania formuły pracownika delegowanego. Można po-
wiedzieć, że formuła pracownika delegowanego jest 
wyrazem swobody przepływu usług w ramach Unii 
Europejskiej, która daje polskim przedsiębiorcom, 
polskim pracodawcom możliwość konkurowania na 
rynkach pracy innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej z przedsiębiorcami zadomowionymi na 
tych rynkach. To stanowisko co do zmiany przepisów 
regulujących zasady delegowania pracowników, które 
Polska stanowczo i w sposób wyraźny artykułuje 
w tej chwili na forum Unii Europejskiej, jest wyra-
zem dążenia do tego, aby swoboda przepływu usług 
i swoboda konkurowania zostały utrzymane.

Chcę powiedzieć, że w ramach dzisiaj obowiązu-
jących przepisów odnoszących się do statusu pracow-
ników delegowanych polski przedsiębiorca delegujący 
pracownika w celu wykonania usługi na rzecz kon-
trahenta prowadzącego działalność na innym rynku 
pracy niż rynek polski jest zobowiązany do tego, żeby 
zachować, zagwarantować, wypłacić pracowniko-
wi wynagrodzenie minimalne obowiązujące na tym 
rynku. Tak więc ten standard, można powiedzieć, już 
dziś obowiązuje.

W przypadku pracowników sezonowych mamy 
do czynienia z zasadniczo odmienną sytuacją. Po 
pierwsze, mówimy o pracownikach wjeżdżają-

którzy w możliwie najszybszy sposób są w stanie 
znaleźć się na polskim rynku pracy, z różnych po-
wodów, np. z powodów językowych.

Chcę powiedzieć, że praca cudzoziemców, zwłasz-
cza z Ukrainy, jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym. 
My z tymi pracownikami, a właściwie z tymi osobami 
świadczącymi pracę spotykamy się na co dzień i trak-
tujemy to jako zjawisko, które istnieje już od pewnego 
czasu. Tak że naprawdę nie jestem w stanie dostrzec 
związku między stanowiskiem polskiego rządu do-
tyczącym tzw. migracji ekonomicznej z innych kie-
runków a zainteresowaniem polskiego rządu pracą 
pracowników cudzoziemskich, zwłaszcza z Ukrainy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, to pan pewnie nie nasłuchiwał, 

nie słyszał o tym, co się dzieje we Wrocławiu, co 
się dzieje pod Krakowem, co się dzieje w Przemyślu 
w odniesieniu do Ukraińców, którzy przyjeżdżają tu-
taj pracować sezonowo. Ta atmosfera, którą się tworzy 
wokół imigrantów, zaczyna być widoczna. Tak że, 
proszę mi wierzyć, niebezzasadna była uwaga pana 
senatora Libickiego.

Ale ja chciałbym zapytać o inną kwestię. Obecnie 
Polska nie w sprawie pracy sezonowej, chociaż tu też 
była przeciwna, ale w sprawie pracy pracowników 
delegowanych, w sprawie pracy pracowników firm 
transportowych stanowczo sprzeciwia się regule, któ-
ra teraz na mocy tej dyrektywy dotyczyć będzie prac 
sezonowych. Wprawdzie są to prace sezonowe, ale 
widać tu rozbieżność. 

Czy nie uważa pan, że dosyć trudne negocjacyj-
nie do utrzymania będzie to, że my uważamy, że 
Ukrainiec, w ogóle pracownik, który przyjeżdża do 
Polski, w myśl tej dyrektywy musi dostać minimal-
ne wynagrodzenie lub porównywalne do tego, jakie 
dostaje polski pracownik, tak jak pan minister raczył 
nas tu poinformować, a polski pracownik delegowany 
na Zachodzie – na tym Zachodzie, na którym inny 
pracownik spoza Unii zgodnie z dyrektywą będzie 
musiał dostać jako pracownik sezonowy minimalne 
wynagrodzenie francuskie, niemieckie, belgijskie czy 
holenderskie – będzie mógł dostać dużo niższe wyna-
grodzenie, jeżeli uda nam się ten system utrzymać? 
Bo, jak wiadomo, kraje zachodnie przeciwko takiemu, 
jak to mówią, dumpingowi protestują. Jak państwo 
chcecie wybrnąć z tej, powiedzmy sobie szczerze, 
pułapki? Bo jeśli chodzi o tych, którzy przyjeżdżają 
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(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) Czy jeżeli ten pracownik sezonowy będzie chciał 
przyjechać do Polski do pracy sezonowej z innego 
terytorium niż Ukraina, to państwo jesteście otwar-
ci na to, tak jak pan zadeklarował, czy nie? I to jest 
pierwsze pytanie.

A pytanie drugie jest następujące. Oczywiście, 
że my tu rozmawiamy o pracownikach sezonowych, 
ale też trudno uniknąć szerszej dyskusji o braku rąk 
do pracy w Polsce. Na posiedzeniu komisji pan mi-
nister Szwed, który był w pana zastępstwie, powie-
dział, że państwo pracujecie – konkretnie pan minister 
Kwieciński w Ministerstwie Rozwoju – nad bardzo 
ważnym dla pracodawców rozwiązaniem, mianowicie 
nad tym, w jaki sposób cudzoziemców, którzy przy-
jeżdżają do Polski pracować, związywać z Polską 
i z pracodawcami na dłużej. I ja potwierdzam… Moje 
doświadczenie jest takie, że polscy pracodawcy mówią: 
ja go tu zapraszam, on trochę u mnie popracuje i już 
jedzie gdzieś dalej, gdzie dostanie 5 zł więcej. A teraz 
przy otwartych granicach zwłaszcza dla Ukraińców 
ten problem tym bardziej się nasili. Czy mógłby pan 
powiedzieć coś więcej o pracach, które prowadzi w tej 
sprawie minister Kwieciński? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, moje pytanie koresponduje 

z pierwszym pytaniem pana senatora Libickiego. Czy 
rząd jakby limituje albo ogranicza zakres tej dyrek-
tywy ze względu na kolor skóry, religię… Tu chodzi 
np. o emigrantów z Afryki. Bo to jest dyrektywa, 
która obejmuje wszystkich. Czy przewiduje się tutaj 
jakieś rozwiązania?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pytanie pierwsze pana senatora Libickiego 

brzmiało tak: czy jesteśmy otwarci na pracowników 
sezonowych z innych państw? Oczywiście, tak.

(Senator Jan Filip Libicki: …Niż z Ukrainy.)
Tak, oczywiście. Ja te państwa wymieniałem 

w swoim wystąpieniu. Wspominałem o tym, że w od-
niesieniu do niektórych państw, a jest ich bodajże 5, 
o ile dobrze pamiętam…

(Głos z sali: Jest ich 6.)
Jest ich 6. W odniesieniu do tych 6 państw, tj. 

Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, 
stosujemy tzw. uproszczoną procedurę. Ale to oczywi-
ście nie oznacza, że obywatele innych państw, innych 
niż tych 6 państw, w przypadku których stosowana jest 
procedura uproszczona, nie mają możliwości podejmo-
wania pracy w Polsce, na polskim rynku pracy i nie 

cych na terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, ale spoza Unii Europejskiej. Po drugie, 
mówimy o pracownikach zasadniczo sezonowych. 
Ja przypomnę państwu, że definicja pracownika 
delegowanego, jeżeli chodzi o przepisy dyrektywy 
w sprawie pracowników delegowanych, również daje 
możliwość skorzystania z tej formuły pracownika de-
legowanego, ale jest to… Okres jak gdyby korzystania 
z tej formuły jest dużo dłuższy aniżeli to, o czym 
rozmawiamy dzisiaj przy okazji dyrektywy w sprawie 
pracowników sezonowych.

Tak więc można powiedzieć, że pracownicy czy 
osoby będące obywatelami innych państw niż pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej z racji tego, 
że te państwa nie są zasadniczo objęte tymi tzw. 
swobodami unijnymi, nie korzystają ze swobody 
przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej 
czy swobody podejmowania zatrudnienia. Te roz-
wiązania, o których dzisiaj rozmawiamy, są wyra-
zem pewnego ułatwienia w podejmowaniu pracy na 
rynku pracy jednego czy poszczególnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, ale ta swoboda nie 
jest tak pełna, jak w przypadku pracowników prze-
mieszczających się w ramach Unii Europejskiej. Tak 
że nie widzę tutaj jak gdyby konieczności zachowa-
nia pełnej jednolitości rozwiązań. Zresztą zauważcie 
państwo, że mówimy i z jednej strony, i z drugiej 
strony o przepisach, które są regulacjami unijny-
mi. Mówimy o konieczności implementowania tych 
przepisów i kwestia tej ustawy, o której dzisiaj roz-
mawiamy, jej zgodności z dyrektywą z 2014 r., nie 
stała pod znakiem zapytania, więc naszym zdaniem 
nie ma problemu w tym zakresie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, ja pytałem, czy ta dyrektywa, nad którą 
tu głosujemy, dotyczy pracowników delegowanych 
spoza Unii.)

Nie, nie dotyczy.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie doty-

czy?)
Nie dotyczy. To jest zupełnie inny status.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, pan powie-

dział, że pan nie widzi sprzeczności między ostrym 
stanowiskiem rządu a tym, że jesteśmy otwarci na 
pracowników sezonowych. To ja zapytam inaczej. 
To jest moje pierwsze pytanie. 



42
45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu  M. Zieleniecki) (Głosy z sali: Siebie…)
Przepraszam… No tak, nie przepraszam… Ale 

nikt nie jest w stanie zastąpić mnie w tej chwili. Jest 
taka sytuacja, więc będę…

(Senator Jan Filip Libicki: Marszałek jest nieza-
stąpiony.)

Będę występował jako senator z miejsca marszał-
kowskiego.

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Dla mnie jest oczywiste, że pracownicy spoza Unii 

Europejskiej, szczególnie z Ukrainy, są w gospodar-
ce polskiej bardzo potrzebni, i to nie tylko do prac 
sezonowych, ale w zasadzie we wszystkich sferach: 
w pracach sezonowych w rolnictwie, w sadownictwie, 
także w przemyśle, ale potrzebujemy też informa-
tyków, pielęgniarek… Czyli jest tak we wszystkich 
sferach. Ci przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałem, 
a rozmawiałem ostatnio z wieloma przedsiębiorca-
mi, mówią bezpośrednio: bez Ukraińców będziemy 
musieli bankrutować, bez nich nie jesteśmy w stanie 
funkcjonować. Ale Ukraina nie jest miejscem bez 
dna, jeżeli chodzi o możliwości ściągania pracowni-
ków. Wczoraj akurat spotkałem się z przedstawicie-
lami obwodu administracji Iwano-Frankiwska i oni 
powiedzieli mi, że mają dwie duże inwestycje, przy 
czym w jednej jest potrzebne zatrudnienie 5 tysięcy 
osób, bo nie mają pracowników, i już mają z tym 
problemy w regionie. To jest zachodnia Ukraina, 
a do Polski w dużej mierze przyjeżdżają Ukraińcy 
właśnie z zachodniej Ukrainy. Tak więc możliwości 
demografii ukraińskiej są już na wyczerpaniu. I dla 
mnie jest jasne, że trzeba stworzyć sytuację, w której 
ci Ukraińcy nie tylko będą przyjeżdżać, ale też będą 
chcieli zostawać. Konkurencji płacowej z Niemcami 
nie wytrzymamy, możemy więc tylko tworzyć lepsze 
warunki. No, mamy ważne atuty, pozytywne, które 
tych ludzi trzymają i mogą przytrzymać, takie natu-
ralne – bliskość języka, mniejsza odległość od miejsca 
mieszkania… Ale bez polityki państwa, w którą musi 
być także wprzęgnięty samorząd, jak ci ludzie do nas 
przypływają, tak będą od nas odpływać. Czyli musi 
być nauka języka polskiego, musi być wsparcie na 
zagospodarowanie i ściągnięcie rodziny. Otóż, gdy 
ktoś ściągnie rodzinę i jego dzieci zaczną chodzić do 
polskiej szkoły, to on pozostanie, tak, on pozostanie. 
Oczywiście ta migracja jest dla nas bardzo korzyst-
na. Jest nam bliska kulturowo, mentalnie, językowo. 
Wiem, że jest także, choć nieco mniejsza, migracja 
z Białorusi. Spotkałem Białorusinów pracujących 
w dużym polskim przedsiębiorstwie budowlanym, 
w bardzo dużym przedsiębiorstwie. Muszę powie-
dzieć, że byłem zaskoczony. Więc na pewno musi być 
polityka wspierania tych obywateli, obcych obywa-
teli, którzy chcą pracować w Polsce, i ułatwiania im 
życia. Ta dyrektywa akurat zaostrza pewne kryteria, 
z jednej strony zaostrza kryteria, ale z drugiej strony 

mają możliwości podejmowania pracy w charakterze 
pracownika sezonowego. I tutaj, Panie Marszałku, 
kolor skóry, język, religia nie ma nic z tym wspól-
nego. Wiemy, że prawo unijne opiera się na zasadzie 
równości i równego traktowania bez względu na róż-
ne kryteria. Mógłbym te kryteria tutaj wymieniać… 
W każdym razie w żaden sposób dyrektywa, która by 
różnicowała statusy prawne obywateli również innych 
państw, spoza Unii Europejskiej, i to różnicowałaby 
przy zastosowaniu jakichkolwiek kryteriów, które 
miałyby charakter dyskryminujący, nie mogłaby być 
uznana za zgodną z prawem unijnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Libicki jeszcze. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Jeszcze jedno pytanie. Czy może pan powie-

dzieć coś więcej o tych pracach, które prowadzi 
w Ministerstwie Rozwoju pan minister Kwieciński?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Senatorze, ja bym nie chciał jak gdyby 

wyręczać pana ministra Kwiecińskiego. Myślę, że 
wówczas, kiedy te prace będą już na tyle zaawanso-
wane, że można będzie uchylić rąbka tajemnicy, pan 
minister z przyjemnością państwu efekty tych prac 
przedstawi. Ja nie czuję się upoważniony…

(Senator Jan Filip Libicki: Ale rozumiem, że jakieś 
prace są prowadzone w tej sprawie. Tak?)

Zgodnie z tym, o czym wspomniał pan minister 
Szwed, tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nikt się nie zgło-

sił.)
No to ja się zgłaszam.
Proszę o zabranie głosu senatora Borusewicza.
(Wesołość na sali)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Europy, np. z Afryki albo z Bliskiego Wschodu. I ja 
widzę tę sprzeczność. To, że pan minister jej nie do-
strzega, nie oznacza, że tej sprzeczności tu nie ma. 
Dziękuję bardzo.

Pan senator Mieczysław Augustyn.
Pan senator też zapisuje się do głosu. Tak?
(Senator Józef Zając: Tak.)
Dobrze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Oczywiście zacznę od tego, na czym skończył pan 

marszałek. W debacie w Parlamencie Europejskim 
i wielokrotnie później, kiedy Polska była atakowana 
za brak solidarności w odniesieniu do uchodźców, 
przywoływany był przykład Polski i pani premier. 
To ona, Panie Ministrze, stawiała tu znak równości 
i mówiła: przecież my przyjęliśmy do pracy milion 
uchodźców z Ukrainy. To mi się nie śniło, ja to sły-
szałem. I wszyscy inni pewnie też.

Oczywiście jest tak, że te sprawy się ze sobą wią-
żą, i to nie tylko w wypowiedziach pani premier. 
One się wiążą w ramach ogólnego podejścia do spra-
wy, na co chciałbym zwrócić uwagę. Owoce takiego 
podejścia zaczynamy już widzieć w agresywnych 
zachowaniach wobec obcych w Polsce. To jest dra-
matyczne. Polska gospodarka pilnie potrzebuje pra-
cowników. Ale kto będzie przyjeżdżał pracować do 
kraju, w odniesieniu do którego ma obawę, że będzie 
tam źle traktowany?

Muszę powiedzieć, że to, co mówił pan minister, 
odnosząc się do mojego pytania o możliwość rozsze-
rzenia działania dyrektywy, odsłoniło pewną niedo-
brą sytuację.

Panie Ministrze, rząd jest dwa kroki z tyłu 
i spóźnia się z reakcją na sytuację na rynku pracy. 
Prawdopodobnie w głowach rządzących wciąż tkwi 
to, że jest to rynek nadmiaru rąk do pracy, a tymcza-
sem jest to rynek niedoboru. Dotyczy to coraz więk-
szej liczby branż i coraz większej liczby regionów.

Dlatego martwi to, że dopiero rozporządzenia do 
omawianej ustawy mają odsłonić ten obraz i pokazać, 
kogo nam brakuje i gdzie nam brakuje. Dopiero po-
tem, po 2018 r. ma przyjść refleksja na temat tego, co 
z tym fantem robić. To będzie stanowczo za późno. 
Wydaje mi się, że jeżeli inne plany rządu mają się 
powieść, to polityka rozwoju musi być spójna, musi 
być jednolita. Nie może być tak, że Narodowy Plan 
Rozwoju, o którym tyle słyszę na posiedzeniach ko-
misji gospodarki, ma za zadanie przyciągnąć wielu 
inwestorów – dzisiaj albo na tym posiedzeniu bę-
dziemy jeszcze procedować ustawę, która m.in. ma 
zintensyfikować promowanie inwestycji w Polsce – 
a jednocześnie brakuje pracowników. To jest nasza 
rzeczywistość. Mówił o tym pan senator Libicki. 

daje pozytywy, takie jak choćby sprawa płacy itd., bo 
daje takie pozytywy.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby nie było czy 
było jak najmniej incydentów, negatywnych zachowań 
o podłożu narodowościowym czy ekonomicznym. To 
się jedno z drugim wiąże, podejście ekonomiczne, 
czyli oni zabierają nam pracę, Ukraińcy, rezuni ukra-
ińscy zabierają nam pracę, nakłada się na to drugie. 
Dlatego zdecydowanie trzeba z tym walczyć i to jest 
absolutnie wymagana aktywność ministerstwa spraw 
wewnętrznych.

Niedaleko mojego miejsca zamieszkania, 
w Chwaszczynie pod Gdańskiem grupa polskich chu-
liganów napadła na pracowników ukraińskich miesz-
kających razem w domku. Tych Ukraińców było około 
20. Oni zostali pobici. Pobity został także właściciel, 
który ich zatrudniał, a który wystąpił – na szczęście 
– w ich obronie. Więc to nie jest tak, że wszyscy 
Polacy mają negatywny stosunek do Ukraińców, do 
pracowników z Ukrainy. W każdym razie ten właści-
ciel też został pobity. Ja złożyłem oświadczenie w tej 
sprawie, skierowałem je do ministra Błaszczaka i mija 
już czas, a jest na to miesiąc, aby na to oświadczenie 
przyszła odpowiedź, wyjaśnienie, co pan minister 
w tej kwestii i w podobnych przypadkach zamierza 
zrobić. Niestety, ta odpowiedź… Ja sądziłem, że ta 
odpowiedź zostanie mi przesłana szybko, błyskawicz-
nie, bo to jest w interesie Polski. Sprawa jest dość 
prosta: Ukraińcy zostali napadnięci, zostali pobici, 
sprawcy chyba w jakiejś części zostali ustaleni. Na 
takie sytuacje trzeba reagować zdecydowanie, tak 
w sferze informacyjnej, jak i w sferze prawnej. Tego 
typu działania powinny być podejmowane szybko, 
a informacja powinna być przekazywana publicznie 
i szybko, tak aby następni, którzy chcieliby w ten spo-
sób wyładować swoją frustrację alkoholową, wiedzie-
li, że nie tędy droga. Niech sobie idą w odpowiednie 
miejsce, na fitness albo gdzieś na pole i tam próbują 
swoje… oczywiście nie w stosunku do ludzi, ale niech 
w innym miejscu trenują swoją frustrację.

Ustawa oczywiście zaostrza rozwiązania, które są 
w tej chwili. Ja rozumiem, że rząd z tym zwlekał, bo 
nie leży w naszym interesie, żeby zaostrzać obecnie 
obowiązujące zasady. Ale widzę tu dużą furtkę – do-
brze, że ona jest – zapis, który przewiduje, że jeżeli 
nie będzie decyzji wydanej w odpowiednim terminie, 
to będzie się uznawało, że praca jest legalna. To jest 
zręcznie wymyślona furtka. Myślę, że ona jest dobra.

Na koniec chcę powiedzieć, jest pewna sprzecz-
ność między polityką, którą prezentuje pan minister, 
polityką otwartości i ściągania obcokrajowców do 
pracy a stanowiskiem, które publicznie prezentuje 
rząd Beaty Szydło – dotyczy to uchodźców, tak-
że ekonomicznych, z obszarów innych niż obszar 
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(senator M. Augustyn) ków i one będą spadały na samorządy, na powiaty. 
Niestety nie mówi się tutaj nic o pieniądzach na to, nie 
mówi się o pracownikach. Tak więc ja się obawiam, 
że oprócz tego, że będzie troszkę więcej pracy, to 
zajmie to niestety więcej czasu. A prace sezonowe 
mają to do siebie, że są krótkotrwałe. I reakcja tutaj 
musi być dobra.

Oczywiście, pan marszałek słusznie podkreśla 
i ja też podkreślę, że dobrym mechanizmem jest to, 
że jak ktoś zwraca się ponownie, to nie musi cze-
kać na decyzję. Ale mi chodzi o te pierwsze decyzje, 
o pierwsze oświadczenia. Ja się obawiam, że bez 
dodatkowych pieniędzy, bez dodatkowych pracow-
ników – a byłaby to też przecież inwestycja w ogóle 
w politykę migracyjną – tego się dobrze zrobić nie da. 
I dlatego z niepokojem patrzą na to wszystko także 
pracodawcy. I dlatego też, jak mówił pan minister, 
Polska sprzeciwiała się wspomnianej dyrektywie, 
bojąc się tych utrudnień. Tak więc jeżeli one są już 
wpisane w przepisy, to chociaż zadbajmy o to, żeby 
te przepisy sprawnie wykonać. Dajmy powiatom taką 
szansę, taką możliwość. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Zająca…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Jana.)
Przepraszam, Jana Zająca…
(Senator Józef Zając: Józefa.)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Przepraszam, 

Józefa.)
Jeszcze raz przepraszam. Sekretarz mi podpowie-

dział… Józefa Zająca. (Wesołość na sali)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Bardzo przepra-

szam.)

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Procesy gospodarcze i wiążące się z nimi proce-

sy społeczne przebiegają w bardzo różnym tempie. 
Często wyobrażamy sobie, że są to sprawy, które prze-
biegają w jakimś tempie, że tak powiem, liniowym. 
Tymczasem w rzeczywistości tak nie jest. I mamy 
tutaj taki właśnie przypadek, związany bezpośred-
nio z emigracją zarobkową. Żeby zrozumieć, co się 
tutaj dzieje – a chcę powiedzieć tylko o wschodniej 
granicy – trzeba niestety być bliżej tego Wschodu. Ja 
mieszkam kilkanaście kilometrów od granicy ukra-
ińskiej i mam takie obserwacje, można powiedzieć, 
z każdego dnia. Otóż co się dzieje? Na wschodzie 
w zasadzie nie obserwujemy tego problemu, który 
się pojawił – chociaż myślę, że to bardzo sporadyczne 
przypadki – że gdzieś tam napadani są obcokrajowcy, 

A o tym, jak się traktuje przyjezdnych, przekonałem 
się w swoim regionie. Wystarczyło, że tureccy studen-
ci wyszli na ulicę i już zostali pobici jako obcy, bo ina-
czej wyglądali. To się działo w Pile, Panie Ministrze. 
To byli studenci PWSZ. A więc w takiej atmosferze 
będzie nam trudno budować – a do tego bardzo na-
mawiam – spójną i dobrą politykę przyciągania gości 
do pracy. My ich bardzo potrzebujemy.

Kiedy trwała ostra kampania we Francji, miałem 
okazję zobaczyć filmik wyborczy – bardzo wymow-
ny, króciutki. Przemawiała Marine Le Pen, która tak 
wrogo nastawiona była do imigrantów. Mówiła do 
Francuzów: Francuzi, ja dam wam pracę, wyrzucę 
imigrantów, dam wam pracę. I pokazywano tę pracę 
– na budowie, gdzie pracowali obcy, w kanalizacji, 
gdzie pracowali obcy, przy wywożeniu śmieci, przy 
budowie dróg… Dam wam pracę! A nam brakuje pie-
lęgniarek, nam brakuje lekarzy, nam brakuje kilkuset 
tysięcy osób do opieki nad ludźmi starymi, których 
będzie gwałtownie przybywało. Tak więc my napraw-
dę musimy mieć krajową politykę przyciągania ludzi 
z całego świata do pracy w Polsce.

Rzeczywiście, Panie Ministrze, ja osobiście roz-
różniam pracowników delegowanych i kierowców 
od pracowników sezonowych, rozróżniam jedną 
dyrektywę od drugiej. Chcę jednak mimo wszystko 
podkreślić, że powinniśmy…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie wybaczą…
(Senator Antoni Szymański: Tak, słuchamy.)
(Senator Stanisław Kogut: Odbiegamy od tematu.)
Mamy takie piękne kuluary…
Powinniśmy jednak zachowywać się bardziej 

spójnie. Wydaje się, że tu jest jednak pewien zgrzyt. 
Przepisy są takie, że przepisy dotyczące minimal-
nej płacy dla pracowników delegowanych powinny 
być przestrzegane. Ale przecież spór idzie o to, żeby 
Polska aktywnie współdziałała, jeśli chodzi o prze-
strzeganie tych przepisów. Bo wskazywane są bardzo 
liczne przypadki, kiedy się je omija i nie można liczyć 
na współpracę naszych firm. Dlatego to się nazywa 
pewnym dumpingiem. Wydaje mi się, że trudno jest 
wytłumaczyć, dlaczego my zgadzamy się poprzez 
wdrożenie tej dyrektywy przestrzegać tego, żeby pra-
cownicy goście, przyjeżdżający do prac sezonowych, 
mieli u nas takie samo wynagrodzenie jak polscy 
pracownicy na tych samych stanowiskach pracy, a nie 
chcemy współdziałać, żeby Polacy, którzy pojadą 
w obrębie Unii Europejskiej pracować jako pracowni-
cy delegowani czy w transporcie, rzeczywiście mieli 
podobne płace jak ich miejscowi odpowiednicy.

Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć. 
Odczuwam pewien niepokój związany z tą ustawą. 
Ona rzeczywiście nakłada troszkę więcej obowiąz-
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(senator J. Zając) zjawiska nie można nie zauważać, bo jest ono bar-
dzo ważne, podobnie jak sama zmiana nastawienia. 
Gdyby 2, 3 lata temu powiedzieć, że będą takie kursy 
języka polskiego… To wtedy byłoby nie do pomy-
ślenia, bo to był okres, w którym, powiedziałbym, 
rozkręciło się coś niedobrego nacjonalistycznego, co 
teraz wręcz zanika. Organizacje polonijne otrzymały 
pomoc, co wszędzie nam mówiono, od rządu Ukrainy. 
Oni poczuli się dobrze. W Winnicy mówiono, że śred-
nio tygodniowo przybywa im około 80–100 Polaków, 
to znaczy takich, którzy tam są, ale którzy odnajdują, 
wykopują dokumenty pochowane kiedyś świadczące 
o tym, że są Polakami. I pojawiają się w organizacjach 
polonijnych. Byłem na spotkaniu z tak ogromną grupą 
Polaków w Winnicy… Nigdy sobie nie wyobrażałem, 
że tam coś takiego będzie. Oni wybierają się tutaj 
w większości nie na stałe, tylko właśnie po to, żeby 
okresowo podjąć pracę, pracę, która u nas jest. I trzeba 
potwierdzić – to już tutaj padło – że mamy bardzo 
dobry rynek pracy. Margines bezrobocia, który się 
pojawia, to jest taki margines bezrobocia dla zdrowia 
społecznego. To są tacy, których niczym do pracy się 
nie zachęci, a taka część w społeczeństwie zawsze 
jest. Wydaje mi się, że trzeba będzie szybko reagować 
na te zjawiska. Wystarczy wziąć pod uwagę, jak duży 
transfer pieniędzy zarobionych przez osoby wykonu-
jące prace w Polsce miał miejsce w ubiegłym roku – to 
jest suma wyrażająca się w kilku miliardach. W tym 
roku ta suma na pewno będzie dużo większa. Warto 
wykorzystać to zjawisko, patrząc gospodarczo na to, 
czego potrzebujemy, co nam może pomóc, co może 
zbudować dobre relacje właśnie głównie z Ukrainą. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski zabiera głos. 

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja akurat jestem senatorem z okręgu z północnego 

Mazowsza, z subregionu ciechanowskiego. Na terenie 
mojego okręgu wyborczego jest powiat płoński, jedno 
z największych zagłębi truskawek i owoców mięk-
kich w Europie. Podobnie jak koledzy, którzy mają na 
swoim terenie sady, w powiecie grójeckim, czy inne 
intensywne uprawy rolne i produkcję rolną na dużą 
skalę przemysłową… Problem pracy sezonowej cu-
dzoziemców jest na naszym terenie doskonale znany.

Jak to wyglądało w przeszłości, kiedy nie było 
jeszcze tych regulacji? Pamiętam podobną debatę tu-
taj, w tej Izbie, bodajże w 2012 r., jak wprowadzano 
doszczegółowienie i zasady kontrolowania właśnie 

Ukraińcy, Białorusini. Wszystko przebiega, o dziwo, 
w bardzo spokojnej i przyjaznej atmosferze. Będąc 
trochę zaskoczonym i mając jednocześnie na celu 
sprawy naukowe, odbyłem mniej więcej 2 tygodnie 
temu – może już prawie 3 tygodnie temu – kilkudnio-
wy wyjazd głęboko na Ukrainę, aż do Kamieńca, 
Winnicy itd. Dlatego że pogranicze, a zwłaszcza to 
wołyńskie, nie daje właściwego obrazu tego, co się 
dzieje. I muszę powiedzieć, że kiedy minął rok od po-
przedniego wyjazdu tego samego typu, odnotowałem 
coś, co wprawiło mnie w zdumienie. Otóż podstawo-
wa kwestia to niesamowita zmiana w odnoszeniu się 
Ukraińców do nas. Zmiana na bardzo pozytywną. 
Zniknęły portrety przywódców z ostatniej wojny, 
które można było w Stanisławowie oglądać, olbrzy-
mie, powieszone w centrum. Z kimkolwiek zaczęło 
się rozmowę – dopytywanie o to, co i jak w Polsce. 
I przede wszystkim, punkt najważniejszy, mający tu-
taj ogromny wpływ na procesy migracyjne, to relacja 
pieniądza. Niestety pieniądz ukraiński słabnie szybko. 
Złotówka nabiera ogromnej wartości na Ukrainie. 
I kiedy rozmawialiśmy z różnymi osobami, to mó-
wiły, że filozofia wyjazdu do Polski jest następująca: 
połowę tego, co się zarobi, trzeba przeznaczyć na 
przeżycie w Polsce, ale za drugą połowę, którą się wy-
śle na Ukrainę, można utrzymać na dobrym poziomie 
całą rodzinę, więc warto to czynić. Większość z nich 
nie myśli wcale o tym, żeby jechać dalej. Pytaliśmy 
o to. Mówią, że z powodów językowych oni się dobrze 
czują w Polsce – rozumieją nas, tak jak my rozu-
miemy ich, kiedy oni mówią w języku ukraińskim. 
Chociaż nam mówić w języku ukraińskim jest bardzo 
trudno. No, powiedzmy, te kilka zdań, kiedy się np. 
siada do stołu, jakoś tam wychodzi.

Odwiedzając takie miasta jak, po kolei, 
Stanisławów, Czerniowce, Kamieniec, Winnicę, 
Żytomierz, zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Kiedy 
chodziło się po mieście, do ciekawych miejsc, jak np. 
w Winnicy, gdzie dwa kościoły… Dominikański jest 
w ogromnym remoncie, na który przeznaczył pie-
niądze rząd ukraiński. To są 3 kondygnacje, w pod-
ziemiach byłem, i 2 następne… No, tam już się nie 
odważyłem, ale mogę powiedzieć, że pięknie wyre-
montowane. Najważniejsza sprawa: słupy ogłoszenio-
we. One pośrednio mówią o tym, co tam niesamowi-
cie przyśpieszyło i czego efekty będziemy mieć tutaj 
u nas. Wszystkie te słupy ogłoszeniowe wyglądają 
mniej więcej jednakowo, jeśli tak spojrzymy na nie 
z daleka. Kiedy się podchodzi bliżej, okazuje się, że 
te wszystkie ogłoszenia, niewiele się różniące, mówią 
o tym, że ktoś organizuje kurs nauki języka polskie-
go. Kiedy pytaliśmy w Winnicy, co to za zjawisko, 
odpowiedzieli nam, że przygotowuje się młodzież, 
młodych ludzi, do wyjazdu do pracy do Polski. Tego 
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(senator J.M. Jackowski) kwestie społeczne i gospodarcze. Trzeba tutaj pro-
wadzić bardzo mądrą i realistyczną politykę, która 
będzie wykluczała naiwne przekonanie, że imigracją 
załatwimy problem demograficzny. W komentarzach 
do raportu, do agendy ONZ specjaliści twierdzą, że 
tego problemu nie da się rozwiązać napływem…

My najczęściej korzystamy, że tak powiem, z oby-
wateli Ukrainy. Cześć z nich ma polskie pochodzenie 
lub miała przodków Polaków. W każdym razie są nam 
oni bliscy kulturowo. Mieliśmy też wspólną historię. 
Tutaj na pewno jest bardzo wiele elementów łączących, 
ale nie da się… Ukraina również przeżywa problemy 
demograficzne. I trend, który jest w tej chwili – sza-
cuje się, że milion czy 2 miliony obywateli Ukrainy 
sezonowo bądź bardziej na stałe przebywają i pracują 
w Polsce – w którymś momencie zostanie ograniczony.

To jest takie memento mori i to przed nami stoi. 
Ja wiem, że wielu osobom może się wydawać, że 
to jest abstrakcja – co nas obchodzi, co będzie za 
80 lat? Ale to nie jest bardzo odległy czas, a negatyw-
ne konsekwencje zachodzących procesów i zapaści 
demograficznej są już odczuwalne. I skala odczuwa-
nia tych procesów będzie wyjątkowo duża. Dlatego 
również w tym kontekście powinniśmy prowadzić 
bardzo roztropną politykę dotyczącą zatrudniania 
cudzoziemców, tym bardziej że są zajęcia – trzeba 
to otwarcie powiedzieć – których Polacy nie chcą 
wykonywać za proponowaną stawkę godzinową, za 
takie, a nie inne pieniądze.

Musimy prowadzić tutaj mądrą politykę. Mam 
nadzieję, że ta ustawa, która wypełnia dyrektywę 
europejską i daje pewne instrumenty kontrolne, co jest 
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa 
oraz ochrony naszych interesów gospodarczych… 
Z jednej strony jest tutaj mowa o starostach, którzy 
otrzymują specjalne uprawnienia, a z drugiej strony 
jest też pewna promocja dla cudzoziemców, którzy 
regularnie przyjeżdżają do Polski – jeżeli w okresie 
5 ostatnich lat ubiegali się o prawo do czasowego 
pracowania na terytorium Rzeczypospolitej, to mają 
możliwość otrzymania zezwolenia na 3 kolejne sezo-
ny, oczywiście pod warunkiem, że czas ich pracy nie 
przekracza 9 miesięcy w ciągu roku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Maciej 

Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister pragnie…
(Głos z sali: Nie ma pana ministra.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

pracowników sezonowych przez Straż Graniczną, 
która mogła dokonywać kontroli na terenie konkret-
nych miejsc, gdzie oni pracują. To wywołało wte-
dy duże emocje. U mnie w powiecie płońskim były 
spotkania z rolnikami. Na te spotkania przyjeżdżali 
przedstawiciele MSZ czy służb konsularnych, którzy 
mówili o obowiązkach wizowych i konsekwencjach 
z tym związanych, ale również przedstawiciele Straży 
Granicznej, urzędu pracy i wszystkich służb, które 
w tym zakresie ze sobą współpracują.

Otóż wyglądało to najczęściej tak, że mafie, które 
organizowały przyjazd pracowników sezonowych, ła-
dowały ludzi do pracy na jakieś pojazdy, podjeżdżały 
pod konkretną plantację czy gospodarstwo i poka-
zywały… 10–15 osób potrzeba. Te osoby po prostu 
wysiadały z samochodu i zostawały już tutaj, żeby 
pracować. To się na szczęście zmienia. Dlaczego? 
Dlatego że na tej pracy sezonowej korzystał łańcu-
szek pośredników. Były całe historie w konsulacie we 
Lwowie. Ja też w tej sprawie swego czasu oświadcze-
nia do ministra spraw zagranicznych składałem. Tzw. 
mafia kolejkowa przejmowała kontrolę nad kolejką 
do konsulatu, a polskie służby dyplomatyczne, kon-
sularne były w zasadzie bezradne, bo ich jurysdykcji 
nie podlega to, co się dzieje poza terytorium naszej 
placówki. Tak że tych różnych problemów pojawiało 
się w ciągu ostatnich lat sporo. 

Ja się cieszę, szczególnie dlatego – przy całej dysku-
syjności różnych stosowanych rozwiązań – że jednym 
z celów tej ustawy, będącej wypełnieniem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r., a ściślej 
z 26 lutego 2014 r., jest ukrócenie właśnie praktyk w za-
kresie działalności grup zajmujących się nielegalnym 
pośrednictwem pomiędzy osobami wystawiającymi 
oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca 
a cudzoziemcami. Z tego punktu widzenia jest to krok 
w bardzo dobrą stronę. Mam nadzieję, że to w znacznej 
mierze – nie wiem, czy całkowicie – wykluczy tego 
rodzaju praktyki, które są stosowane. 

Z drugiej strony chciałbym przypomnieć, że 
niedawno jedna z agend Organizacji Narodów 
Zjednoczonych podała szokującą informację, któ-
ra w toku bieżących wydarzeń w naszym kraju nie 
wzbudziła jakiegoś większego zainteresowania, 
a szkoda, bo wymaga ona refleksji. Otóż według ONZ 
w roku 2100, a więc za 83 lata, ubędzie 45% Polaków. 
Liczba Polaków, obywateli polskich ma wynosić ok. 
21 milionów według prognoz demografów. Nie mó-
wię o medianie wieku, która się oczywiście zmienia, 
i wzroście liczby osób, które osiągają już poważny 
wiek. Tak więc to są gigantyczne wyzwania stoją-
ce przed państwem polskim, gigantyczne wyzwania 
o charakterze politycznym. Ale polityczne kwestie są 
tu może najmniej istotne. Istotne są przede wszystkim 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Komisja Kultury i Środków Przekazu po zapo-
znaniu się z projektem ustawy, po przeprowadzeniu 
w dniu wczorajszym dyskusji, blisko ponaddwugo-
dzinnej dyskusji, podjęła decyzję i wnosi o to, aby 
Wysoki Senat raczył uchwalić załączony projekt usta-
wy bez poprawek. 

Przy czym będzie jeszcze przemawiał przedsta-
wiciel mniejszości, sprawozdawca wniosków mniej-
szości, ponieważ w toku debaty zostały złożone 3 po-
prawki i będą one prezentowane w formule wniosków 
mniejszości.

Wysoka Izbo! Ustawa z dnia 22 czerwca o zmianie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz niektórych innych ustaw zmierza do zwiększe-
nia kompetencji generalnego konserwatora zabytków 
w zakresie kształtowania obsady personalnej tereno-
wych organów ochrony zabytków. Rozszerza także 
zakres środków nadzoru i koordynacji, przysługują-
cych naczelnemu organowi ochrony zabytków w sto-
sunku do organów, dla których jest organem nadrzęd-
nym. Ponadto zastępuje dotychczasowy, oparty na 
prawie wykroczeń, system ochrony prawnej zabytków 
systemem administracyjnych kar pieniężnych. Jest 
to projekt oczekiwany od dawna przez środowisko 
związane z ochroną zabytków. Także w poprzednich 
kadencjach parlamentu kilkakrotnie dyskutowano nad 
tym, w jaki sposób zwiększyć możliwości działania 
generalnego konserwatora oraz wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków. Członkowie komisji, zwłasz-
cza sejmowych, podejmowali w tym zakresie wiele 
dezyderatów kierowanych do rządu, wskazując na 
potrzebę ujednolicenia administracji zajmującej się 
ochroną zabytków i poszerzenia nadzoru generalnego 
konserwatora zabytków nad tym, co robią konser-
watorzy wojewódzcy. Projekt, o którym w tej chwili 
mówimy, wyraźnie konsumuje te postulaty i propo-
nuje stworzenie koherentnego i całościowego systemu 
w zakresie ochrony zabytków. Zwiększa kompetencje 
generalnego konserwatora zabytków w porównaniu 
z wojewódzkimi, a wojewódzkich konserwatorów 
– w porównaniu z kierownikami poszczególnych de-
legatur. Daje to szansę na jednolite działania w skali 
całego kraju. Będzie też umożliwiało ujednolicenie 
działań konserwatorów wojewódzkich i pracowników 
konserwacji zabytków w skali całego kraju.

Drugim istotnym elementem tej ustawy jest przy-
znanie wojewódzkim konserwatorom zabytków, 
a także ministrowi i generalnemu konserwatorowi 
zabytków, prawa do szybszego reagowania na dzia-
łania, które doprowadzają do niszczenia substan-
cji zabytkowej. Trzeba przypomnieć, że w Polsce, 
w której niestety było wiele wojen, wiele różnych 
klęsk, nasza substancja zabytkowa, nasze dziedzictwo 
zostały w sposób znaczący uszczuplone, więc tym 
większe powinny być działania państwa mające na 
celu ochronę tego, co jeszcze mamy.

Nie ma go.
(Senator Waldemar Sługocki: Jest pan minister.)
Dobrze. Może pan minister pragnie jeszcze zabrać 

głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie, 
dziękuję.)

Senatorowie nie zgłosili w dyskusji wniosków 
o charakterze legislacyjnym, a komisje przedstawiły 
odmienne wnioski.

Proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 538, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 538 A.

(Głos z sali: Nie ma jeszcze pani minister.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest przed drzwiami.)
To proszę poprosić.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 

Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pani 

Minister!)
(Wesołość na sali)
Pani Minister!
(Senator Jan Żaryn: Pani minister czyni formal-

ności…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, ale jakie 

formalności? Prosimy panią minister… Jakie formal-
ności? Pan senator sprawozdawca jest i czeka.)

Tak, w gotowości.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To pocze-

kamy.)
(Rozmowy na sali)
Zgodnie z życzeniem pana marszałka.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 22 czerwca 2017 r. ustawie o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
niektórych innych ustaw.
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) muzeum albo wchodzącego w skład narodowego za-
sobu bibliotecznego.

Przy czym trzeba podkreślić, że w Polsce około 
90% substancji zabytkowej, tego, co my uznajemy za 
zabytki, ma charakter architektoniczny, to są obiekty 
architektoniczne. Jeżeli dobrze pamiętam, to łącznie 
mamy 46 tysięcy obiektów – może się mylę, w razie 
czego pani minister to skoryguje – które spełniają te 
kryteria.

Wysoka Izbo, drugi obszar tej ustawy dotyczy 
kwestii zwiększenia administracyjnego reżimu od-
powiedzialności za naruszanie przepisów ustawy. 
Nie będę tego szczegółowo omawiał. Pewnie odniesie 
się do tego pani minister w swoim wystąpieniu czy 
też przy okazji pytań, które będą do pani minister 
kierowane.

Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną sprawę. 
Otóż projekt przedłożenia rządowego w formie pier-
wotnej wpłynął do marszałka Sejmu w dniu 14 marca 
2017 r., a w dniu 6 czerwca, a więc ponad miesiąc 
temu, do marszałka Sejmu wpłynęła autopopraw-
ka rządowa dotycząca m.in. powołania Narodowego 
Funduszu Ochrony Zabytków oraz wprowadzenia te-
goż właśnie administracyjnego reżimu odpowiedzial-
ności za naruszenie przepisów ustawy. To znacznie 
poszerzyło zakres przedmiotowy tej ustawy. I ustawa 
w takim kształcie, plus kilka poprawek, które były 
w Sejmie proponowane przez posłów… Łącznie dało 
to projekt, nad którym w tej chwili debatujemy.

Za przyjęciem w Sejmie ustawy w tym kształ-
cie, którego przyjęcie przez Senat proponuje też na-
sza komisja kultury, głosowało 421 posłów, 5 było 
przeciw, 18 się wstrzymało – zdaje się, że to byli 
przedstawiciele czy posłowie Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Wysoka Izbo, u nas za przyjęciem ustawy 
bez poprawek głosowało 5 senatorów, 2 senatorów 
było przeciwko, 2 się wstrzymało. Zostały też złożone 
wnioski mniejszości. Za chwilę te wnioski mniejszo-
ści będzie przedstawiał przedstawiciel mniejszości. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Andrzeja 
Kobiaka, o przedstawienie wniosków mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście zostały zgłoszone 3 wnioski mniej-

szości, gdyż niestety wnioski te nie znalazły poparcia 
większości komisji. Pragnę je przedstawić i uzasad-

Zgodnie z art. 9 ust. 3a–3c ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami informację o wszczę-
ciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieru-
chomego do rejestru oraz ostatecznym zakończeniu 
tego postępowania wojewódzki konserwator zabyt-
ków przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście. 
Informację taką do czasu ostatecznego zakończenia 
tego postępowania podaje się do publicznej wiado-
mości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze 
którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 
lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, 
w której znajduje się zabytek.

W art. 10a ustawy o ochronie zabytków zastrze-
żono, że od dnia wszczęcia postępowania w sprawie 
wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja 
w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, 
którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowa-
dzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych i podejmowania innych działań, któ-
re mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 
zmiany wyglądu zabytków.

Ten punkt, ten fragment, ten artykuł wzbudził 
dyskusje na posiedzeniu komisji, ponieważ część se-
natorów uznała, że może to prowadzić do degrada-
cji danego zabytku, gdyż wstrzymane zostają prace, 
czas prowadzenia tej całej procedury do uzyskania 
ostatecznego wpisu, a trwa to wiele miesięcy, może 
spowodować zatrzymanie prac. Jednocześnie minister 
reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego argumentował, że z kolei brak nadzo-
ru konserwatorskiego może doprowadzić do sytu-
acji, w której niestety podejmowane działania będą 
ze szkodą dla tego zabytku. Myślę, że na ten temat, 
bo przecież będzie dyskusja, pani minister Gawin 
jako generalny konserwator zabytków się wypo-
wie. Wczoraj resort reprezentował pan minister 
Lewandowski niejako w zastępstwie pani minister, 
która jest generalnym konserwatorem zabytków, 
a która wczoraj przebywała na konferencji UNESCO 
w Krakowie i nie mogła być obecna na posiedzeniu 
naszej komisji. Wyjaśniam to, żeby później, w toku 
pytań nie było co do tego wątpliwości.

Na podstawie dodawanego art. 14aa ustawy 
o ochronie zabytków od dnia wszczęcia postępowania 
w sprawie wpisu zabytku na listę skarbów dziedzic-
twa do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie 
się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy po-
stępowanie, zabronione będą prace konserwatorskie 
i restauratorskie oraz podejmowanie innych działań, 
które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz nie będzie do-
tyczył zabytku wpisanego do rejestru, do inwentarza 
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(senator sprawozdawca A. Kobiak) nia zabytku. Prosty przykład. Jeżeli gdzieś w wyniku 
uszkodzenia dachu woda zacznie się lać do środka 
pałacu i niszczyć to, co jest w środku, no to zarządza-
jący czy właściciel ma obowiązek podjąć działania. 
Zaniechanie tych działań powinno być również ka-
rane. Zarządzający lub właściciel musi spowodować 
zabezpieczenie zabytku przed jego uszkodzeniem, 
przed jego niszczeniem. Przepis bez słów „kto do-
puszcza do jego niszczenia” spowoduje, że właściciel 
powie: ja nic nie zrobiłem, przecież jeżeli deszcz pada, 
to nie moja wina. I to jest druga poprawka, którą 
państwu rekomendujemy.

Trzecia poprawka jest, czego mam świadomość, 
bardziej kontrowersyjna. Otóż nowa ustawa wprowa-
dza rzeczywiście bardzo rygorystyczne i bardzo wyso-
kie kary dla osób, które w jakiś sposób naruszą prze-
pisy ustawy o ochronie zabytków, a zwłaszcza art. 36 
ust. 1 pkty 1–5. Karę, którą się przewiduje w tej ustawie 
za naruszenie tych przepisów, można uznać… Można 
ukarać winnego kwotą 0,5 miliona zł. Nie wiem, czemu 
w dyskusji na posiedzeniu komisji padły stwierdzenia, 
że jeżeli ktoś podpali zabytek, to nawet te 0,5 miliona to 
nie jest za wiele. Chciałbym zwrócić uwagę, że przepis, 
do którego odwołuje się ta zmiana ustawy, czyli art. 36, 
nie mówi o takiej sytuacji, mówi o zupełnie innych 
rzeczach. A fakt spalenia, podpalenia zabytku czy pod-
palenia czegokolwiek podlega pod kodeks karny, od 
takich rzeczy jest policja, są prokuratorzy, są wyroki 
określające kary odpowiednie do strat poniesionych na 
skutek takich działań. Art. 36 ustawy mówi o następu-
jącej rzeczy, mówi, że chodzi o „wykonywanie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku”. Pozwolą państwo, 
że podam przykład. Otóż tutaj chodzi np. o takie dzia-
łanie, iż sąsiad zajmujący działkę obok zabytku, np. 
rolnik, zbuduje sobie zadaszenie pod ciągnik. Zgodnie 
z prawem budowlanym ma prawo to zrobić, ale zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków musi uzyskać zgodę 
konserwatora zabytków, z czym ja się osobiście zga-
dzam. Ale jeżeli rolnik z jakiegoś powodu, z powodu 
niewiedzy czy niechęci do takiej współpracy, tę wiatę 
by zbudował, to normalnie, jak było do tej pory, byłby 
ukarany na podstawie prawa budowlanego za samo-
wolę budowlaną, a zgodnie z nową ustawą zostałby 
ukarany kwotą 0,5 miliona… to znaczy mógłby zostać 
ukarany taką kwotą. I uważam, że tutaj jakby rygor 
kary zdecydowanie przekracza to, co naprawdę ten 
rolnik zrobił. Poprawka sprowadza się do tego, aby 
ograniczyć maksymalną wielkość kary z 0,5 miliona 
do 50 tysięcy: w art. 1 pkt 21 itd. wyrazy „500 tysięcy” 
zastępuje się wyrazami „50 tysięcy”.

Dziękuję państwu. Przedstawiłem propozycje, 
który są wnioskami mniejszości. Jeżeli zrobiłem to 
nie do końca udolnie, to bardzo przepraszam. Intencją 
moją nie było dyskredytowanie ustawy, tylko jej po-
prawienie lub zapewnienie możliwości jej wykonania.

Dziękuję, Panie Marszałku.

nić, dlaczego część senatorów i pań senator, senatorek, 
za takimi poprawkami się opowiadała.

Poprawki te nie są istotne i nie są zbyt obszerne, 
ale w naszym przekonaniu pozwolą one na wykony-
wanie w ogóle tej ustawy, a w niektórych przypad-
kach rozszerzą zakres odpowiedzialności.

Jako pierwszą chcę przedstawić poprawkę, która 
mówi o tym, iż w art. 3 w pkcie 1 w lit. b, w ust. 1a 
po wyrazach „drzewa lub krzewu” dodaje się wy-
razy „starszych niż 5 lat”. Wyjaśniam: chodzi o to, 
że z ustawy, z projektu ustawy wynika, że usunię-
cie krzewów lub drzew za każdym razem wymaga 
pozwolenia konserwatora. Jeżeli nie ma określonej 
żadnej granicy, to dotyczy to również samosiejek, 
czyli drzew, które mają parę miesięcy lub 1 rok. 
A przy zabytkach typu zespół dworsko-parkowy 
czy zespół pałacowo-parkowy takich samosiejek co 
roku występuje kilka tysięcy. A więc z tych zapi-
sów by wynikało, że zarządzający danym zabytkiem 
musiałby występować o kilka tysięcy pozwoleń na 
wycięcie samosiejek. Samosiejki rosną tam, gdzie 
chcą, w związku z tym te rośliny zdewastowały-
by układ parku – zniknęłyby ścieżki, zniknęłyby 
klomby, powstałoby coś w rodzaju ścisłego rezerwa-
tu, gdzie człowiek nie bardzo ingeruje. Rozumiem, 
że również dla urzędników wydanie tylu pozwoleń 
dotyczących jednego zabytku – a jeżeli jest ich kil-
ka tysięcy w skali kraju, to suma sięgałaby pewnie 
miliona – byłoby nie do wykonania. Jednocześnie 
ustawa mówi, że właściciel lub zarządzający musi 
dbać o to, aby zabytek był w niezmienionej posta-
ci, czyli ścieżka musi być ścieżką, klomb musi być 
klombem. W naszym przekonaniu, aby to utrzymać, 
musimy zezwolić zarządzającemu na usuwanie wła-
śnie samosiejek bez wymagania od niego uzyskania 
na to zgody. W ustawie o ochronie przyrody mówi się 
o średnicy pnia czy gałęzi drzew, które można usunąć 
bez uzyskania zgody, w ramach podobnej filozofii, że 
nie można nakazać właścicielowi, aby nic nie robił 
z samosiejkami. Myślę, że tutaj określenie średnicy 
byłoby kwestią zbyt skomplikowaną, stąd pomysł, 
aby uznać, że właściciel zarządzający nieruchomością 
samosiejki, które mają mniej niż 5 lat, może usunąć, 
a w przypadku tych, które mają więcej niż 5 lat, musi 
uzyskać zgodę konserwatora zabytków.

Druga poprawka dotyczy art. 1 w pkcie 22, art. 108 
ust. 1, który brzmi następująco: „Kto niszczy, uszka-
dza zabytek lub dopuszcza do jego niszczenia albo 
uszkodzenia przez zaniechanie działań, podlega 
karze”… W projekcie jest tylko zapis: „kto niszczy 
lub uszkadza zabytek”. My chcemy dodać jeszcze 
stwierdzenie „lub dopuszcza do jego niszczenia lub 
uszkodzenia”. Uważamy, że karze powinny podlegać 
również osoby, które właśnie dopuszczają do niszcze-
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Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie. 
Na ten temat była obszerna dyskusja podczas posie-
dzenia komisji. Na tę kwestię pewnej dwutorowo-
ści… No, mamy do czynienia ze swoistą abolicją, 
która w wyniku tej ustawy wchodzi w życie. Przyjęte 
rozwiązania w świetle zapewnień zarówno przed-
stawiciela ministerstwa, jak i naszego legislatora se-
nackiego, który zajmuje się tą ustawą, nie powodują 
sytuacji, w której można dwa razy odpowiadać za ten 
sam czyn. Sądzę, że szerzej na ten temat będzie się 
wypowiadała pani minister, ponieważ to jest częsty 
argument, który jest używany przeciwko tej ustawie.

Ja pragnę przy okazji zwrócić uwagę Wysokiej 
Izby, że każdy z państwa senatorów otrzymał zapew-
ne na swoją skrzynkę mailową cały szereg różnych 
uwag do tej ustawy, w tym m.in. stanowisko izby 
architektów. Myślę, że o tym w toku debaty będzie 
dyskusja. Architekci uważali, że konserwatorem za-
bytków zgodnie z zapisem ustawowym powinna być 
osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia w za-
kresie architektonicznym, ponieważ 90% obiektów 
to są zabytki o charakterze architektonicznym. Były 
też bardzo liczne protesty poszukiwaczy skarbów 
czy ludzi, którzy amatorsko się tym zajmują za po-
mocą urządzeń detektorowych czy innych. Bardzo 
jasne były wyjaśnienia przedstawiciela ministerstwa 
kultury, że obecnie istniejące zapisy stanowią, iż aby 
móc prowadzić w sposób legalny poszukiwanie za-
bytków np. przy pomocy detektorów, trzeba uzyskać 
pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków i wnieść opłatę w wysokości 86 zł. Brak tego 
zezwolenia, gdyby doszło do zatrzymania i postępo-
wania administracyjnego, jest obłożony karą w wy-
sokości 50 zł. To pokazuje pewien absurd zapisów 
prawnych, bo niestosowanie się do przepisów prawa 
jest premiowane poprzez to, że w sumie mniejszą 
kwotę się zapłaci. I również tutaj były podnoszone 
mocne argumenty, że jeżeli chodzi o kwestię właśnie 
tych tzw. poszukiwaczy amatorów… Ja nie chcę ich 
dyskredytować, broń Boże, to jest spora grupa pa-
sjonatów, dzięki którym bardzo wiele wiemy, m.in. 
o Reducie Ordona w Warszawie na Woli. Podczas po-
siedzenia komisji mówiono również o tym, że nawet 
mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków nie 
wiedział, gdzie ta reduta była, a właśnie poszukiwa-
cze, którzy poszukiwali tam, ponieważ liczyli na to, 
że znajdą również przedmioty z okresu powstania 
listopadowego, doskonale potrafili określić miejsce tej 
reduty na Woli. Tak że ta dyskusja była. Ale wpłynęła 
też do mnie poprawka, w której z kolei domagano się 
zwiększenia ochrony, to było przestrzeganie przed 
tzw. amatorami ze strony profesjonalnych środowisk 
archeologicznych. Mówię o tym, że w różne strony 
po prostu dyskusja na ten temat zmierzała.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o poprawki… I proszę jeszcze podpisać.
(Senator Andrzej Kobiak: To musi być kilka pod-

pisów czy jeden wystarczy?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale one w zesta-

wieniu są, w sprawozdaniu komisji.)
W sprawozdaniu komisji?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Czyli nie są teraz 

składane.)
Dobrze, okej. Dziękuję. No to nie musi pan ich składać.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego…

(Głosy z sali: Są pytania.)
A, przepraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Rybicki.)
…pragnie zadać takie pytanie?
Senator Rybicki, proszę bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Ja byłem pierwszy.)
(Senator Sławomir Rybicki: Nie, ja.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, nie. 

Senator zgłosił się wcześniej niż senator Ryszka.)
(Senator Waldemar Sługocki: Mamy fotokomórkę. 

Zaraz sprawdzimy.)
Nie, nie trzeba. Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Rozstrzyga sekretarz, który przecież zbiera zgło-

szenia…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak, obo-

wiązuje kolejność zgłoszeń.)
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy więk-

szości, senatora Jackowskiego. Panie Senatorze, czy 
w trakcie posiedzenia komisji pojawiły się opinie bądź 
jakieś wątpliwości konstytucyjne w związku z tym, 
że autopoprawka rządu wprowadza, obok kar wyni-
kających z kodeksu wykroczeń, kary pieniężne, czyli 
łamie się zasadę, zgodnie z którą za jeden czyn nie 
można być dwukrotnie ukaranym? Czy były w tym 
zakresie jakieś opinie specjalistów od prawa konstytu-
cyjnego? Tu, powiedziałbym, są znaczne wątpliwości 
o charakterze prawnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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(senator J.M. Jackowski) pełnić tę funkcję i jakim powinien się legitymować 
wykształceniem, jak również doświadczeniem za-
wodowym. Ale z kolei ograniczenie tego katalogu 
tylko i wyłącznie do architektów byłoby w tym wy-
padku wyjściem poza materię, którą my możemy 
się zajmować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Jerzy Zając…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, nie…)
A, Józef.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Józef.)
Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Mam 3 pytania.
Pierwsze. Przychody Narodowego Funduszu 

Ochrony Zabytków mają pochodzić wyłącznie z kar 
szczegółowo określonych w projekcie ustawy. Nasuwa 
to na myśl niezwykle restrykcyjny charakter pro-
ponowanych przepisów. Czy nie pojawi się kwestia 
poszukiwania pretekstów do nakładania kar?

Drugie pytanie. Jak w świetle nowych przepisów 
będą traktowane aukcje internetowe przedmiotów 
zabytkowych, które przecież mogą być znajdowane 
za pomocą detektorów?

I trzecie…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Do kogo są 

te pytania?)
Do tego, kto będzie mógł odpowiedzieć.
(Senator Barbara Zdrojewska: Do pani minister.)
I trzecie. Jak wygląda procedura uzyskiwania po-

zwolenia na poszukiwanie przy pomocy detektora np. 
na terenie lasów państwowych?

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale do kogo kie-
rowane jest to pytanie?)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, Panie Senatorze.
Ja też mam pytanie w sprawie detektorów i po-

szukiwaczy. Czy to, co pan mówił… Bo słusznie 
pan zauważył dysproporcje między opłatą a karą. 
Czy to zostało zlikwidowane? I w ogóle sytuacja, 
w której inwestycje prowadzone nie na terenie jak-
by znanym archeologicznie lub historycznie muszą 
być poprzedzane badaniem archeologicznym… Czy 
w tym przypadku dopuszczanie do takiej eksplora-
cji przez amatorów na terenie zabytków jest według 
pana właściwe, czy nie? I czy ta uwaga, którą pan 
poczynił, o dysproporcji opłaty i kary, została jakoś 
uwzględniona w tej ustawie?

Odpowiadając już na pańskie pytanie… Tak jak 
powiedziałem, tak jak potrafiłem, odpowiedziałem. 
W świetle wypowiedzi – i tu było zgodne stanowisko 
przedstawicieli ministerstwa, i pana ministra, i pani 
dyrektor z Departamentu Ochrony Zabytków, która 
jest profesorem prawa, i naszego legislatora – że nie 
ma takiej możliwości, aby dwukrotnie odpowiadać 
za ten sam czyn, pod dwoma reżimami przepisów, 
które w tym zakresie się zmieniają.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Ryszka.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ryszka. Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pan wspomniał już, że przed-

stawiciel izby architektów próbował zapromować, że 
tak powiem, to, żeby konserwatorami wojewódzkimi 
byli tylko architekci, i że był właśnie ten argument, że 
większość zabytków to są zabytki architektury. Jak 
posiedzenie komisji przebiegało, że takiej poprawki 
nie przyjęliśmy?

Senator Jan Maria Jackowski:

Tutaj przeważający… Była taka wątpliwość pod-
czas posiedzenia komisji, któryś… Jeden z senatorów 
zastanawiał się, czy takiej poprawki nie autoryzo-
wać. Ale tu była przede wszystkim istotna wykład-
nia naszego senackiego legislatora, który stwierdził, 
że w myśl przyjętej praktyki byłoby to uznane za 
poszerzanie materii ustawy, a to z kolei jest sprzecz-
ne z zasadami, jakimi powinien się kierować Senat, 
rozpatrując propozycje przedłożone przez Sejm. 
Innymi słowy, my nie możemy poszerzać zakresu 
materii ustawowej, która do nas przyszła z Sejmu 
i, odwrotnie, Sejm nie może jej poszerzać, jeżeli to 
jest projekt senacki. I to był argument rozstrzygają-
cy, jeżeli chodzi o tę dyskusję. A co do filozofii, czy 
to powinni być architekci, czy historycy sztuki, czy 
ludzie z wykształceniem konserwatorskim… ogólne 
przepisy to określają.

Było również pytanie pani senator Borys-
Damięckiej, czy przypadkiem w tej ustawie nie jest 
tak, że o ile wojewódzki konserwator musi spełniać 
pewne kryteria, o tyle nie musi ich spełniać dele-
gat… miejski, gminny czy powiatowo-gminny, jeżeli 
taki istnieje. Tu było wyjaśnienie, że jest odesłanie 
do ustawy, która precyzuje dokładnie, kto może 
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w świetle prawa 50 tysięcy. Zresztą też pan senator 
Kobiak powiedział, że rzeczywiście tu mogą być wąt-
pliwości. Tak że o takie sytuacje tu chodzi. Ale już 
szczegółowe pytania należałoby, jak sądzę, kierować 
do pani minister.

A co do poszukiwań w lasach… Nie wiem, Panie 
Senatorze. Przyznaję się, że nie wiem, jak ta sytuacja 
wygląda. I dlatego nie chciałbym się na ten temat 
wypowiadać. A nie wiem m.in. dlatego, że na ten 
temat podczas posiedzenia komisji mowy nie było.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytania do sprawozdawcy, senatora Kobiaka. 

Mianowicie chodzi mi o tę kwestię 5 lat. Jak to spraw-
dzić w praktyce? Bo poprawka musi dawać również 
różne możliwości sprawdzenia tego, czy jakaś sa-
mosiejka…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę mówić do mikrofonu. Nie słychać.)

Ja mówię do mikrofonu.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To może 

trochę głośniej.)
Bo może jakaś samosiejka ma 2, 3 lata lub 6 lat. 

Jak w praktyce można by było to sprawdzić? I jak na 
tę poprawkę odpowiedział minister? Proszę, żeby pan 
to przypomniał.

Senator Andrzej Kobiak:
Może zacznę od drugiej części pytania. Myślę, że 

pan minister nie zrozumiał tej poprawki, bo odpowie-
dział mi: trudno rozróżnić samosiejkę od niesamosiej-
ki. Dla mnie niesamosiejką jest coś, co ktoś posadzi. 
Jeżeli ktoś coś posadzi, to trudno, żeby za chwilę to 
ścinał. Tak że osobnym tematem są samosiejki.

(Senator Czesław Ryszka: Wszystko podlega 
ochronie, samosiejki też.)

No, właśnie. I tym się różnimy. Powiem, jak to od-
różnić. Wiek ściętego drzewka najłatwiej jest ocenić 
po ścięciu, czyli po tym, ile ma słojów. To jest jedyna 
możliwość. Jak powiedziałem, w ustawie o ochronie 
środowiska podaje się średnicę…

(Senator Kazimierz Wiatr: To są badania nisz-
czące.)

(Senator Czesław Ryszka: To jest tak, jakby zabić 
człowieka i sprawdzić, na co był chory.)

(Senator Kazimierz Wiatr: To są badania nisz-
czące.)

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, ja jestem sprawozdawcą komi-
sji…

(Senator Czesław Ryszka: To właśnie chciałem 
powiedzieć.)

…i w tym akurat względzie, na ten temat, jakiejś 
szerszej dyskusji w komisji nie było. Ja tylko prezen-
towałem to, że taką propozycję poprawki otrzymałem 
od przedstawiciela środowiska archeologicznego za-
niepokojonego działaniami takich właśnie ludzi, któ-
rzy nie mają w pełni profesjonalnego przygotowania, 
a wchodzą na jakiś teren, podejmują poszukiwania, 
przez co po prostu mogą w sposób trwały uszkodzić 
tę substancję, do której by zastosowano właściwe 
podejście, gdyby tam weszli fachowcy, specjaliści. 
Tak że to były pytania, na które naprawdę trudno mi 
odpowiadać.

Jeżeli zaś chodzi…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja mogę dodać, bo 

pamiętam… Pana senatora akurat przez moment nie 
było…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, to ja 
zapytam panią minister.)

Tak że proponuję, Panie Marszałku, skierować 
to pytanie do pani minister, która jest generalnym 
konserwatorem zabytków.

A odpowiadając na pytania pana senatora Józefa 
Zająca, pragnę zwrócić uwagę, że w tej chwili mini-
sterstwo na ochronę zabytków ma około 120 milio-
nów zł. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa – a to jest takie szczególne rozwiązanie, lex 
specialis… To jest wielka rzecz, że Kraków ma ten 
fundusz, i to gigantyczny. Bardzo wiele dzięki temu 
zrobiono, Kraków mocno się zmienił na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat, ponad 20 lat, od kiedy 
ten fundusz funkcjonuje. Z kolei ten fundusz, który 
zostanie utworzony, według przedstawicieli minister-
stwa może dysponować kwotą w granicach 30 mi-
lionów, a więc w sposób znaczący, o 1/4, zwiększy 
możliwości działania.

A co do tych kar, Panie Senatorze, to jest też 
możliwość odwoływania się od nich. To nie jest taka 
procedura, że przyjedzie konserwator wojewódzki 
i uznaniowo wymierzy komuś kary. Główny problem 
w tego typu działaniach dotyczy działalności dewelo-
perów mieszkaniowych, którzy pozyskują substancje 
o charakterze zabytkowym i wprowadzają trwałe, nie-
odwracalne zmiany w celach komercyjnych. A więc 
wysokość kary, te 0,5 miliona… I dlatego ja polemi-
zuję tutaj trochę z moim szanownym kolegą, panem 
senatorem Kobiakiem, który chciałby zmniejszyć tę 
karę do 50 tysięcy. No, Panie Senatorze, to może być 
taka sytuacja: opłaca mi się zwalić fasadę jakiegoś 
budynku, bo dzięki temu zwiększę przychód komer-
cyjny z tej nieruchomości, i zapłacić te wymagane 
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(senator A. Kobiak) sób może… Jeżeli tę poprawkę mielibyśmy zmienić 
i wprowadzić tam średnicę, to ja byłbym absolutnie 
za. Chodzi tylko o to, żeby nie trzeba było uzyskiwać 
zgody konserwatora na usunięcie każdej samosiejki 
z parku, ze ścieżki, z klombu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Mam pytanie, ale z takim małym komentarzem, bo 

nie rozumiem tej poprawki pana senatora. W przypad-
ku każdego obiektu zabytkowego musi być zrobiony 
plan gospodarki drzewostanem. My doskonale wiemy, 
które drzewa są i które nie są… Wszystkie drzewa, 
które nie są ujęte w planie, można wycinać, nie trzeba 
tego wszystkiego zgłaszać, jeżeli pan ten plan zgłosił 
do konserwatora zabytków i zostało to zatwierdzone. 
Tak że tu nie chodzi o to, czy samosiejka, czy niesa-
mosiejka, tylko o to, co jest ujęte w planie, co ma tam 
rosnąć. A to, wie pan, co nie ma rosnąć, to się ścina.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Andrzej Kobiak: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Kobiak:
Na tym polega problem tej nowej ustawy, która 

absolutnie nie odnosi się do planu, tylko stwierdza 
fakt, że cokolwiek się usunie, czy jest w planie, czy 
nie… Nie wolno, za to jest kara. Gdyby było tak, jak 
mówi pan senator, to oczywiście nie miałoby to sensu, 
ale zapis w tej nowej ustawie, którą procedujemy, jest 
jednoznaczny: każde drzewo i każdy krzew…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma już…
A, pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Ja nie dostałem odpowiedzi na pytanie o aukcje 

internetowe przedmiotów znalezionych.
(Głos z sali: To pani minister.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator może odpowiedzieć?
(Głos z sali: Co tu tłumaczyć?)

Nie. Rozumiem, że jeżeli ktoś zetnie jakieś drzew-
ko… Żeby mu udowodnić, że było starsze, wystarczy 
spojrzeć…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale już jest za późno.)
(Senator Czesław Ryszka: A krzewy to mają słoje?)
No, rozumiem, że jeżeli ktoś podjął decyzję… 

Czyli co? Lepiej jest występować za każdym razem 
do ministra z zapytaniem, czy taki krzaczek można 
wyciąć? Rozumiem, że wracamy do sytuacji, w której 
będzie rocznie parę milionów zgłoszeń do konserwa-
tora zabytków o wycięcie samosiejek. Tak? Tego kon-
serwator zabytków nie jest w stanie przerobić. Jakieś 
kryterium trzeba przyjąć: albo średnica, albo wiek. 
Ja proponuję wiek, bo w moim przekonaniu tu jest 
łatwiej udowodnić komuś, że popełnił wykroczenie. 
Ścięte drzewko w sposób jasny pokazuje, ile miało lat. 
Ale ma rację pan senator, że to już będzie po fakcie.

(Senator Czesław Ryszka: A krzewy mają słoje?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja chciałbym zapytać pana senatora… Tu jest pew-

na nielogiczność. Prawo stanowione jest nie tylko po 
to, żeby kogoś karać, ale także po to, żeby ten ktoś 
wiedział, czy popełnia czyn zabroniony, czy nie. Otóż 
ktoś, kto ma ściąć drzewo, ale nie może określić, w ja-
kim ono jest wieku… Będzie mógł to ocenić dopiero 
wtedy, kiedy je zetnie, a wtedy będzie decyzja, czy 
zostanie ukarany. To jest z natury bez sensu.

(Senator Piotr Florek: To sąsiad mu posadził?)
(Senator Andrzej Kobiak: Proszę zwrócić…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Andrzej Kobiak:
Proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tylko nie 

wchodźmy w dyskusję.)
(Senator Kazimierz Wiatr: To pytanie było. Jak pan 

to interpretuje? No bo to jest nielogiczne.)
Spróbuję odpowiedzieć. Interpretuję to tak, że wła-

ściciel tego drzewa – zakładam, że to jest właściciel 
lub zarządzający tym terenem – orientuje się, czy to 
drzewo było posadzone, czy ono wyrosło samo i kie-
dy. On nie musi ścinać… On wie, ile ten krzew czy 
to drzewo ma lat, bo wie, kiedy ono zaczęło rosnąć. 
Gdyby ktoś chciał mu udowodnić, no to w taki spo-
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osób, które prowadzą poszukiwania, często żmudne. 
Profesjonalni archeolodzy po prostu nie byliby w sta-
nie na tak ogromnym obszarze prowadzić poszuki-
wań. To jest osobny temat.

Ale takie argumenty w toku debaty oczywi-
ście ze strony pana ministra Lewandowskiego pa-
dły. A z kolei była mazowiecka konserwator, pani 
Barbara Jezierska, mówiła wyraźnie, że m.in. kon-
serwator wojewódzki nie znał dokładnie położenia 
fortu, Reduty Ordona, która jest w Warszawie bli-
sko Dworca Zachodniego. To historyczne miejsce. 
Poszukiwacze doskonale znali to miejsce i potrafili 
je na mapie dokładnie określić. A więc oczywiście 
nie można powiedzieć, że to jest działalność nega-
tywna. Tak że absolutnie to nie było intencją mojej 
wypowiedzi. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan )

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej zgłoszeń do zadania panu senato-

rowi pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

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

Bardzo proszę, pani minister Gawin.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Chciałabym bardzo podziękować za wszystkie 

uwagi zgłoszone do tego projektu i powiedzieć, że on 
rzeczywiście już bardzo długo jest procedowany, ale 
to także wynikało z tego, że ten projekt na każdym 
etapie był konsultowany bardzo uważnie nie tylko 
z poszczególnymi resortami, z ministerstwami, ale 
także ze środowiskami naukowymi, konserwator-
skimi i archeologami. Tak więc mogę zapewnić, że 
poszczególne przepisy są przemyślane.

Chciałabym zacząć o detektorów, bo o to rzeczy-
wiście byłam pytana kilkakrotnie. Chciałabym na 
to pytanie jeszcze raz wyczerpująco odpowiedzieć. 
Szanowni Państwo, za każdym razem tzw. poszuki-
wacz skarbów musi się zwrócić do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, niezależnie od tego, gdzie 
chce pracować, czy tam są lasy państwowe, czy nie. 
Takie pozwolenie kosztuje 86 zł. Należy także okre-
ślić zakres proponowanych prac. To jest nam nie-

Senator Jan Maria Jackowski:

Drogi Panie Senatorze, były pytania – pańskie 
również – na które nie udzieliłem szczegółowych od-
powiedzi, ale to wynikało stąd, że nie było to przed-
miotem dyskusji na posiedzeniu komisji. Sądzę, że 
najlepiej będzie zadać to pytanie pani minister. Ona 
udzieli kompetentnej odpowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Fedorowicz.)
Pan senator Fedorowicz się zgłaszał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, zgłaszałem się.)
To proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Po pierwsze… To znaczy wiem, że jesteśmy 

w trakcie pytań, ale moje pytanie ewentualnie będzie 
do pani minister, bo chyba można już w tej proce-
durze…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, w tej 
chwili nie. Za chwilę.)

To teraz chcę tylko coś wyjaśnić, ponieważ prowa-
dziłem posiedzenie komisji. Dziękuję za to, że praca 
była bardzo precyzyjna i bardzo wnikliwa. Wynikiem 
tego są też te poprawki.

Tylko że była odpowiedź podsekretarza stanu 
w sprawie detektorów. Mówił o tym, że jest zagro-
żenie polegające na tym – bardzo często zdarzają się 
takie sytuacje – że poszukiwacze poszukują akurat 
w tych miejscach, gdzie pracują ekipy archeologów. 
I to może doprowadzić do sytuacji, o której już nie 
muszę opowiadać, bo senatorowie są wystarczająco 
mądrzy, żeby rozumieć, o co chodzi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy pan senator chciałby się do tego ustosunko-

wać?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Poszukiwacze wchodzą, gdy archeologowie coś 

znajdą, jak rozumiem. Tak?

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak, mogę potwierdzić to, co powiedział pan prze-

wodniczący Fedorowicz. Taka odpowiedź padła ze 
strony pana ministra. Ona została też uwiarygodniona 
internetowymi opiniami, które dostałem, od przed-
stawicieli środowiska archeologów.

I dlatego podkreślałem: ja nie chcę deprecjono-
wać wszystkich, bo to jest rzesza około 100 tysięcy 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) tutaj dyskusja – to w tym zakresie nie ma żadnych 
zmian. Każdy zabytkowy park, każdy zabytkowy 
zespół parkowy był objęty ścisłą ochroną konserwa-
tora i nie można było wyciąć tam żadnego drzewa, 
ani samosiejki, ani niesamosiejki. To w ogóle już nie 
wchodzi… W tym obszarze nie ma żadnej zmiany. 
Przypomnę, że zabytkowe parki właśnie tym różnią 
się od rezerwatów, że są stale sprzątane oraz stale pie-
lone i że są tam stale regulowane pewne kompozycje. 
To nie jest rezerwat. I dyskusja nie dotyczy obszaru, 
o którym tutaj mówimy.

Ochrona konserwatorska zieleni jest, proszę pań-
stwa, potrzebna dlatego, że Polska powinna stoso-
wać prawo, które stosuje się na zachodzie Europy. 
Przyjmujemy, że zabytek to nie jest pojedynczy obiekt, 
to także otoczenie obiektu. Wobec tego decyzja woje-
wódzkiego konserwatora zabytków rzeczywiście jest 
tutaj potrzebna. Tego typu decyzji nigdy nie wydaje 
generalny konserwator zabytków. To jest w gestii wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. Powiem jeszcze 
jedno: od żadnego konserwatora zabytków nigdy nie 
wpłynęło jakiekolwiek pismo, że są jakieś problemy 
z wydawaniem decyzji i że jest ich zbyt dużo.

O detektorach i parkach zabytkowych już mówi-
łam. O Narodowym Funduszu Ochrony Zabytków… 
Przypomnę, że ten pomysł pojawił się w środowisku 
konserwatorskim w latach siedemdziesiątych. Od lat 
dziewięćdziesiątych były podejmowane poszczególne 
uchwały Rady Ochrony Zabytków. Ostatnia Rada 
Ochrony Zabytków także wyraziła swoje poparcie 
dla tej idei.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków będzie 
utrzymywany z kar administracyjnych, a także z na-
wiązek. Myśmy zmienili zapis o nawiązkach, dlatego 
że nawiązka, o której mógł orzec sąd, była naliczana 
np. wtedy, gdy był zniszczony jakiś zabytek. To była 
kwota do 30-krotności pensji minimalnej. Myśmy 
zrobili zmianę i teraz ta nawiązka będzie naliczana 
w zależności od wartości zniszczonego zabytku.

Szanowni Państwo, problem, który mamy, jeśli 
chodzi o ochronę zabytków, polega głównie na tym, 
że prawo albo jest martwe, albo w ogóle nie jest prze-
strzegane. Już kilkakrotnie mówiłam, że myśmy stra-
cili bardzo duży zasób zabytków wcale nie w latach 
1945–1989… Wtedy też straciliśmy, ale myśmy wiele 
zabytków stracili zwłaszcza w latach dziewięćdzie-
siątych i później.

Rozmawialiśmy o wielkości kar. Chciałabym się 
już odnieść, jeśli mogę… Nie wiem, Panie Marszałku, 
czy mogłabym się też odnieść do wniosków przed-
stawionych przez… Tak?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, proszę.)
Rozmawialiśmy na temat kar. We wniosku mniej-

szości czytam, żeby karę w art. 1 pkt 21, art. 107d 
w ust. 1–4, tę górną karę, 500 tysięcy zł zamienić 
na 50 tysięcy zł. Szanowni Senatorowie, gdybyśmy 

zbędne i potrzebne do tego, żeby chronić stanowiska 
archeologiczne, które w tej chwili są zagrożone. Ja 
przypomnę, że szacuje się, że w Polsce mniej wię-
cej od 100 tysięcy do 150 tysięcy osób ma detektory 
i poszukuje, niszcząc lasy, stanowiska archeologiczne 
i nie występując o zgodę. W tym przepisie chodzi nam 
o jedno. My nikomu nie zabraniamy szukać skar-
bów pod warunkiem, że będzie przestrzegał prawa, 
czyli że zgłosi się do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków i uzyska zgodę dotyczącą zakreślonego 
zakresu prac.

Jeśli chodzi o patologie związane z zupełnie nie-
kontrolowanym poszukiwaniem skarbów, to chcia-
łabym powiedzieć, że regulacje w tym zakresie są 
w każdym kraju europejskim i że one po prostu być 
muszą. Jeśli chodzi o Polskę, to te patologie są bar-
dzo wyraźne. Któryś z panów senatorów zadał tutaj 
pytanie: co z aukcjami internetowymi? Otóż problem 
polega na tym, że przez zjawisko nielegalnego poszu-
kiwania są aukcje internetowe, na których sprzedaje 
się np. guziki z mundurów nielegalnie ekshumowa-
nych osób. Na Allegro odbywa się handel rzeczami 
osobistymi, np. wydobytymi podczas ekshumacji. 
Są masowe protesty środowisk naukowych, których 
przedstawiciele wskazują, że stanowiska archeolo-
giczne zostały rozkopane, zniszczone. Archeolodzy 
twierdzą, że cześć artefaktów nigdy nie powinna być 
wydobyta, tylko powinna zostać in situ. To się robi 
dla badań naukowych, dla przyszłych pokoleń. A my 
po prostu niszczymy historię i kulturę archeologiczną 
w kraju. Jeszcze raz podkreślam: chodzi nam tylko 
o doprecyzowanie przepisu, tak żeby te osoby zgła-
szały się i uzyskiwały zgodę.

Sprawa przytoczona przez pana senatora dotyczy 
wojewódzkiego konserwatora zabytków ze Szczecina. 
Oburzona pani konserwator Stanecka napisała do nas 
pismo i poinformowała nas, że detektorysta poszu-
kiwał przedmiotów bez zgody wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków i przywłaszczył sobie znalezione 
mienie – wszystko to, co znajdzie się w ziemi, jest 
własnością Skarbu Państwa. Został on za to ukarany 
karą grzywny w wysokości 50 zł. To o 36 zł mniej, niż 
wynosi opłata za legalną zgodę. To tyle, jeśli chodzi 
o detektorystów. Nam chodzi o pewne ograniczenie 
tego zjawiska, o taką elementarną uczciwość, którą 
powinien wykazywać się obywatel, określając zakres 
prac.

Wywiązała się, Szanowni Senatorowie, Szanowne 
Panie Senator… To chyba tak się odmienia. W latach 
międzywojennych był taki pomysł, żeby na panie 
posłanki mówić posełki. Rozumiem, że forma „panie 
senator” jest dobrą formą.

Chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o zabyt-
kowe parki – rozumiem, że właśnie na ten temat była 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) już bardzo jasny. Ale, co więcej, w znowelizowanym 
kodeksie postępowania administracyjnego – może 
jeszcze nie jest on szerzej znany… Strony, które uwa-
żają, że, nie wiem, organ taki jak wojewódzki konser-
wator zabytków nie podejmuje decyzji na czas, mają 
teraz dodatkowy instrument, czyli ponaglenie organu. 
I wydaje mi się, że w tej sytuacji, którą mamy… Jest 
także art. 38, w którym mowa o odpowiedzialności 
urzędniczej. I to się już jak najbardziej odnosi do 
WKZ, czyli do wojewódzkich konserwatorów zabyt-
ków. My nie możemy robić przepisu szczegółowego 
do przepisu szczegółowego. To już po prostu jest, 
tylko trzeba z tego umiejętnie skorzystać.

Następnie chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, 
skoro już mówimy o wojewódzkich konserwatorach 
zabytków i o ich odpowiedzialności… Mówiliśmy 
także o karach administracyjnych. Bo pamiętajmy, 
że za działania niezgodne z zaleceniami lub wbrew 
zaleceniom konserwatora jest kara od 500 zł do 50 ty-
sięcy zł. I pamiętajmy też, że w znowelizowanym 
kodeksie postępowania administracyjnego mamy 
miarkowanie kar. Możemy odstąpić od kary, zupełnie, 
np. jeśli mamy do czynienia z sytuacjami szczególny-
mi. Czasami zdarza się tak, że właściciele zabytków 
odzyskują zabytki całkowicie zdewastowane w latach 
PRL. Tak więc trudno wtedy ich karać, zmuszać, żeby 
dźwignęli cały ciężar tego remontu. Jeśli np. nastąpiła 
katastrofa na skutek, powiedzmy, wichury, po prostu 
sił trzecich, wtedy można albo odstąpić od kary, albo 
ją miarkować.

Jeśli chodzi o postawę wojewódzkich konser-
watorów zabytków, to chciałabym się zwrócić do 
wszystkich senatorów z apelem. My mamy sytuację 
zupełnie inną. Oni po prostu będą się raczej obawiali 
stosowania tych kar, dlatego że w tych, powiedzia-
łabym… To jest także i pewna presja środowiskowa 
czy jakakolwiek inna, to jest też pewna odpowie-
dzialność. Pamiętajmy także o jednym: kara, którą 
zasądza wojewódzki konserwator zabytków, podle-
ga postępowaniu dwuinstancyjnemu. Czyli potem 
może być przesłana… Można zaskarżyć taką decyzję 
do mnie, to po pierwsze, a po drugie, potem można 
ją zaskarżyć jeszcze do wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego. I dalej idzie to do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Tak że tutaj jest zachowany ten 
dwuinstancyjny sposób postępowania.

Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie 
Senatorowie, mamy ten ostatni punkt, który doty-
czy drzew lub krzewów. I tutaj była propozycja, żeby 
dodać „starszych niż 5 lat”. Ja chciałabym wyjaśnić 
kilka kwestii. Przede wszystkim, tak jak powiedzia-
łam, te przepisy w ogóle nie dotyczą parków zabytko-
wych, bo tutaj, na tym obszarze, prawo jest dokładnie 
takie samo. Ale teraz wyobraźmy sobie jakiś japoński, 
nie wiem, park komponowany, na który składają się 
krzewy, które wcale nie mają 5 lat i które można by 

wprowadzili taką poprawkę, nie osiągnęlibyśmy celu, 
to znaczy ta ustawa byłaby dalej po prostu martwa. 
Ja może opowiem, w jaki… Ostatnio, niedawno, kil-
ka tygodni temu, miałam w Mikołajkach taką sytu-
ację, że właściciel zabytku – to był zabytek, uwaga, 
nie ewidencyjny, tylko rejestrowy, objęty najwyż-
szą formą ochrony – wjechał na plac i w ciągu kilku 
godzin zburzył zabytek bez żadnych pozwoleń, bez 
niczego. Sprawa trafiła do prokuratury, prokuratura 
przekazała to policji, policja umorzyła dochodzenie, 
a sąd rejonowy potem się zgodził ze stanowiskiem 
policji. Następnie właściciel zabytku, tak naprawdę 
po dokonaniu przestępstwa – wymiar sprawiedliwo-
ści zawiódł – zwrócił się do mnie, żebym skreśliła 
ten obiekt z rejestru zabytków. Tak właśnie wygląda 
w Polsce omijanie prawa. Co więcej, generalny kon-
serwator zabytków jest całkowicie bezsilny, dlatego 
że zgodnie z prawem, jeśli zabytku nie ma, to ja go 
powinnam skreślić.

I teraz, Szanowni Państwo, ta kara 50 tysięcy zł… 
Bardzo często właścicielem tych całych zespołów 
zabytkowych, np. koszar carskich, nie jest pojedyncza 
osoba, tylko jest to firma. Jeśli osoba prywatna albo 
firma są zagrożone karą 50 tysięcy zł, to – proszę mi 
wierzyć – one sobie to wpiszą po prostu w koszty.

Kiedy rozmawialiśmy na temat wysokości kary, 
wszystkie osoby, które znają problem, wnosiły na-
wet o wyższą karę, dlatego że to musi odstraszać. 
Powinniśmy wysłać wyraźny sygnał, że to się nie 
kalkuluje. Dlatego też uważam, z całą stanowczością, 
że koniecznie powinniśmy utrzymać ten wyższy wy-
miar kary, 500 tysięcy zł. 

Mogłabym teraz powołać się na przykład 
Zakopanego i jednej z willi, która została zniszczo-
na. To był zabytek ewidencyjny. W zasadzie nic nie 
możemy zrobić. I te sytuacje zupełnej bezkarności 
się powtarzają. Nie było tam żadnych zgód – ani wo-
jewódzkiego konserwatora, ani któregokolwiek. Ja 
wiem, że te kary będą już odstraszać. Proszę mi wie-
rzyć, że osoby, które dokonują tego typu przestępstw, 
znają prawo i wiedzą, w jaki sposób można je po 
prostu ominąć. Sądzę, że duża część tych osób już 
nie użyłaby sprzętu do burzenia zabytków, ponieważ 
wiedziałaby, że będzie musiała za to po prostu płacić.

Następnie była też taka propozycja, żeby dopisać 
punkt: kto niszczy, uszkadza zabytek lub dopuszcza 
do jego niszczenia lub uszkodzenia poprzez zanie-
chanie działań, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do 8 lat. Chciałabym powiedzieć 
tak: rozumiem cel tej poprawki, jednak uważam, że 
nie możemy jej przyjąć z 2 przyczyn. Po pierwsze, 
zgodnie z art. 108 ustawy o ochronie zabytków czyn 
zabroniony może być popełniony zarówno przez dzia-
łanie, jak i przez zaniechanie. Czyli ten przepis jest 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) wę. Czy on jest konieczny? Bo to jest kosztowne, 
jeżeli w jednej sprawie się toczą dwa postępowania 
i finał jest taki, że kto pierwszy rozstrzygnie… To 
znaczy w jednej sprawie nie może być dwóch kar, 
a ponieważ nie może być dwóch kar…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Właśnie.)

…to rozstrzyga to postępowanie, które się szyb-
ciej skończy. Czy nie lepiej byłoby ograniczyć koszty 
związane z dwoma postępowaniami i ujednolicić sys-
tem konsekwencji wobec tych, którzy łamią ustawę?

A drugie pytanie jest o pani stosunek do poprawki 
zgłoszonej przez senatora Kobiaka o zaniechaniu, 
które powoduje zniszczenia w obrębie chronionych 
zabytków. Czy nie uważa pani, że takie dodatkowe 
narzędzie w postaci kar administracyjnych za zanie-
chanie po prostu lepiej by służyło ochronie zabytków? 

I chciałbym panią w tym kontekście zapytać 
o zaniechania w obrębie szeroko pojętego Skarbu 
Państwa wobec obiektów, które są w zarządzie Skarbu 
Państwa. Np. wiemy – sama pani o tym wspominała 
– że na przestrzeni ostatnich wielu lat zabytki będące 
w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
ulegały i ciągle ulegają zniszczeniu. Czy narzędzia, 
które proponuje Platforma, aby objąć też penaliza-
cją zaniechanie, nie byłyby skutecznym narzędziem 
w walce z taką tolerancją wobec niszczenia kultury 
narodowej, dziedzictwa narodowego etc.? 

I jaka jest skala… Pewnie pani, to znaczy pani 
urząd ma to jakoś skatalogowane. Ile obiektów jest 
w tej chwili w zasobie Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i w jakim one są stanie? I jakie pro-
cedury stosujecie wobec państwowych podmiotów 
tolerujących niszczenie obiektów zabytkowych, które 
są w ich zarządzie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Wydaje mi się, że ja na to ostatnie pytanie już 

odpowiedziałam. Ja bardzo wyraźnie powiedziałam, 
że… Ja rozumiem intencję tego pytania i ja z tą in-
tencją całkowicie się zgadzam, tylko że w kulturze 
prawniczej jest bardzo wyraźna wykładnia i my nie 
możemy psuć prawa, rozszerzając je o tzw. zdrowo-
rozsądkowe rozumienie prawa. Czyn zabroniony 
to jest zarówno działanie, jak i zaniechanie. Każdy 
prawnik i każdy konserwator wojewódzki będzie 
to w taki sposób rozumiał. Po wtóre, mówiłam już 

po prostu wyrywać… To jest nawet z takiego konser-
watorskiego punktu widzenia zupełnie niemożliwe 
do przyjęcia.

Chciałabym odnieść się do jeszcze jednego py-
tania, które, jak wiem, na poprzednim posiedzeniu 
komisji bardzo angażowało państwa uwagę, a mia-
nowicie, kto może być wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. I tutaj była taka propozycja z SARP, żeby 
to mógł być tylko i wyłącznie architekt. Ja bardzo 
cenię SARP, bardzo blisko współpracuję z architekta-
mi, ponieważ uważam, że pomiędzy konserwatorami 
i architektami nie powinno być antagonizmu, tylko 
raczej zrozumienie. Ale powiem, że jestem absolutnie 
przeciwna temu.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale tego nie 
było. Tego nie ma.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tego nie zgłaszano.)
Państwo nie, ale były tutaj jeszcze takie głosy. Tak 

więc po prostu mówię o tym. I bardzo się cieszę, że to, 
co mówię, znajduje zrozumienie, dlatego że zabytki to 
nie jest kwestia tylko i wyłącznie architektury. To jest 
cała historia sztuki. To jest w ogóle cała historia. Nie 
można zamykać komuś dostępu do pełnienia funkcji 
wojewódzkiego konserwatora zabytków czy w ogóle 
konserwatora na podstawie bardzo ściśle określonego 
kierunku studiów. Ja znam znakomitych konserwato-
rów, którzy są konserwatorami po historii sztuki, po 
archeologii czy po historii. Ponadto zwracam jeszcze 
uwagę na jeden element – bo ja wiem, że wspomniany 
postulat jakoś dziwnie powraca – że architekci też 
działają na rynku, jak państwo wiecie. I nie może-
my z jednej grupy zawodowej stworzyć architektów 
działających na rzecz deweloperów, a jednocześnie, 
z drugiej strony, konserwatorów. To tylko tyle. Bardzo 
dziękuję za wysłuchanie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę nie odchodzić.)

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym zapytać – to pytanie za-

dawałem już senatorowi sprawozdawcy – o dualizm, 
jeżeli chodzi o sankcje wobec osób, które łamią usta-
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(podsekretarz stanu M. Gawin) że wojewódzcy konserwatorzy na pewno też nie – 
żadnych różnic.

Mogę powiedzieć tylko tyle, że te przepisy pomo-
gą nam w tym, żeby prawo było w końcu szanowane, 
żeby w końcu dziedzictwo było docenione. Bo u nas 
jest po prostu absolutny problem z przestrzeganiem 
prawa i my naprawdę potrzebujemy tych przepisów, 
żeby zmienić rzeczywistość. Ja uważam nawet, że 
dzięki nim będzie mniej osób niszczących zabytki, 
dlatego że prawo ma też charakter odstraszania. I my 
także na to liczymy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Minister, ja chciałabym panią po-

prosić… Chciałabym zadać pani 2 pytania.
Pierwsze pytanie. Jak wygląda pozwolenie na 

wycięcie, załóżmy, 100 samosiejek na terenie… Jak 
wygląda tego typu pozwolenie ze strony właściciela 
obiektu? Proszę nam to wytłumaczyć. Bo jeżeli to 
jest tak, jak mówił któryś z senatorów, czyli że moż-
na wystąpić jednocześnie o pozwolenie dotyczące 
grupy obiektów, samosiejek… Ja później się do tego 
odniosę, bo pani przykłady z ogrodami japońskimi 
są bardzo dobre, ale…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Z każ-
dymi, Pani Senator.)

Nie z każdymi…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Z każdymi. To prawo w tym zakresie w ogóle się 
nie zmienia.)

Ale właśnie o tym myśmy mówili. Dlaczego ono 
się nie zmienia? O tym była mowa też na posiedzeniu 
komisji, to znaczy że czasami, kiedy wnosi się no-
welizację ustawy, warto też poprawić pewne sprawy 
i zrobić to zgodnie z sugestiami. No więc chciałabym, 
żeby pani dokładnie powiedziała, jak wygląda pozwo-
lenie, które wydaje właściciel obiektu, na usunięcie 
rośliny na terenie będącym jego własnością.

Drugie pytanie. Ja jednak bardzo proszę… Bo pani 
powiedziała, że pani ogólnie nie ma takich danych, ale 
może ma pani wiedzę – bo już półtora roku jest pani 
ministrem – na temat tego, jak egzekwuje się wobec 
np. spółek Skarbu Państwa czy agencji rolnej Skarbu 
Państwa działania wynikające z pewnych zaniechań. 
To znaczy wygląda to… Bo wiemy o tym, że są takie 
przypadki, ja mogłabym podać przykłady.

o tym, mówiłam o znowelizowanej ustawie k.p.a. 
A po trzecie, także mówiłam, że… Wydaje mi się… to 
znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem tego absolutnie 
pewna, że dla każdego prawnika administratywisty 
i dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, któ-
rzy, przypomnę, będą przeszkoleni… wszyscy będą 
przeszkoleni, dlatego że to prawo wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r.… I po prostu nie ma takiego 
powodu, żeby dodawać ten przepis. Rozumiem słusz-
ną intencję, ale to jest już zapisane prawnie. Przecież 
zaniechanie… Ja może tylko jeszcze raz doprecyzuję 
ten problem. Zaniechanie może także polegać np. na 
tym, że nie wykonujemy najpotrzebniejszych prac 
ratunkowych. Prawda? To może być zasłonięcie folią 
cieknącego dachu, to może być oczyszczenie rynien 
z mchu czy inne tego typu rzeczy, ale to wszystko 
podlega w zasadzie pod niszczenie zabytku. Więc 
naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj uzupełnić 
to jeszcze o ten przepis.

Pan senator pytał o dualizm. Ja powiem, że tego 
dualizmu nie ma i przepis przejściowy mówi o tym 
bardzo wyraźnie. Są kary administracyjne, które są 
orzekane przez wojewódzkich konserwatorów za-
bytków za określone rzeczy. Jak np. wojewódzki 
konserwator zabytków zrobi kontrolę i wymieni 3 
czy 4 rodzaje prac, które podmiot będący albo za-
rządcą, albo właścicielem musi wykonać, a prace te 
nie zostaną wykonane, to wtedy wchodzą w grę kary 
administracyjne. Ale za zburzenie zabytku to już są 
kary określone w kodeksie karnym, to jest już zu-
pełnie, że tak powiem, inny rodzaj karania. I wydaje 
mi się, że tutaj nie ma żadnego dualizmu ani żadnej 
kolizji. Dziękuję.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, było 

jeszcze pytanie o zasób Skarbu Państwa i o obiekty 
zabytkowe, które na przestrzeni ostatnich lat ulegają 
zniszczeniu, oraz o działania konserwatora.)

Panie Senatorze, nie mam przy sobie danych, żeby 
móc dokładnie zilustrować to, jaki zasób zabytków 
należy do Skarbu Państwa. Ale powiem, że naszym 
największym problemem, takim, jaki ja obserwuję 
– a zwykle obserwuję niestety najgorsze przypadki, 
bo to są przypadki dotyczące podań o skreślenie, tak-
że przypadki niszczenia zabytków… Największym 
problemem było tu raczej powszechne w latach dzie-
więćdziesiątych, po upadku komunizmu, tj. w trakcie 
transformacji ustrojowej, wyzbywanie się przez sa-
morządy dziedzictwa. To dziedzictwo było oddawane 
w prywatne ręce i niestety bardzo często było tak, 
że albo doprowadzano je do kompletnej ruiny, albo 
przekształcano. No więc tutaj jest problem. Te prze-
pisy, które my projektujemy, będą i dla właścicieli, 
i dla zarządców. I ja nie będę tu robiła – i uważam, 
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(senator B. Zdrojewska) Nie bardzo wiem, jak mam rozumieć pytanie… 
Mam opisać, jak wygląda wniosek do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak. Proszę opisać 
procedurę, jaką musi wykonać właściciel.)

Trzeba się zwrócić o zgodę do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. To tyle.

(Senator Barbara Zdrojewska: Indywidualnie na 
wycinkę każdego krzaka czy drzewa?)

Nie. Można w jednym wniosku określić, ile jest 
drzew, jaki to rodzaj drzew i dlaczego chce się je 
wyciąć. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków wy-
dają teraz tego typu zgody. Są pewne cięcia, które 
muszą być wykonane – sanitarne, ratunkowe, zwią-
zane z wichurami. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie 
odbierałam żadnych skarg w tym zakresie.

Jeśli chodzi o zasób zabytków, który jest w posia-
daniu Skarbu Państwa… Powiem, że 76 tysięcy zabyt-
ków jest wpisanych do rejestru zabytków. Jakaś ich 
część rzeczywiście jest własnością Skarbu Państwa. 
Według mojej wiedzy – mówię to na podstawie ob-
serwacji tego, co się działo w czasie 2 lat, o których 
pani senator wspomniała – problem wynika z nieprze-
strzegania prawa. Ja bym mogła przytoczyć tutaj kilka 
przykładów korespondencji między wojewódzkimi 
konserwatorami zabytków a ich posiadaczami albo 
osobami, które zarządzają zabytkami, z której nic 
nie wynikało, dlatego że nie reagują sądy, nie reagują 
prokuratury i nie reaguje policja. A zasób niszczeje. 
I my właśnie dlatego chcemy zrobić tę nowelizację, 
żeby temu zapobiec.

Szanowni Senatorowie, jeśli chodzi o osoby, które 
w latach 2014–2016 zostały pociągnięte do odpowie-
dzialności karnej za świadome niszczenie zabytków, 
to zdaje się, że osób skazanych było 60, z tym że 
w odniesieniu do zaledwie kilku, 6 albo 8, zasto-
sowano karę więzienia. Mówię o latach 2014, 2015, 
2016, o 3 latach. Wydaje się, że to jest bardzo mało, 
a zasób zabytkowy jest niestety niszczony. Nie wiem, 
czy panią senator satysfakcjonuje ta odpowiedź.

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Minister, dobrze, że jest ta ustawa. Czekaliśmy 

na te zmiany. One są ważne. Problem polega na tym, 
że spór nie toczy się wśród ludzi, dla których zabytek 
jest wartością. Wczoraj odbyły się posiedzenia dwóch 
komisji. Jedno dotyczyło ochrony zabytków i dzie-
dzictwa polskiego za granicą – to było bardzo ważne 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Ja też.)

Ja pochodzę z województwa dolnośląskiego, 
gdzie mamy – o czym pani świetnie wie – po pro-
stu nadmiar tego typu sytuacji. Nie chodzi tutaj 
tylko o samorządy, które coś sprzedają itd. – no, to 
znamy – ale chodzi też o indywidualne osoby, bo 
czasami indywidualna osoba, która jest właścicie-
lem, poddawana jest karze itd. Niech pani zrozu-
mie intencje senatorów: nam chodzi o to, żeby też 
instytucje państwowe o to dbały. A pani mówi, że 
pani nie ma w ministerstwie danych, ile tego jest 
i jak to wygląda. Ja bym poprosiła jednak, żeby 
pani to powiedziała, jeśli pani pamięta, i żeby pani 
przedstawiła nam na piśmie dane dotyczące tego, 
ile w ciągu ostatniego półtora roku było interwencji, 
jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa czy Agencję 
Nieruchomości Rolnych itd., i jak one wyglądały. Bo 
to nie muszą być kary czy wnioski do prokuratury, 
to mogą być też zapytania czy coś takiego ze strony 
konserwatorów lub ministerstwa. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Szanowni Państwo, widzę, że problem samosiejek 

zdominował dzisiaj naszą dyskusję, więc ja postaram 
się jeszcze raz tę kwestię wytłumaczyć, wyjaśnić. 
Wszelka projektowana zieleń, która znajduje się nie 
tylko w japońskich ogrodach, podlega ścisłej ochro-
nie. W przypadku każdego drzewa, które usuwa się 
z terenu zabytkowego parku, należy złożyć wniosek 
do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

(Senator Barbara Zdrojewska: Na każde osobno?)
Tak.
Na czym polega tutaj zmiana? Myśmy napisali, 

że na całym obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
ków, obszarze, który jest chroniony, ochronie podlega 
także zieleń.

Pani Senator, naprawdę czasami nie ma możliwo-
ści odróżnienia tzw. samosiejki – państwo używacie 
tego terminu – od zieleni ściśle komponowanej. To jest 
po prostu niemożliwe do stwierdzenia. Zieleń ściśle 
komponowaną mamy tylko w przypadku dworów 
czy pałaców, i to nie zawsze. Bardzo często zabytek 
jest niejako otoczony przez zieleń, którą uważamy za 
zabytkową, dlatego że ona tworzy otoczenie zabytku. 
I wprowadzenie tego prawa otworzyłoby drogę do ści-
nania tych drzew. My je chcemy chronić ze względu 
na wartość zabytku. Zabytek to nie jest pojedynczy 
obiekt, to jest też jego otoczenie i my to otoczenie 
chcemy chronić.
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(senator J. Fedorowicz) Jeśli chodzi o ten stosunek, to on się zmienia. 
Wojewoda powołuje na mój wniosek spośród… tego 
kandydata, którego wskazuje generalny konserwator 
zabytków. Uwaga: on też go może odwołać na wnio-
sek generalnego konserwatora zabytków. Czyli tak 
naprawdę wojewódzki konserwator zabytków jest 
uzależniony od generalnego konserwatora.

I teraz, Panie Senatorze… Ja chciałabym to wytłu-
maczyć, bo pojawia się zarzut, pytanie, dlaczego nie 
doprowadziliśmy do zupełnego odzespolenia służb 
konserwatorskich.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
Powiem tak. Ja na początku byłam zwolenniczką 

tego rozwiązania, dopóki nie zaczęłam pracować i nie 
zobaczyłam tego problemu po prostu od strony praktyki. 
Wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem terytorial-
nym. Większość problemów, które mamy dzisiaj, wy-
nika z braku świadomości samorządowców, z pewnych 
patologii, które czasami są w lokalnych środowiskach. 
Uważam, że w tych sytuacjach wojewoda pełni taką rolę 
pomocniczą wobec generalnego konserwatora zabytków. 
Ja mogę zapytać odwrotnie: co byśmy uzyskali, gdy-
byśmy zupełnie odzespolili te służby, to znaczy gdyby 
każdy wojewódzki konserwator zabytków całkowicie 
podlegał mnie? Ja go bym powoływała i odwoływała. 
Jakie byłyby tego korzyści? Proszę sobie wyobrazić, że 
będąc w urzędzie centralnym w Warszawie, ja naprawdę 
nie wiem, co się dzieje w poszczególnych województwach 
w 37-milionowym kraju. To jest fikcja, którą my… Ja 
rozumiem intencje myślenia, że jedna osoba z Warszawy 
ma kontrolować wszystko, ale chciałabym powiedzieć, że 
nie może. Ja też nie mogę mieć z jednego punktu, z mi-
nisterstwa, całej wiedzy co do tego, co się dzieje w po-
szczególnych województwach. Ja naprawdę uważam, że 
każdemu generalnemu konserwatorowi, który przyjdzie 
po mnie, wojewodowie powinni służyć pomocą i radą. 
Oni mają głębszą wiedzę na temat tego, co się dzieje.

Usunęliśmy jeden, moim zdaniem bardzo szko-
dliwy, przepis mówiący o tym, że od dobrej albo złej 
woli wojewody zależy być albo nie być konserwatora. 
On w tej chwili jest chroniony przez generalnego kon-
serwatora zabytków. Ja bym nie chciała go całkowicie 
wyjmować z tej struktury zespolonej administracji 
z tych przyczyn, o których panu mówiłam. My w tej 
chwili mamy naprawdę bardzo duży problem z samo-
rządami. Wiemy, że już od tego roku będziemy szko-
lić samorządowców. To jest naprawdę dobra droga, 
dlatego że z jednej strony musi być prawo, z drugiej 
strony musi być edukacja i świadomość. Myśmy do 
tej pory nie przeszkolili samorządowców, a przecież 
to oni robią plany miejscowe, przecież to oni mają 
w zasadzie do swojej dyspozycji miasto, powiat etc., 
to od ich nastawienia i świadomości bardzo dużo 
zależy. Więc ja państwu powiem, że ja też będę pra-
cowała nad tym, żebyśmy trochę inaczej patrzyli na 
dziedzictwo.

posiedzenie komisji – a drugie to było to następne. 
Oczywiście, gdyby ochrona zabytków przebiegała 
w taki sposób, jak to sobie wyobrażamy, to nie mie-
libyśmy problemów, które wynikają z tego, co się 
dzieje za granicą. To jest spór między grupą ludzi czy 
środowisk, dla których zabytek jest przeszkodą, np. 
przeszkodą w budowaniu czegoś przez dewelopera. 
Znamy to. W związku z tym w ustawie nastąpiła 
zmiana, której domagaliśmy się już od dawna, zresztą 
nie tylko nasze ugrupowanie, dotycząca podporząd-
kowania wojewódzkich konserwatorów głównemu 
konserwatorowi zabytków. Nastąpiła taka delikatna 
zmiana w art. 30. Z tego wynika, że… Bo było od-
wrotnie. Teraz wojewódzki konserwator zabytków 
będzie odwoływany przez wojewodę na wniosek ge-
neralnego konserwatora zabytków. A poprzednio było 
tak, że wojewoda mógł go odwołać i dopiero prosić 
o zgodę. No, ja czytam tutaj… Dotychczas wojewódz-
kiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje 
wojewoda za zgodą generalnego konserwatora…

(Głos z sali: Tak.)
Prawda? Zmieniliśmy to tą ustawą, za którą gło-

sowaliśmy. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście 
ten wojewódzki konserwator zabytków jest podpo-
rządkowany głównemu konserwatorowi zabytków, czy 
jednak nad nim wojewoda ma pieczę? Bo jak wojewoda 
dostanie jakiś nacisk, w zależności od tego, kto rządzi, 
że na danym terenie trzeba by coś zrobić… Mogłoby się 
okazać, że zwycięży racja tamtego środowiska, mimo 
iż my, ludzie, którzy jesteśmy za dziedzictwem i za 
pięknem, będziemy temu przeciwni. O ten przepis na 
razie… Potem będę miał jeszcze jedno pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te pyta-

nia. Ja wiem, że tu chodzi przede wszystkim o tzw. 
odzespolenie służb konserwatorskich. Chciałabym 
powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo niesprawie-
dliwe w stosunku do mnie i tej nowelizacji, że… Po 
pierwsze, zmiana nie jest mała. Mamy tu wiele róż-
nych kwestii związanych np. z powoływaniem kie-
rowników delegatur, którzy będą powoływani na mój 
wniosek albo za moją zgodą. Przepraszam, że mówię 
„za moją”, ale chodzi o generalnego konserwatora 
zabytków. Jak państwo wiecie, mamy duży problem 
z delegaturami niezmienianymi przez wiele, wiele 
lat, czasami nawet dekad.
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Niektóre drzewa… Ja wyciąłem drzewo, które 
miało średnicę 40 cm, dlatego że było samosiejką. 
Był powrót do parku dziewiętnastowiecznego, a tego 
drzewa tam nie było, nie było tego drzewa i zostało 
ono określone jako samosiejka. Czyli jeśli jest prowa-
dzona gospodarka drzewostanem… Państwo macie 
tylko jeden sposób, aby na to wpływać, czyli zwol-
nienie z podatku. Następuje coroczna kontrola bu-
dynku, parku i jeżeli ktoś chce to robić, gospodaruje 
prawidłowo, to nie ma żadnego problemu. Ja często 
spotykam się z tym, że ludzie mówią: zabytek to jest 
problem. Nie. Jeżeli postępujesz zgodnie z instruk-
cjami konserwatora zabytków, to nie ma żadnego 
problemu. Czyli w nowym ustawodawstwie, o któ-
rym w tej chwili rozmawiamy, nie ma w tym zakre-
sie żadnych zmian. Jeżeli jest plan gospodarowania 
drzewostanem, to ja postępuję zgodnie z tym planem. 
Dziękuję bardzo.

Aha, mam jeszcze takie pytanie, najważniejsze. 
Przepraszam, tak się jakoś zapędziłem. Państwo nie-
stety… Może tak. Zróżnicowaliśmy parki na pry-
watne i nieprywatne. Uważam, że tutaj jest potężny 
problem, ponieważ są w Polsce parki prywatne, dla 
których nie można występować o żadne dotacje, bo 
nikt im nie chce nic dać. Czy pani minister widzi 
jakąś drogę dla prywatnych parków? To wszystko 
to jest nasze dziedzictwo. Taki park jest chwilowo 
prywatny, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Tak, 
oczywiście.)

Kiedyś był czyjś, teraz jest czyjś, w przyszłości 
też będzie czyjś, ale on jest w Polsce i stanowi nasze 
dziedzictwo. Czy jest jakaś droga uzyskiwania dotacji 
na te parki prywatne? Bo z tego, co wiem, wynika, 
że takiej drogi nie ma. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Bardzo dziękuję za podniesienie tych kwestii. Ja 

powiem tak: niestety, w starych przepisach nie było 
i nie ma w nowych sposobu na to, żeby wojewódzki 
konserwator zabytków mógł zmusić właściciela czy 
zarządcę zabytku, który się tym zabytkiem nie zaj-
muje, by ten go sprzedał. Oczywiście my liczymy na 
to, że jeśli wojewódzki konserwator zabytków będzie 
mógł wymierzać kary administracyjne i jeśli rzeczy-
wiście zabytek będzie postrzegany jako wartość, a nie 
jako sposób na, powiedziałabym, pozyskanie działki 
budowlanej… No, mam nadzieję, że ten stosunek do 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu, o zadanie pytania proszę pana 

senatora Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, dziedzictwo narodowe to jest wielki 

skarb i bardzo mi się spodobało to, co pani minister po-
wiedziała, że prawo musi być prawem. Ja bym propo-
nował, żeby nie dzielić zabytków na państwowe i pry-
watne, bo to nic nie daje. Owszem, na pewno większym 
problemem dla wojewódzkich konserwatorów zabyt-
ków jest zabytek państwowy, wbrew pozorom, bo na 
prywatnego właściciela łatwo jest nałożyć karę, a na 
państwowego z różnych powodów trudno. Jeżeli pani 
minister utrzyma to, że prawo ma być prawem, i będą 
szkolenia, i konserwatorzy wojewódzcy zaczną na-
kładać kary na wszystkich, ale nie tylko kary… To 
jest troszeczkę kontynuacja tego, o co zapytał senator 
Libicki. Największym problemem jest zaniechanie. Ja 
nie jestem teraz tak biegły – kiedyś zajmowałem się 
zabytkami, miałem taki zespół dworsko-parkowy – ale 
chyba jest zapis stanowiący, że jeżeli ktoś w ciągu 5 
lat nie ponosi żadnych nakładów na zabytek, to kon-
serwator wojewódzki może coś z tym zrobić, już tak 
dobrze tego nie pamiętam, ale chyba może zmusić do 
sprzedaży. Tymczasem ja nie słyszałem o tym, żeby 
którykolwiek konserwator wojewódzki… Ja jestem 
z Lublina i widzę, że stoją stare kamienice, z którymi 
nic się nie robi. Są właściciele… Nie chodzi o to, że 
oni zabezpieczyli ten zabytek przed deszczem, bo za-
bezpieczyli tylko przed deszczem, ale dalej nic z nim 
nie robią. Chodzi o to, żeby konserwator wojewódzki 
miał wpływ na zmuszenie do działania. Prawda? Niech 
ogłoszą licytację. Ja nie wiem, jaka to ma być forma 
sprzedaży, ale znajdzie się ktoś, kto to kupi, a często to 
jest tylko tak, że to stoi, jeść nie woła, więc niech stoi. 
Tyle że to nie podnosi wartości naszego dziedzictwa. 
Potem, z każdym rokiem taki zabytek będzie powo-
dował większe koszty. Tak że wpływ na te zabytki… 
Jeżeli tak będzie w nowym prawie, to będę bardzo 
zadowolony.

Teraz sprawa tych samosiejek. Ja tak trochę nie 
rozumiem tego tematu. Mając park, miałem opra-
cowany plan gospodarki drzewostanem, tak to się 
nazywało, miałem plan gospodarki drzewostanem 
i wiedziałem, których drzew nie wolno mi ruszyć, 
a wszystko, co było tzw. samosiejką… Co to jest sa-
mosiejka? Samosiejki rosną co roku, bo te nasiona są 
i co roku rosną…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: …
Wśród dębów też są samosiejki, prawda?)



62
45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Gawin) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Pani Minister, ja przypomnę jeszcze, po raz trze-

ci, to moje poprzednie, drugie pytanie, bo chyba nie 
dostałem odpowiedzi, przynajmniej jakoś nie mogę 
jej sobie skonfigurować.

Ale chciałbym inną sprawę poruszyć. Otóż 
chciałbym wypowiedzieć pewną mądrość, mia-
nowicie taką: prawo decydowania łączy się z obo-
wiązkiem odpowiedzialności. Kiedy nie ma tej im-
plikacji, zwłaszcza na gruncie konserwatorskim, 
to można zaobserwować bardzo wiele zniszczeń 
w zakresie zabytków, zwłaszcza kiedy konserwa-
tor jest bardzo konserwatywny. Otóż miałem do 
czynienia przez pewien czas z restauracją pewnego 
parku – co wykonywałem i wykonałem – o po-
wierzchni ponad 5 ha, z pięknymi starymi drze-
wami. Rzecz jasna kosztowało to bardzo wiele ner-
wów i oczywiście powiedzeń w stylu: pan do końca 
życia z więzienia nie wyjdzie itd. No, później się 
okazało, że działania były trafne, park trwa do tej 
chwili, wygląda przepięknie. Ale kiedy weszliśmy 
do tego pozostawionego podworskiego parku, to 
była tam istna tragedia, bo nie można było nigdzie 
stanąć, żeby nie nadepnąć na robactwo. Kiedy wy-
cinaliśmy krzaki, jakieś roczne, 2-letnie, to był 
zarzut, że niszczymy zielone runo. To się przeżyło. 
Ale w okolicy – chodzi tutaj o tereny wschodnie, 
o Chełmszczyznę – obserwuję bardzo wiele pozo-
stałości, gdzie są budynki z dawnych czasów. Jak 
się przechodzi czy przejeżdża, to serce się kraje 
zwyczajnie. Chciałbym tylko wymienić: Żdżanne, 
Depułtycze Królewskie, Krupe, Horyniec i wiele 
innych. 

Powiem tylko o jednym, o Horyńcu. Kiedy wcho-
dzi się z tyłu budynku i chce się zobaczyć, jak wy-
gląda park, to robi się człowiekowi słabo, ponieważ 
za rok, 2 lata tamtędy nie będzie można przejść. 
Kiedy pytam tych, co zajmują się tym parkiem, dla-
czego tak wszystko pozarastało, to słyszę, że nie 
wolno niczego ruszyć, bo konserwator zabytków. 
Czy tutaj nie należałoby jakoś podejść z rozsądkiem 
i wyważyć tego, że… Ludzie naprawdę nie są tacy, 
że chcą wszystko zniszczyć, ale trzeba im dać szan-
sę, nie tylko na zasadzie rosyjskiego nie nada, nie 
lzia i cokolwiek, człowieku, zrobisz, to my cię do 
sądu zawleczemy. Myślę, że warto by pomyśleć nad 
pewnym wyważeniem sytuacji między tym, co daje 
nowa ustawa, w sensie możliwości zastopowania, 
a otwarciem możliwości dla tych, którzy mogliby 
te ginące zabytki podźwignąć. Dziękuję.

zabytków po prostu się zmieni, że ludzie będą też 
kupowali takie zabytki po to, żeby je ratować.

Jeśli chodzi o parki prywatne i nieprywatne, to 
wydaje mi się, że ten problem jest szerszy, dlatego 
że to po prostu część zasobu zabytkowego jest w rę-
kach prywatnych. Ja powiem więcej. Otóż wydaje 
mi się, że my mamy taką naturalną tendencję do 
tego, by żądać, żeby wszystko kupowało państwo. 
A my tego nie udźwigniemy w kontekście całego 
zasobu rejestrowego zabytków, jeśli to wszystko 
będzie kupowało państwo. To jest w ogóle niemoż-
liwe. I właśnie chodzi o uzyskanie tego efektu, że to 
prywatni właściciele będą kupowali zabytki i będą 
o nie dbali. Tutaj jest tylko jedna kwestia, i to nie 
na poziomie nowelizacji ustawy, ale tak naprawdę 
na poziomie regulaminów dotyczących uzyskiwania 
czy np. starania się o…

(Senator Andrzej Stanisławek: …o fundusze unij-
ne.)

Tak, o dotacje albo o jakiekolwiek formy dotacji. 
Prawda? A więc my już teraz wprowadziliśmy zmianę 
mówiącą o tym, że prywatny podmiot może uzyskać 
jakąś dotację, oczywiście na ratowanie zabytku, ale 
tylko pod takim warunkiem, że udostępni go na czas 
do 28 dni osobom zwiedzającym.

(Senator Andrzej Stanisławek: Łącznie?)
Tak, do 28 dni, w niektórych przypadkach może 

być nawet więcej. To jest taki wariant angielski, wy-
daje mi się, że on jest bardzo dobry.

(Senator Andrzej Stanisławek: Ale to jest już w no-
wej ustawie?)

Nie, to jest już na poziomie regulaminów, po pro-
stu na poziomie regulaminów. Jednakże to jest bardzo 
ważne. Walczymy też o to, żeby posiadacze właśnie 
tego typu obiektów, którzy skorzystali z dotacji pań-
stwowych i jakichkolwiek innych, umieszczali bardzo 
wyraźne tabliczki z informacją o tym, w jakie dni 
zwiedzający mogą korzystać z tego właśnie zabytku. 
I to jest naprawdę dobre. Tu działa to angielskie hasło: 
dziedzictwo jest dla wszystkich i na zawsze. I tak 
właśnie my musimy traktować dziedzictwo. Bardzo 
dziękuję za ten głos, że podział na prywatne i nie-
prywatne jest – jakby to powiedzieć? – wtórny. Bo 
tu chodzi o to, żeby to zostało dla kolejnych pokoleń.

Mnie się wydaje, że ten nasz budżet na utrzymanie 
zabytków jest tak mały, że za każdym razem musimy 
się bardzo ograniczać. Prawda? Zabytkowy Kraków 
– patrzę tutaj na… Nie, pan senator już wyszedł. 
Zabytkowy Kraków ma roczny budżet wynoszący 
30 milionów zł, a na całą Polskę mamy 120 milionów, 
więc to jest naprawdę mało. Ale mnie się wydaje, że 
nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby nawet prywatni 
posiadacze zabytkowych parków ubiegali się – jak 
najbardziej, tak – o takie dotacje. Dziękuję.
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nistracja niezespolona. To jest niezgodnie z zasadami 
administracji zespolonej i niezespolonej.

Już nie będę się odnosił do odwołania, bo tutaj jest 
też mowa o tym, że wojewódzkiego konserwatora za-
bytków odwołuje wojewoda na wniosek generalnego 
konserwatora albo za jego zgodą. Czyli jest, że tak 
powiem… Nie ma żadnego wpływu na to.

Ale jest inna kuriozalna sprawa. Jest jeszcze pkt 3. 
Będę składał poprawki, żeby wykreślić zarówno to, co 
w tej chwili przeczytałem, jak i ten pkt 3. Chodzi o kie-
rowników delegatur wojewódzkiego urzędu ochrony 
zabytków. Delegatury to jest kompetencja wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, jeśli chodzi o ustalenie, 
w jakich miejscowościach te delegatury są, a jak to 
przeczytać… Cytuję zapis: „kierownika delegatury 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków powołu-
je i odwołuje wojewódzki konserwator zabytków na 
wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków albo 
za jego zgodą”. No, jeżeli mówimy o administracji ze-
spolonej z wojewodą… Jeżeli generalny konserwator 
zabytków ingeruje aż do poziomu kierownika delega-
tury wojewódzkiej, bo bez niego się nie obejdzie, to nie 
mamy do czynienia z administracją zespoloną. Trzeba 
się było zdecydować, odzespolić to, powiedzieć, że to 
jest administracja niezespolona i wtenczas by nie było 
żadnego problemu. Administracja zespolona w woje-
wództwie to jest wiele, wiele innych jednostek. A teraz 
państwo dajecie przykład, dajecie państwo przykład 
z góry, dla innych jednostek zespolonych z wojewo-
dą, dla innych służb, dla straży, inspekcji, żeby poszli 
waszą drogą. Moim zdaniem ta droga jest niewłaści-
wa, dlatego będę składał wnioski o wykreślenie tych 
punktów. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani Minister?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Chciałabym powiedzieć tak. Oczywiście nie zga-

dzam się z opinią wyrażoną przez pana senatora, że 
to już nie jest administracja zespolona. Chcę powie-
dzieć, że nawet w tej administracji zespolonej ten 
węzeł z wojewodą może być silniejszy albo luźniejszy, 
jest tylko kwestia odpowiedniego przepisu prawnego. 
Jednak chciałabym powiedzieć jedno: myśmy chcieli 
uzyskać ten efekt. I tutaj wszystkie kluby poselskie 
były za tym, dlatego że nasze problemy wynikały 
właśnie z tego, że… Panie Senatorze, no nie może 
być tak, że od kilku lat konserwator generalny do-
staje negatywne, jednoznaczne negatywne wyniki 
kontroli NIK i nie może nic zrobić z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Może odpowiem jednym zdaniem. Oczywiście 
konserwator zabytków powinien zbudować pozy-
tywną relację z prywatnym posiadaczem jakiegoś 
zabytkowego obiektu albo parku, albo nieruchomości. 
To jest bardzo ważna kwestia, wielokrotnie już dysku-
towana na spotkaniach z konserwatorami zabytków. 
Jest to niedopuszczalne, że konserwator zabytków 
zniechęca w zasadzie właściciela do tego, żeby dbał 
on o ten obiekt. 

Mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby ta 
relacja się jednak zmieniła. Muszą być wskazania 
konserwatorskie, jest pewna doktryna. Trzeba się, 
niestety, tego konserwatora słuchać, ale… Uważam, 
że jest to bardzo ważny problem. Mogę tylko obiecać, 
że będę o to dbała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, jeżeli chodzi o samosiejki, to nie 

będę już pytał…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Dobrze.)

…w takim razie.
(Wesołość na sali)
Chodzi mi o usytuowanie wojewódzkiego konser-

watora zabytków. Ja mam akurat dobre doświadczenia 
ze współpracy z wojewódzkim konserwatorem. Przez 
8 lat współpracowałem z jednym, który odszedł na 
emeryturę, potem przyszedł drugi. To była bardzo 
dobra współpraca. 

Ale trzeba się na coś zdecydować. Albo jest admi-
nistracja zespolona, albo jest administracja niezespo-
lona, czyli podległa ministrowi. A jeżeli jest admini-
stracja zespolona, to podlega ona wojewodzie, czyli 
wojewoda wskazuje – oczywiście za zgodą generalne-
go konserwatora – osobę, która będzie wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. I to, co pani cytowała… 
Do tej pory w ustawie było tak, że wojewódzkiego 
konserwatora zabytków powoływał i odwoływał wo-
jewoda za zgodą generalnego konserwatora zabytków. 
Teraz ta zmiana… Cytuję: „wojewódzkiego konser-
watora zabytków powołuje wojewoda na wniosek 
Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący 
kandydata na to stanowisko”. No, nie powołuje, nie 
ma nic do powiedzenia, tylko ma wskazaną osobę 
przez konserwatora zabytków. Czyli to jest już admi-
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(podsekretarz stanu M. Gawin) co pani powiedziała, jest dla mnie nie do przyjęcia. 
Oczywiście nie przekonała mnie pani. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Ja 
tylko jeszcze chciałabym, Panie Senatorze… Czy już 
mogę odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Chciałabym przypomnieć, że jeśli chodzi o kie-

rowników delegatur, to zapis jest taki: mówimy, że są 
powoływani na wniosek generalnego konserwatora 
lub za jego zgodą. Tak że wojewódzki konserwator 
zabytków… Oczywiście ja bardzo lubię zostawiać 
szerokie kompetencje wojewódzkim konserwatorom 
zabytków, dlatego że oni mają pełną wiedzę na temat 
obszaru, w którym działają. Tak więc ta furtka jest 
zupełnie otwarta. Uważam, że jest to bardzo dobry 
przepis i że to na pewno będzie służyło zabytkom. 
I w końcu generalny konserwator zabytków – i ja, i ci, 
którzy po mnie przyjdą – nie będzie tylko dekoracją. 
Tak że nie mogę przyjąć tych uwag. Uważam, że one 
są niesłuszne, powiedziałabym, na poziomie diagnozy 
problemów z dziedzictwem i zabytkami. Ale możemy 
się pięknie różnić, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Pani Minister, jeśli można… Pani odpowiedź na 

pytanie, czy trzeba występować o zgodę indywidual-
nie na każde drzewko, na każdy krzew, nie do końca 
była precyzyjna. Ja chciałbym poinformować, że trze-
ba występować o zgodę na każde, ponieważ, występu-
jąc o zgodę, trzeba wskazać dokładnie miejsce, gdzie 
ta roślina się znajduje. W związku z tym to dotyczy 
każdej rośliny, trzeba ją precyzyjnie określić, a więc 
nie można tego zrobić zespołowo, trzeba pojedynczo.

Ale problem jest w czymś innym. Ja rozumiem, że 
my możemy się różnić co do tego, jak ustawa powinna 
wyglądać. To jeszcze pół biedy, takie nasze prawo. 
Ale my się różnimy co do tego, jak czytać tę ustawę. 
I mam wrażenie, że ja i pan senator zupełnie inaczej 
interpretujemy tę ustawę. Dobrze by było, gdybyśmy 
wyszli stąd, chociaż mając wspólne zdanie, co ta usta-
wa może, a czego nie.

(Senator Piotr Florek: Wojewoda z jakiegoś inne-
go rządu pochodzi? Nie rozumiem…)

Nie chodzi o to. Chodzi o to, że minister właści-
wy do tych spraw, zajmujący się jakąś przestrzenią, 
która po prostu jest w jego władaniu, powinien mieć 
władzę. I to jest najzupełniej naturalne. Jest to, jak 
uważam, rozwiązanie bardzo dobre, popierane, tak 
jak powiedziałam, przez wszystkie kluby. Wynika 
to po prostu z obserwacji i z analizy rzeczywistości, 
w której mamy pewien problem.

Pan senator pytał o kierowników delegatur. Tutaj 
mogę powiedzieć – i to już mówię z absolutną pew-
nością – że problemy polegają też na tym, że zabrakło 
zmian przez wiele lat, że mamy pewne uwarunkowa-
nia lokalne, które wywołały bardzo wiele nieprawi-
dłowości. Wobec tego te zmiany są pożądane, one są 
po prostu konieczne. My mamy najwięcej decyzji, 
które były fatalne. Przypomnę: mniej więcej pół roku 
temu była decyzja delegatury w Koninie o wyburze-
niu kamienicy z drugiej połowy XIX wieku. Buldożer 
wszedł i wyburzył to w kilka godzin, a gruz uprząt-
nięto tak szybko, że ja nie zdążyłam posłać tam urzęd-
ników, a myśmy jeszcze chcieli ten… Tam jeszcze 
była kwestia tego, czy tam było coś nadbudowane po 
wojnie w latach sześćdziesiątych, czy nie. Ale oni to 
zrobili tak szybko. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę 
mam problem z niektórymi kierownikami delegatur. 
Tam nie było kompletnie żadnych zmian od 25 lat. No, 
przecież to są rzeczy nie do pomyślenia. I jeśli teraz 
naturalne jest to, że minister spraw wewnętrznych ma 
swoje pole działania, to takim samym polem dzia-
łania powinien dysponować generalny konserwator 
zabytków. Wytłumaczyłam przed chwilą, dlaczego 
nie byłam za kompletnym odzespoleniem, ale zosta-
wianie tego w takim układzie po prostu jest sprzeczne 
z celami tej nowelizacji.

(Senator Piotr Florek: Można ad vocem?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, nie wiem, czy pani zarządzała ja-

kimiś jednostkami, czy była pani dyrektorem jakiejś 
firmy, czy kierowała pani jakimkolwiek zespołem, 
ale… Ma pani w rządzie wojewodę, ma pani woje-
wódzkiego konserwatora zabytków i ma pani przed-
stawiciela w województwie. Mówimy w tej chwili 
o delegaturach. Jeżeli nie można zmienić kierownika 
delegatury, to pani zmienia wojewódzkiego konser-
watora zabytków. To jest sprawa jasna i oczywista. Na 
tym polegają służby zespolone. W związku z tym to, 
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(senator A. Kobiak) Chwasty wolno wyrywać, wolno usunąć to, co 
narosło…

(Senator Andrzej Kobiak: Nie, nie, ja mówię 
o drzewach i krzewach, o których jest mowa w tej 
ustawie.)

Panie Senatorze, jest np. park w Łazienkach, moż-
na zobaczyć, jak on jest pielęgnowany. To też jest park 
zabytkowy, wpisany całkowicie do rejestru zabytków.

(Senator Andrzej Kobiak: Odpowiedź pani mini-
ster w zupełności mi wystarczy.)

Bardzo dziękuję.
(Senator Andrzej Kobiak: Wolno wyciąć…)
(Senator Józef Zając: Nie wyciąć, skosić.)
(Senator Andrzej Stanisławek: Jak się kosi co 

roku…)
(Senator Andrzej Kobiak: Wolno wyciąć jedno-

roczną czy 2-letnią samosiejkę bez zgody konserwa-
tora zabytków. Dziękuję bardzo.)

W ramach pielęgnacji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja się bardzo cieszę, że pani popie-

ra pogląd, że niezależnie od tego, czy właścicielem 
zabytku jest osoba prywatna, czy osoba prawna, czy 
państwo, ważne jest, żeby ten zabytek był właściwie 
chroniony. I ja w pełni z taką opinią również się zga-
dzam. Uważam, że dzielenie zabytków według pod-
miotów właścicielskich jest nie do końca sensowne 
i logiczne.

I w tym kontekście chciałbym, po pierwsze, po-
prosić panią o odpowiedź na piśmie, bo na moje 
wcześniejsze pytanie nie była pani w stanie – i to 
zrozumiałe – odpowiedzieć. Bo działania, jakie po-
dejmują konserwator i konserwatorzy wojewódzcy 
wobec Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
która w tej chwili jest chyba największym właści-
cielem czy też zarządcą dworów, pałaców, zespołów 
parkowo-pałacowych, które nie zawsze są właściwie 
chronione, w kontekście zaniechań mają swoje zna-
czenie.

Jaki jest pani pogląd na to, aby wyjść z inicja-
tywą ustawodawczą, tak aby zmienić nowe prawo 
rolne, które zakazuje obrotu ziemią powyżej 3 tysię-
cy m2? To się odnosi w znacznej mierze do Agencji 
Nieruchomości Rolnych, która w związku z tym nie 
sprzedaje osobom prywatnym niszczejących zabyt-
ków. A przecież, skoro nie upieramy się, że ważny jest 
podmiot, który jest właścicielem, to można by uru-
chomić sprzedaż, oczywiście pod pewnymi rygorami, 

W związku z tym, przepraszam, ale zadam bardzo 
konkretne pytanie i oczekuję konkretnej odpowiedzi: 
tak lub nie. Jeżeli w parku, który jest zabytkowy, na 
ścieżce urośnie 5 samosiejek klonów, to właściciel ma 
prawo je wyciąć bez uzyskania zgody konserwatora, 
czy nie ma prawa? Zakładamy, że to są roczne lub 
2-letnie samosiejki. Odpowiedź – bardzo bym prosił 
– tak lub nie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Dobrze, zatem teraz ja jeszcze raz odpowiem: 

i według starego brzmienia ustawy, i według nowe-
go – tak. Tutaj nie ma żadnych zmian, powtarzam raz 
jeszcze, Panie Senatorze.

(Senator Andrzej Kobiak: Czyli trzeba mieć zgodę?)
Tak. Tylko ja jeszcze jedno powiem. Jeśli pan uwa-

ża, że do wojewódzkiego konserwatora zabytków 
występuje się z wnioskiem o każde jedno drzewo, to 
jest to oczywiście błąd. Występuje pan z wnioskiem, 
w którym pan może opisać 30–40 drzew, opisać, ja-
kiego są rodzaju i jaki mają obwód pnia.

(Senator Andrzej Kobiak: I muszę załączyć mapę, 
w której pokażę miejsce każdego drzewa.)

Albo zdjęcie, nie musi to być mapa.
(Senator Andrzej Kobiak: Niestety, przechodziłem 

to i od konserwatora dostałem taką odpowiedź, że 
muszę.)

Panie Senatorze, ja jestem konserwatorem, ja mam 
chronić zabytkową zieleń. Tutaj nie ma żadnej zmia-
ny. My naprawdę rozmawiamy… chyba już po raz 
trzeci wracamy do bolesnego problemu samosiejek na 
terenach zabytkowych. Podkreślam raz jeszcze: ta no-
welizacja nie wnosi żadnych zmian w tym obszarze.

(Senator Andrzej Kobiak: Czyli pani potwierdza, 
że w przypadku jednorocznej samosiejki trzeba mieć 
zgodę na wycięcie. Tak czy nie?)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Z krzakami się wytnie 
razem.)

(Głos z sali: Skosi.)
Panie Senatorze, park zabytkowy to nie rezerwat. 

Tam się grabi ścieżki, tam się poprawia trawniki, 
tam się przycina zieleń. O czym pan mówi? Tam się 
przecież kosi. To są przecież…

(Senator Andrzej Kobiak: Czy wolno, czy nie? 
Odpowiedź jest prosta.)

Wolno.
(Senator Andrzej Kobiak: Wolno wyciąć bez zgody 

konserwatora?)
Tak, wolno.
(Senator Andrzej Kobiak: Dobrze.)
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(senator S. Rybicki) i senatorom, bo przecież wszyscy państwo macie na 
swoim obszarze zabytki i wszyscy chcemy je chronić.

Jeśli chodzi o tę agencję nieruchomości… mie-
nia…

(Senator Sławomir Rybicki: Agencję 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.)

Tak.
…To ja chcę powiedzieć tylko jedno. Wojewódzki 

konserwator zakłada równość podmiotów. Nie może 
inaczej traktować właścicieli w zależności od tego, 
kto jest podmiotem zarządzającym. Ale mamy taką 
nadzieję, że to właśnie bardzo zdyscyplinuje pod-
mioty, które zarządzają tymi nieruchomościami. Bo 
ja po prostu nie ukrywam, że bardzo często jest to 
taka gra na przetrzymanie, żeby zabytek zupełnie się 
zawalił, tak żeby mieć działkę pod zabudowę, bo to 
są bardzo często działki budowlane. Tak więc właśnie 
chcemy, że tak powiem, doprowadzić do szczęśliwego 
finału tę sytuację, do skończenia jej. Mam nadzieję, 
że tak będzie.

Przepraszam, się zgubiłam. Nie wiem… Czy było 
jeszcze jakieś pytanie?

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ja przypomnę, że chodzi też 

o ustawę o ustroju rolnym, która zakazuje sprzeda-
ży…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Ja 
wiem, ale…)

…nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 
3 tysięcy m2, a często, właściwie z zasady założenia 
dworsko-pałacowe są znacznie większe i te, które 
mają charakter działek rolnych czy których część 
jest rolna, nie podlegają sprzedażom prywatnym. 
A przecież…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Ale 
ja mam takie wrażenie, że…)

…osoby prywatne często lepiej zarządzają niż 
państwo czy też lepiej remontują niż państwo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie 
w tym roku w takim corocznym konkursie „Zabytek 
zadbany” wręczyłam wyróżnienie prywatnemu wła-
ścicielowi, który rzeczywiście za własne pieniądze 
przepięknie odnowił pałac. Robił to przez wiele lat, 
kosztowało go to bardzo wiele wysiłku. To jest taka 
forma, na którą my naprawdę powinniśmy zwracać 
uwagę, i zachęcać ludzi do kupowania zabytków.

tak aby przy zakupie była rękojmia przeprowadzenia 
prac konserwatorskich. To jest pierwsze pytanie.

A drugie to pytanie o Narodowy Fundusz Ochrony 
Zabytków, do którego, jak pani powiedziała, wpłynie 
z kar administracyjnych szacowana kwota w wysoko-
ści mniej więcej 30 milionów zł. To jest mniej więcej 
tyle, ile otrzymuje Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa. Wydaje się, że w przypadku 
funduszu, który miałby dotyczyć zabytków w ca-
łym kraju, to kwota niewystarczająca w stopniu 
znaczącym. Czy nie uważa pani, że należałoby ten 
fundusz wzmocnić innymi wpływami, z innych ob-
szarów, które by dały szansę, dały narzędzie, aby 
realnie wpływać na poprawę stanu zabytków nie tylko 
w Krakowie, ale i w całej reszcie Polski? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Panie Senatorze, odpowiadając na ostatnie pyta-
nie, powiem, że nie tylko mogę, ale i bardzo chcę, 
i mam konkretny plan, ale wolałabym o tych pla-
nach mówić już na etapie dyskusji nad rozwojem 
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Cieszę 
się, że pan zauważył to, że to nie jest jeszcze duża 
kwota. Ja tylko szybko powiem, na co nam ona bę-
dzie potrzebna. Nie mamy teraz w ogóle pieniędzy na 
konieczne prace zabezpieczające np. przy obiekcie, 
który spalił się, spalił się częściowo, obiekcie, z któ-
rego wichura z ulewą zniosła dach. Jest mniej więcej 
kilkanaście takich właśnie spraw rocznie i ja wtedy 
nie mam żadnych pieniędzy. I to jest najbardziej bo-
lesne. Bo np. jeszcze są takie sytuacje, kiedy to się 
dzieje w jakiejś bardzo małej wsi, gdzie naprawdę nie 
ma pieniędzy, a województwo jest w ogóle bardzo 
ubogie w zakresie tego funduszu. Tak więc mam na-
dzieję, że teraz będę miała pieniądze interwencyjne, 
one mi są bardzo potrzebne.

Po wtóre, będziemy też chcieli przeznaczać te pie-
niądze na prace zabezpieczające – czyli wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków będą występowali do nas 
– w takich zabytkach, które musimy zabezpieczyć 
przed zimą, bo inaczej po prostu dojdzie do ich znisz-
czenia. Tak więc ja mam nadzieję, że ten Narodowy 
Fundusz Ochrony Zabytków będzie się rozwijał, bę-
dzie służył kolejnym pokoleniom Polaków i, mówię 
absolutnie szczerze, po prostu wszystkim posłom 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) – wojewódzcy konserwatorzy zabytków dostawali 
– taki sygnał, że obiekt ma być zburzony, nie wiem, 
za 2 czy 3 dni. I oni wtedy dokonywali takiego po-
śpiesznego wpisu obiektu do rejestru zabytków, tak 
żeby po prostu go chronić. Taki wpis był zwykle wa-
dliwy, szedł do mnie, ja go musiałam uchylić i zabytek 
znowu przez pewien czas był bez żadnej ochrony. 
Tak więc my teraz chcemy tylko usprawnić działanie 
w takich sytuacjach, tak żeby wojewódzki konserwa-
tor zabytków zawiadomił o wszczęciu postępowania 
wpisu do rejestru zabytków i miał czas spokojnie 
napisać decyzję.

I proszę jeszcze tylko zwrócić uwagę na końcówkę 
tego zapisu. Stanowi on, że zabrania się do wspomnia-
nego czasu wszelkich prac remontowych i budow-
lanych. Trzeba to odczytać: zabrania się zburzenia 
zabytków, zniszczenia zabytku. Tak trzeba to czytać. 
I tam jest jeszcze sformułowanie, że w sytuacji, kiedy 
to może doprowadzić do uszczerbku zabytku bądź 
odkształcenia jego bryły… Nie mam tego przepisu 
przed oczami. I proszę mi wierzyć, że to, o czym tu 
mowa, to jest jedyny sposób, żeby chronić niektóre 
obiekty zabytkowe. Dlatego że potem z tymi wpisami, 
które ja muszę uchylać, bo są wadliwe, jest ogromny 
problem. A niestety osoby działające na rynku też 
znają prawo – nie tylko my je znamy – i wykorzysty-
wały to. Tak więc chcemy walczyć z taką patologią.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Ja jestem zainspirowana wypowiedzią i wystą-

pieniem pana senatora Stanisławka, z którym się 
zgadzam i który zadał bardzo ciekawe pytania. Ale 
chciałabym skupić się na takim sformułowaniu, które 
z tego wystąpienia wyniknęło, a mianowicie na sfor-
mułowaniu „zaniechanie”. Bo nie bardzo zgadzam się 
z interpretacją pani minister i chciałabym zapytać: 
dlaczego ministerstwo – na posiedzeniu komisji pan 
minister Lewandowski, a dzisiaj pani – tak strasznie 
broni się przed użyciem słowa „zaniechanie”? To 
pytanie zadaję dlatego, że w poprawce mniejszości, 
w pkcie 2, do zapisanego w ustawie przez państwa 
sformułowania, w którym nie został zmieniony ani 
jeden dźwięk, które brzmi dokładnie tak, jak pań-
stwo napisali w ustawie – chodzi o art. 108 – zostało 
dodane słowo „zaniechanie”. A to z tego powodu, 
że ja słowo „zaniechanie” rozumiem troszkę inaczej 
niż pani. Pani dzisiaj powiedziała, że zaniechanie 
jest konsumowane w art. 38 przez sformułowanie 
„zabrania się” i że w tym sformułowaniu zawiera 

A jeśli pan mówi o tej ustawie zakazującej wy-
kupu ziemi, to chodzi chyba o ziemię rolną, takie 
mam wrażenie, i to jest kompletnie poza obszarem 
działania tej ustawy.

(Senator Sławomir Rybicki: Są różne działki.)
Zwykle park jest wpisany do rejestru zabytków 

razem z pałacem, z dworem. I wydaje mi się, że to 
w ogóle jest poza…

Senator Sławomir Rybicki:
Ale są różne działki. Pani Minister, są różne dział-

ki. Często mają charakter leśny, rolny i nie wszystkie 
są wpisane do rejestru zabytków, a są naturalnym 
zapleczem, naturalnym tłem dla pałacu czy dworu. 
No, to jest aspekt, na który zwracam uwagę, bo…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Dobrze.)

…otoczenie zabytku też ma znaczenie, prawda?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Jest 
bardzo ważne. Zgadzam się.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie dotyczące art. 1 

pkt 2 nowelizowanej ustawy. Mianowicie tam zastrze-
żono, że od dnia wszczęcia postępowania w sprawie 
wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja 
stanie się ostateczna, wszelkie działania… no, zabra-
nia się prowadzenia prac konserwatorskich, remon-
towych itd. przy tym zabytku. 

Mam takie pytanie. Czy jest prawdą, że takie po-
stępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków 
może trwać latami, a w tym czasie zabytek zupełnie 
zniszczeje? Bo taki zarzut padł też w czasie obrad 
komisji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Ja zaraz powiem, dlaczego wprowadziliśmy ten 

przepis. Szanowni Państwo, służby konserwatorskie 
są niedużymi służbami. Nie wszystkie obiekty warto-
ściowe i zabytkowe są wpisane do rejestru zabytków. 
Często bywało tak, że widzieliśmy, dostawaliśmy 
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(senator B. Borys-Damięcka) nim każdy – podkreślam: każdy – kto w wyniku 
zaistnienia jakiejkolwiek podstawy powstania tego 
obowiązku znajdzie się w położeniu gwaranta.

Jeszcze raz podkreślam, że opieka nad zabytkiem 
jest sprawowana przez właściciela lub posiadacza 
i polega na zapewnieniu warunków prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót bu-
dowalnych przy zabytku, zabezpieczenia, utrzymania 
zabytku i jego otoczenia.

Pani Senator, jeszcze raz podkreślam, że to wy-
nika z pewnej tradycji i kultury prawniczej, a nie 
z mojej drażliwości. Każdy prawnik odczyta to w taki 
sposób, w jaki ja to teraz przedstawiłam.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale ustawę 
czytają nie tylko prawnicy. Ona jest też dla ludzi.)

To prawda. Dlatego konserwatorzy wojewódzcy 
muszą być w tym zakresie szkoleni. Ale my nie może-
my tworzyć zupełnie nowej tradycji tworzenia prawa 
w Polsce. Ja przez 2 lata… Moja praca polega także 
na pracy z administratywistami. Proszę mi wierzyć, 
Pani Senator, że to jest prawidłowo skonstruowana 
nowelizacja. Nie możemy tworzyć swojego prawa, 
chociaż być może dla nas, dla laików, nieprawników, 
coś wydaje się czasami sprzeczne z jakimś intuicyj-
nym odczuwaniem terminu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Mam jedno pytanie szczegółowe i jedno bardziej 
ogólne. Pierwsze dotyczy ustawy o ochronie przy-
rody. Znalazł się tutaj zapis uchylający wyłączenie 
z naliczania opłat… Chodzi o usunięcie drzew lub 
krzewów, które jest związane z odnową i pielęgnacją 
drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków. Pytanie: dlaczego to się tu-
taj znalazło? Tego nie było w projekcie pierwotnym. 
Dlaczego to ma być płatne? Dlaczego pielęgnacja 
zabytkowego parku musi być opłacana przez wła-
ściciela?

Drugie pytanie jest bardziej ogólne. Ustawa 
o gospodarce nieruchomościami jest nowelizowana 
w bardzo wąskim zakresie, a dokładnie w zakresie 
cmentarzy wpisanych do wojewódzkiej ewidencji za-
bytków. Czy nie uważa pani minister, że należałoby 
rozwiązać w sposób bardziej kategoryczny kwestię 
możliwości odzyskiwania przez gminy nieruchomości 
zabytkowych, które zostały nabyte przez prywatnych 
właścicieli, a ci właściciele po prostu nic przy tych 
nieruchomościach nie robią? Na domiar złego czasami 
trudno ustalić ich miejsce pobytu. Załóżmy, że wyje-
chali za granicę. Ja znam taki jeden przypadek, 3 km 

się również zaniechanie. Ja bardzo przepraszam, ale 
ja rozumiem sformułowanie „zaniechanie” zupełnie 
inaczej. Dla mnie zaniechanie może się wiązać z nie-
chlujstwem, złą organizacją czy brakiem poczucia 
odpowiedzialności. A „zabrania się” ma znaczenie 
nakazu. Zabrania się i już. I dlatego pozwoliłam sobie 
do państwa zapisu dodać słowo „zaniechanie”, po to, 
żeby karze mogli być poddani wszyscy, którzy będą 
poprzez zaniechanie postępowali tak, jak… Mam tu 
na myśli niezwracanie uwagi, wspólnoty mieszka-
niowe, które mogą zaniechać czujności, kontroli tam, 
gdzie sprawują swój nadzór. Czy to tak bardzo tu koli-
duje i psuje ustawę? Między art. 38 a art. 108 jest duża 
odległość. Pani powiedziała, że można odnaleźć, co 
to oznacza, w art. 38. Jeżeli państwa sformułowanie 
„kto niszczy lub uszkadza zabytek”… Chodzi o to, 
żeby zostało tutaj dodane sformułowanie „poprzez 
zaniechanie działań”. I dalej: podlega karze pozba-
wienia wolności itd. Czy to jest aż tak rażące i tak 
komplikuje sprawę, że państwo się tak niesamowicie 
bronicie przed wprowadzeniem tego sformułowania? 
Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Pani 
Senator…)

Przepraszam, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że 
wycofuję swój głos z debaty. Proszę mnie skreślić. 
Już zadałam pytanie, dlaczego to jest takie rażące 
i drażniące. I ta odpowiedź mi wystarczy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Pani Senator, ja zupełnie otwarcie powiem tak: jest 

tak dlatego, że żaden legislator by tego nie zaakcep-
tował. Istnieje pewna ugruntowana tradycja prawna 
i my nie możemy wprowadzać pewnych terminów. 
Dla mnie, dla humanisty, tak byłoby lepiej, ale proszę 
mi wierzyć, że legislatorzy na pewno by się z tym nie 
zgodzili i na pewno by to zakwestionowali.

Jeszcze raz powtórzę, że obecnie czyn zabroniony 
przez art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
może być popełniony zarówno przez działanie, jak 
i przez zaniechanie. Taka jest definicja prawnicza czy-
nu zabronionego. Możliwość popełnienia czynu przez 
zaniechanie istnieje tylko w odniesieniu do sprawców, 
na których ciąży szczególny prawny obowiązek za-
pobiegnięcia skutkowi. Wynika to z ogólnej formuły 
art. 2 kodeksu karnego.

Warto tu jeszcze zauważyć, że w wypadku oma-
wianego czynu zabronionego ustawa nie wskazuje 
konkretnie, kto jest gwarantem, co oznacza, że jest 
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(senator J. Czerwiński) lepiej zburzyć i zbudować coś nowego, to my się z tym 
problemem nie uporamy. Z całą pewnością nie można 
wprowadzić tego przepisu na etapie nowelizacji ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Pani Minister. 
Dajcie jej już spokój.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Pani Minister, chciałbym wrócić do poprawki do-

tyczącej wysokości kary. Pani minister była łaskawa 
w przykładzie pokazującym, że ta kara, po tej zmia-
nie, byłaby zbyt niska, wymienić takie zdarzenie, że 
właściciel zrównał zabytek z ziemią.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Tak.)

Ja się absolutnie zgadzam, że w takiej sytuacji kara 
50 tysięcy jest abstrakcyjna, nie przystaje do rzeczy-
wistości. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że taką 
sytuację opisuje inny punkt w tej ustawie. Ja pozwolę 
sobie go przeczytać: kto niszczy lub uszkadza zaby-
tek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do 8 lat. My nie postulujemy obniżenia tej kary, 
nie chcemy obniżenia kary za niszczenie. Chcemy 
obniżenia kary finansowej… Chodzi o te 0,5 miliona, 
które jest tu zapisane. I tu jest wykaz rzeczy, za które 
można ukarać karą na poziomie 0,5 miliona. Jeżeli 
pani minister pozwoli, to ja je wymienię, tak żebyśmy 
mieli świadomość, o czym mówimy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Tak.)

To są kary za prowadzenie bez pozwolenia ba-
dań archeologicznych, prowadzenie bez pozwolenia 
badań architektonicznych, badań konserwatorskich, 
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabyt-
ku, oczywiście bez pozwolenia, i prowadzenie prac 
konserwatorskich bez pozwolenia. Czyli ta kara nie 
dotyczy sytuacji, gdy ktoś zniszczy zabytek czy, tak 
jak pan minister to przedstawił, go spali albo, tak jak 
mówiła pani minister, za pomocą spychaczy zrówna 
go z ziemią. Tutaj jest zupełnie inny rodzaj wykro-
czenia. I uważamy, że kara 0,5 miliona jest absolutnie 
nieadekwatna do tego wykroczenia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Można?
Panie Senatorze, po pierwsze, nie należy mówić, 

że to jest… że to… Rozumiem, że mamy dwie kary, 

od miejsca, w którym mieszkam. Pytanie, czy nie nale-
żałoby np. w ustawie o gospodarce nieruchomościami 
w przypadku zbywania zabytku, który jest własnością 
Skarbu Państwa lub gminy, nałożyć obowiązek zawar-
cia w umowie sprzedaży czy darowizny prawa odkupu, 
które byłoby realizowane po jakimś określonym czasie. 
Oczywiście wtedy, jeśli przy zabytku nie będą prowa-
dzone żadne prace remontowe.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Dziękuję bardzo. Ja może odpowiem najpierw 

na pierwsze pytanie. Myśmy rzeczywiście wprowa-
dzili… Znosimy w tym przepisie o ochronie zieleni 
potrzebę dwukrotnego składania wniosku: raz – do 
organu ochrony przyrody; dwa – do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. To ma bardzo uprościć… 
Zieleń na terenie wpisanym do rejestru zabytków 
ma podlegać kontroli wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Tylko on wydaje zgodę. To jest, proszę 
państwa, dobre. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, 
w której trzeba było uzyskać 2 niezależne pozwolenia.

Następnie, jeśli pan pyta mnie, czy nie można 
byłoby tutaj zawrzeć jakiegoś przepisu, który by… 
Panie Senatorze, jeśli np. gmina sprzedaje jakiś zasób 
zabytkowy… W umowie kupna-sprzedaży można za-
pisać praktycznie wszystko. Problem polega na tym, 
o czym mówiłam, że jest tak niska świadomość, czym 
jest dziedzictwo, jak należy nim gospodarować. To 
się powoli zmienia i mi się wydaje, że jest już trochę 
lepiej niż w latach dziewięćdziesiątych, w których 
myśmy stracili ten zasób zabytkowy. To się dzieje, że 
tak powiem, niżej i tego nie można zapisać w ustawie, 
bo będzie tysiąc sytuacji życiowych, które będą tych 
zapisów zaprzeczeniem.

Uważam, że… Ja mogę nas pocieszyć, mówiąc, 
że to nie są tylko nasze polskie problemy. Powołuję 
się tutaj na Anglię, która jednak ma znakomity, naj-
lepszy system ochrony zabytków. Ich zasób nie został 
spalony, zniszczony. Tam np. kwestia wykształcenia 
pewnej właściwości u sędziów tak, żeby sądzili w tych 
sprawach… Tam jest nawet taki termin: przestępstwa 
przeciwko dziedzictwu. To zajęło im około 10 lat. My 
powinniśmy naprawdę intensywnie rozpocząć pracę 
edukacyjną. Edukacja ma sens. I wtedy nie będzie-
my mieli tego typu problemów. Dominująca mental-
ność w małych miastach jest taka, że stare to najlepiej 
zburzyć. Przecież pan o tym wie, prawda? I tutaj jest 
moim zdaniem problem. Jeśli nie zmieni się mentalno-
ści ludzi, jeśli nie będzie się szukało nowych funkcji 
dla zabytków, jeśli ciągle będzie przeświadczenie, że 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) wymiar sprawiedliwości się zmieni. Ale w tej chwili 
ten wspominany przepis jest praktycznie martwy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
I przepraszam, bo już prawie zamęczyliśmy panią 

minister, ale został poruszony problem ziemi ornej 
i w związku z tym mam pytanie do pani minister. 
Ponieważ planujemy zmianę ustawy o obrocie zie-
mią, a jest tak, że jeżeli obiekt zabytkowy… Państwo 
jako konserwatorzy… Bo jest tzw. strefa konserwa-
torska, strefa ochrony konserwatorskiej. Czy więc 
ministerstwo włączyłoby się w prace dotyczące tej 
ustawy o ziemi, żeby wyłączyć też z obiektów zabyt-
kowych… to znaczy żeby włączyć tę ziemię rolną, 
która powinna do nich należeć?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Czyli 
tzw. bufor…)

Tak, żeby był taki bufor: „lub część należy…”, 
a nie: „może podlegać” obrotowi… I chodzi o to, żeby 
zaczęła podlegać.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Panie Senatorze, na pewno pochylimy się nad tymi 

przepisami. Na pewno one są bardzo ważne, rzeczy-
wiście jest to bardzo…

(Senator Andrzej Stanisławek: Czyli możemy 
współpracować w tym zakresie?)

Ministerstwo na pewno będzie współpracowało 
we wszelkich sprawach…

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)
…które dotyczą zabytków i ich otoczenia.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję.)
To jest nasz obowiązek.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Tym samym wyczerpaliśmy listę chętnych do za-

dania pytań, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Bardzo dziękuję.)

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.

jedną za wykonywanie prac bez pozwolenia kon-
serwatora… I przez to należy rozumieć po prostu 
niszczenie zabytku, świadome niszczenie zabytku. 
Na tym też polega siła oddziaływania tych kar ad-
ministracyjnych: my możemy po prostu odstraszać.

Ja rozpatruję w tej chwili sprawę z Zakopanego, 
tam willa zniknęła w ciągu kilku godzin i w ogóle… 
Przepraszam, ale powiem to już wprost: bezczel-
ność deweloperów jest ogromna, bo oni wiedzą, że 
po prostu nie można nic im zrobić. Proszę więc mi 
wierzyć, że nic nie zadziała w celu odstraszania tak 
jak kara administracyjna. Bo nikt, żaden normalny 
człowiek, żaden uczciwy człowiek na pewno by tego 
nie zrobił.

Chciałabym też zauważyć jedno, to znaczy że te 
kary, o których pan mówił, od 500 zł do 50 tysięcy, to 
są kary administracyjne nie za wykonywanie prac bez 
pozwolenia albo wbrew pozwoleniu konserwatora. 
Bo zburzenie zabytku to jest taki właśnie przypa-
dek – bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków…

(Głos z sali: Ale…)
Zaraz, zaraz. I tu jest ta kara najwyższa. Ale te 

kary od 500 zł do 50 tysięcy to są kary za – uwa-
ga! – niewykonywanie zaleceń konserwatorów. I one 
zgodnie ze znowelizowanym kodeksem postępowa-
nia administracyjnego podlegają miarkowaniu. Czyli 
konserwator może odstąpić od wymierzenia kary, 
jeśli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji finansowej 
lub jeśli zniszczenie nastąpiło na skutek działania sił 
trzecich, a może też wymierzyć karę bardzo niską, 
taką ostrzegawczą. One są więc po prostu miarkowa-
ne. I to miarkowanie jest, jak uważam, zaletą tych kar, 
bo my nie wymierzamy ich z automatu, nie mamy 
sztywnych podziałów, ale bierzemy pod uwagę ogólny 
kontekst i sytuację posiadacza zabytku.

(Senator Andrzej Kobiak: Jeżeli można, Panie 
Marszałku… Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że 
za zniszczenie zabytku jest 8 lat więzienia, a nie kara 
finansowa. A 0,5 miliona…)

Panie Senatorze, w tej sytuacji ja naprawdę prześlę 
na pana adres dane ostatniej sprawy, żeby pan zoba-
czył, że niestety nie działają ani sądy, ani prokuratura, 
ani policja. A więc ten przepis jest martwy. O tym 
mówiła też Rada Ochrony Zabytków, konserwatorzy 
o tym mówili. I ja cały czas powołuję się na przykład 
krajów zachodnich, dlatego że trzeba wykształcić 
pewną wrażliwości u sędziów, którzy zwykle roz-
patrują sprawy o napady rabunkowe, o kradzieże 
samochodów, i nie mają wyczulonej wrażliwości na 
kwestię zabytków. A to się buduje latami. Trzeba więc 
rozpocząć taką kampanię, trzeba rozpocząć jakąś ak-
cję edukacyjną, wydać pewien zbiór guidelines, tak 
jak to jest robione w krajach zachodnich, i powoli ten 
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(wicemarszałek A. Bielan) mieć do niego zaufanie. Dlatego te przepisy, które 
do tej pory obowiązywały odnośnie do powołania 
wojewódzkich konserwatorów zabytków, były dobre. 
Oczywiście wojewódzki konserwator to uzgadniał, 
a w związku z tym miał na to wpływ.

Dlatego poprawki, które zgłaszam, są do 3 arty-
kułów.

W art. 1 w pkcie 13 skreśla się lit. a i b. Przedtem 
było tak: „Wojewódzkiego konserwatora zabytków 
powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Generalnego 
Konserwatora Zabytków”. A teraz jest – i to propo-
nuję skreślić – „Wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego 
Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na 
to stanowisko”. Wojewoda nie ma nic do powiedze-
nia. To nie jest administracyjna zespolona. I dalej 
„Wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołuje 
wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora 
Zabytków albo za jego zgodą”. Teraz mamy te dwa 
punkty, a był jeden. To jest pierwsza poprawka.

Druga poprawka: w art. 1 skreśla się pkt 14. Cytuję 
pkt 14: „Kierownika delegatury wojewódzkiego urzę-
du ochrony zabytków…” – czyli tam patrzmy; pani 
mówiła o Koninie, o Kaliszu; podaję przykład, gdzie 
są te delegatury – „…powołuje i odwołuje wojewódz-
ki konserwator zabytków na wniosek Generalnego 
Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą”.

I trzecia poprawka: skreśla się art. 4. Tam są prze-
pisy przejściowe. To jest konsekwencja dwóch wcze-
śniejszych poprawek.

Panie Marszałku, składam poprawki do ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Uważam, że 
robienie precedensu to jest coś niedobrego, chyba że 
cel jest taki, że chcemy wszystko podporządkować 
administracji centralnej, czyli wrócić do scentrali-
zowanego systemu, bo tylko wtenczas to ma sens. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pani se-
nator Zdrojewska.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos ma pani senator Zdrojewska. Proszę 

bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowna Pani Minister!
Mieliśmy dzisiaj wyjątkową dyskusję moim zda-

niem kompletnie niepotrzebnie. Nie byłoby tej tak 
długiej dyskusji, w której sporej części uczestniczy-
li przedstawiciele komisji kultury, gdyby nie to, że 
przedstawicielem ministerstwa na posiedzeniu komi-

Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 
senator Florek.

Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ustawa zmierza do zwiększenia kompetencji ge-

neralnego konserwatora zabytków, i to m.in. także 
w zakresie spraw personalnych. Rozszerza zakres 
nadzoru, wprowadza kary w systemie administracyj-
nym zamiast wykroczeń. Co do tych dwóch punktów 
odnośnie do zmian, które są przewidziane w usta-
wie… Jeżeli chodzi o to, co pani minister przed-
stawiła, to oczywiście można się z tymi zmianami 
zgodzić, można dyskutować o niektórych sprawach, 
czy to wszystko jest dobrze, do końca dopracowane. 
Można się z tym zgodzić, ale nie można się zgodzić 
z jedną rzeczą, jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, 
i dlatego za chwilę zgłoszę poprawki. Już w skrócie. 
Nie będę rozwijał tego zakresu nadzoru itd., bo późno 
się zrobiło. Dlatego już skrócę. Wrócę tylko do tych 
poprawek.

Otóż chodzi mi o usytuowanie wojewody, jak 
powiedziałem. Wojewódzki konserwator zabytków 
wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódz-
kiej i to wojewoda jest szefem tej administracji zespo-
lonej. To wojewoda jest uprawniony m.in. do powo-
ływania kierowników tych służb. I tak to do tej pory 
było we wszystkich służbach. Administracja nieze-
spolona z wojewodą to jest administracja podporząd-
kowana właściwemu ministrowi. Dlatego mówiłem, 
że na samym początku trzeba się było zastanowić. Są 
2 drogi – albo jest się administracją zespoloną, albo 
administracją niezespoloną. Jeżeli jest się zespoloną, 
to trzeba przestrzegać tych przepisów, czyli wojewoda 
jest tutaj uprawniony do powoływania kierownika. 
To pani minister mówiła i ja się merytorycznie ze 
wszystkim, co pani minister tutaj mówiła, zgadzam. 
Ale z tym, co pani minister powiedziała w uzasad-
nieniu, ja się nie zgadzam. To jest przede wszystkim 
zły przykład dla innych służb, dla innych inspekcji. 
Bo zobaczycie państwo, że za chwilę inna inspekcja 
albo inne służby pójdą tą samą drogą i będą również 
chciały mieć na to wpływ. Szef poszczególnego re-
sortu będzie miał wpływ na to, kto będzie głównym 
inspektorem, nie wiem, nasiennictwa. Po kolei mo-
żemy wymieniać. A w tej ustawie poszliśmy jeszcze 
dalej – do kierowników zamiejscowych oddziałów. To 
też wojewódzki konserwator. A więc moim zdaniem 
to idzie zdecydowanie za daleko. Nie trzeba się bać, 
chyba że się ma wątpliwości co do funkcji wojewody. 
Ale chciałbym zauważyć, że wojewoda jest przedsta-
wicielem rządu w terenie i w związku z tym trzeba 
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(senator B. Zdrojewska) Tam jest też taka duża świadomość, jeśli chodzi o to, 
czy konserwator jest dobry, czy nie jest dobry. Bo 
oczywiście często następuje też coś takiego, że dany 
lokalny prezydent popiera konserwatora, z którym mu 
się dobrze współpracuje, a ten konserwator – zwra-
cam na to uwagę – niekoniecznie musi być dobry. Ale 
nie jest potrzebny do tego wojewoda. Wystarczyłby 
jakiś inny sposób zasięgania opinii albo gromadzenia 
takiej wiedzy. A ponieważ konserwatorzy to… Ma 
pani skargi na konserwatorów, więc mniej więcej pani 
wie, który jest dobry, który nie jest dobry, dlatego 
że akurat skargi trafiają do głównego konserwatora.

Mówiła pani, że… Myślę, że podstawowy pro-
blem… Dlaczego możemy nie osiągnąć takiego efek-
tu, jaki byśmy chcieli osiągnąć, po wprowadzeniu 
tej ustawy? Dlatego że rzeczywiście podstawowy 
problem jest w reakcjach sądów i policji. To jest bar-
dzo ważna kwestia. Po raz kolejny mówimy o Polsce 
resortowej, to znaczy że decyzja jest podejmowana 
i gdzieś tam, w jakimś resorcie, wszystko jest słusz-
ne, a w efekcie i tak nikt nie reaguje. I chociaż tak 
bardzo oburza nas wszystkich siedzących tutaj – i to 
wielokrotnie było podkreślane w dyskusji – np. celo-
we niszczenie zabytków itd. przez deweloperów, co 
jest nagminne, to ta kara moim zdaniem też do końca 
nie pomoże, jeżeli nie włączą się w to sądy i policja, 
jeżeli nie będziemy… Myślę, że to jest dobre pytanie; 
kiedy będzie tu pani przewodnicząca sądu, można 
ją też o to zapytać. Bo naprawdę sprawy umarzane 
albo na poziomie działań policji, albo w prokuraturze, 
albo też w sądach… I dlatego będą tutaj szkolenia dla 
samorządów – bardzo dobrze, że pani o tym powie-
działa. Ale będą też takie szkolenia dla sądów, tak? 
No i bardzo dobrze, bo o to właśnie chodzi.

Jednak chcę powiedzieć o czymś takim. Mówi 
pani o tym, że powiedzieli to pani doradcy legisla-
cyjni albo prawnicy, że ktoś mówi: a przecież tu jest 
profesor prawa… Tylko że, Pani Minister, my czasami 
tu, na tej sali mamy profesorów prawa, którzy mają 
zupełnie różne zdania – zapewniam o tym panią, na-
prawdę. Tak więc proszę nie powoływać się na to, że 
żaden legislator by pani nie pozwolił, bo my widzie-
liśmy tutaj takie ustawy… Mnie też się wydawało, że 
żaden legislator ani żaden wybitny prawnik w życiu 
by na to nie pozwolił ani za tym nie zagłosował, a one 
przechodziły. Powiem pani coś jeszcze. Mieliśmy 
takie sytuacje, że wybitni legislatorzy z ministerstwa 
opracowywali projekt, przynosili go tutaj, a potem 
po miesiącu – już na tym posiedzeniu mamy taką 
ustawę – przychodzili z ustawą z powrotem, bo ją 
źle przygotowali. Wtedy i legislatorzy muszą zmie-
niać zdanie, a w przypadku, kiedy… Mówię głównie 
o projektach poselskich, które idą jakby inną drogą. 
I to jest taka prośba…

Była też inna prośba. Kilka osób mówiło o tych 
parkach. Wbrew pozorom to jest problem. Myśmy się 

sji był pan minister Lewandowski, który nie był – de-
likatnie mówiąc – dostatecznie zorientowany. Dlatego 
otrzymała pani dzisiaj tak dużo pytań. O wiele lepiej 
jest przyjść osobiście na posiedzenie komisji albo też 
przysłać jakiegoś kompetentnego dyrektora, który te 
wszystkie kwestie wyjaśni. Wtedy nie ma z tym pro-
blemów. My czasami znamy takie przypadki z róż-
nych komisji. Rzeczywiście było tak, że pan… Nie 
umniejszając nic panu ministrowi Lewandowskiemu, 
chciałabym powiedzieć, że on kompletnie nie jest 
specjalistą od tych spraw. To jest pierwsza spra-
wa. Zwracam uwagę na to, że nie musielibyśmy… 
Mogłaby pani to wyjaśnić na posiedzeniu komisji 
i nie byłoby części pytań. 

Nawet dzisiaj mieliśmy problemy, wielokrotnie 
zadając pytania, bardzo konkretne. Pytałam np. o pro-
cedurę dotyczącą tych całych samosiejek i do tej pory 
nie wiem tak naprawdę… Już więcej się dowiedziałam 
z wypowiedzi pana senatora Stanisławka niż z pani 
odpowiedzi, bo nastąpił jakiś chaos. A to, że nic się 
nie zmienia, nie załatwiło sprawy, bo wszyscy chcieli 
uzyskać informacje na temat pozwolenia. Zresztą 
nawet pan senator Czerwiński też pytał o to – nie 
odpowiedziała pani – dlaczego ktoś ma płacić. 

(Rozmowy na sali)
Nie, na to akurat pani nie odpowiedziała, a mnie 

też to interesowało. Tak że niewielu rzeczy się do-
wiedziałam. 

To jest w ogóle dziwna sytuacja, bo 99% członków 
komisji kultury – i po stronie PiS, i po naszej stronie 
– było za tym projektem. Uważamy, że jest bardzo 
ważny i bardzo potrzebny. Wszystko wskazuje na 
to, że może on – chociaż nie jestem pewna, czy we 
wszystkich momentach – zdecydowanie poprawić 
sytuację.

Nie ze wszystkimi kwestiami się zgadzam, ale 
będę głosowała za tą ustawą, bo uważam, że jest nie-
zbędna. Np. nie zgadzam się z tym… Uważam, że 
odzespolić, mówiąc kolokwialnie… To znaczy uwa-
żam, że niepotrzebnie pani zostawiła tego wojewodę 
jako narzędzie do odwoływania czy coś takiego. Pani 
argument, że wojewoda ma wiedzę…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Wojewoda ma nadzór.)

Proszę pani, to prawda, tak, wojewoda ma nadzór 
nad samorządem, ale nie ma za bardzo wiedzy. I bar-
dzo często wojewoda jest w konflikcie z władzami 
samorządowymi. Tak naprawdę największą wiedzę 
posiadają konserwatorzy, a to, czy jest na danym te-
renie… Posiadają ją też – nie wiem – marszałkowie 
województwa, komisje kultury, sejmiki wojewódzkie 
itd., którzy się takimi kwestiami zajmują, także rady 
miejskie w dużych miastach. Zwracam na to uwagę. 
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(senator B. Zdrojewska) gdzie można było przywrócić wspaniały stan… I oka-
zuje się, że po paru latach, od kiedy to odbudował, 
ludzie z całej Polski przyjeżdżają, żeby obejrzeć ten 
zabytek. I tutaj znowu w kolejnej ustawie jest kara, 
ale nie widzę zachęty do tego, żeby ten stan się zmie-
nił. Ja wiem, może nie ma pieniędzy… Chciałbym, 
żeby to działało tak, żeby ludzie, którzy naprawdę 
chcą – i będę tego oczywiście oczekiwał – i kładą 
swoje pieniądze na restytucję całej naszej spuścizny, 
nie byli konfrontowani z konserwatorami zabytków, 
którzy mówią, że to jest ruina tzw. trwale zakon-
serwowana i że tak naprawdę nic nie można zrobić 
w tym kierunku.

Jeszcze raz powiem: ja nie krytykuję tej ustawy. 
Bardzo bym chciał, żeby, tak jak z jednej strony 
wzmacniamy karzące ramię sprawiedliwości doty-
czące niszczenia zabytku, tak żeby z drugiej strony 
była pomoc ludziom, którzy sami z własnej inicjaty-
wy przywracają do życia nasze dobra kulturowe, żeby 
oni naprawdę otrzymywali również pomoc ze strony 
państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Stanisławek. Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Panie Ministrze!
Ja się bardzo cieszę, że przynajmniej w przypad-

ku tej ustawy o zabytkach wszyscy jesteśmy zgodni 
i mówimy jednym głosem. Uważam, że to był bar-
dzo dobry apel odnośnie do zwiększenia funduszy na 
pomoc ludziom, którzy mają zabytki. My tutaj w tej 
Izbie przegłosowywaliśmy przeróżne ustawy. Jednym 
naciśnięciem guzika górnictwo dostało 800 milionów 
zł. No, górnictwo na pewno jest bardzo ważne i te 
800 milionów…, ale się okazało, że 800 milionów 
to jest za mało i jeszcze dołożymy. I jeżeli teraz rze-
czywiście mamy tylko 120 milionów zł na pomoc 
w zakresie ochrony zabytków – powtarzam: 120 mi-
lionów – to muszę powiedzieć, że kompromitujemy 
się, absolutnie kompromitujemy się we własnych 
oczach. Bo to jest nasze dziedzictwo, ale jak potrzeba 
pieniędzy, to ich nie ma. Tak że ja apeluję do siebie, 
do pana marszałka, do Wysokiej Izby, żeby jednak 
pomyśleć nad wsparciem pani minister, bo te pienią-
dze powinny być znacznie większe. Ludzie, którzy 
kochają zabytki, poświęcają im swój dorobek życia, 
a państwo im może dofinansować 20%… Te 20% 
dostają najlepsi, niestety bardzo rzadko indywidu-
alni. Przy tych dotacjach zwrotnych jest podział na 
zabytki państwowe, zabytki kościelne i prywatne. 

tym niepokoili, dyskutowaliśmy o tym dużo, kiedy 
była wprowadzana ustawa o sprzedaży ziemi. Pani 
mówi, że… Oczywiście ministerstwo będzie zawsze 
broniło, ale… Ja pani mówię, że jeżeli ministrowie 
będą się domagali, żeby to były projekty rządowe, 
żeby były uzgodnienia międzyresortowe i żeby takie 
projekty wchodziły, to nie będziemy mieli niektó-
rych skandalicznych ustaw, które przechodzą. Pani 
Minister, nawet jeżeli pani wie, że jest to poselski 
projekt dotyczący ustawy o środowisku czy o sprze-
daży ziemi, ale jest tam coś, co dotyczy kultury, to 
ministerstwo powinno się tym interesować. I to pani 
polecam. O tym myśmy tutaj mówili i tutaj się wszy-
scy zgodzimy. I to jest na każdym etapie. Dziękuję.

Będę głosowała za. Niestety, z przykrością stwier-
dzam, że nie zgadzam się z tą poprawką, uważam… 
To znaczy zgadzam się z senatorem Florkiem, który 
mówił, że albo odzespolić… Właśnie: lepiej odze-
spolić. Uważam, że wojewodowie do tej pory się nie 
sprawdzili, że to się nie sprawdziło jako administracja 
zespolona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
To kolejna ustawa, która jest represyjna. I mimo 

tego, że ta represja jest potrzebna… Ja się zgadzam, 
że muszą być adekwatne kary, które będą ludzi przy-
woływały do porządku w tak ważnych sprawach, 
dotyczących naszej spuścizny kulturalnej. Brakuje mi 
jednak jednej rzeczy. Tak samo jak w naszej debacie 
parę miesięcy temu – przepraszam za odnośnik do 
zupełnie innej kwestii – kiedy postanowiliśmy, że 
trzeba karać ludzi niepłacących alimentów, brakowało 
mi jak gdyby drugiej strony, to znaczy tego, że należa-
łoby również wyważyć ten problem od strony ojców, 
którzy są oddzielani… pozbawiani dostępu do dzieci, 
tak tutaj, w pani ustawie, w tej nowelizacji, brakuje 
mi możliwości w zakresie popierania ludzi, którzy 
chcą odbudowywać zabytki. Mieliśmy tutaj takiego 
senatora – kiedyś był w Prawie i Sprawiedliwości, 
a później był w Platformie Obywatelskiej – który 
przez bodajże 12 lat walczył z ludźmi, z konserwa-
torami zabytków, którzy rzucali mu kłody pod nogi, 
kiedy chciał doprowadzić i w końcu doprowadził do 
odbudowania jednego z Orlich Gniazd w Bobolicach. 
Mówię o senatorze Laseckim, który położył swój 
własny majątek po to, żeby zastąpić państwo tam, 
gdzie to państwo zawiodło, a zawiodło właśnie tam, 
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(senator A. Stanisławek) wojewody, pana Florka, dotyczące tego zespolenia 
itd., zostały zarejestrowane. To, co będzie później 
i jak będzie wyglądać sytuacja po wprowadzeniu tej 
ustawy, będzie zależało tylko i wyłącznie od pewnych 
zasad uczciwości i reguł, którymi powinni posługi-
wać się obywatele powołani na stanowiska w publicz-
nej służbie. Jeżeli z powodu tego, że rozmawiamy o tej 
ustawie, będzie jakiekolwiek nadużycie… Po to jest 
ten protokół, żebyśmy to poprawili.

Jednym słowem dziękuję za to, co się zdarzyło, 
za tę ustawę. Pani Minister, ogromny sukces Polski 
i Krakowa na sesji UNESCO. Przypominam tylko, że 
tam zapadły pewne decyzje, które będziemy starać 
się realizować. Ale o tym to sobie porozmawiamy 
w innym trybie. Panie Marszałku, dziękuję za wy-
powiedź. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 

Nikt się już nie zgłasza.
Informuję, że zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym przez pana senatora Florka.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Dosłownie 2 zdania.)

Proszę bardzo. Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim 
paniom i panom senatorom za wszystkie uwagi. Ja 
jeszcze raz chciałabym podkreślić, że wczoraj mu-
siałam być obecna na zakończeniu sesji UNESCO 
i to był mój obowiązek, ja jestem pełnomocnikiem 
ministra do spraw organizacji czterdziestej pierwszej 
sesji UNESCO. Gdyby nie to, na pewno byłabym 
sama, osobiście wczoraj.

Uważam, że jest to nowelizacja dobra, że ona bę-
dzie służyła kolejnym kadencjom posłów i senatorów, 
i wszystkim Polakom. I uważam, że dobrze byłoby, 
gdyby ona weszła w życie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 

Prywatny jest na końcu… A tak jak powiedzieliśmy, 
każdy zabytek powinien być jednakowo traktowany.

Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej chwili pani mi-
nister będzie wskazywała kandydata na konserwatora 
wojewódzkiego. Uważam to za absolutnie słuszne. 
Przerobiliśmy to w Lublinie. Gdyby nie pewne zbiegi 
okoliczności, mielibyśmy bardzo słabego konserwa-
tora, a to by był duży kłopot.

Kary mają być. Zabytek raz zniszczony, a potem 
odbudowany już nie jest zabytkiem. To już nie jest 
zabytek. Zabytek zniszczony… Nasze dziedzictwo 
kulturowe zostało zniszczone. To, co jest potem, to już 
nie jest zabytek – to jest coś, co wygląda jak zabytek, 
no ale nie ma tam substancji zabytkowej. Tak że ja 
jestem za tymi dużymi karami i się z tego rozwiązania 
bardzo cieszę.

Cieszę się też z deklaracji pani minister, że jak bę-
dziemy nowelizowali ustawę o ustroju rolnym, ustawę 
o ziemi, to wspólnie będziemy… Chodzi o to, żeby 
w kontekście zabytków ta ziemia rolna była inaczej 
rozpatrywana. Jeżeli jest zespół pałacowo-parkowy 
i w skład tego zespołu wchodzi 2, 5 czy 10 ha, to 
jakie to ma znaczenie… To wszystko to jest zaby-
tek, z ziemią rolną, ze stawami, z parkiem. Poza tym 
w zależności od tego, jak kto liczy… Jako anegdotę 
mogę podać, że park w rozumieniu rolnictwa to jest 
ziemia orna. Zależy kto i o czym mówi. My mówimy 
o parku, a w gminie jest to ujęte jako ziemia rolna albo 
nieużytek, w zależności od tego, jak to zostało zakwa-
lifikowane. Tak że ja się bardzo cieszę… Popieramy 
panią minister i tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja jestem przewodniczącym tej komisji i to ja zde-

cydowałem – takie mam konstytucyjne prawo – że… 
Uważam, że to pani minister powinna reprezento-
wać Polskę na posiedzeniu UNESCO. Na jej prośbę 
usprawiedliwiłem nieobecność. Dziękuję pani za to 
UNESCO w Polsce, bo to jest chwała dla Polski. To 
jest pierwsza rzecz.

Dobrze się stało, że dyskusja jest ostra, długa i że 
rozmawiają byli wojewodowie, że rozmawiają ludzie, 
którzy teoretycznie z zabytkami może mają mniej 
wspólnego niż ludzie z naszej komisji, dla których 
zabytek jest wartością wyższą niż sam budynek czy 
fałszywa przestrzeń. Pani minister przecież doskonale 
wie, że te uwagi ze strony naszego senatora, byłego 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Ustawa dotyczy również nałożenia na operatora 
systemu przesyłowego obowiązku powiadomienia 
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o fakcie wy-
korzystania zdolności przesyłowych zarezerwowa-
nych na potrzeby dostarczania całkowitych ilości 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymy-
wanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej 
na inne potrzeby.

Ustawa obejmuje także regulacje, które nakła-
dają na przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przy-
wozu gazu ziemnego obowiązek przekazania ope-
ratorowi systemu przesyłowego informacji o miej-
scu magazynowania zapasów obowiązkowych 
gazu w celu weryfikacji technicznych możliwości 
dostarczania tych zapasów do systemu gazowego. 
Ustawa ta precyzuje również zasady i procedury 
obowiązujące w przypadku uruchomienia zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego w celu zbilanso-
wania tego systemu.

Ta ustawa została przyjęta na posiedzeniu komisji. 
W dyskusji pojawił się również głos na temat ryzyka 
albo też zagrożenia podwyżką ceny gazu dla odbiorcy 
końcowego. Te wątpliwości zostały na posiedzeniu 
rozwiane, te sprawy zostały wyjaśnione.

Na koniec chcę powiedzieć, że komisja rekomen-
duje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę jeszcze chwilę pozostać, bo mogą być py-

tania. Zanim jednak do nich przejdziemy, pozwolę 
sobie przypomnieć, że po tym punkcie możliwe jest 
głosowanie, co zostało już wcześniej zapowiedziane.

Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-
jące nie dłużej niż minutę pytania do senatora spra-
wozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii. 
Rząd reprezentuje dzisiaj pan Piotr Naimski, sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, peł-
nomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i za-
kłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 549, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 549 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora 
Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej przez Sejm 7 lipca 2017 r. ustawie o zmianie 
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów nafto-
wych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Posiedzenie komisji odbyło się 12 lipca. Omówiono 
na nim wspomnianą ustawę, której zasadniczym ce-
lem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla 
podmiotów zobowiązanych do utrzymania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie 
wątpliwości interpretacyjnych sygnalizowanych przez 
uczestników rynku w zakresie obowiązującego stanu 
prawnego.

Ta ustawa nowelizuje ustawę o zapasach ropy 
naftowej oraz ustawę – Prawo energetyczne. Jedną 
z najistotniejszych zmian, które obejmuje ta noweliza-
cja, jest dodanie do ustawy o zapasach ropy naftowej 
i gazu ziemnego definicji podmiotu dokonującego 
przywozu gazu ziemnego.

Kolejne elementy, bardzo ważne, to rozstrzygnię-
cie wątpliwości w zakresie dopuszczalnych sposobów 
utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemne-
go i określenie obowiązków operatora systemu ma-
gazynowania oraz operatora systemu przesyłowego 
gazowego, mających na celu zapewnienie utrzymania 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na określo-
nym poziomie.
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objęte tą regulacją, upływają na początku sierpnia. 
Stąd ta prośba. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze nie opuszczać trybuny, bo może 

będą pytania.
Zanim państwo senatorowie przystąpią do zada-

wania pytań, proszę wysłuchać następnego komuni-
katu, a właściwie przypomnienia.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią po rozpa-
trzeniu tego punktu przystąpimy do wysłuchania 
informacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwają-
ce 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 Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, mam takie wrażenie, 

że zapisy, o których dzisiaj mówimy, niewiele róż-
nią się od poprzednich i w zasadzie można byłoby 
funkcjonować w oparciu o poprzednią ustawę. Ale 
to oczywiście dobrze, że ją poprawiamy.

Wiemy, że ta ustawa została rozbudowana w sto-
sunku do pierwotnej wersji ze względu na uwagi 
URE. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o magazyny poza 
granicami Rzeczypospolitej. My obecnie mamy ma-
gazyny poza granicami naszego kraju. Czy liczba 
tych magazynów się zwiększy?

Panie Ministrze, mówił pan o podmiotach. Ja ro-
zumiem, że chodzi o podmioty niebędące własnością 
Skarbu Państwa, podmioty znajdujące się, że tak po-
wiem, poza strukturą Skarbu Państwa, niekontrolo-
wane przez Skarb Państwa. Czy ja się dobrze wyra-
ziłem, czy coś poprawić, Panie Ministrze?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mamy wolny 

rynek i jest tak, że każdy, kto ma taką możliwość 
i uważa, że to będzie dobry interes, może importować 
gaz. Może kupić gaz poza granicami Polski i szukać 

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt z upoważnienia pana ministra ener-

gii występować tu przed państwem.
Nowelizacja, którą dzisiaj rozpatrujemy, to jest 

ustawa porządkująca to, co wprowadziliśmy w ze-
szłym roku. W zeszłym roku wprowadziliśmy obo-
wiązek magazynowania gazu w odpowiedniej ilości 
dla wszystkich importerów. Ta ustawa weszła w życie 
we wrześniu zeszłego roku, a w tej nowelizacji, tak 
jak to przedstawiał pan senator Gawęda, porządkuje-
my to, co wyszło nam, można powiedzieć, w trakcie 
stosowania już obowiązującej ustawy.

Dodam jedną rzecz do tego, co powiedział pan 
senator Gawęda, bo to jest istotne w tej nowelizacji. 
Mianowicie tą nowelizacją zobowiązujemy importe-
rów, którzy będą chcieli korzystać z jednego z trzech 
sposobów spełniania obowiązku magazynowego, czy-
li magazynować gaz za granicą Polski, do utrzyma-
nia, wykupienia i utrzymania przepustowości, czyli 
możliwości przesyłu interkonektorem do Polski, in-
terkonektorem łączącym z polską siecią przesyłową, 
tych ilości gazu, które są magazynowane za granicą. 
Ta sztywna przepustowość, wyłączona przepustowość 
daje nam gwarancję tego, że w razie kryzysu gaz 
spoza granic Polski będzie mógł być sprowadzony 
w takim tempie i ilości, jak to jest nam potrzebne.

W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie uwzględ-
nione zostały uwagi Urzędu Regulacji Energetyki, 
które praktycznie skupiały się na obowiązkach infor-
mowania Urzędu Regulacji Energetyki o realizowaniu 
obowiązku magazynowego przez podmioty impor-
tujące gaz. Na wniosek prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zostały wprowadzone także sankcje za 
niedopełnienie tych obowiązków.

W zasadzie to jest to, co chciałem powiedzieć. 
Może jeszcze słowo wyjaśnienia. Zapewne niektó-
rzy z państwa dziwią się temu, że jest taki pośpiech 
przy przeprowadzaniu tej nowelizacji przez proces 
legislacyjny. Jest tak, że tzw. rok gazowy, czyli okres, 
kiedy są ważne wszystkie ustalenia, kontrakty, umo-
wy i koncesje – jednym słowem: chodzi o wszyst-
ko, co obowiązuje rynek gazowy – rozpoczyna się 
w październiku każdego roku. Rok gazowy trwa od 
października do października. To, co nie zostanie 
postanowione, podpisane przez podmioty uczestni-
czące w rynku gazu przed… No, we wrześniu. To 
jest ostateczny termin. To wszystko będzie mogło 
być wprowadzone dopiero za rok, bo podczas trwania 
roku gazowego zmiany są niemożliwe. 

Dlatego prosimy Izbę, pana marszałka o głoso-
wanie nad tym dzisiaj, bo terminy, które są zawite 
w ustawie i mogą być wykorzystane przez podmioty 
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(sekretarz stanu P. Naimski) (Głos z sali: Tak, ale to…)
Proszę? Przepraszam bardzo, ale pan… 

Przepraszam, ale pan dyrektor, że tak powiem, de-
ranżuje… (Wesołość na sali)

To jest procent od ilości gazu wprowadzanego 
na rynek. To jest 30%… na 30 dni mamy zapasów 
w ogóle, które muszą być przechowywane, to jest 
30 dni, że tak powiem, uczestniczenia w rynku. To 
zależy oczywiście od ilości tego wolumenu, który 
jest sprowadzany. Wszystko to składa się… Bo to 
też jest tak –może warto to powiedzieć – że te małe 
firmy, które rzeczywiście, tak jak pan senator mówi, 
się martwią o to, dopominają się, że chcą mieć równe 
prawa w stosunku do ciągle przecież największego 
importera gazu do Polski, czyli PGNiG… Ciągle w tle 
dyskusji o tej ustawie jest pozycja PGNiG na rynku 
czy rynkowa pozycja PGNiG. Otóż ona oczywiście 
jest przeważająca, bo PGNiG realizuje chociażby 
ten kontrakt jamalski, na 10 miliardów m3 rocznie. 
Do tej pory było tak czy właściwie do zeszłego roku 
było tak, że faktycznie obowiązek magazynowy, 
wynikający z potrzeby zabezpieczenia w przypadku 
kryzysu dostaw gazu do odbiorców w Polsce, czyli 
ta realizacja zasad bezpieczeństwa energetycznego, 
był faktycznie finansowany wyłącznie przez PGNiG. 
Wprowadziliśmy tę zeszłoroczną nowelizację, która 
wszystkich, także tych małych importerów, objęła 
obowiązkiem, a dzisiaj po prostu rzeczywiście dalej 
zrównujemy te szanse. Oni byli preferowani, teraz nie 
będą preferowani, będą mieli równe prawa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie ma pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, podczas prac legislacyjnych oka-

zało się, że, nie wiem, było jakieś przeoczenie do tej 
pory… Jaki był problem, że teraz na wniosek prezesa 
URE… Czyli to tak wyglądało, jakby prezes URE nie 
mógł otrzymać danych o firmach, które importują 
gaz. Bo w tej chwili procedujemy rozwiązanie, że na 
wniosek prezesa URE organy celne mają obowiązek 
udostępnienia danych indentyfikacyjnych dotyczą-
cych podmiotów dokonujących przywozu gazu. Czyli 
to wygląda tak, jakby do tej pory ten gaz przyjeżdżał, 
ale kontrola nie była pełna.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Te zapisy, które tutaj wprowadziliśmy na wniosek 

pana prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, to są fak-

klientów w Polsce. I jeżeli będzie chciał sprowadzić 
gaz, to będzie objęty obowiązkiem magazynowania.

Stan rzeczy jest w tej chwili taki, że tylko jeden 
podmiot importujący gaz zgłosił wypełnienie obo-
wiązku magazynowania poza granicami Polski. Tam 
chodzi o bardzo małą ilość surowca, o kilkanaście 
milionów metrów sześciennych gazu. My w pewnym 
sensie, wprowadzając tę nowelizację, działamy za-
wczasu, a nie ex post. To jest również odpowiedź dla 
tych z państwa, którzy by się martwili o to, że jakieś 
podmioty wypadną z rynku, bo np. uznają, że im się to 
nie opłaca albo że jest to zbyt kłopotliwe. Nie ma kto 
wypadać. Na razie nie było takich przypadków. To tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Włosowicz. Proszę.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister już chyba odpowiedział na moje py-

tanie. Ja po prostu chciałbym się dowiedzieć, jakie 
mogą być proporcje – jak pan minister to szacuje? – 
pomiędzy zapasami utrzymywanymi w kraju a tymi 
utrzymywanymi za granicą. Ale skoro pan minister 
powiedział, że może być to kilkanaście milionów 
metrów sześciennych, to rozumiem, że jest to niepo-
mijalne, ale…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Wobec miliardów…)

…wobec miliardów to jest to różnica jednostki po 
prostu. Tak że ja już dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w związku z tą ustawą były za-

strzeżenia tzw. małych importerów. Proszę mi po-
wiedzieć, bo jakoś nie dowiedziałem się tego nawet 
w trakcie posiedzenia naszej komisji, jak duże zapasy 
musi gromadzić importer. I czy to są zapasy w sto-
sunku do sprzedaży, czy do importu? Co to znaczy 
magazynowanie…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
W stosunku do wprowadzenia na rynek… To jest 

procent czy ilość, która jest uzależniona od ilości gazu 
wprowadzonego…
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(sekretarz stanu P. Naimski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

To wszystko.
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, pan powiedział, że ta ustawa 
w jakiś sposób przywraca równorzędność obowiąz-
ków działających podmiotów, ale problem polega na 
tym, że tylko PGNiG, o ile wiem, ma bazę magazy-
nową.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Tak.)

W historii już raz się tak zdarzyło – i to też była 
ustawa przez pana ministra stworzona – że podmioty 
na rynku polskim nie miały gdzie tego magazynować. 
Gdzie te podmioty, które nie mają takiej bazy, jaką 
ma PGNiG, będą składowały tę 1/3… Czy to nie jest 
prosty sposób na wyeliminowanie ich z rynku?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Panie Marszałku, mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, po pierwsze jest tak, że w Polsce 

funkcjonuje spółka, która jest operatorem systemów 
magazynowych. To jest zgodne z regulacjami unij-
nymi, tak to jest urządzone. To jest spółka córka 
PGNiG. Niemniej jest tak, że ona jest zobowiązana 
do oferowania na rynku swoich pojemności maga-
zynowych, a taryfa, czyli opłata za magazynowanie, 
jest zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. I w tym sensie jest to podmiot absolutnie 
rynkowy. Mogę powiedzieć, że operator systemów 
magazynowych jest także zobowiązany do tego, żeby 
przeprowadzać tzw. procedurę open season dla ma-
gazynowania, czyli po prostu oferować pojemności 
magazynowe. I okazuje się, że te pojemności ofero-
wane przez operatora systemu magazynowego nie są 
wykorzystywane.

Senator Aleksander Pociej:
Czyli, jak rozumiem, nie ma żadnych obaw, że 

z tymi podmiotami spółka córka PGNiG, kiedy spół-
ka matka jest zainteresowana tym, żeby wyelimino-
wać inne podmioty, bo to jest normalne działanie 
gospodarcze… Czyli ona nie będzie wpływała na ten 

tycznie zapisy precyzujące. Bo niby ten obowiązek 
był, ale nie było to wprost powiedziane. Teraz jest 
powiedziane wprost.

No, z tym się wiąże jeszcze jeden problem, któ-
ry też przy okazji może poruszę. Mianowicie prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki ma ustawowo możli-
wości sprawdzenia na terenie Rzeczypospolitej, kto, 
gdzie, ile tego gazu magazynuje i na jakich warun-
kach, krótko mówiąc, jak wygląda umowa o magazy-
nowaniu bądź umowa biletowa. Jeżeli chodzi o ma-
gazyn za granicą, to możliwości są ograniczone, to 
znaczy prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie 
mógł kontrolować wykonanie obowiązku magazy-
nowego, faktycznie opierając się na dokumentach 
przedstawionych przez importera, czyli na umowie 
o magazynowaniu czy też umowie o wykupieniu 
sztywnej przepustowości w interkontektorze. I to 
będzie badane przez Urząd Regulacji Energetyki. To 
jest pewna nierównowaga i my to widzimy, ale nie ma 
w tej chwili możliwości, żeby magazyny za granicą 
objąć taką samą kontrolą jak w kraju. I to zresztą 
też jest pewien argument, bo trzeba przecież zdawać 
sobie sprawę z tego, że bezpieczniej jest w Polsce niż 
za granicą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam jeszcze pytanie, bo nie 

wiem, czy mamy to rozstrzygnięte w tej ustawie. 
Jeżeli likwiduje się przedsiębiorstwo, a magazyn jest 
za granicą, magazyn gazu jest za granicą, to komu 
ten gaz się sprzedaje? Gaz jest za granicą, prawda…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Nie. To jest tak, że… To znaczy gaz magazyno-

wany jest własnością przedsiębiorstwa. Obowiązek 
utrzymania tej części obowiązkowej w przypadku 
importu jest przez cały czas trwania roku gazowego. 
Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że je-
śli importer zrezygnuje z działalności – już mówmy 
w ten sposób – w kwietniu, to do października będzie 
musiał utrzymać ten magazyn…

(Senator Andrzej Stanisławek: Utrzymujecie to…)
Potem może oczywiście ten gaz sprzedać, gaz jest 

jego własnością.
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(senator A. Pociej) na to, że obawy niektórych co do tego, że ceny 
importowanego gazu mogą w Polsce wzrosnąć, są 
na wyrost.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek ma jeszcze pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym dopytać: czy te obowiązki magazy-

nowe dotyczą też gazu, który będzie przywożony do 
Świnoujścia w formie skroplonej, a później będzie 
odmrażany, że tak powiem, i puszczany do sieci? 
I czy, sumując to wszystko – ponieważ słyszymy 
również wypowiedzi przedstawicieli rządu, że gaz 
skroplony jest relatywnie droższy… Czy to wszystko 
razem nie złoży się jednak na wzrost ceny? Jak pan 
minister to ocenia?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, przede wszystkim oczywiście 

każdy importer w przypadku każdej ilości importo-
wanego gazu – wszystko jedno, czy to jest gaz z gazo-
ciągu, czy to jest gaz LNG, skroplony – jest obłożony 
obowiązkiem magazynowym. A zatem PGNiG, bo 
w tej chwili PGNiG sprowadza gaz przez gazoport 
w Świnoujściu, musi trzymać odpowiednią ilość gazu 
w magazynie, obowiązkowo. I to jest oczywiste.

Jeżeli zaś chodzi o to, jakie są ceny LNG sprowa-
dzanego do Świnoujścia – rzeczywiście jest tu okazja, 
by to powiedzieć, i ja to powiem – to mogę zdradzić, 
nie wchodząc zbyt daleko w detale, że PGNiG w tej 
chwili realizuje 2 kontrakty… To znaczy jeden jest 
już realizowany w praktyce, przypłynęło już prawie 
20 statków z Kataru, a drugi zacznie być realizowany 
w styczniu 2018 r., ale kontrakt jest już podpisany. 
To są 2 długoletnie kontrakty. Otóż można powie-
dzieć, że kiedy złoży się te 2 kontrakty razem, to gaz 
z Kataru jest opłacalny dla PGNiG i dla odbiorców 
w Polsce.

Jeśli zaś chodzi o te spotowe dostawy, które dotarły 
do Świnoujścia, m.in. o ten statek, który przypłynął ze 
wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, dając 
namacalną wizję tego, że można do Polski i do Europy 
gaz ze Stanów Zjednoczonych sprowadzać, to było to 
opłacalne. To jest po prostu opłacalna transakcja, to 
się opłacało PGNiG. To była spotowa transakcja, czyli 
jednorazowa, kupno z rynku. To się opłacało PGNiG 
i opłacało się firmie Cheniere, która to sprzedała. To 
pokazuje, że jest dość duża przestrzeń pomiędzy tym, 

podmiot, na spółkę córkę, żeby nie pozwalał konku-
rencji magazynować…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
To jest wykluczone. To jest operator.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył.
Głos ma pan senator, marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, koszty magazynowania gazu czy 

ropy naftowej ponoszą firmy produkcyjne czy też te, 
które obracają gazem albo ropą. Czy ta ustawa niesie 
za sobą możliwość zwiększenia kosztów dla tych firm 
i zwiększenia w związku z tym kosztów tych, którzy 
zakupują gaz czy paliwa, ropę naftową? Bo jeżeli 
będzie wzrost kosztów dla firm, to oczywiście one 
przeniosą te koszty na klienta.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jan Dobrzyński: Pan minister musi być 

w kłopocie…)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Marszałku, no, mówimy tutaj o gazie, 

nie o ropie naftowej. Ja mogę powiedzieć tak: są 
prowadzone w sposób ciągły analizy porównują-
ce ceny gazu na giełdzie, na Towarowej Giełdzie 
Energii w Polsce i na niemieckim Gaspoolu, bo tak 
najlepiej to porównywać. I okazuje się, że wpro-
wadzenie w zeszłym roku obowiązku magazyno-
wania zapasów wobec wszystkich importerów, co 
weszło w życie we wrześniu 2016 r., nie wpłynęło 
na zmianę różnicy między cenami gazu na giełdzie 
polskiej i na giełdzie niemieckiej. Ja mówiłem na 
posiedzeniu komisji o tym, że jest już jeden przypa-
dek zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki taryfy dla jednego z małych importerów 
– nie dla PGNiG – z taryfy obowiązującej na rok 
2018. To jest importer, a taryfa jest o 10% niższa 
niż w minionym roku. W związku z tym to może 
wskazywać… To nie jest dowód, to jest przypadek, 
pierwszy taki przypadek, ale to może wskazywać 
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(sekretarz stanu P. Naimski) nikiem konsultacji z Komisją Europejską. Jesteśmy 
w kontakcie z Komisją. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Oczywiście możemy sobie wyobrazić 
kataklizm, w przypadku którego żadne umowy nie 
będą już obowiązywały. Odpowiadamy za bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju, w związku z czym musimy 
sobie wyobrażać także taką ekstremalną sytuację. 
Ten stan kryzysowy jest stopniowalny. Prawda? My 
czy kraje z nami sąsiadujące już przeżywaliśmy takie 
rzeczy. W 2009 r. czy w 2006 r. przerwane zostały 
albo bardzo ograniczone dostawy gazu ze Wschodu, 
generalnie ze Wschodu, do odbiorców w środkowej 
i zachodniej Europie. Kryzysowe procedury, które my 
staramy się na poziomie Unii Europejskiej w postaci 
dyrektywy SoS doprecyzowywać w dobrą stronę, co 
zresztą ostatnio się udało, a także te umowy handlowe, 
można powiedzieć, na poziomie handlowym, które są 
zabezpieczane, mają nas przygotować do kryzysu, któ-
rym jesteśmy w stanie zarządzić, po prostu zarządzić. 
I stąd jest ta sztywna przepustowość, którą chcemy 
mieć zagwarantowaną przez importera ponad to, co 
on sobie zabezpieczył, mówiąc żargonem, zabukował, 
w tym interkonektorze dla swojej działalności normal-
nej, komercyjnej. Zresztą są spory o to, dlaczego to jest 
konieczne, bo przecież można by było korzystać z tego, 
co jest w normalnych czasach używane komercyjnie.

Otóż my uważamy, że nie, że trzeba wyłączyć 
tę przepustowość kryzysową na czas kryzysu. 
Dlaczego? No, powiem, m.in. znowu odpowiadając 
na część pytania pana senatora, że dlatego, że pozo-
stanie wyłącznie na płaszczyźnie umów komercyj-
nych dotyczących przepustowości prowadziłoby do 
wyścigu, kto jest lepszy. A tego chcemy uniknąć. I ta 
wyłączona sztywna przepustowość jest elementem, że 
tak powiem, zabezpieczającym od tej strony.

A dodatkowo jest tak… Bo wspomniałem tę dy-
rektywę SoS, dotyczącą bezpieczeństwa, czyli reago-
wania w czasie kryzysu dostaw do jednego z krajów 
członkowskich. Tam dość szczegółowo jest to wszyst-
ko opisane, że punkt, który był długo negocjowany, 
m.in. przez siedzącego tutaj pana dyrektora Pikusa, 
dotyczył tego, co będzie miało priorytet po stronie 
naszej zachodniej granicy w przypadku kryzysu: 
czy zatłaczanie wielkiego magazynu po stronie nie-
mieckiej zaraz przy polskiej granicy, czy dostawy 
rewersowe gazociągiem jamalskim do Polski? No 
i uzyskaliśmy to, że w przypadku dużego kryzysu 
będą to dostawy do Polski. Przy czym znowu, Panie 
Senatorze, to jest umowa, to jest dyrektywa… prze-
praszam, rozporządzenie Unii Europejskiej. To nie 
rozwiąże naszego problemu w przypadku – nie użyję 
słowa, którego nie chcę tutaj używać – naprawdę 
ogromnego zamieszania, kryzysu, kiedy umowy być 
może przestaną być realizowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

co może czy będzie chciało zapłacić PGNiG, a tym, za 
ile firma amerykańska, ciągle jeszcze przecież z zy-
skiem, sprzeda ten gaz. Skąd to się bierze? To się bierze 
głównie z tego, że koszt produkcji gazu w Stanach 
Zjednoczonych ze złóż łupkowych jest bardzo niski 
– to jest w tej chwili około 1 dolara za MBTU. Ci 
z państwa, którzy się w tym orientują, wiedzą, że to 
jest naprawdę niedużo. W związku z tym margines 
marży po stronie producentów amerykańskich jest na 
tyle duży, że jeżeli oni naprawdę będą chcieli wejść na 
rynek europejski, naprawdę dostarczać, powiedzmy, 
w średnioterminowych, trwalszych kontraktach gaz 
do Polski… Oni mają przestrzeń do negocjacji, ale my 
też. I to jest odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Dodawany art. 24a ust. 3: przedsiębiorstwo energe-
tyczne może wykorzystywać zdolności przesyłowe 
tylko i wyłącznie na potrzeby magazynowania poza 
granicami kraju. Z kolei zgodnie z ust. 4 operator 
systemu przesyłowego musi donieść w ciągu 7 dni, że 
te zdolności przesyłowe są wykorzystywane na inne 
potrzeby. Użył pan pojęcia „sztywna przepustowość”. 
Na ile ta przepustowość jest rzeczywiście sztywna, 
jeśli chodzi o kwestię magazynowania zapasów obo-
wiązkowych poza granicami kraju? Bo jeśli ona jest 
umowna, a cały system jest budowany na wypadek, 
kiedy umowy przestaną funkcjonować, na sytuację 
kryzysu, to czy magazynowanie poza granicami nie 
jest po prostu iluzją? My się będziemy pocieszać, że 
mamy tam zapasy, ale kiedy będzie kryzys i umowy 
przestaną funkcjonować, to wtedy lepszy ten, kto 
pierwszy, kto ma rzeczywisty dostęp do przesyłu, 
a nie same umowy. 

I pytanie. Co nas zmusza do tego, żebyśmy 
uwzględniali możliwość magazynowania poza gra-
nicami kraju, a nie po prostu w kraju, gdzie mamy 
pełne władztwo nad wszystkim?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Pan senator zadał wielopoziomowe pytanie. Ja 

postaram się odpowiedzieć na te poszczególne wąt-
ki, a zacznę od końca. Obowiązek… Powiem tak. 
Możliwość magazynowania poza granicami wynika 
z regulacji unijnych i my do tego musimy się dosto-
sować. Dzisiejszy kształt tej ustawy jest zresztą wy-
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razu do 10 miliardów m3 gazu rocznie. Tak że tutaj 
mamy możliwość elastycznego reagowania.

Drugie… drugie…
(Senator Piotr Wach: Wstrzymanie dostaw.)
Tak, tak, ostatni kryzys w dostawach ze Wschodu. 

To była woda, to była… Okazało się, że gaz, który za-
czął przychodzić gazociągiem jamalskim, zawiera do-
mieszkę wody, ona się zaczęła wykraplać, to znaczy 
para wodna w gazociągu zaczęła się wykraplać. Źródło 
tego, jak się okazało, było gdzieś tam daleko, w Rosji, 
nawet nie na Białorusi. Trwało to policzalną, można po-
wiedzieć, liczbę godzin. Gaz-System zareagował w ten 
sposób, że przestał podawać gaz do polskich odbiorców 
z gazociągu jamalskiego i zastąpił to gazem z magazy-
nu. Dlaczego? Dlatego, że domieszka wody jest bardzo 
szkodliwa dla wszelkiego rodzaju urządzeń, pomp itd. 
Niemcy, którzy odbierają lwią część, czyli 29 miliar-
dów m3 z tego gazociągu jamalskiego, zaczęli odwadniać 
ten gaz. Bo mają instalację do tego, żeby odwadniać. 
No, ale podczas trwania tej awarii okazało się, że nie 
są w stanie odwodnić całego gazu, który chcą odbie-
rać. Jednym słowem, to jest sytuacja trudna. Ona była 
trudna. Ale tak jak podczas trwania tego incydentu, tak 
i teraz uważamy, że to jest kwestia techniczna. Ale to jest 
dla nas sygnał, że kwestie techniczne… Bo my zwykle 
myślimy o jakichś politycznych aspektach przerwania 
dostaw ze Wschodu, co jest oczywiście możliwe i mie-
wało miejsce. Ale mogą być też techniczne problemy. 
I my powinniśmy być na to przygotowani.

Przy okazji mogę powiedzieć, że z gazociągu ja-
malskiego odbieramy w Polsce tylko niecałe 3 mi-
liardy m3 gazu z kontraktu jamalskiego. Czyli gazo-
ciąg jamalski nie jest równoznaczny z kontraktem 
jamalskim.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Pociej.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kończcie już.)

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, pan przed sekundą, odpowiadając 

na pytanie pana senatora Wacha, mówił o dostawach 
do Świnoujścia m.in. gazu ze Stanów Zjednoczonych, 
który jest gazem łupkowym. 

Chciałbym się w tym zakresie zapytać, czy są ja-
kiekolwiek plany kontynuacji poszukiwania złóż gazu 
łupkowego, czy już zupełnie o tym zapomnieliśmy 
i będziemy tylko kupować od Amerykanów.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Nie zapominamy o gazie łupkowym w Polsce, ale 

w ciągu ostatnich kilku lat okazało się, że koniunk-

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym zadać pytanie, 

i prosiłbym o odpowiedź, mimo że ono luźno wiąże 
się z legislacją, którą omawiamy, ale dotyczy tego 
tematu. 

Mianowicie czy są konkretne plany rozbudowy 
terminalu na skroplony gaz w Świnoujściu? On w tej 
chwili ma pojemność 5 miliardów m3. Pierwotnie sły-
szałem, że trzeci zbiornik jest możliwy i powiększe-
nie terminalu do pojemności 7,5 miliarda m3, a nawet 
gdzieś chyba czytałem, że do 10 miliardów m3. Czy 
są konkretne plany w tym zakresie?

I druga część pytania. Ostatnio był poważny kry-
zys w imporcie gazu rurociągiem jamalskim, spo-
wodowany jakością tego gazu. Czy aktualnie to jest 
sytuacja uregulowana?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Najpierw… Zacznijmy…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Panie Marszałku…)
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Zacznijmy od Świnoujścia. Gazoport 

w Świnoujściu ma w tej chwili przepustowość 
5 miliardów m3 rocznie. Podjęta została przez Gaz-
System i jego spółkę córkę PLNG, która zarządza 
gazoportem, decyzja o zwiększeniu przepustowości 
do 7,5 miliarda m3, ale nie przez budowę trzeciego 
zbiornika, tylko przez zwiększenie możliwości rega-
zyfikacyjnych. Mówiąc obrazowo, ten gaz, który jest 
bardzo zimny, skroplony, trzeba podgrzać. Trzeba go 
podgrzać po to, żeby on przeszedł w stan gazowy. Do 
tego potrzebne są grzałki. Otóż jest taka możliwość, 
bo tak to było zaprojektowane w gazoporcie, żeby do-
stawić taką ilość tych elementów ogrzewających, żeby 
móc sprowadzić 7,5 miliarda m3. Budowa trzeciego 
zbiornika – jest na niego miejsce – to jest kwestia 
decyzji w przyszłości. Gdybyśmy podjęli decyzję, 
że budujemy trzeci zbiornik, co jest przecież niewy-
kluczone, to wtedy ta przepustowość zwiększy się od 
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(sekretarz stanu P. Naimski) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale to LNG 
czy gaz sprężony?)

Nie, nie, LNG. Mówimy o…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: LNG?)
Nie, nie, sprężony to w ogóle co innego. Mówimy 

o LNG, o skroplonym metanie, a nie o CNG.
A jeżeli chodzi o Ukrainę, to PGNiG nie przecho-

wuje gazu w magazynach ukraińskich. Ale jest tak, 
że Gaz-System jest w porozumieniu z partnerami 
na Ukrainie. Chodzi o rozbudowę interkonektora, 
który łączy polski system z ukraińskim. Taki interko-
nektor istnieje w tej chwili w Hermanowicach, tylko 
ma przepustowość 1,5 miliarda m3 rocznie. Jest wy-
korzystywany do tego, by sprzedawać pewną ilość 
gazu na Ukrainę. PGNiG sprzedaje pewną ilość gazu 
na Ukrainę. Gaz-System chce rozbudować ten in-
terkonektor do, powiedzmy, 6–8 miliardów m3, co 
byłoby już istotne. To jest projektowana inwestycja, 
omawiana z Ukraińcami w kontekście wykorzystania 
terminala w Świnoujściu. To jest do zrobienia. Dobrze 
by było, gdyby po ukraińskiej stronie sektor gazowy 
się ostatecznie zorganizował.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Dziękuję bardzo.)
(Rozmowy na sali)
Otwieram dyskusję.
Co prawda jeden senator zapisał się do dyskusji, 

ale go nie ma.
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chodzi o to, że już 

jestem trupem chodzącym.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Raczej sie-

dzącym.)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Komarnicki.)
W związku z tym…
(Głos z sali: Ciii…)
W związku z tym zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Panie Marszałku, 

10 minut przerwy.)
I ogłaszam…
(Głos z sali: 5 minut!)
(Głosy z sali: Nie, nie, nie!)
(Głos z sali: Wszyscy są.)
Dobrze, dobrze, Panowie.
…Przerwę do godziny 20.23.
(Wesołość na sali)
I potem głosowanie.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 13 

do godziny 20 minut 23)

tura, która mogłaby spowodować, że te wstępne in-
westycje w Polsce zostałyby uznane przez firmy za 
dopuszczalne ryzyko inwestycyjne… Otóż okazało 
się, że w tej chwili tak nie jest, głównie dlatego, że 
bardzo radykalnie spadła cena ropy naftowej na świe-
cie, w ogóle węglowodorów. Bo ceny węglowodorów 
są jednak indeksowane, są relatywne w stosunku do 
cen ropy naftowej. I duże koncerny, światowe koncer-
ny, głównie amerykańskie, doszły do przekonania, że 
ograniczają inwestycje poza granicami, ograniczają 
ryzykowne inwestycje. A równocześnie produkcja 
gazu i ropy naftowej ze złóż łupkowych w Stanach 
Zjednoczonych okazała się dużo łatwiejsza, dużo bar-
dziej korzystna, lukratywna, niż pierwotnie się wyda-
wało. Bo tam te złoża łupkowe są na głębokości, żeby 
to porównać, mniej więcej 1 tysiąca m, a w Polsce – 
3 tysięcy m. I to wymaga w Polsce dodatkowych prac, 
dostosowania technologii. Pierwotnie tym firmom, 
które przyszły w 2009 r, 2010 r., wydawało się, że 
jak przeniosą to wszystko, co mają już przetestowa-
ne w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce będzie to 
samo. A okazało się, że nie jest to samo. Mamy łupki, 
duże ilości, i mamy gaz w tych łupkach. I to wiadomo 
na pewno. A przyszłość pokaże, czy – i jak – będzie 
opłacalne wydobycie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No to głosujmy.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dobrzyński, proszę bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Senator Pociej zadał już pytanie, na które 
odpowiedź mnie interesowała, tak że…)

To ja mam pytanie do pana ministra.
Panie Ministrze, były plany dotyczące terminalu 

na gaz skroplony w Gdańsku. Czy to jest aktualne? 
Czy są prowadzone jakieś prace w tej kwestii, czy nie?

A drugie pytanie dotyczy zbiorników na Ukrainie. 
Zbiorniki dużej pojemności są na Ukrainie. Czy 
PGNiG przechowuje gaz także na Ukrainie?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o projekty, plany 

wstępne czy studia dotyczące ewentualnej budowy, 
a właściwie postawienia pływającego terminala do 
odbioru LNG w Gdańsku, to Gaz-System, do którego 
to należy, nie ma tego w planach inwestycyjnych. 
Niemniej jednak staramy się być przygotowani na 
różne okoliczności. W związku z tym Gaz-System 
zamówił studium wykonalności dla takiej jednostki. 
I na tym poziomie pozostajemy…
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Mam zaszczyt wystąpić przed państwem w tym 
szczególnym roku, roku 100-lecia polskiego wymia-
ru sprawiedliwości oraz 100-lecia istnienia Sądu 
Najwyższego.

Chciałabym przedstawić państwu zwięzłe spra-
wozdanie z działalności Sądu Najwyższego, który 
jest organem władzy sądowniczej powołanym do 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ale w spo-
sób bardzo szczególny, bo przez zapewnienie w ra-
mach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości 
orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych. 
Tego rodzaju nadzór judykacyjny jest realizowany 
głównie w drodze rozpoznawania kasacji i innych 
środków odwoławczych, a także podejmowania 
uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne. Do 
ustrojowych funkcji Sądu Najwyższego należy po-
nadto rozpoznawanie protestów wyborczych, stwier-
dzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz do 
Parlamentu Europejskiego, a także wyboru prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy orzeka 
też o ważności referendum ogólnokrajowego i referen-
dum konstytucyjnego. Dodatkowo opiniuje projekty 
ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie 
których orzekają i funkcjonują sądy, a także projekty 
innych ustaw w zakresie, w jakim uzna to za celowe 
i konieczne. Każdy z tych obszarów aktywności Sądu 
Najwyższego stanowi odrębną perspektywę oceny 
działalności tego sądu.

Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest 
realizacja funkcji orzeczniczej. W tym kontekście 
w 2016 r. odnotowano mniejszy wpływ spraw ani-
żeli w poprzednim roku sprawozdawczym. Łącznie 
wpłynęło 11 tysięcy 102 sprawy, a w 2015 r. 11 tysię-
cy 214, czyli o 100 spraw mniej. Przeważały skargi 
kasacyjne, kasacje – łącznie ok. 8 tysięcy. Najwięcej 
skarg kasacyjnych, bo aż 3 tysiące 492, wniesiono 
do Izby Cywilnej; jest to zresztą największa izba 
Sądu Najwyższego. Do Izby Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych wniesiono 2 ty-
siące 567 spraw, do Izby Karnej 1 tysiąc 821, do Izby 
Wojskowej tylko 6, a w 2015 r. – 12. To jeszcze będzie 
przedmiotem mojego wystąpienia. Łącznie wpłynęło 
także 1 tysiąc 146 zażaleń. Przedstawiono do roz-
strzygnięcia 164 zagadnienia prawne. 

Na pozostałe sprawy składały się: apelacje od 
orzeczeń sądów wojskowych, skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 
sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumen-
tów, skargi na przewlekłość postępowania, skargi 
o wznowienie, wnioski o przekazanie sprawy innemu 
sądowi, sprawy o ułaskawienie, wnioski incydentalne, 
a dodatkowo sprawy dyscyplinarne. W tej ostatniej 
grupie spraw Sąd Najwyższy rozstrzygnął w przed-
miocie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów 
62 sprawy, a w przypadku pozostałych grup zawo-
dowych – 90 spraw.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk nr 549 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 71 senatorów, 53 było za, 18 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów nafto-
wych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Chwila przerwy technicznej.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy głosowanie jest 

już uznane?)
Uznane. Odczytałem formułę „wobec wyników 

głosowania” itd.
(Głos z sali: Jest już pani prezes.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porządku obrad: informacja 
o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 503.
Marszałek Senatu skierował otrzymaną infor-

mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 
2017 r. zapoznała się z informacją i poinformowała 
o tym marszałka Senatu.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę 
Gersdorf. (Oklaski)

Proszę panią prezes o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie 

Rzeczypospolitej Polskiej!
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) Organizacja pracy oparta jest na rozporządzeniu 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usta-
lenia liczby stanowisk sędziowskich. Otóż ustalono 
tych stanowisk 93. Obsada na dzień 31 grudnia 2016 r. 
wynosiła 83 – tyle, ponieważ istnieje pewna naturalna 
rotacja sędziów i zawsze, zanim nastąpi nabór, jest pe-
wien upływ czasu, tak że nigdy nie ma tych sędziów 
właśnie tylu, ile stanowisk ustalono, a więc 93, a już 
prawie nigdy na koniec roku, ponieważ sędziowie 
odchodzą wtedy w stan spoczynku. W 2016 r. korzy-
staliśmy z pomocy sędziów delegowanych, ale było 
ich niewielu – nie zawsze minister sprawiedliwości 
godził się na takie delegacje.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności 
organizacyjnej było upowszechnianie informacji 
o orzecznictwie Sądu Najwyższego. Podejmowane 
działania znajdowały odzwierciedlenie przede 
wszystkim w wydawaniu urzędowych zbiorów orze-
czeń, udostępnianiu orzecznictwa przez referat do 
spraw dostępu do informacji publicznej i wydawaniu 
„Biuletynu Sądu Najwyższego” oraz biuletynów każ-
dej z izb, ponadto wydawane były „Studia i Analizy 
Sądu Najwyższego. Materiały naukowe”, „Studia 
i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznic-
twa”, a także, jak co roku, „Zbiór Orzeczeń Sądu 
Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego”; jest to kom-
pendium wiedzy o linii orzeczniczej w sprawach dys-
cyplinarnych.

W 2016 r., jak co roku, odbywały się wyjazdowe 
konferencje naukowe sędziów Sądu Najwyższego. 
Mieliśmy taką konferencję w 2015 r. i drugi raz wła-
śnie w 2016 r. Są to wspólne obrady izb i wspólne 
obrady całego Sądu Najwyższego. W tym roku te 
wspólne obrady były poświęcone stosowaniu kon-
stytucji oraz zdolności sądowej i problemom repry-
watyzacyjnym. Zresztą Sąd Najwyższy już od wielu 
lat tym problemom reprywatyzacyjnym się przyglą-
dał, były organizowane konferencje, były wydawane 
książki z tych konferencji, jednak niestety nie znala-
zły one zainteresowania ani dziennikarzy, ani posłów.

Sąd Najwyższy prowadzi też współpracę mię-
dzynarodową – są liczne konferencje i projekty 
badawcze, w których bierze udział. W Republice 
Słowackiej zorganizowana była konferencja na temat 
granic przejrzystości sądownictwa, był też projekt 
Europejskiego Instytutu Prawa, takie seminarium, 
w którym brali udział sędziowie Sądu Najwyższego. 
Pierwszy prezes uczestniczył w kolokwium sieci 
prezesów, które odbyło się w Madrycie. Ponadto na 
zaproszenie pierwszego prezesa przyjechała do Polski 
delegacja Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej. 
Rozmowy odbywały się w Sądzie Najwyższym, 
w KRS i w Trybunale Konstytucyjnym.

Poza pracą orzeczniczą sędziowie często zajmują 
się działalnością naukową, dydaktyczną i publicy-
styczną, uczestniczą w licznych konferencjach.

Ponieważ wiem, że bardzo państwa interesują te 
sprawy dyscyplinarne, dodatkowo chciałabym wska-
zać, że załatwiono 62 sprawy w zakresie postępowa-
nia dyscyplinarnego. Ukarano 15 sędziów, 3 złożono 
z urzędu. Posiadam dokładne informacje w tym zakre-
sie. Jeżeli państwo senatorowie będą chcieli uzyskać 
te informacje, to jestem na to przygotowana. Zwykle 
pada pytanie: z jakiego powodu ci sędziowie zosta-
li złożeni z urzędu? Generalnie są to: poświadczenie 
nieprawdy, nakłanianie protokolanta do umieszczenia 
w aktach sprawy niezgodnego z przebiegiem rozprawy 
protokołu, użycie w miejscu publicznym słów, gestów 
powszechnie uznanych za obelżywe, brak uzasadnie-
nia, a także prowadzenie samochodu w stanie nietrzeź-
wym. To są najpoważniejsze zarzuty stawiane sędziom 
w postępowaniach dyscyplinarnych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym korzystniej 
przedstawia się różnica między liczbą spraw wnie-
sionych a rozpoznanych. W 2015 r. rozpatrzono 
712 spraw mniej, niż wpłynęło, a w 2016 r. o 325 spraw 
więcej, niż wpłynęło, ale mniej spraw wpłynęło, więc 
ta różnica realnie nie jest taka duża. Czas oczekiwania 
na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie 
Najwyższym wynosi średnio 7 miesięcy. Odpowiada 
to w pełni standardom określonym w konstytucji 
i w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Ale nie jest aż tak różowo. 
W każdej z izb inaczej to się układa. Najgorzej sprawa 
wygląda w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych, bo tam są często takie sprawy, 
które stale się powielają, ale stanowią bardzo duży 
problem społeczny; tam wynosi to 12 miesięcy. W tej 
chwili już wiem, że w tym roku zostało to przyśpie-
szone. W Izbie Cywilnej 9 miesięcy, w Izbie Karnej 
6, a w Izbie Wojskowej 1–2 miesiące. Ta wojskowa 
polepsza nam całą statystykę.

W 2016 r. – powracam do spraw Izby Wojskowej 
– odnotowano mniejszy wpływ spraw do tej izby. 
Tendencji tej można przeciwdziałać, podejmując kroki 
zmierzające do przywrócenia właściwości sądów woj-
skowych uregulowanej na okres przejściowy w art. 12 
ustawy – Przepisy wprowadzające k.p.k. I to może się 
odbyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów, gdyż 
struktury organów wymiaru sprawiedliwości i ści-
gania w sprawach wojskowych zostały zachowane 
i nadal funkcjonują, tyle że w tej chwili dla bardzo 
ograniczonej liczby spraw.

Co do prac Sądu Najwyższego, to nie jest tak, że 
sędziowie Izby Wojskowej – ona jest bardzo mała – są 
bezrobotni, skoro orzekają w Izbie Karnej. Z drugiej 
strony sędziowie Izby Karnej niejednokrotnie muszą 
orzekać w Izbie Wojskowej, ponieważ tam brakuje 
sędziów do rozpatrzenia sprawy po raz kolejny, po-
nieważ ci sami sędziowie nie mogą wtedy orzekać.
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) konsekwencje konfliktu, jaki powstawał w związku 
z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. 
Wychodząc z założenia, iż do organów władzy usta-
wodawczej, w tym Sejmu, zastosowanie znajduje 
zasada legalizmu – art. 7 konstytucji – jak również 
zasada równowagi władz ujęta w art. 10 konstytu-
cji, Sąd Najwyższy stwierdzał, iż wyroki publicznie 
ogłoszone, choć nie promulgowane, wiążą sądy, ale 
w sferze jurysdykcyjnej. I Sąd Najwyższy uznał, że po 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 71/13, w ja-
kim odnosił się do zabezpieczenia przez obciążenie 
nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową 
i odroczenia utraty jego mocy, sąd może z urzędu lub 
na wniosek wydłużyć lub skrócić termin ustanowiony 
w tym przepisie, a także odmiennie określić jego po-
czątek albo posłużyć się kombinacją tych warunków, 
których spełnienie zależy od postawy uprawnionego. 
Sąd powinien kierować się przy tym efektywnością 
zabezpieczenia oraz tymczasowym charakterem 
zabezpieczenia tych roszczeń. W chwili wydania 
tego postanowienia przytoczony wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego nie był jeszcze ogłoszony, jednak 
Sąd Najwyższy uznał, że pomimo jego nieogłosze-
nia, niewprowadzenia do sfery normatywnej jest on 
wiążący w sferze jurysdykcyjnej z uwagi na dobro 
obywateli.

Wątki prawnokonstytucyjne pojawiły się rów-
nież w innych orzeczeniach. Zawsze zwracano 
uwagę, że jest wyłączna jurysdykcja Trybunału 
Konstytucyjnego, jeśli chodzi o orzekanie niezgod-
ności ustaw z konstytucją, ale przyjmowano, że to 
nie eliminuje możliwości niezastosowania przez sąd 
powszechny ustawowych – tożsamych z derogowa-
nymi w orzecznictwie TK –przepisów, kiedy ta sama 
niekonstytucyjna treść zostaje następnie ponownie 
wykorzystana w akcie legislacyjnym. Istotną wagę 
z punktu widzenia obywateli przywiązywano do ko-
nieczności uwzględnienia standardów konstytucyj-
nych. Można tu wymienić uchwałę, w której z przepi-
sów rangi konstytucyjnej, m.in. z art. 45 konstytucji, 
wywiedziono obowiązek zwrócenia stronom uwagi 
na ewentualną potrzebę modyfikacji rozpoznania żą-
dania. Dotyczyła tego uchwała III CZP 112/14. Czyli 
ta kontradyktoryjność w takiej czystej formie została 
tutaj leciutko zachwiana. Te same przepisy ustawy 
zasadniczej stały się źródłem stanowiska o ciążącym 
na sądzie obowiązku informacyjnym, dotyczącym 
określenia szkody oraz związanego z tym zmodyfi-
kowania tezy dowodowej. Tak to przyjęto w wyroku 
V CSK 294/15.

Znaczenie norm konstytucyjnych przy wykładni 
prawa było przedmiotem bardziej ogólnej, ale kate-
gorycznej wypowiedzi Sądu Najwyższego w uzasad-
nieniu postanowienia V CSK 455/15. Sąd Najwyższy 
wskazał bowiem, że w zakresie tekstu prawnego od-
noszącego się do wolności i praw jednostek obowiązu-

Za pośrednictwem Zespołu Prasowego odpowia-
da się na wnioski dotyczące wglądu do akt sprawy, 
rejestracji dźwięku, obrazu itd.

Rok 2016 nie odbiegał od poprzednich w zakresie 
informacji publicznej. Mieliśmy w mediach przypad-
ki informacji nieprawdziwych i rzecznik prasowy 
Sądu Najwyższego występował z licznymi sprosto-
waniami w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, tj. o dzia-
łalność orzeczniczą poszczególnych izb, to była ona 
zróżnicowana. Wynikało to z ustanawiania no-
wych regulacji prawnych i było następstwem często 
zmieniających się uwarunkowań społecznych, go-
spodarczych i politycznych. Spowodowało to duże 
komplikacje w stosowaniu przepisów i utrudniało 
prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
wości w ogóle. Stąd też istotny fragment działalno-
ści Sądu Najwyższego to udzielanie odpowiedzi na 
pytania prawne celem wyjaśnienia ewentualnych 
rozbieżności, jakie powstają w orzecznictwie sądów 
powszechnych.

Różnorodny charakter miało też orzecznictwo 
w sprawach kasacyjnych. System kasacji mimo wie-
lu lat obowiązywania w dalszym ciągu jest przed-
stawiany jako niedoskonały przez osoby składające 
wnioski kasacyjne. To wynika z różnych powodów, 
także z takich, że wśród obywateli jest niezrozumie-
nie tego, że skarga kasacyjna nie jest trzecim stopniem 
rozstrzygania sporu, tylko że działa się w interesie 
publicznym. Skarga kasacyjna nie jest trzecią moż-
liwością rozstrzygnięcia sporu. A w skargach często 
jest widoczne, że to klient, powód czy pozwany, wy-
maga od swojego pełnomocnika, żeby złożył skargę 
kasacyjną. To jest widoczne w pismach, kiedy peł-
nomocnicy piszą: na żądanie mojego klienta mówię 
to i to.

A teraz przechodzę do najważniejszych orzeczeń. 
Pierwsza izba to jest Izba Cywilna, największa, roz-
strzygająca bardzo wiele spraw. Wyraźne jest tu wy-
stępowanie zjawiska multicentryczności prawa – ja 
o tym mówiłam już w zeszłym roku, stojąc tutaj, 
przed Wysokim Senatem – przenikania się różnych 
płaszczyzn, regulacji prawa krajowego i międzyna-
rodowego. Może należy podać jakiś nośny przykład. 
To jest np. niewypłacalność biura podróży, uchwała 
III CZP 18/16, i druga uchwała, dotycząca przereje-
strowania upadłości spółki w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Obie te uchwały zapadły przy wykładni 
przepisów krajowych w kontekście dyrektyw euro-
pejskich. Na marginesie można powiedzieć, że im-
plementacja tych dyrektyw nie jest najlepsza, skoro 
wszystko musi dojść aż do Sądu Najwyższego.

Oczywiście w zeszłym roku poważnym wyzwa-
niem dla organów wymiaru sprawiedliwości były 
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) cmentarzy. Przyjęto w niej, że zarządca cmentarza 
nie może domagać się wydania przez sąd zezwolenia 
na ekshumację zwłok.

Przechodzę do ważniejszych uchwał Izby Karnej.
W obszarze prawa karnego materialnego i prawa 

międzynarodowego podjęto uchwałę w składzie 7 sę-
dziów I KZP 15/15. Sąd Najwyższy, uwzględniając 
wiążące Polskę konwencje międzynarodowe, przyjął, 
że do przestępstw z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii popełnionych przez sprawcę, który działa 
wyłącznie poza granicami Polski, ma zastosowanie 
art. 113 k.k., co oznacza, że stosujemy tu ustawę karną 
w przypadku obywatela polskiego oraz cudzoziemca, 
którego postanowiono nie wydać, w razie popełnienia 
przez niego przestępstwa za granicą. Czyli stosujemy 
tu prawo polskie.

Wykładnia pojęcia osoby najbliższej ma charakter 
procesowy. W zeszłym roku wzbudzała ona dużo 
emocji. Sąd Najwyższy uznał, że osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu – to sformułowanie z art. 115 
§11 kodeksu karnego – to osoba, która pozostaje 
z inną osobą w relacji faktycznej, gdzie istnieje więź 
duchowa, fizyczna i gospodarcza. Nie jest tu ważna 
odmienność płci. Chodzi tu tylko o kwestię odmowy 
zeznań.

Dla praktyki stosowania przepisów postępowa-
nia ważna była uchwała składu 7 sędziów, w której 
orzeczono, że wydatki związane z oskarżeniem to 
także wydatki poniesione na obrońcę z wyboru. Jeżeli 
oskarżony jest częściowo uniewinniony lub częściowo 
umorzono przeciwko niemu postępowanie, to może 
on domagać się od Skarbu Państwa zwrotu kosztów, 
też częściowego.

Kasacja nadzwyczajna. Ten problem pojawił się 
w uchwale I KZP 6/16. Sąd Najwyższy uznał, że po-
stanowienie sądu utrzymujące w mocy postanowienie 
prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowaw-
czego w fazie in rem nie jest prawomocnym orze-
czeniem sądu kończącym postępowanie, od którego 
przysługuje kasacja.

Wstrzymanie biegu przedawnienia – to była 
sprawa bardzo dyskutowana przez sędziów Sądu 
Najwyższego – w odniesieniu do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sędziów. W uchwale składu 7 sędziów 
Sąd Najwyższy wskazał, że wstrzymanie biegu ter-
minu przedawnienia karalności następuje z dniem 
skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o ze-
zwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora 
do odpowiedzialności karnej. To była odpowiedź na 
pytanie pierwszego prezesa.

Problematyka intertemporalna. Tutaj na szczegól-
ną uwagę zasługuje uchwała składu 7 sędziów Sądu 
Najwyższego I KZP 10/16, której nadano moc zasa-
dy prawnej. Sąd Najwyższy orzekł, że w sprawach 
prowadzonych po 14 kwietnia 2016 r., w których akt 
oskarżenia lub odpowiedni wniosek skierowano do 

je generalna dyrektywa interpretacyjna: in dubio pro 
libertate. Zgodnie z tą zasadą żadna z indywidualnych 
spraw obywateli nie może być rozstrzygana w spo-
sób naruszający obowiązek respektowania godności 
ludzkiej i prawa do wolności.

W wielu judykatach Izby Cywilnej sygnalizowano 
mankamenty legislacyjne. Na przykład w uchwałach 
III CZP 86/16 i III CZP 77/16 mówiono o tym, że jest 
brak fiskalny pozwu, nienadający się do rozpoznania 
w postępowaniu nakazowym. Chodzi tu o koniecz-
ność dopłaty, o brak tej regulacji. Konieczność uzu-
pełnienia odnosiła się także do wątków intertempo-
ralnych, których często brakuje.

W działalności Izby Cywilnej znaczna liczba 
spraw dotyczyła odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, w związku z tym problematyki umów ubezpie-
czenia. W tym roku zresztą odbyła się zorganizowa-
na przez Sąd Najwyższy i stowarzyszenie „Iustitia” 
konferencja dotycząca odpowiedzialności odszkodo-
wawczej. Sąd Najwyższy np. przyjął, że świadczenie 
ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych obejmuje też koszt 
leczenia niefinansowany ze środków publicznych.

Największe trudności interpretacyjne są jednak 
nadal w dziedzinie prawa procesowego. To jest pro-
blem protokołu elektronicznego, to jest wiele z tym 
związanych trudności interpretacyjnych. Np. uzna-
no, że transkrypcja protokołu nie jest dokumentem 
urzędowym, a w razie niemożliwości ustalenia treści 
czynności na podstawie zapisu audio-video trzeba 
powtórzyć wszystkie czynności.

Z punktu widzenia obywateli nie do przecenie-
nia jest kwestia egzekucji kosztów sądowych, która 
nadal budzi wątpliwości. Trzeba tu podać uchwałę 
dotyczącą obowiązku zwrotu przez stronę przegry-
wającą sprawę kosztów przyjazdu do sądu pełno-
mocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. 
Odnotowania wymaga także kwestia komorników 
sądowych i stwierdzenia, że wysokość kosztów po-
stępowania egzekucyjnego może być podwyższana 
o stawkę VAT lub nie. Sąd Najwyższy uznał na razie, 
że nie może, ale to będzie jeszcze rozstrzygane przez 
skład 7 sędziów. To nie jest sprawa rozstrzygnięta 
i o tym mowa jest tam, gdzie omawiane są luki.

W orzecznictwie Izby Cywilnej wielokrotnie 
podkreślano znaczenie prawa Unii Europejskiej. 
Przykładowo w wyroku IV CSK 270/15 Sąd 
Najwyższy stwierdził, że postanowienia Karty 
Praw Podstawowych mogą być podstawą orzeka-
nia lub zaskarżenia, ale jedynie w sprawie objętej 
zakresem zastosowania prawa unijnego. W innych 
wypadkach można tylko dokonywać wykładni pro-
unijnej. Warto też wspomnieć o uchwale dotyczącej 
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) sądu z roszczeniem z tytułu tego wypowiedzenia. 
Tu przyznano taką możliwość. To też jest takie pro-
pracownicze.

Działalność Izby Wojskowej jest mała, samej Izby 
Wojskowej. Załatwiono 8 kasacji, 19 apelacji, bo w tej 
izbie są również apelacje, 25 zażaleń, 7 spraw ozna-
czonych klauzulą „Ściśle tajne”, co rodzi pewne per-
turbacje w orzekaniu. Pozostało jeszcze 11 spraw nie-
załatwionych, 1 kasacja, 6 apelacji i 1 kwestia prawna.

Tak jak mówiłam, wszyscy sędziowie z tej Izby 
Wojskowej orzekali w składach Izby Karnej Sądu 
Najwyższego. Łącznie brali udział w rozpoznaniu 
283 spraw – ich jest w ogóle tylko 7 – w tym w 106 
byli sprawozdawcami.

Statystyczny wzrost liczby zagadnień prawnych 
rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, waga poru-
szanych problemów interpretacyjnych uprawniają 
mnie do sformułowania wniosku, że podstawowe zna-
czenie w działalności Sądu Najwyższego ma jednak 
aktywność uchwałodawcza.

W 2016 r. nieznacznie zwiększyła się liczba po-
stanowień w przedmiocie odmowy podjęcia uchwa-
ły. Był wniosek o podjęcie uchwały i była odmo-
wa. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone. 
Stosunkowo często pytania zadawane przez sądy 
powszechne nie wymagały zasadniczej wykładni.

W 2016 r. Sąd Najwyższy kontynuował wielolet-
nią praktykę dokonywania w uzasadnieniach swych 
rozstrzygnięć pogłębionej i wszechstronnej analizy 
prawnej w celu upowszechniania tej wykładni i zna-
jomości prawa.

Z uwagi na ustrojową pozycję Sądu Najwyższego 
istotna jest kwestia upubliczniania jego orzeczeń 
i w tej chwili jest szeroki dostęp do judykatów Sądu 
Najwyższego. W swoich orzeczeniach wielokrot-
nie sygnalizował dostrzeżone wady unormowań 
prawnych, zgłaszając postulaty de lege ferenda. 
Zastrzeżenia dotyczące obowiązujących przepisów, 
rozbieżności orzecznictwa są zgłoszone przeze mnie 
w odrębnym zeszyciku „Uwagi o stwierdzonych nie-
prawidłowościach i lukach w prawie”. Tutaj muszę 
powiedzieć, że wielką zasługę w powstawaniu tego 
zeszyciku albo nawet już zeszytu ma Senat, a szcze-
gólnie pan marszałek Seweryński, który zwrócił mi 
uwagę, że to jest mój obowiązek, żeby takie rozbież-
ności pokazywać.

(Senator Michał Seweryński: To był postulat.)
Dziękuję bardzo, ale teraz jestem za to chwalona, 

więc ja też mogę podziękować panu marszałkowi.
Podsumowując działalność Sądu Najwyższego 

i uzyskane wyniki w pracy zarówno pod względem 
poziomu orzecznictwa, jak i trudności związanych 
z tą multicentrycznością w orzekaniu, z ogólną liczbą 
spraw, powiem, że uważam, że można ocenić ją po-
zytywnie. Zachowanie sprawności działalności Sądu 
Najwyższego jest osobistą zasługą sędziów i wyra-

sądu przed 1 lipca 2015 r., znajdują zastosowanie 
przepisy w nowym brzmieniu z 15 kwietnia 2016 r. 
To nie było jasne, ponieważ zbiegły się tutaj zmiany 
przepisów prawa karnego.

Poza orzeczeniami uchwałodawczymi na szcze-
gólną uwagę zasługują kwestie, które były związane 
z wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowa-
nia karnego. Sąd Najwyższy dokonał tutaj przede 
wszystkim wykładni art. 523 k.p.k, uznając, że celem 
tego przepisu było wprowadzenie wyjątku od zasady, 
iż kasacja nie przysługuje wyłącznie z powodu nie-
współmierności kary.

Trzecia izba to jest izba pracy. Jest to izba, w której 
pracach czuję się najlepiej i najbardziej kompetentnie. 
Jest tutaj przewaga spraw z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych, co jest naturalne. W zeszłym roku była tu 
sytuacja dość ekstraordynaryjna – dwóm uchwałom 
Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawnej. Zwykle 
robi się to bardzo rzadko.

W pierwszej uchwale stwierdził, że w sprawie 
z powództwa twórcy wynalazku o wynagrodzenie 
za korzystanie z tego wynalazku o dopuszczalności 
skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu za-
skarżania przewidziana dla sprawcy z zakresu prawa 
pracy. Czyli rozszerzono tu tę możliwość.

W drugiej uchwale, III UZP 2/16, Sąd Najwyższy 
przyjął, że w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieist-
nienia stosunku ubezpieczenia społecznego lub jego 
zakresu podstawę zasądzenia opłaty za czynności 
pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym 
z tytułu zastępstwa stanowią stawki minimalne za-
leżne od wartości przedmiotu sporu. Poza nadaniem 
temu mocy zasady prawnej Sąd Najwyższy przyjął, 
że przedstawiona wykładnia wiąże jednak dopiero od 
dnia podjęcia, czyli nie można żądać tych kosztów 
wstecz.

Problematyka ubezpieczeń społecznych dotyczy-
ła także obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Emerytur Pomostowych. To bardzo ważne zagadnie-
nie dla przyszłych emerytów. Sąd Najwyższy uznał, 
że składki należy opłacać także od zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ustalenie podlegania polskiemu ustawodawstwu 
ubezpieczeniowemu było przedmiotem bardzo wielu 
wyroków. Te sprawy nie są dobrze rozwiązane usta-
wodawczo, na co zwracamy uwagę.

Problematyka prawa pracy też znajduje się w izbie 
pracy. Czy nauczyciel szkoły publicznej przejmujący 
tę szkołę do prowadzenia jako osoba fizyczna może 
dostać odprawę, czy nie może? Drugie zagadnienie 
dotyczyło kwestii, czy pracownik może dochodzić 
odszkodowania za naruszenie zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu w związku z wadliwym roz-
wiązaniem umowy, jeżeli wcześniej nie wystąpił do 
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania pani prezes?
Bardzo proszę. Najpierw pan senator Ambrozik, 

a później pan senator Rulewski.

Senator Rafał Ambrozik:

Pani Prezes, chciałbym zapytać, czy Sąd 
Najwyższy w ramach swojej działalności korzysta 
z usług zewnętrznych kancelarii prawnych, a jeżeli 
tak, to jakie ponosi koszty z tym związane.

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Od razu mogę odpowiadać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Myślę, że tak.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Rozumiem, że do zadania tego pytania spro-

wokowała pana sytuacja nie z zeszłego roku, tylko 
jeszcze z poprzedniego, i fakt, że ustanowiłam peł-
nomocnikiem przed Trybunałem Konstytucyjnym 
rasowego mecenasa. To było wtedy, kiedy dopiero 
objęłam urząd i musiałam mieć dobre, fachowe siły 
w zakresie prawa konstytucyjnego. W tej chwili już 
takie mamy, ale wtedy – to nie było w zeszłym roku 
– to kosztowało mnie 10 tysięcy zł. W tej chwili nie 
korzystamy już z żadnych takich usług.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Chciałbym podziękować, złożyć podziękowanie 

na ręce pani prezes Sądu Najwyższego za to, że raczy-
ła obdzielać Senat opiniami dotyczącymi aktywnej 
działalności rządu i grupy posłów. Powiem szcze-
rze, że wszyscy czytali… Oczywiście każdy z innym 
skutkiem. A teraz przejdę do pytań. 

Czy zewnętrzna działalność rządu w zakresie ar-
bitralnego zaniżania budżetu, publiczne obrażanie, 
obniżanie rangi zawodu sędziego, a wreszcie bojówka 
obrażająca Sąd Najwyższy w Warszawie, ograniczają 
możliwości sprawowania władzy sądowniczej przez 
Sąd Najwyższy? 

zem dbałości o zapewnienie obywatelom ochrony 
sądowej. W szerszym aspekcie jest to rezultat aktyw-
ności wszystkich pracowników Sądu Najwyższego, 
którym za to zawsze dziękuję.

Chciałabym powiedzieć, że te uwagi o stwier-
dzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie, 
które tutaj zostały przedstawione, nie wynikają 
tylko z naszej oceny, naszych orzeczeń, orzeczeń 
Sądu Najwyższego. Rokrocznie kierujemy zapyta-
nia do sądów apelacyjnych, jakie widzą koniecz-
ności zmian przepisów właśnie w związku z jakąś 
rozbieżnością interpretacyjną, która się zarysowu-
je, czy trudnościami w interpretacji. Te uwagi mają 
różny charakter, bardziej poważny, mniej poważny, 
ale są wynikiem analiz dokonywanych przez sądy 
apelacyjne, które z kolei proszą swoje niższe sądy… 
Tak sprawa wygląda. Myślę, że najważniejsze z nich 
to te, które dotyczą prawa cywilnego, np. przedaw-
nienia roszczeń pasażera co do odszkodowania za 
opóźniony lot – ono w ogóle się nie przedawania 
w tej chwili – kwestii związanych z odwróconym 
kredytem hipotecznym, stosowania skargi pau-
liańskiej dla wierzytelności publicznoprawnych, 
stale powtarzającego się problemu opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania garaży wielostanowisko-
wych, o czym także w zeszłym roku mówiłam, czy 
statusu komornika jako podatnika podatku VAT, 
co jest nierozstrzygnięte. Będzie uchwała składu 
7 sędziów Sądu Najwyższego, bo były rozbieżności 
w tej trójce… Ale to jest kwestia także Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, bo chodzi o podatek VAT. 
A więc to trzeba całościowo uregulować. Dalej: 
prawo własności intelektualnej… Już w zeszłym 
roku mówiłam, że mamy tutaj różne niewłaściwe 
czy nie do końca dobre rozwiązania. Największe 
moje zdziwienie, co może wynikało z mojej niezna-
jomości rzeczy, związane jest z prawem rodzinnym 
i opiekuńczym, które w bardzo szerokim zakresie 
w tych problemach… Chodzi o porozumienia co 
do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej 
i w ogóle o władzę rodzicielską, o pozycję dziecka 
w procesie. Mamy bardzo dobre analizy Instytutu 
Wymiaru Sprawiedliwości działającego przy mini-
strze sprawiedliwości. Tym zajmują się szczególnie 
prof. Cholewińska i pan dr Domański. Należałoby, 
próbując zreformować te przepisy, zasięgnąć także 
ich rady i porady, bo to są osoby, które naprawdę 
się na tym znają, a sprawy rodzinne, szczególnie 
kwestie kontaktu z dzieckiem, są bardzo drażli-
wymi i trudnymi sprawami. Tutaj trzeba uważać 
na dobro dziecka. Dziękuję bardzo. Na tym chcia-
łabym zakończyć swoje sprawozdanie. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)
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(senator J. Rulewski) sami sędziowie mogą korzystać z takich środków. 
O ile się orientuję, tylko jeden z sędziów wystąpił, 
bo przeciwko niemu kierowano takie oskarżenia. Ja 
sama nigdy nie zdecydowałam się na wystąpienie 
osobiście przeciwko osobom, które pomawiały mnie, 
przeciwko tym mediom, uznając, że to spowoduje 
jeszcze większe rozgłoszenie tej sytuacji. Dbając 
o urząd, który sprawuję, nie chciałam tego rozgła-
szać, i uznając, że to są niszowe gazety czy media 
w internecie, które o tym piszą w sposób obrzydliwy, 
a wiem, kto to pisze, i mogę to jeszcze zgłosić, bo 
to się nie przedawniło. Teraz zastanawiam się nad 
tym, ponieważ zgłosiłam do prokuratury obrażenie 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tą drabinką, 
instalacją „Ścieżka kariery I prezes” ze stanikiem. 
Jestem wymieniona z imienia i nazwiska, ale nie 
chodzi mi tu o moje imię i nazwisko, tylko chodzi 
mi o instytucję: pierwszy prezes Sądu Najwyższego. 
W piątek właśnie idę do prokuratury w charakterze 
świadka w tej sprawie, bo ta instalacja była obfoto-
grafowywana, publicznie przedstawiona, to w tym 
miasteczku się nazywało: artystyczna instalacja. To 
mną wstrząsnęło, naprawdę uznałam, że to już jest 
przekroczenie wszelkich barier i wszelkich granic. 
I dlatego – jeżeli prokuratora nic z tym nie zrobi – 
ja sama wystąpię o ochronę dobra osobistego, bo ja 
byłam tam wymieniona z imienia i nazwiska. Nie 
można postponować kogoś, kto czterdzieści parę lat 
pracuje ciężko na swoją pozycję, i mówić, że droga 
mojej kariery to jest właśnie przez stanik. Tak to 
wygląda.

(Senator Jan Rulewski: Pani Prezes, przepra-
szam… Rzeczywiście to są rzeczy, które mogą prze-
słonić pierwsze pytanie. Chodziło mi o arbitralną 
ingerencję w zakresie kształtowania budżetu Sądu 
Najwyższego. I czy ta ingerencja pozwala na wyko-
nanie zadań Sądu Najwyższego?)

A, zapomniałam. Ja nie przypominam sobie jakiejś 
bezpośredniej ingerencji w wykonywanie budżetu, 
ponieważ budżet sądu…

(Senator Jan Rulewski: W ustalanie.)
A, ustalanie. No, ustalanie zawsze oznacza in-

gerencję, bo zawsze dostajemy mniej, niż chcemy. 
I zawsze wtedy jest problem, że czegoś nie możemy 
wykonać, np. nie możemy… Już tyle czasu, ile je-
stem prezesem, zamykamy poszczególne obszary, 
gdzie pracują sędziowie, żeby nie było tam takiego 
powszechnego dojścia, tak jak jest wszędzie, nawet 
w urzędach miasta, bo nie mamy na to pieniędzy. Na 
rok możemy to zrobić raz, czyli zamknąć jeden taki 
sektor. I to zawsze jest ograniczenie. No, ale ja myślę, 
że wszystkie służby mają swoje ograniczenia, więc ja 
bym tutaj… W zeszłym roku budżet miałam bardzo 
dobry, nie mogę tutaj narzekać, a co będzie w tym 
roku, to nie wiem.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)

Temu towarzyszy pytanie: czy sędziowie, znani 
przecież ze znajomości szczegółów prawa, nie wystę-
pują z pozwami z powodu obrażania zawodu? Każdy 
zawód w Polsce ma ochronę prawną i zarzuty, które 
kieruje prokurator generalny, w moim przekonaniu 
nie tyle oskarżają pojedynczych sędziów, ile oskarżają 
zawód sędziego.

Dalej. Czy to, co miało miejsce przed sądem 
i w Sądzie Najwyższym, czyli chuligańskie wybry-
ki, jest zgłaszane do prokuratury i jest przedmiotem 
reakcji ze strony prokuratury? Dziękuję.

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Odpowiadam od razu?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Dziękuję bardzo za uznanie pana senatora. Mamy 

bardzo dobre służby prawne w zakresie opiniowania i, 
jak uważam, jedne z najlepszych, jeśli chodzi o tech-
niczne strony różnych zagadnień.

Jeżeli chodzi o obrażanie zawodu sędziowskie-
go, to może to wykroczy trochę poza odpowiedź na 
zadane pytanie, ale powiem, że uważam, że doszło 
do niepokojącej sytuacji, że zawód sędziego jest dys-
kredytowany przez niektóre media i przez rząd. Tego 
nie odrobi się przez wiele lat. Ja już o tym mówiłam. 
I sędzia może być naprawdę sędzią tylko wtedy, kiedy 
cieszy się zaufaniem publicznym. Jeżeli to zaufanie 
zostanie mu odebrane, on już nie jest sędzią. I do 
takiej sytuacji zmierzamy. Na razie to obrażanie nas 
nie odbiło się na działalności Sądu Najwyższego, acz-
kolwiek to miasteczko, tak to ładnie nazwę, stojące 
przed Sądem Najwyższym bardzo utrudniało nam 
życie i podkopywało wiarę w to, że ktokolwiek sta-
nie w naszej obronie, ponieważ ja zawiadamiałam 
wszystkich o tym, co się dzieje, począwszy od pro-
kuratury, a skończywszy na policji, straży pożarnej, 
bo takie zagrożenie też było, itd., itd.

Jeżeli chodzi o korzystanie z art. 23 i 24 kodeksu 
cywilnego przez Sąd Najwyższy, o ochronę dobrego 
imienia Sądu Najwyższego, to ja mam ekspertyzy, już 
dawno zrobione. Nazywano nas ośmiornicą swego 
czasu w mediach, w takich mniej znanych, ale to było 
bardzo wyraźne: korupcja w Sądzie Najwyższym, 
ośmiornica. Zleciłam zatem Biuru Studiów i Analiz 
przygotowanie takiej właśnie opinii, czy ja jako Sąd 
Najwyższy mogę wystąpić o obrazę dobra osobiste-
go Sądu Najwyższego, i otrzymałam odpowiedź, 
że raczej nie, bo jesteśmy tylko statio fiscis. Jednak 
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– ma prawo zastosować bezpośrednio konstytucję. 
Ten spór między Sądem Najwyższym i Trybunałem 
Konstytucyjnym był znany, mamy bardzo dużo wy-
powiedzi prof. Garlickiego i prof. Sanetry na ten te-
mat, oni się trochę, tak powiem kolokwialnie, kłócili 
w tym zakresie. On jak gdyby odżył w tej nowej sytu-
acji. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego, że uznano, że 
w innej sytuacji, podobnej, także możemy zastosować 
konstytucję bezpośrednio. Tak myślę, że to było…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie widzę więcej zgłoszeń… A, bardzo proszę, 

pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Pani Prezes, ja właściwie mam takie dość delikat-

ne pytanie i ono jest troszeczkę obok sprawozdania, 
ale dotyczy sytuacji Sądu Najwyższego i sędziów. 

A mianowicie: jak pani ocenia zmianę prawa, któ-
ra prowadzi do tego, że w tym roku oświadczenia 
majątkowe sędziów były publikowane, a nie, tak jak 
dotąd, publikowane tylko w obiegu zamkniętym?

Ono jest delikatne dlatego, że pani osoba również 
występowała później w jakichś komentarzach praso-
wych. Mnie się wydaje, że wspomniana zmiana to 
też pewien element akcji przeciw sędziom bazują-
cej na takich niskich instynktach. Czy to faktycznie 
zwiększa również – i o to chciałbym zapytać – jakieś 
zagrożenie ze strony świata przestępczego czy szan-
tażystów w odniesieniu generalnie do sędziów? Jak 
pani ocenia tę zmianę prawa?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
No, ja oceniam tę zmianę prawa bardzo źle. 

Dawałam temu wyraz nie tylko w opiniach Sądu 
Najwyższego – bo to nie są tylko moje opinie – 
lecz także w wypowiedziach, ponieważ uważam, 
że przekazanie ciekawskim takiej informacji bar-
dzo źle przysłuży się właśnie pozycji sędziów. To 
jest zawód, który wykonuje się całe życie. Sędziów 
w małym miasteczku jest niewielu, wiadomo, kto 
jest sędzią. I wobec tego każdy sobie kliknie i wie, 
co taki sędzia ma. Ja mieszkam na Żoliborzu – jesz-
cze dokończę – i to jest jak małe miasteczko. Całe 
życie mieszkam na Żoliborzu, wszyscy mnie znają. 
I muszę powiedzieć, że osobiście w tej chwili, po 
opublikowaniu informacji o moim majątku – który 
jest znaczący, czego nigdy nie ukrywałam, ponie-
waż pochodzę z dość bogatej, zamożnej rodziny 
i pracowałam 40 lat jako radca prawny, to nie są 
pieniądze zdobyte na urzędzie sędziowskim – czu-
ję się absolutnie zagrożona. I to dochodzi do mnie 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Chciałbym zadać pani prezes pytanie, które mnie 

dręczy od czasu wydania uchwały Sądu Najwyższego, 
o której pani prezes tu dzisiaj już powiedziała. Na 
jakiej podstawie Sąd Najwyższy uznał, że będzie 
stosował niepublikowane orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, skoro konstytucja w art. 190 
ust. 3 mówi, że orzeczenie trybunału wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia? I mówi potem gdzie indziej, 
w jaki sposób to ogłoszenie powinno być dokonane. 
Przypominam sobie, że i wtedy, kiedy byłem studen-
tem, i potem, kiedy już przestałem być studentem, 
a zostałem nauczycielem akademickim… Ciągle uczy 
się studentów na studiach o tym, że nieopublikowany 
akt prawny nie obowiązuje. I że nieopublikowany 
wyrok też nie obowiązuje. No, ale tu jest taki szcze-
gólny przypadek, bo chodzi o orzeczenia trybunału, 
co do którego konstytucja nie pozostawia wątpliwości 
– nieopublikowane orzeczenie nie wchodzi w życie. 
Pozwalam sobie zadać to pytanie, bo pani prezes tego 
uzasadnienia nie przedstawiła, tylko poinformowała 
nas, że sąd postanowił stosować orzeczenie nieopu-
blikowane.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Sytuacja, w której Sąd Najwyższy stosował orze-

czenie, które jeszcze nie zostało opublikowane – jesz-
cze, bo potem było – to była sytuacja pozytywnie 
oceniona przez osoby, które uczestniczyły w sporze. 
Sąd Najwyższy i sądy mogą orzekać zgodnie z usta-
wą i konstytucją, więc chociażby już z tego SN mógł 
wywieść, że należy tutaj zastosować konstytucję. 
Abstrahując już od tych sporów politycznych, które 
w tym roku i w zeszłym roku miały miejsce, chcia-
łabym powiedzieć, że problem stosowania prawa, 
o którym sądy wiedzą, że ono już jest uchylone, ale 
termin wejścia w życie tego uchylenia jeszcze nie nad-
szedł, istnieje od wielu, wielu lat i bardzo różnie był 
traktowany. Sąd Najwyższy zawsze uznawał, że ma 
prawo stosować bezpośrednio konstytucję. I w takiej 
sytuacji, dość aberracyjnej, w której już wiemy, że coś 
jest złe, ale orzeczenie jeszcze nie weszło w życie… 
Ustalono, że wejdzie w życie, bo nie było czegoś ta-
kiego, że nie zostało opublikowane, bo ktoś nie chciał 
opublikować, tylko jeszcze nie weszło w życie, a we-
szło w życie za pół roku. Sąd Najwyższy, podobnie 
jak sądy, uznawał, że w danym przypadku – w da-
nym przypadku, bo to nie jest derogacja przepisów 
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:

Dziękuję bardzo, Pani Senator, za dobre słowa. 
Nigdy nie myślałam, że można być zawodowo dys-
kryminowanym ze względu na płeć. Były mi obce 
takie myśli. W tej chwili tak to wygląda. Jest mi 
bardzo przykro, że na stare lata mnie to dotknęło.

Jeżeli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego, to 
oczywiście sytuacja nie jest różowa. To wiadomo. 
W znacznej części są to młodzi sędziowie, ale dużo 
jest też takich, którzy mogliby skorzystać z prawa do 
przejścia w stan spoczynku, szczególnie w 2017 r. 
Ja nie zaobserwowałam, żeby oni odchodzili. Oni 
bardzo kochają swój zawód i ci, którzy są zdrowi, 
woleliby zostać i pracować do siedemdziesiątego 
drugiego roku życia, niż odejść. Nie zauważyłam 
żadnej ucieczki, ale nie wiem, jak będzie dalej. Na 
razie wszyscy cieszymy się z tego, że obchodzi-
my 100-lecie Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że 
dane nam będzie uczcić tę rocznicę we wrześniu. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Prezes, ja również gratuluję niezłomno-
ści charakteru. Pani przykład jest bardzo ważny 
dla całego środowiska i dla Polaków. Obradujemy 
w szczególnym dniu, więc chciałbym zapytać – 
chociaż sprawozdanie dotyczy roku ubiegłego – 
czy Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie 
przyjętej dzisiaj przez Sejm ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jaka to 
była opinia? Pytam, bo nie wiem, ile będziemy 
mieli godzin czy minut na to, żeby zapoznać się 
z opiniami.

Drugie pytanie. Wspomniała pani, że zajmujecie 
się także prawem europejskim. Mówiła pani o Karcie 
Praw Podstawowych. Jak wiadomo, Polska i Wielka 
Brytania nie przyjęły wprost tej karty w traktacie 
lizbońskim i jest spór co do tego, na ile ma ona zasto-
sowanie w Polsce. Słyszę na ten temat bardzo różne 
opinie. Jakie jest tu stanowisko Sądu Najwyższego? 
W jakim zakresie zajmowaliście się państwo sprawą 
tej karty?

Ze spraw bardzo szczegółowych… Czy mogłaby 
pani prezes odnieść się do kwestii dotyczącej odwró-
conego kredytu hipotecznego? Wydaje mi się, że my 
jako Izba być może będziemy wracać do tej ustawy, 
bo ustawa została uchwalona, a ofert praktycznie nie 

w tej chwili. Żałuję, że nie napisałam do prezydenta, 
żeby nie publikował tych moich oświadczeń. Choć 
z premedytacją nie napisałam, bo wiedziałam, że 
zaraz będzie gwałt, że co ona tam ukrywa. A wia-
domo, że nasze oświadczenia zawsze były jawne dla 
służb i służby mogły sobie to zbadać. I nie ma co 
ukrywać, ale nie ma też powodu, żeby media, róż-
nego autoramentu „Fakty”, wytrząsały się nad tym, 
i mówiły: patrzcie państwo, jaka ona jest bogata. Ja 
wszystkim mówiłam, że jestem najbogatszym sędzią 
Sądu Najwyższego. Bo ja znałam te oświadczenia. 
I trudno. I właściwie w normalnym państwie byłaby 
to chluba. (Oklaski)

(Senator Michał Seweryński: Senatorów to też 
dotyczy.)

Senatorów może też, ale na chwilę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Prezes, ja w zasadzie jakby kontynuując ten 

poprzedni wątek, chciałabym się przyłączyć do po-
dziękowań za przygotowanie, w bardzo trudnych wa-
runkach, nie ukrywam, tego sprawozdania, które ze 
spokojem zostało przekazane. Ale przede wszystkim 
chciałabym również przyłączyć się do tych głosów, 
które powinny wybrzmieć tutaj i w każdej jednej 
izbie, wśród ludzi, którzy szanują nie tylko wolność 
wypowiedzi, ale w ogóle wolność człowieka. Bo to 
jest normalne draństwo i chamstwo, jeżeli się wypisu-
je takie szowinistyczne teksty na temat kobiet w poli-
tyce czy kobiet na wysokim stanowisku, dając jakby 
upust swoim naprawdę podłym… No, już zakończę 
na tym… Nie ocenia się kobiety po tym, co potrafi 
i czy jest przygotowana do wykonywania zawodu, 
do pełnienia funkcji. Podstawą oceny jest określenie 
płci. I to musi wybrzmieć. Również tutaj.

Moje pytanie brzmi tak. Pani Profesor, czy 
w związku z atakami na sędziów, na sądownictwo, 
m.in. również na Sąd Najwyższy… To się wyczu-
wa, że zmiany, które nastąpiły, które są faktem, do-
tkną również Sąd Najwyższy. Pani Prezes, zapytam 
wprost: czy z tego powodu były już odejścia ludzi, 
sędziów, którzy są przygotowani… Do bycia dobrym 
sędzią w Sądzie Najwyższym potrzebne są lata prak-
tyki, wykonywania zawodu. Czy dużo było takich 
odejść, takich jakby profilaktycznych, mających na 
celu to, żeby nie przechodzić w przyszłości przez tę 
mordęgę? Dziękuję bardzo.
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(senator M. Augustyn) nia ogólne sędziów Sądu Najwyższego? Był zwyczaj, 
pamiętam, że przychodzili przedstawiciele władz naj-
wyższych, a kiedy nie mogli, to przysyłali swoich wy-
sokich przedstawicieli. Jak pani ocenia tę współpracę?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Niestety muszę powiedzieć, że w zakresie przy-

chodzenia na moje zaproszenie na zgromadzenia 
ogólne to z roku na rok jest gorzej. Rozumiem to 
jako niechęć do mojej osoby, bo zawsze są wszyscy 
zapraszani, ale ich nie ma. No i trudno. Są tam jacyś 
przedstawiciele, tylko nie takiej rangi, jakiej bym 
się spodziewała. Pamiętam, że kiedy byłam jesz-
cze pracownikiem Sądu Najwyższego, to pan prof. 
Kaczyński bywał na zgromadzeniach. Teraz prezy-
dent w ogóle nie bywa. No, trudno. Taka jest sytuacja.

Jeżeli chodzi o kontakty bezpośrednie, takie, które 
są w pracy, to właściwie z panią premier nie mam 
żadnych kontaktów, z panem ministrem Ziobrą tylko 
wtedy, kiedy proszę o delegacje. Ostatnio w ogóle 
nie otrzymuję tych delegacji, więc też już nie mam 
za dobrych kontaktów. Rozumiem, że to jest jakaś 
polityka na dalsze…

(Senator Piotr Zientarski: Delegacje dla sędziów.)
Delegacje do Sądu Najwyższego sędziów apelacyj-

nych, ponieważ zwykle wyglądało to tak, że spraw-
dzaliśmy tych sędziów, którzy nam się wydawali, 
na podstawie uzasadnień, bardzo dobrzy w pracy 
w Sądzie Najwyższym, takie delegacje na 3 miesią-
ce. Jak mówiłam, 3 sędziów było na takich delega-
cjach w zeszłym roku. W tym roku nie mamy chyba 
żadnego w tej chwili, mimo że jakoś tam występuję, 
staram się o to, bo nie ma innej drogi awansu dla tych 
sędziów. Należałoby to unormalnić.

A jeżeli chodzi o pana prezydenta, to teraz wystąpi-
łam o różne medale z okazji 100-lecia dla pracowników 
administracyjnych Sądu Najwyższego, którzy pracują 
w sądzie ponad 20 lat. Myślę, że może dostanę te medale, 
bo one są dla ludzi, nie dla sędziów, tylko dla ludzi, któ-
rzy pracują w sądzie od wielu, wielu lat. Ale zobaczymy.

Jeśli chodzi o mianowania, to na razie to wyglą-
dało dość dobrze. Ale zobaczymy, bo teraz mam 3 
bardzo młodych ludzi, którzy oczekują na podpis pana 
prezydenta i wręczenie nominacji. Zobaczymy, jak to 
będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że też dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Prezes, dziękuję za to, że pani udo-

wadnia, że sędziowie są ludźmi i że pani o tym mówi, 

ma. Wobec tego coś jest nie tak. Być może państwa 
opinia byłaby tu pomocna.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Może odpowiem od razu na pytanie o kredyt. Ja 

nie jestem fachowcem w tym zakresie, jestem pracu-
siem. Ale chodzi o to, że w przepisach dotyczących 
odwróconego kredytu hipotecznego brakuje wyma-
gania, aby formularz informacyjny w postaci elektro-
nicznej został przekazany kredytobiorcy na trwałym 
nośniku. Oni nie dostają takich właśnie informacji na 
trwałym nośniku. Wszystkie te dokładne informacje 
są na stronie 13, panie Senatorze. Nie będę czytać, bo 
sama się dobrze nie orientuję. Ale zmiany wymaga też 
art. 15 – tak ci moi twórcy piszą – sankcje obniżenia 
kosztów kredytu. To są dość duże problemy i może 
dlatego te kredyty odwrócone nie działają. Myślę też, 
że i ze względów tradycyjnych, że ludzie nie chcą 
pozbywać się mieszkań. Co najwyżej z kredytu od-
wróconego skorzystają ci, którzy nie mają dzieci. 
Myślę, że w tradycji tak jest.

Zapomniałam tych pierwszych pytań, nie zapisa-
łam ich sobie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Stanowisko pań-
stwa w sprawie…)

Karty?
(Senator Mieczysław Augustyn: Stanowisko 

w sprawie KRS i Karty Praw Podstawowych.)
Opinie o KRS i o zmianie ustawy o ustroju sądów 

powszechnych są opublikowane na stronie interne-
towej Sądu Najwyższego. One były przekazywane 
i były negatywne. No, może nie tak en bloc, ale co 
do tych zasadniczych punktów… Ale raczej tak za-
sadniczo były negatywne.

Jeżeli chodzi o Kartę Praw Podstawowych, to Sąd 
Najwyższy miękko się wypowiada, ale zawsze idzie 
w takim kierunku, że trzeba uwzględniać ducha tej kar-
ty. No, nie powie, że jest to sztywne prawo, ale ducha 
trzeba przestrzegać w jakimś zakresie. I do tego zmie-
rzają wypowiedzi, także jeśli chodzi o naukę, szczegól-
nie w zakresie prawa pracy, o czym mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Prezes, niech pani powie, jak wygląda 

współpraca z innymi organami władzy publicznej. 
Chodzi mi o prezydenta, premiera, marszałków Sejmu 
i Senatu. Czy oni choćby przychodzą na zgromadze-



93
45. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2017 r.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016

(senator B. Zdrojewska) bycia, kontaktowania się z przyjaciółmi, ze znajomymi, 
szczególnie jeżeli jest w małej miejscowości. To jest taki 
trochę książęcy zawód. No ale tak jest, a jak będzie, 
zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie też dobrze.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam. 
Jeszcze pytałam o te reakcje zagraniczne, Pani 
Prezes.)

Reakcje zagraniczne są kierowane bardziej do 
Krajowej Rady Sądownictwa. Ja mam bezpośrednią 
więź z siecią sędziów sądów najwyższych. Tą reakcją 
jest takie zadziwienie. Mamy tam takie różne listy 
poparcia. Oni się tam zbierają. To jest dużo państw, 
tak że to bardzo długo trwa. Oczywiście jest duże 
zaniepokojenie takimi szybkimi zmianami idącymi, 
niestety, w jednym kierunku. To jest ważne, ale to 
chyba nie uzdrowi naszego sądownictwa ani nie zmie-
ni kierunku zmian. Ja teraz oczekuję zmian w Sądzie 
Najwyższym.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Najpierw jednak pytanie trochę, powiedziałbym, 

poniżej pasa. Ale właśnie w trakcie pani wystąpienia 
dzwonił…

(Głos z sali: Profesor.)
…profesor z dużą praktyką – tak to określę. Kiedy 

dowiedział się, że ma nie przeszkadzać, to powie-
dział: a to jest komunistyczny sąd. To jest opinia nie 
tylko profesora. Wiele środowisk nawet tu, na tej 
sali, takie opinie wypowiada. Wobec tego pytanie, 
że tak powiem, geologiczne: ile osób w składzie Sądu 
Najwyższego w okresie minionego peerelu pełniło 
funkcje, powiedzmy, sędziego o wpływach, czyli pre-
zesa sądu okręgowego, wojewódzkiego? A może też 
byli sędziami Sądu Najwyższego? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Podkreśliła pani prezes, że zaj-
mowała się pani prawem pracy. Czy mogłaby pani, 
Pani Prezes, wyjaśnić, dlaczego w Polsce powsta-
ła olbrzymia szara strefa w związku z określaniem 
umów o pracę? Wiele sądów okręgowych wydawało 
różne wyroki. Ja nie pamiętam, żeby Sąd Najwyższy 
w sposób jednoznaczny, czyli przy pomocy uchwały, 
może nawet więcej niż uchwały, wyznaczył grani-
ce tej szarej strefie przy tzw. śmieciówce. A co pani 
w ogóle o tym sądzi?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Jak przejdę do tego, to dużo powiem.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

bo wydaje mi się, że do tej pory za mało sędziowie się 
odzywali i za mało rozmawiali ze społeczeństwem. 
Chciałabym podziękować za to, że pani to wyjaśnia 
i że pani staje przed ludźmi, przedstawia sytuację, 
którą mamy w tej chwili. Chciałabym złożyć na pani 
ręce serdeczne życzenia z okazji 100-lecia powstania 
odrodzonego sądownictwa dla wszystkich sędziów, 
ale też dla pracowników Sądu Najwyższego, chociaż 
uważam, że jest to czarny rok polskiego sądownictwa. 

I właśnie, Pani Prezes, chciałabym zapytać o za-
graniczne reakcje na sytuację w polskim sądownic-
twie.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Przede wszystkim dziękuję bardzo za słowa otuchy. 

Myślę, że każdy robi to, co uważa, że powinien robić. 
Chciałabym powiedzieć, że sędziowie nie mówili o pra-
cy sądów dlatego, że zawsze im się wpajało, że sędzia 
wypowiada się tylko poprzez orzeczenia i w ogóle nie 
było takiej możliwości, żeby sędzia gdzieś chodził i opo-
wiadał komuś, jak to on ciężko czy nieciężko pracuje, 
jakie były powody wydania takiego czy innego wyroku. 
To było w ramach szkoleń sędziów absolutnie normą. 
Sędziowie nie są przyzwyczajeni do występowania 
w mediach. My się tego uczymy, uczy się tego Krajowa 
Rada Sądownictwa. Ja w tej chwili mam fantastycznego 
rzecznika prasowego, sędziego, ale takie kwiatuszki nie 
rodzą się na kamieniu, to jest jeden… I jak on jest chory, 
nikt inny nie chce pójść do mediów, bo sędziowie nie 
umieją tego… Ja też za bardzo nie umiem, chociaż ja 
mam taką swadę akademicką, więc mnie jest łatwiej. Ale 
sędzia wypowiada się przez wyroki. Taka jest sytuacja, 
taka narracja jest w tej chwili, że sędzia ma być z tłumem 
i wszystko mu wyjaśniać. To jest bardzo populistyczne. 
Naprawdę to obniża autorytet i bardzo się boję, co będzie 
za 3 lata. Nie będzie sędziów, takich naprawdę sędziów, 
bo nie będą mieli autorytetu, żeby byli najwspanialsi… 
Bo ten autorytet legł w gruzach… (oklaski) Dziękuję 
bardzo, ale nie chodzi o to, żebyście państwo przyznali 
mi rację, ja po prostu mam takie poczucie… Ja pochodzę 
z rodziny półsędziowskiej, moja mama była sędzią. Jej 
marzeniem było to, żebym ja była sędzią, uważała to 
za najwspanialszy wolnościowy zawód. Nie wiem, czy 
teraz tak by to oceniła. Bardzo namawiała mnie, żebym 
poszła w jej ślady, i ja to zrobiłam, no i teraz jestem sę-
dzią, już trudno… może nie trudno, bo może tak trzeba 
było zrobić, żeby można było powiedzieć, że jednak 
większość sędziów to naprawdę bardzo porządni ludzie. 
To, że są przypadki, 4 czy 5, że ktoś zaklął, że źle się 
zachował, to jest naprawdę niewiele. Sędzia nie pójdzie 
na otwartą zabawę, bo on się będzie bał, że poderwie 
swój autorytet. On jest stale ograniczony co do sposobu 
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) Zresztą te uprawnienia były przyznawane także w sa-
mych umowach-zleceniach, ja to badałam. Czyli to nie 
jest taki duży problem. Teraz, gdy wprowadziliśmy to 
minimalne wynagrodzenie, to właściwie status ekono-
miczny, ja nie mówię, że cały socjalny, bo pracownik 
zawsze jest objęty tą większą otoczką stabilizacji zatrud-
nienia… Ale już jest bardzo dobrze, bo ubezpieczenia 
społeczne są takie same, Fundusz Pracy jest taki sam, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
jest taki sam. To jest zlecenie. Inna sprawa to umowa 
o dzieło, ale nie możemy powiedzieć, że umowa o dzieło 
ma przestać istnieć, bo ta umowa o dzieło jest potrzebna. 
Jak chcemy sobie zatrudnić malarza do tynków czy 
kogoś, kto wymalowałby nam portret, to potrzebujemy 
umowy o dzieło, a nie zlecenia.

Teraz w Sądzie Najwyższym ta granica bardzo się 
przesunęła. Ja tu nie jestem zgodna z moją izbą. Oni 
stoją na stanowisku, że właściwie umowa o dzieło to 
jest tylko ta umowa, która dotyczy pracy zawierającej 
element twórczy. Odmawiają statusu umowy o dzieło 
umowom zawieranym z muzykami, mówiąc, że każdy 
może sobie zagrać w orkiestrze. Ja nie wiem, czy to 
jest słuszne. Moim zdaniem nie, ale nie mówię tego 
jako prezes, bo Sąd Najwyższy tak powiedział i to 
jest święte, tylko jako naukowiec.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
(Senator Jan Rulewski: W kwestii sprostowania, 

Panie Marszałku. Można?)
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Moja…)
Proszę włączyć mikrofon, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Umowa-zlecenie i umowy śmieciowe rzeczywiście 

zbliżają się do rodzaju umów o pracę, ale np. kobiety 
nie mają w tych przypadkach przynajmniej 10 świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy.

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Ale zawsze mają mieć, Panie Senatorze?)

Mówię, że tym się różnią…

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
A to ja wiem, że się różnią, ale to jest kwestia 

samego kodeksu pracy, a nie zabezpieczenia socjal-
nego. Ale czy mają mieć? Ja zresztą zawsze się różnię 
z panem senatorem…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
…bo i w sprawie studentów, i ubezpieczeń, i róż-

nych spraw…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…w Sejmie dawnych lat też się kłóciliśmy.

Akurat zajmuję się prawem zatrudnienia, tak że 
mogę mówić.

A od naukowej strony – jeżeli chodzi o tych sędziów 
Sądu Najwyższego, to ja taką granicę robię powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Bo nie wiem, jak inaczej.

Miałam pytanie od pana senatora Jackowskiego. 
Nie ma go, a chciałam się zapytać, czego właściwie 
ono dotyczyło, tak dokładnie…

Liczba sędziów orzekających w peerelu… Było 
takie pytanie. Ja odpowiedziałam, że tych sędziów 
było 18 w jednej izbie i 18 w drugiej, czyli 36, i jesz-
cze paru w innej. Ale „orzekających w peerelu” to 
znaczy, że byli sędziami przed 1989 r. To są osoby 
powyżej sześćdziesiątego roku życia. Sędziowie Sądu 
Najwyższego to nie są bardzo młode osoby, to są 
raczej starsze osoby, bo tak kariera się toczy. A więc 
ci powyżej sześćdziesiątego roku życia to są tacy 
jak ja. To zaczynali pracę w 1975 r. Jak oni w 1970 r. 
skończyli… Ja mam 65 lat. Oni mają 60. To trochę 
później. To oni zrobili aplikację i poszli do sądu…

(Senator Jan Rulewski: Ale chyba nie do Sądu 
Najwyższego.)

Do rejonowego. Ale ja miałam pytanie o to, do 
jakiego. Wpisałam jakiego. Wszystko tam wpisałam. 
To państwo macie.

Tych sędziów jest jak gdyby połowa. Ale to nie 
jest jakiś peerel. Nie można powiedzieć, że ja jestem 
pracownikiem peerelu. Chyba że można… Urodzona 
w 1952 r., to może można. Czyli, generalnie rzecz 
biorąc, taką listę zrobiłam, na okoliczność związaną 
z wiekiem powyżej 60 lat, na czerwiec 2016 r. Bo 
myślałam, że będzie obniżony wiek. Chciałam się 
przygotować do ewentualnych odpraw. Wyszło mi, 
że połowa Sądu Najwyższego byłaby zwolniona.

(Senator Jan Rulewski: A ilu z nich pełniło kie-
rownicze funkcje, bo…)

Nikt nie pełnił, Panie Senatorze. No, jakie kie-
rownicze funkcje?

(Senator Jan Rulewski: No, takie są…)
Z peerelu już nie ma żadnego, nikogo z tych, co 

tam dawniej orzekali. W 1989 r. to było w ogóle kilku-
nastu sędziów, którzy po zlikwidowaniu starego Sądu 
Najwyższego i stworzeniu nowego zostali wchłonięci. 
Nie ma, ale mówi się, że jesteśmy sędziami z peerelu.

Jeśli chodzi o umowy śmieciowe – nie lubię tej na-
zwy – to nie są to żadne umowy śmieciowe. To są umo-
wy prawa cywilnego, które często są wykorzystywane 
do złych celów, ale to nie znaczy, że one są śmieciowe. 
Te umowy są już faktem w naszym życiu gospodar-
czym, ja tak uważam, patrząc na to naukowo. Wobec 
tego nie można powiedzieć, że ich nie ma i że ich nie 
będzie, tylko trzeba je ucywilizować. I to się w tej chwili 
dzieje, ustawodawca przyznaje zleceniobiorcom upraw-
nienia prawnopracownicze w bardzo szerokim zakresie. 
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wygląda. To byłyby te mankamenty. Takie rozwiąza-
nia na pewno by przyspieszyły pracę sądów.

Trzecia sprawa – pan senator powiedział, że 3 – 
może najbardziej widoczna i mogąca przyspieszyć tę 
pracę od razu, wiąże się ze zmniejszeniem kognicji 
sądów. Sądy mają zbyt wiele spraw do rozstrzyga-
nia, ale to jest zrozumiałe historycznie. Po 1989 r. 
nikt nie chciał chodzić do żadnych komisji pojed-
nawczych i innych takich, bo miał zaufanie tylko do 
sądu. I wszystko się dawało do sądu. Teraz te sądy 
są niewydolne, bo mają tak strasznie dużo spraw. Ja 
spotykam sędziów rejonowych, rodzinnych, którzy 
mają, jak to oni mówią, w biegu po 700 spraw. To jest 
po prostu nie do opanowania. Proszę sobie wyobrazić 
szafy, w których leżą akta 700 spraw. To można się 
psychicznie nadłamać. A więc trzeba by było ograni-
czyć tę kognicję i bardzo propagować alternatywne 
sposoby rozstrzygania sporów, tyle że one już od paru 
lat są propagowane, a ludzie i tak idą do sądu. To jest 
dla mnie dziwne, bo z jednej strony nie lubią tych 
sądów, plwają na te sądy, a z drugiej strony, jak mają 
orzeczenie komisji czy jakiegoś innego organu, arbi-
trażu… Jak mają klauzulę, że mogą do sądu, to zaraz 
myk do tego sądu. A wtedy to się mija z celem. Te 
wszystkie arbitraże gospodarcze oczywiście bardzo 
szybko rozstrzygają sprawy, tylko że, proszę zwrócić 
uwagę, wpisy w tych dużych sprawach gospodarczych 
są duże i to wszystko idzie do ręki tych arbitrów i tej 
instytucji, a sędzia sądu… Ja sobie zrobiłam takie 
wyliczenia, jak mówili, że to są takie tłuste koty. 
Godzina pracy sędziego sądu rejonowego – to było 
na początku mojej kadencji – kosztowała 42 zł, a sądu 
apelacyjnego 72 zł. No więc… To na pewno usprawni-
łoby pracę – trochę pieniędzy i zmniejszenie kognicji. 
No i te szkolenia, bo to też jest ważne, ale tu trzeba 
by szkolić stale.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Cichoń.
(Senator Ryszard Majer: Mogę dopytać, Panie 

Marszałku?)
Proszę.

Senator Ryszard Majer:

Nie w trybie sprostowania, ale w trybie dopytania. 
Pani prezes była łaskawa powiedzieć o wyalienowa-
niu sędziów z powodu braku szkoleń z rzeczywistości. 

Czy pani prezes ma na myśli pewien system, który 
zakładałby zobligowanie sędziego do uczestnictwa 
w szkoleniach, czy też dobrowolność w tym zakresie, 
czyli to, że jak ktoś chce, to uczestniczy, a jak ktoś 
nie chce, to nie uczestniczy? Czy mówimy o jakimś 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Prezes, za odpowiedzi na 
wszystkie pytania.

Otwieram…
Przepraszam, jeszcze jest pytanie.
Pan senator Majer. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes! 

Słuchając pani wystąpienia, mam wrażenie, że system 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest dość idealny. 
I teraz przyszła grupa polityczna, która usiłuje go 
jakby popsuć wbrew wszystkim. 

Gdyby pani prezes miała krytycznie się przyj-
rzeć temu, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości 
w Polsce, i wskazać jego, powiedzmy, 3 najpoważ-
niejsze mankamenty, to co by pani prezes tu zaliczyła, 
jakie byłyby 3 najpoważniejsze mankamenty obec-
nego wymiaru sprawiedliwości, pomijając kwestie 
polityczne?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Zbyt małe nakłady finansowe na organizację wy-

miaru sprawiedliwości, na sądy, nie na sędziów, tylko 
na sądy; zbyt mała liczba asystentów i tych służb 
pomocniczych, co spowalnia prace. Na Zachodzie jest 
to wykorzystywane w większym zakresie. Szkolenie. 
Uważam, że kariera zawodowa sędziego od początku 
do końca w sądzie troszeczkę alienuje go, odsuwa od 
życia gospodarczego. Ja mam inną karierę i dlatego 
mam inny punkt widzenia. Uważam, że tak szybko 
zmienia się sytuacja gospodarczo-społeczno-ekono-
miczno-elektroniczna, że… Sędzia musi to zobaczyć 
i musi to poczuć. Nawet ten sędzia, który orzeka 
w sprawach pracowniczych, musi poznać, jak działa 
spółka. Czy wykład, czy… Najlepiej to żeby tam po-
szedł i sam zobaczył, jak to wygląda. Ja widzę, że czę-
sto dalekie od rzeczywistości jest… Rozwiązaniem 
mogłoby też być korzystanie z biegłych w większym 
zakresie, ale sędziowie nie lubią korzystać z biegłych, 
bo to zawsze jest punkt widzenia innej osoby. Na 
takie szkolenia w trakcie wykonywania zawodu ja 
bym bardzo mocno stawiała. One były prowadzone, 
stąd ja tak mocno o tym mówię. Przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości były prowadzone takie szkolenia 
ze środków unijnych. Uniwersytet Warszawski pro-
wadził takie szkolenia. Ja robiłam taki program dla 
sędziów pracy i poza zajęciami z prawa unijnego 
ubezpieczeniowego – to są bardzo trudne zagadnienia 
transgraniczne – umieściłam w nim parę godzin na 
temat spółek. I to cieszyło się największym uznaniem 
tych sędziów, bo oni już zapomnieli ze studiów, jak to 
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(senator R. Majer) dził, że nie ma żadnej przewlekłości postępowania, 
i tłumaczył, że jesteśmy związani tylko badaniem po-
stępowania na etapie prac sądu apelacyjnego. A prze-
cież człowiekowi, który ma sprawę w sądzie i który 
ma prawo oczekiwać, zgodnie z art. 45 konstytucji, 
że jego sprawa zostanie rozpoznana w rozsądnym 
terminie, nie chodzi o sztuczne rozważania na temat 
tego, na jakim etapie to postępowanie jest dotknięte 
przewlekłością. Być może postępowanie przed sądem 
apelacyjnym, które trwa parę miesięcy czy nawet rok, 
rzeczywiście nie jest jeszcze przewlekłe. Tyle tylko 
że temu komuś chodzi o to, że ono wcześniej trwało 
9 czy 10 lat. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Sąd Najwyższy dawał przedziwne 
interpretacje, w ramach których domagał się, żeby 
człowiek, który składa skargę, dowodził, jakie-
go rodzaju czynności procesowych sąd nie podjął 
bądź też że podjął je zbyt późno, co doprowadziło 
do przewlekłości postepowania. Tego typu wymogi 
formułowane przez Sąd Najwyższy, którymi z racji 
autorytetu Sądu Najwyższego kierowały się sądy niż-
szych instancji, były ewidentnie sprzeczne z orzecz-
nictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu, który wskazywał, że należy badać ca-
łość postępowania, od momentu wniesienia wniosku 
czy pozwu do momentu zakończenia postępowania 
egzekucyjnego. Czy Sąd Najwyższy wyciągnął z tego 
jakieś wnioski?

Ja wiem, że w końcu pojawiła się uchwała, podjęta 
chyba w izbie pracy w 2013 r., w której stwierdzono, 
że należy brać pod uwagę całość postępowania. Tak 
że chwała izbie pracy, którą reprezentuje pani prezes.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Już wcześniej izba pracy mówiła o fragmentary-

zowaniu.
Ja winię samą siebie, że nie jestem bardzo dobrze 

przygotowana do odpowiedzi na to pytanie. Pan se-
nator zawsze mi je zadaje i myślałam, że tym razem 
już go nie zada.

Przewlekłość postępowania wynika nie tylko 
z działań sądów, ale też z liczby spraw, działań ad-
wokatów itd. Rzeczywiście kwestia fragmentaryzacji 
była podnoszona w izbie pracy, ale nie było wtedy 
takiego orzecznictwa trybunału. Jak tylko trybunał 
orzekł, że to wszystko ma być rozpatrywane razem, to 
my też od razu orzekliśmy, że wszystko razem. I tylko 
nie chciałabym, żebyśmy wylali dziecko z kąpielą. 
Szybkość postępowania jest walorem procesu, ale nie 
jest jedyną przesłanką dobrze rozstrzyganej sprawy. 
Sprawa ma być rozstrzygnięta sprawiedliwie, a nie 
szybko. Bo przecież szybko, to można ciach, ciach 
i już: ty jesteś winien, ty niewinien. Nagromadzenie 
materiału dowodowego przez strony też powoduje, 

zorganizowanym systemie, który powodowałby, że 
sędzia, nie wiem, w ciągu 5 lat musi uczestniczyć 
w 3 szkoleniach? Czy Sąd Najwyższy coś takiego 
proponuje?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Nie wiem, nie lubię takich przymusów, ale ad-

wokaci, radcowie prawni mają taki przymus i mu-
szą zaliczyć ileś szkoleń w trakcie roku czy dwóch 
lat. Z tego, co się zorientowałam, bo uczestniczyłam 
w takich szkoleniach, wynika, że sędziowie bardzo, 
bardzo chętnie na nie jeżdżą, ale nie dla wszystkich są 
miejsca. I wtedy też nie dla wszystkich były miejsca. 
To były szkolenia unijne z ministerstwa. Takie szkole-
nie dla sędziów wiąże się z nakładami finansowymi.

Nie chcę powiedzieć, że oni są wyalienowani, ale 
oni poruszają się w obrębie swojej dziedziny prawa, 
np. prawa pracy czy ubezpieczeń. Ale takie prawo 
pracy działa w środku pewnej całości i jest tylko 
trybikiem w gospodarce. Tak więc trzeba wiedzieć, 
na czym to wszystko polega. Taka wiedza zawsze 
dobrze robi.

Prof. Zieliński powiedział mi kiedyś tak: im więcej 
przeczyta pani ustaw, tym lepiej. Ja narzekałam na 
aplikacji radcowskiej, że muszę czytać tyle ustaw.

(Głos z sali: Czyli system czy kursy?)
Kursy, dużo kursów. Wtedy wszyscy na nie poja-

dą. A najlepiej by było, jakby był system.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo. Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Prezes, skoro z naszym wymiarem spra-

wiedliwości podobno nie jest tak źle, to dlaczego 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 
w pilotażowej sprawie Rutkowski przeciwko Polsce, 
w wyroku z lipca 2015 r. stwierdził, że Polska cierpi na 
systemowy problem przewlekłości postępowań i bra-
ku właściwej reakcji na skargi, które ludzie składają 
na podstawie krajowej instytucji skargi na przewle-
kłość postępowania z roku 2004? Ta instytucja obo-
wiązuje już od 13 lat. Do tego wszystkiego przyczynił 
się niestety Sąd Najwyższy, bo – przypomnę – to Sąd 
Najwyższy tak zinterpretował tę ustawę, że właści-
wie ją ubezskutecznił. Przede wszystkim wprowadził 
do interpretacji fragmentaryzację etapu postępowa-
nia. Jeżeli ktoś się skarżył, że postępowanie w jego 
sprawie trwa 10 lat, a sprawa od roku jest na etapie 
postępowania apelacyjnego, to Sąd Najwyższy twier-
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(pierwszy prezes M. Gersdorf) Najwyższego, można powiedzieć, że ze szkodą w ogóle 
dla wymiaru sprawiedliwości, dla ludzi, jak i również 
w pewnym sensie dla nauki prawa. Bo przecież często 
Sąd Najwyższy, rozpoznając te sprawy, przyczynia 
się do rozwoju orzecznictwa i również nauki prawa. 
Tymczasem szereg spraw umknął w tej chwili w ogóle 
Sądowi Najwyższemu. Dziękuję.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf:
Ja bym powiedziała tak: nic nie może wiecznie 

trwać. Spór też nie może wiecznie trwać i wobec tego 
kiedyś musi się zakończyć prawomocnym rozstrzygnię-
ciem niewzruszalnym. Wprowadzono po przemianach, 
zamiast rewizji nadzwyczajnej, która była środkiem 
nadzwyczajnym, ale z którego mogły korzystać tylko 
niektóre podmioty – minister sprawiedliwości, pierw-
szy prezes, prokurator generalny – instrument skargi 
kasacyjnej należnej każdemu. Ale to nie jest trzeci 
stopień rozstrzygnięcia sprawy, to nie jest trzecia in-
stancja dla każdego, tylko wtedy, gdy chodzi o sprawy 
ważne, które mają walor albo zagadnienia prawnego, 
albo rozbieżnictwa, albo takie, w których nieważność 
postępowania wchodzi w grę. A ludzie chcieliby, żeby 
jeszcze Sąd Najwyższy ich sprawą się zajął i zobaczył, 
że ktoś jest niesprawiedliwie osądzony. Połowa osób, 
które są w sądzie, jest niezadowolonych, bo przegrała; 
z tych, co wygrali, połowa też jest niezadowolona, bo 
za mało wygrali. Tak więc siłą rzeczy dużo osób, które 
były w sądzie, jest niezadowolonych. Rzadko pojawia 
się ktoś taki, kto przegra i powie: no tak, rzeczywiście 
nie miałem racji. Była próba wprowadzenia skargi kasa-
cyjnej dla wszystkich – Sąd Najwyższy prawie zawalił 
się pod tym i zaczął szukać instrumentów ograniczają-
cych, dlatego zmieniono kasację na skargę kasacyjną… 
albo odwrotnie. Popatrzmy na dokonania francuskiego 
sądu kasacyjnego, który w ogóle nie wychodzi z tych 
zaległości. Tam czy we Włoszech w ogóle nie było-
by mowy o jakichś 10 miesiącach – a my tu orzekamy 
w 10 czy 12 miesięcy najdłużej – trzeba by było lat, żeby 
tak szybko to poszło. Wczoraj się dowiedziałam od pana 
mecenasa Chmaja – w telewizji mówił – że w NSA to 
będzie się czekało 2 lata na sprawę. A oni mi się chwalą, 
że orzekają w 2 miesiące. To ja nie wiem jak. No, ale 
oni pewnie też WSA biorą pod uwagę w tych perspek-
tywach… Tak czy inaczej to musi być nadzwyczajny 
środek, bo nie damy sobie rady z trzecią instancją. Bo 
jak to ograniczyć? Oczywiście to jest kwestia mojej 
oceny jako prawnika, natomiast ustawodawca może 
powiedzieć: naród chce mieć trzecią instancję. Koszty 
tego na pewno będą bardzo duże. Trzecia instancja to 
trzecia instancja, każdy może przyjść. Ja nie wiem, czy 
Sąd Najwyższy musi się zajmować np. eksmisją, wy-
starczy, że sądy drugiej instancji się tym zajmą. To też 
można badać od strony naukowej.

że to się przewleka, przesłuchiwanie tych świadków. 
Oczywiście możemy powiedzieć: sędzia powinien so-
bie wybrać. Ale on się boi uchylenia itd. Niemniej nie 
jest dopuszczalne, żeby po 10 lat toczyły się procesy. 
To jest wadliwe i patrzymy na to z perspektywy ca-
łego procesu, nie wiem, czy też egzekucji, nie jestem 
pewna, i tak orzekamy w tych sprawach. Z tym że 
te odszkodowania nie są duże. Ale to nie jest nasza 
wina, tylko ustawodawcy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Prezes, ja, analizując tę statystykę, zauważy-

łem jedno: blisko 70% skarg kasacyjnych, bo bodajże 
68%, jest załatwianych na etapie przedsądu, czyli 
odmową przyjęcia do rozpoznania, a potem z tych 
30% czy 32% zaledwie połowa jest uwzględniana. 
Czyli można by powiedzieć, że w sumie 85% skarg 
kasacyjnych jest nieskutecznych. 

Czy nie sądzi pani prezes – podobnie zresztą jest 
w kwestii skargi o stwierdzenie niezgodności orze-
czenia z prawem, też śladowe ilości tych skarg są 
uwzględniane – że występuje jakiś mankament w sa-
mej instytucji czy to skarg kasacyjnych, czy skarg 
o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem? Bo 
przy skardze kasacyjnej przyjmuje się element pu-
blicznoprawny, który ma decydować o tym, że skar-
ga w ogóle zostanie rozpoznana, a nie kwestię, czy 
sprawa została słusznie rozpoznana, czyli to, co ludzie 
oceniają, to, czy sprawiedliwości stało się zadość, no 
bo ludzie właściwie idą do sądu po to, żeby uzyskać 
sprawiedliwość, a nie wyrok, a niestety często mają 
odczucie, że jedynie wyrok uzyskali. 

Czy nie warto by zmodyfikować zwłaszcza kwestii 
dopuszczalności skargi pod kątem tych ograniczeń, 
jakie tam są? Bo wiadomo, że są ograniczenia co do 
wartości przedmiotu postępowania, to bodajże 50 tysię-
cy zł w procesie, a chyba 150 tysięcy zł w nieprocesie. 
Czy nie zmodyfikować tego tak, żeby pewne sprawy 
jednak były w zakresie kognicji Sądu Najwyższego? 
Sprawy czasami bardzo żywotne, gdyż np. na skutek 
tych ograniczeń kwotowych, o których powiedziałem, 
szereg spraw, bardzo ważnych dla człowieka, takich 
jak chociażby dach nad głową, czyli wszystkich spraw 
dotyczących eksmisji, umyka sądowi, bo rzadko kie-
dy wartość przedmiotu sporu w sprawie o eksmisję 
przekroczy 50 tysięcy zł, chyba że ktoś miał czynsz 
wynoszący 20 tysięcy zł miesięcznie, to wtedy war-
tość za 3 miesiące to będzie 60 tysięcy zł. Ale szereg 
istotnych spraw wymyka się w ogóle kognicji Sądu 
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Dla mnie bardzo ważne jest to, co się dzieje z sąda-
mi. Prawo i Sprawiedliwość podporządkowało sobie 
Trybunał Konstytucyjny, wcześniej podporządko-
wało sobie prokuraturę, a w tej chwili sięga po sądy. 
Dlaczego dla mnie to jest tak ważne? Dlatego że ja 
pamiętam zawisłe sądy, sędziów, którzy działali na po-
lecenie polityczne, i nie chciałbym, aby ta sytuacja po-
wracała. Był znany sędzia, prezes sądu wojewódzkiego 
w Gdańsku, Zieniuk, który sądził Frasyniuka, Lisa, 
Michnika. Prezes sądu wojewódzkiego. Wystarczy 
jeden albo kilku takich podporządkowanych, którzy 
będą otrzymywali sprawy z rozdania politycznego, 
żeby zachwaścić cały wymiar sprawiedliwości.

Tak więc, Pani Prezes, występowała pani w na-
prawdę tragicznym dniu. Za 48 godzin ta ustawa, 
te 2 ustawy uchwalone dzisiaj w Sejmie trafią do 
Senatu. To są ustawy 48-godzinne. 48 godzin w pią-
tek. Dlatego piątek został zarezerwowany przez mar-
szałka Senatu. Ja wiedziałem, dlaczego czekamy na 
piątek, dlaczego posiedzenie jest 3-dniowe, a nie, tak 
jak wcześniej, 2-dniowe.

(Senator Jan Rulewski: W piątek trzynastego.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czternastego.)
Tak więc będziemy jeszcze na ten temat dyskuto-

wać. Ja będę się w tej sprawie też wypowiadał bar-
dziej szczegółowo, ale chcę podkreślić: dzisiejszy 
dzień i pani sprawozdanie… Pani prezes słusznie 
powiedziała, że jeszcze pozostaje Sąd Najwyższy. 
No, i jeszcze pozostanie samorząd. Ale musimy ro-
bić swoje, bo nie jest rolą naszą, ani senatorów, par-
lamentarzystów, ani sędziów, wychodzić na ulicę. 
My mamy możliwość funkcjonowania tutaj, w par-
lamencie, i z tej możliwości korzystamy i będziemy 
korzystać, podobnie jak pani korzysta z niezależności 
Sądu Najwyższego. Pytanie tylko, kiedy tzw. dobra 
zmiana sięgnie także po to.

Chcę pani podziękować, zwłaszcza że te naciski na 
panią i na sędziów – a szczególnie na panią w ostat-
nim okresie, po odebraniu niezależności Trybunałowi 
Konstytucyjnemu – są bardzo silne i były bardzo sil-
ne. Ja wiem, że pani wyraźnie ograniczyła rozmowy, 
dyskusje na zewnątrz, ale uważam, że niestety trzeba 
wołać i mówić o tych sprawach także na zewnątrz. 
Wiem też, że jest przeciwko pani wniosek o zbadanie 
przez ten trybunał, zawłaszczony przez PiS, legalno-
ści pani wyboru. Ja traktuję to jako nacisk na pani 
niezależność, na pani suwerenność i na niezależność 
sądu. To jest nacisk nie tylko na panią, ale to jest na-
cisk na cały Sąd Najwyższy. Jeżeli jednak będziemy 
robić to, co do nas należy, zgodnie z naszym sumie-
niem i przekonaniem, to – jestem pewien – uchronimy 
Polskę przed tą dewastacją prawa. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pani Prezes, za odpo-
wiedzi na wszystkie pytania. (Oklaski)

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zapisał się do głosu pan marszałek 

Borusewicz.
Bardzo proszę.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Dziękuję. To ja mogę sobie iść z tego…)
Tak, tak. Pani już podziękowałem. Bardzo dzię-

kuję, Pani Prezes.
(Senator Bogdan Borusewicz: Niestety musi pani, 

Pani Prezes…)
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Muszę iść?)
(Senator Bogdan Borusewicz: …bo ja tam wcho-

dzę.)
(Wesołość na sali)
Ale zapraszamy do wysłuchania dyskusji.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Aha, czyli ja nie muszę iść. To moje?)
(Rozmowy na sali)
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Nie, to nie moje, ale biorę.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Pani Prezes! Wysoka Izbo!
Pani sprawozdanie w dniu dzisiejszym przypada 

akurat na bardzo smutny moment dla sądownictwa. 
Dzisiaj w Sejmie PiS uchwalił 2 ustawy, podstawowe 
dla sądów powszechnych: ustawę o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustawę o ustroju sądów powszech-
nych. W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa 
przerywa 4-letnią kadencję zagwarantowaną w kon-
stytucji dla członków krajowej rady, czyli narusza 
konstytucję, i wprowadza zasadę, której rezulta-
tem będzie wybór polityczny przedstawicieli do 
Krajowej Rady Sądownictwa, mającej kluczowe 
znaczenie dla mianowania sędziów i dla awansu 
sędziów. Druga ustawa, ustawa o ustroju sądów po-
wszechnych, która została także dzisiaj uchwalona 
w Sejmie, powoduje podporządkowanie sądów ad-
ministracji, a konkretnie podporządkowanie sądów 
powszechnych ministrowi sprawiedliwości, który 
jest politykiem. Czyli będzie to podporządkowanie 
polityczne, ponieważ mianowanie przez ministra 
prezesów sądów powszechnych to jest podporząd-
kowanie sądów.

Niech nikt nie mówi, że rezultat będzie inny. 
I niech też nikt nie mówi, że intencja jest inna. 
W dniu dzisiejszym amputowano sądom niezależ-
ność. Pozostaje niezawisłość sędziowska, na którą 
też poprzez awanse, organizację pracy sądów władza 
polityczna będzie miała wpływ.
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20 lat, a w rewizji w sądzie wojewódzkim… I tylko 
ze względu na to, że nie zdecydował się na przynależ-
ność partyjną, nie został sędzią Sądu Najwyższego. 
Ale został oceniony jako wybitny sędzia i tylko 2 
jego wyroki, dotyczące zresztą księży, były uchylone 
w wyniku rewizji nadzwyczajnej.

Wierzę w to… Ale musi być wzór – a ten wzór 
pokazuje pani prezes i Sąd Najwyższy – żeby sędzio-
wie wiedzieli, co to znaczy niezawisłość, co znaczą 
jasne reguły. Oczywiście prawnicy mogą się spierać 
co do wykładni, ale są pewne zasady – tak jak zasady 
Newtona, tak jak zasada kopernikańska – których nie 
może obalić żadna władza, które są jednoznaczne 
i które są po prostu kanonem prawa uniwersalnego. 
I tym zasadom prawnicy muszą, powinni być wierni, 
za wzorem Sądu Najwyższego i pani prezes, która 
rzeczywiście pokazuje, na czym polega ta prawdzi-
wa niezawisłość, wymagająca w dzisiejszych cza-
sach szczególnej odwagi. Nie wszyscy to potrafią, 
ale powinni przynajmniej – jeśli nie pełnią funkcji 
zewnętrznych – w orzecznictwie pokazać, że rzeczy-
wiście stać ich na niezawisłość.

Oczywiście zawsze w każdym systemie znajdą 
się ludzie, którzy wykonają tzw. mokrą, polityczną 
robotę. To jest oczywiste. I oni zostaną ocenieni, tak 
jak ocenieni byli ci poprzedni. Bo uczciwość i prawo 
to nie jest kwestia polityki dnia dzisiejszego, ale jest 
to kwestia, tak jak powiedziałem, uniwersalna.

Dlatego też oczywiście przyłączam się do gratu-
lacji dla Sądu Najwyższego, bo jest tu sprawa jego 
stulecia, i do podziękowań, gdyż rzeczywiście wy-
konuje on bardzo ważną pracę.

Zgadzam się co do bolączek wymiaru sprawiedli-
wości. Ja bym dodał tu jeszcze pewne historie – bo 
rzeczywiście przewlekłość postępowania jest bolącz-
ką Sądu Najwyższego… Oczywiście jest to kwestia 
dofinansowania służb itd., ale myślę, że jest to także 
kwestia organizacji pracy.

Myślę również o tym, że rzeczywiście nasza kon-
stytucja, tak jak powiedziała pani prezes, tworzy 
dwuinstancyjność, a nie trójinstancyjność. Ale z dru-
giej strony za każdym razem w sytuacjach karnych 
nie zgadzam się, kiedy zawieszenie postępowania 
uniemożliwia skargę kasacyjną. Bardzo często sądy 
drugiej instancji wymierzają karę, która jest karą 
skutkującą śmiercią cywilną dla ludzi. I nie ma moż-
liwości kontroli. To jest o wiele ważniejsze niż war-
tość przedmiotu sporu przy roszczeniach cywilnych. 
W moim przekonaniu tu jest problem. Nie dziwmy 
się, że skoro to jest autorytet, to ludzie mają nadzieję, 
że w Sądzie Najwyższym znajdą tę sprawiedliwość. 
I bardzo często ją znajdują w wyniku tak doskonałej 
analizy prawno-faktycznej. Są to sędziowie przygo-
towani do sprawy, czego niestety nie zawsze można 
powiedzieć o sędziach rejonowych i okręgowych, 
a niekiedy nawet sędziach apelacyjnych.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Pierwsza Prezes Sądu 
Najwyższego!

Dzisiaj rzeczywiście jest dzień szczególny… 
Chociaż merytorycznie w tych sprawach będziemy się 
wypowiadać chyba już za 12 godzin. A za 48 godzin 
to chyba będzie, Panie Marszałku, już po uchwale-
niu… Czyli to będzie chyba znacznie krótszy czas. 
Ale dzisiaj mówimy o Sądzie Najwyższym, o pozycji 
Sądu Najwyższego, o autorytecie Sądu Najwyższego, 
który w moim przekonaniu jest absolutnie niepodwa-
żalny. To autorytet, który również nam, parlamen-
tarzystom, pozwalał mieć kompas, busolę – bo na 
opiniach Sądu Najwyższego, na tym wielkim autory-
tecie, który opiera się nie tylko na niezłomności pani 
pierwszej prezes, ale także na wielkim doświadczeniu 
i potencjale naukowym sędziów… Gdy broniliśmy 
Trybunału Konstytucyjnego – a trzeba było w tej spra-
wie 8 czy 9 podejść – to każda ustawa była opinio-
wana przez Sąd Najwyższy, i myśmy się powoływali 
na ten autorytet, na jego opinie, i powołujemy się 
w dalszym ciągu. To jest dla nas drogowskaz.

Dla nas drogowskazem jest również uchwała Sądu 
Najwyższego, która wyraźnie mówi, że orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego – bez względu na to, czy 
jest ono opublikowane, czy nie… Dlatego że orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego z mocy konstytucji 
są ostateczne i żadna władza nie ma prawa decydo-
wać o tym, czy je opublikuje, czy ich nie opubli-
kuje. Konstytucja jednoznacznie mówi: publikuje je 
niezwłocznie! A więc zgodnie z konstytucją żadna 
władza nie ma prawa zatrzymać wyroku konstytu-
cyjnego, który jest ostateczny! (Oklaski) I to wynika 
z konstytucji. Stąd też decyduje nie promulgacja, ale 
orzeczenie – i to Sąd Najwyższy wyraźnie powie-
dział. I to jest dyrektywa, to jest reguła interpreta-
cyjna, która będzie stosowana przez sędziów, którzy 
będą sędziami z powołania i którzy będą rozumieli, 
co to znaczy nie sprzeniewierzyć się niezawisłości 
sędziowskiej.

Oczywiście w czasach trudnych byli także sę-
dziowie – wielu było takich sędziów… Ale wiemy, 
że w Sądzie Najwyższym nie ma żadnego sędziego, 
który orzekałby w peerelu. Ja jednak, jako adwokat 
z tamtych czasów, znam wielu takich sędziów. Mało 
tego, sam jestem synem sędziego, który orzekał w pe-
erelu i który przez Instytut Pamięci Narodowej został 
uznany za wybitnego sędziego i został uhonorowany, 
łącznie z instytucją śp. Andrzeja Przewoźnika – wielu 
uczestniczyło w tej uroczystości, m.in. pani sena-
tor Sztark w tym uczestniczyła. Dlatego ja jestem 
zobowiązany, jestem po prostu zobowiązany wobec 
swojego ojca, który nie żyje już od 25 lat – jako sę-
dziego, który się nie bał i któremu uchylono w dro-
dze rewizji nadzwyczajnej tylko… Bo orzekał przez 
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(senator P. Zientarski) Senator Sekretarz Marek Pęk:

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej poświęcone rozpatrzeniu 
wniosków zgłoszonych na czterdziestym piątym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się w dniu 
13 lipca o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w sprawie rozpatrzenia poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów odbędzie się jutro o godzinie 
8.30 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw 
odbędzie się jutro o godzinie 8.30 w sali nr 217. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.
(Senator Grażyna Sztark: Przepraszam, Panie 

Marszałku, od którego punktu rozpoczniemy jutrzej-
sze obrady?)

Od czwartego.
(Senator Grażyna Sztark: Od czwartego. Dziękuję.)
Dobrej nocy.

Mówimy tutaj o roli Sądu Najwyższego, która dzisiaj 
w moim przekonaniu ma znaczenie zasadnicze, podsta-
wowe. Wszystkie oczy zwrócone są na Sąd Najwyższy, 
również na panią. I stąd też, tak jak powiedział pan mar-
szałek Borusewicz, funkcja pani prezes niejako nakłada 
na panią obowiązek dodatkowego publicznego pokazy-
wania tego, co robi Sąd Najwyższy, wskazywania, jakie 
są te wzorce, tak ażeby to trafiało do jak najszerszej opinii 
publicznej, ale także do sędziów rejonowych czy aseso-
rów, którzy dopiero rozpoczną pracę. Wszyscy muszą 
sobie zdawać sprawę z tego, że uczciwość, niezawisłość 
i niezależność sądów to są realne podstawy prawdziwego, 
demokratycznego, wolnego państwa prawnego, a takiego 
my wszyscy chcemy. Dziękuję pani bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pani prezes chciałaby jeszcze zabrać głos i usto-

sunkować się do wystąpień senatorów w dyskusji?
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Nie, dziękuję. Chciałabym wszystkim bar-
dzo podziękować. Bałam się tego wystąpienia, ale 
poszło całkiem nieźle.) (Oklaski)

Dziękuję pierwszemu prezesowi Sądu 
Najwyższego, pani Małgorzacie Gersdorf, za przed-
stawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 44)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 
Michał Seweryński i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 533, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 533 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt wystąpić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych oraz w imieniu 
Komisji Infrastruktury, których posiedzenie się odby-
ło w dniu 11 lipca 2017 r., czyli przedwczoraj. Ustawa 
dotyczy ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
niektórych innych ustaw. Ta ustawa była uchwalona 
przez Sejm w dniu 22 czerwca 2017 r.

Celem tej nowelizacji jest ułatwienie realizacji 
inwestycji budownictwa mieszkaniowego nie tylko 
w formie mieszkań na wynajem, ale także w formie 
spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Ustawa ta 
była projektem rządowym. Wprowadzenie zmian do 
ustawy wynika z założeń projektu narodowego pro-
gramu mieszkaniowego oraz z wniosków płynących 
z realizacji pierwszej edycji programu popierania bu-
downictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego 
budownictwa czynszowego, które było uruchomione 
w dniu 1 listopada 2015 r. na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 9 września 2015 r. o zmianie ustawy 

o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja tej ustawy jest niezbędna po to, aby 
znieść bariery, które blokują inwestorom udział w pro-
gramie. Taką barierą jest, po pierwsze, finansowanie 
wyłącznie lokali na wynajem, bez możliwości finan-
sowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego, po drugie, bezwzględny warunek prze-
znaczenia minimum 50% lokali dla osób wychowu-
jących co najmniej jedno własne lub przysposobione 
dziecko. Ustawa likwiduje tę barierę, wprowadzając 
preferencje dla rodzin z dziećmi. Po trzecie, chodzi 
o bariery w finansowaniu przedsięwzięć, problemy 
wynikające z dalszej eksploatacji lokali mieszkalnych 
wybudowanych w ramach programu, w tym znacznie 
obniżone limity dochodów najemców w zasobach 
na wynajem. Po piąte, chodzi o zaostrzone zasady 
podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekra-
czających nawet nieznaczne limity określone ustawą. 
Po szóste, o mechanizm waloryzacji wpłaconej par-
tycypacji w kosztach budowy lokali.

Ustawa dokonuje zmian w 3 ustawach, to jest 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawie 
z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz niektórych innych ustaw. Obecnie w ramach 
programu możliwe jest ubieganie się o finansowe 
wsparcie jedynie w przypadku budowy lokali miesz-
kalnych na wynajem. W ramach zmian umożliwio-
ne będzie finansowanie innych powierzchni użytko-
wych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb np. 
osób starszych. Zrezygnowano z obowiązku zawarcia 
w treści umowy pomiędzy kredytobiorcą a gminą 
zobowiązania wskazującego minimalną liczbę lokali 
mieszkalnych, których najemcami będą osoby wycho-
wujące co najmniej jedno dziecko, na poziomie nie 
mniejszym niż 50% wszystkich lokali, co stanowiło 
dużą barierę uczestnictwa w programie w przypad-
ku społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) 2-letnie dochód najemcy przekroczy 50% wartości 
średniego krajowego wynagrodzenia. Jeśli się to za-
tem policzy, to wyjdzie, że jeżeli do 31 maja danego 
roku są składane deklaracje o dochodach co 2 lata, 
to od dnia dzisiejszego licząc, dopiero po 7 latach 
będzie można wypowiedzieć umowę takiemu najem-
cy, który przez 3 kolejne takie okresy ma po prostu 
wyższe dochody.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W imieniu 
2 połączonych komisji, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, chcę zapro-
ponować Wysokiej Izbie, żeby Wysoka Izba przyjęła 
tę ustawę bez poprawek, bo tak też postąpiły obie ko-
misje, które jednogłośnie wydały pozytywną opinię 
o tej ustawie. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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 py-
tanie?

Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, w jaki sposób podwyższenie 
kwoty, która jest konieczna jako udział własny, 
z 25% do 30% oraz kwoty dochodów w przypadku 
niektórych mieszkań ma poprawić dostępność tego 
programu dla ludzi?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, tak wprost nie było o tym mowy 

na posiedzeniu komisji. Ale ja myślę, że jeśli najemca 
będzie miał większy udział, czyli w ogóle więcej pie-
niędzy wyda na mieszkanie, to będzie łatwiej samo-
rządom czy spółdzielniom mieszkaniowym… Będzie 
zachęta do tego, żeby pozostałą część przedłożyli, 
a dany najemca będzie mógł mieć niższy czynsz. 
Czyli od razu daje wyższą stawkę, więc ma więk-
szy udział, partycypację, ale dzięki temu ma niższy 
czynsz. To będzie też zachętą do tego, żeby najemca 
był bardziej zainteresowany partycypacją w kosztach 
budowy.

z dziećmi. Ta bariera zostanie zniesiona właśnie tą 
ustawą, nowelizacją na rzecz preferencji dla tych ro-
dzin.

Aby ułatwić finansowanie przedsięwzięć reali-
zowanych w ramach programu społecznego budow-
nictwa czynszowego, podwyższony zostanie także 
maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy 
w kosztach budowy z 25% do 30%. Ma to zapew-
nić większą elastyczność wymaganą na etapie fi-
nansowania. Ma to też wpłynąć na niższe czynsze 
w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. 
Doprecyzowano także wzór do obliczania kwoty 
zwracanej partycypacji… Ustawa doprecyzowuje 
także wzór do obliczania kwoty zwracanej party-
cypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. 
Wprowadza też zasadę, że osoba fizyczna, która za-
warła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji 
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, może bez 
zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz 
wskazanego przez siebie najemcy pod warunkiem, 
że najemca jest małżonkiem, krewnym albo powi-
nowatym tej osoby.

Ustawa podwyższa też limity dochodowe upraw-
niające do najmu lokalu mieszkalnego w sytuacji, 
gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy 
partycypacji przewidującej udział w kosztach przed-
sięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na poziomie 
nie mniejszym niż 10%. Ustawa wprowadza bardziej 
elastyczne zasady w przypadku przekraczania przez 
najemcę określonych w ustawie progów dochodo-
wych, co jest korzystne dla najemców. Po uchwaleniu 
tej ustawy nie będzie obowiązku automatycznego 
podwyższania stawki czynszu w przypadku niewiel-
kiej nawet nadwyżki uzyskiwanych dochodów w ra-
mach gospodarstwa domowego.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa 
do lokalu mieszkalnego ustanowionego dla lokalu 
wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania 
zwrotnego spółdzielnia mieszkaniowa nie może za-
stosować procedury przetargowej, ale może ustanowić 
lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkal-
nego wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki 
określone ustawą.

Najemca lokalu z towarzystwa budownictwa 
społecznego jest obowiązany składać towarzystwu 
raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego 
roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie 
przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 
poprzednim oraz informować towarzystwo nie-
zwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego 
lokalu mieszkalnego. Ustawa wprowadza obowiązek 
wypowiedzenia umowy najmu lokalu w stosunku do 
najemcy, jeśli po raz trzeci, przez 3 kolejne okresy 
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których nie stać na kupno mieszkania na wolnym 
rynku. W przypadku 2-osobowej rodziny to jest pra-
wie 5 tysięcy zł. Dochód też musi być przekroczony 
o 50%. W przypadku 3-osobowej to jest prawie 7 ty-
sięcy zł, więc musiałoby to być ponad 10 tysięcy zł. 
No, jak ktoś, nawet w przypadku 3-osobowej ro-
dziny, ma dochód ponad 10 tysięcy zł… W polskich 
warunkach nie jest to mało. Takie osoby nie powinny 
mieszkać w zasobach społecznych, bo jednak TBS 
jest budownictwem społecznym i zasada pewnej 
sprawiedliwości społecznej nakazuje dokonywanie 
weryfikacji. 

Podobnie jak… Za chwilę będzie następna ustawa, 
o budownictwie socjalnym i wspomaganiu tego bu-
downictwa. Tam też wprowadzamy nową umowę na 
czas określony w przypadku zasobów komunalnych, 
też można będzie weryfikować czynsze i taka osoba… 
Też można będzie dokonać rozwiązania umowy lub 
też podwyższenia czynszu na zasadach, jakie tutaj 
obowiązują.

Jest kilka… Wprowadzamy nowe zasady finan-
sowania, pewien nowy instrument – 20-procentowe 
dofinansowanie do inwestycji samorządowych. Jeżeli 
ktoś nie chce budować mieszkań socjalnych w ramach 
I filaru, może dostać 20% dofinansowania i z dowol-
nym inwestorem czy własną spółką, czy inwestorem 
na rynku może też budować mieszkania na wynajem, 
pod warunkiem, że czynsz nie będzie przekraczał 4% 
wartości odtworzeniowej. Jest również dofinansowa-
nie z Banku Gospodarstwa Krajowego do budow-
nictwa czynszowego, gdzie jest z kolei ograniczenie 
5-procentowej wartości odtworzeniowej, jeśli chodzi 
o czynsz. Tam planujemy dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 4,5 miliarda zł. Z kolei tam, gdzie mamy 
mieszkania komunalne, przewidujemy finansowanie 
na poziomie 3,7 miliarda zł. To wygeneruje przed-
sięwzięcia o wartości 11 miliardów zł, tj. ok. 30–40 
tysięcy mieszkań. Tutaj z kolei przewidujemy, że to 
będzie ok. 94 tysięcy mieszkań. Tak że w ramach tego 
programu do 2030 r. może powstać ponad 100 ty-
sięcy mieszkań z dofinansowaniem przewidzianym 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa była szeroko konsultowana. Towarzystwa 
budownictwa społecznego bardzo czekają na tę 
możliwość. Przywracamy zlikwidowany w 2009 r. 
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Przywracamy 
dofinansowanie już nie w ramach funduszu, tylko 
w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie są 
preferencyjne kredyty. Spółdzielnie mieszkaniowe… 
Wbrew opiniom ze strony opozycji, że my teraz 
dajemy spółdzielniom jakieś pieniądze… Tak nie 
jest, no nie dajemy, bo to jest finansowanie zwrot-
ne. Spółdzielnie muszą te środki zwrócić, podobnie 
jak samorządy czy też towarzystwa budownictwa 
społecznego.

To tyle, Panie Marszałku. Proszę o pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak.)

Witam bardzo serdecznie pana ministra 
Kazimierza Smolińskiego.

Tak? To bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozpatrywana dzisiaj ustawa należy do pakietu 

„Mieszkanie +”, jest to tzw. II filar. I filar to filar 
komercyjny, realizowany w tej chwili przez BGK 
Nieruchomości – to spółka Banku Gospodarstwa 
Krajowego – w ramach pilotażu. W parlamencie, 
w pierwszej Izbie, czyli w Sejmie, jest nowy projekt 
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, gdzie 
będą zgromadzone zasoby; to jest swego rodzaju bank 
ziemi. Na tych gruntach Skarbu Państwa będą reali-
zowane również przedsięwzięcie mieszkaniowe. To 
jest II filar, czyli społeczne budownictwo czynszowe. 

Wiem, że były pytania w Sejmie, więc może też, 
żeby wyjaśnić już wątpliwości… Jest pewien mecha-
nizm rozwiązywania umów w TBS. Jeżeli ktoś przez 
3 kolejne weryfikacje czynszów przekracza progi 
dochodowe o ponad 50% – chodzi o średnie wyna-
grodzenie w gospodarstwie domowym – to wów-
czas, po tych 3 sprawdzeniach, nastąpi rozwiązanie 
umowy. Trzeba tylko pamiętać o tym, że pierwsze 
takie rozwiązanie nastąpi dopiero praktycznie za 
6,5 roku, prawie 7 lat, ponieważ po 2 latach doko-
nuje się sprawdzenia. Poza tym progi dochodowe są 
bardzo wysokie. No, wezmę chociażby pod uwagę 
moje województwo pomorskie, gdzie w przypadku 
1-osobowego gospodarstwa domowego dochód na 
osobę to prawie 3 tysiące 700 zł, więc ta osoba musi 
przekroczyć o 50%, tj. prawie o 1 tysiąc 800 zł, czyli 
musi zarabiać ponad 5 tysięcy zł… Zakładamy, że 
ktoś, kto zarabia ponad 5 tysięcy zł, powinien już 
korzystać nie z zasobu społecznego, tylko zasobu 
własnego, bo albo stać go na kredyt, albo też na wy-
najęcie lokalu po to, żeby zwalniać te lokale dla osób, 
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doświadczeń. Przecież nie odrzucamy rozwiązań, 
które były dobre. Poprawiamy te rozwiązania, bo 
chcemy, żeby lokali było więcej, a, tak jak powie-
działem, samorządy zaprzestały budowania lokali 
komunalnych, TBS i spółdzielnie mieszkaniowe też 
przestały budować, kiedy KFM został zlikwidowany. 
Jeżeli teraz przywrócimy budownictwo… lokatorskie 
prawo do lokalu… Bo w spółdzielniach jest duże zain-
teresowanie tym, żeby budować. Spółdzielnie mówią 
o kilkudziesięciu, być może o 100 tysiącach lokali, 
które chcą wybudować w ciągu kilku lat. Tak że nie 
da się tu jednoznacznie stwierdzić, ile tych lokali 
będzie. Na pewno każdy lokal, który powstanie… 
Będzie ich na pewno więcej, niż było do tej pory, 
bo do tej pory nie było budownictwa spółdzielczego 
albo możemy powiedzieć, że było w tak małym za-
kresie realizowane, że na rynku nie miało to żadne-
go znaczenia. Samorządy też praktycznie się z tego 
wycofały – chodziło o brak środków własnych i o to, 
że praktycznie nie było finansowania społecznego, 
czyli rządowego – i tak samo TBS. Tak więc każdy 
lokal, który powstanie… W sumie będzie ich więcej, 
niż było. Jeżeli będzie ich 10 tysięcy, no to będzie to 
o 10 tysięcy więcej lokali. W tym roku będzie ich 
więcej o 4 tysiące lokali w ramach MdM, których 
by nie było, gdybyśmy nie wprowadzili tej zmiany. 
W ciągu 2 lat powstanie 4 tysiące lokali w ramach 
MdM. Tak że tysiąc do tysiąca dokładamy. No, tych 
lokali będzie więcej, niż było do tej pory. W zeszłym 
roku wybudowaliśmy w Polsce – cały czas mówimy 
ogólnie o budowie – ponad 162 tysiące lokali, więc 
doszliśmy do poziomu z 2008 r. W 2008 r. było 160 
tysięcy lokali, potem był spadek do stu trzydziestu 
kilku tysięcy, w 2016 r. było ich 162 tysiące… W tym 
roku – przytoczę tylko 2 parametry – pozwoleń na 
budowę zostało wydanych o prawie 40% więcej niż 
w zeszłym roku, a w zeszłym roku było ich więcej niż 
w roku 2015; a w roku 2017 było o prawie 20% więcej 
rozpoczętych budów. To świadczy o tym, że ta, że 
tak powiem, machina budownictwa mieszkaniowego 
się rozwija. I każdy instrument, który tu dołożymy, 
niewątpliwie spowoduje rozpoczęcie kolejnych no-
wych budów. Liczba wydanych w tym roku pozwoleń 
znowu przekracza… Jest ich o 30% więcej niż w ubie-
głym roku. Mamy dane z końca maja. Podobnie jest 
z rozpoczętymi budowami. To świadczy o tym, że 
więcej budujemy. W tej chwili to jest jeszcze głównie 
budownictwo komercyjne. Widać, że inwestorzy nie 
boją się tego, że gospodarka się załamie, tylko się 
rozwijają i dzięki temu rozwija się też gospodarka. 
Wierzymy w to, że każdy instrument, który w tej 
chwili dajemy, spowoduje tu jeszcze większy wzrost. 
Nie liczymy w ten sposób, że wybudujemy 1 milion 
czy 2 miliony mieszkań. Naszym celem jest wybu-
dowanie do 2030 r. takiej liczby mieszkań, żebyśmy 
mogli uzyskać średnią europejską.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu, do pana ministra, związane oczywiście 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Czarnobaj.)

Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Przepraszam, nie zadałem tego pytania na posie-

dzeniu komisji, w związku z czym chciałbym zadać 
je tutaj. Zakładając, że te wszystkie elementy, które 
przedstawiał pan minister, zafunkcjonują na rynku 
w 2018 r… I rozumiem, że to nie jest tak, że my w cią-
gu danego czasu – przepraszam, mówię o Polsce, nie 
mówię o Prawie i Sprawiedliwości – będziemy budo-
wać 300–400 tysięcy mieszkań, bo to jest marzenie. 
Ale proszę mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać. 
Powiedzmy, że w 2018 r. całe instrumentarium bę-
dzie funkcjonowało na rynku, będzie odpowiednie 
zaangażowanie… Na pewno robiliście państwo taką 
symulację. Ile w roku 2018 czy 2019, ile rocznie może 
powstawać mieszkań, kiedy wszystkie instrumenty 
zafunkcjonują?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Jeśli chodzi o rozwiązania rynkowe, to nie da się 

wyliczyć, jakie mogą być efekty ich wprowadzenia. 
Jeśli chodzi o budownictwo społeczne, to jest tak, jak 
powiedziałem, czyli w ramach całego programu to 
ma być 94 plus 40, tj. ok. 130 tysięcy lokali. Jeżeli to 
podzielimy na konkretne lata do 2030 r. – to będzie 
8 lat – to wychodzi kilkanaście tysięcy lokali rocznie, 
które mogą być zbudowane. No, może być ich więcej. 
Trudno też powiedzieć, na ile samorządy będą zde-
cydowane korzystać z tego wsparcia. Przecież przy 
pierwszym rozdaniu, które było zrealizowane jeszcze 
przez poprzedni rząd według starych zasad, te instru-
menty wsparcia, które były do tej pory, cieszyły się 
bardzo małym zainteresowaniem. My zdecydowanie 
tutaj to poprawiamy, korzystając też z wcześniejszych 
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(sekretarz stanu K. Smoliński) na tym, żeby te działania nie były tylko w dużych 
miejscowościach, gdzie, jak wiadomo, jest największe 
parcie, powiem potocznie, na liczbę mieszkań i na ich 
zakup. Ludzie uciekają z małych miejscowości, bo 
tam nie ma żadnej oferty. I to jest szansa dla małych 
samorządów, bo tam też mogą powstawać mieszkania. 
W tych mniejszych miejscowościach nie ma TBS, 
nie ma spółdzielni mieszkaniowych, nie ma dewelo-
perów. Tam pozostaje tylko samorząd, ewentualnie 
wsparcie budownictwa przez państwo w ramach filaru 
komercyjnego.

Oczywiście są dobre przedsięwzięcia, czego do-
wodem jest chociażby pomorski Pelplin, małe mia-
steczko, 8-tysięczne, gdzie na początkowym etapie 
stwierdzono: nie będziemy budowali, bo to się nam 
nie opłaca. A okazuje się, że się opłaca. W tym małym 
miasteczku jest prawie 500 rodzin, które zgłosiły 
się do programu mieszkaniowego i które są w stanie 
płacić czynsz. W tej chwili jest tam budowanych 180 
mieszkań, a burmistrz czeka już na grunty Skarbu 
Państwa, ponieważ nie ma własnych, i chce, żebyśmy 
na tych gruntach zbudowali kolejne mieszkania.

Takich przykładów będzie w Polsce bardzo dużo 
– w małych miejscowościach żaden inwestor komer-
cyjny nie zdecydował się do tej pory na budowę, a my 
to realizujemy. Takich przykładów jest dużo i myślę, 
że w przyszłym roku będą już pierwsze zasiedlenia, 
chociażby w Jarocinie czy Białej Podlaskiej. W tym 
roku ruszą kolejne przedsięwzięcia, a w przyszłym 
roku będzie szansa na kolejne mieszkania. I tu jest 
możliwość wpływania na to, żeby w mniejszych miej-
scowościach… Ten problem jest wszędzie, i w Polsce 
zachodniej, i we wschodniej, ale szczególnie w ma-
łych miejscowościach jest to duży problem. I my 
chcemy, żeby właśnie tam te mieszkania powstawa-
ły. Instrumenty, o których tutaj mówię, dają szan-
sę małym samorządom, ponieważ szczególnie tam 
budownictwo socjalne, gdzie dofinansowanie jest od 
35% do nawet 55%… Samorządy też będą mogły 
z tego skorzystać.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Grzegorz Napieralski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wspomniał pan w swoim wystą-

pieniu o współpracy m.in. ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi. Gdyby w 2–3 zdaniach, tak syntetycznie 
powiedział pan, na czym ta współpraca polega i jaki 
pozytywny skutek to będzie miało dla tego progra-
mu…

Poprzedni rząd się chwalił, że zbudował 1 milion 
200 tysięcy mieszkań w ciągu 8 lat. Ale co z tego, 
skoro na początku tego okresu byliśmy na ostatnim 
miejscu w Europie, a na końcu tego okresu nadal 
zajmowaliśmy ostatnie miejsce w Europie? My chce-
my opuścić to ostatnie, niechlubne miejsce I każdy 
instrument, który w tej chwili włączamy do systemu 
finansowania, daje nam szansę na to, że to miejsce 
opuścimy. Tak jak powiedziałem, zachowujemy in-
strumenty, które dobrze funkcjonują, bo takie też są. 
Tutaj ciągle mówi się o MdM, ale według nas to nie 
jest dobry instrument. On w jakimś sensie przyniósł 
pewne efekty i my temu nie zaprzeczamy, ale nie 
spełnia on określonych założeń. Będzie na ten temat 
mowa, więc może nie będę o tym w tej chwili mówił.

Nie ma konkretnych założeń co do liczby. Nie jest 
tak, że musimy wybudować w przyszłym roku 20 ty-
sięcy mieszkań, a w następnym o 30 tysięcy więcej. 
Mamy cel końcowy w postaci uzyskania średniej eu-
ropejskiej. Ta średnia europejska będzie rosła, a my 
chcemy, że tak powiem, zdążać razem z nią i mieć 
więcej mieszkań.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Senator Jan Żaryn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym się dowiedzieć, czy 

według ministerstwa istnieje jakaś postulowana geo-
grafia budownictwa społecznego. Czy inicjatywa jest 
tutaj tylko i wyłącznie po stronie samorządów, czy też 
państwo, mając odpowiednie instrumenty, podobnie 
jak BGK, ma możliwość stymulowania tego procesu? 
Oczywiście ta geografia w związku z różnymi wskaź-
nikami, np. bezrobocia, jest szalenie ważna dla osób 
czy rodzin zainteresowanych. Chodzi o to, żeby one 
nie musiały biegać po całej Polsce.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
W przypadku tego filaru nie ma instrumentów, 

w ramach których moglibyśmy wyróżniać samorządy. 
Możemy to robić w odniesieniu do filaru komercyj-
nego, dlatego że dysponujemy własnymi gruntami. 
Tam, gdzie są nasze grunty… Możemy zrobić więcej 
w mniejszych miejscowościach i na tym nam zależy, 
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(senator G. Napieralski) (Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, to się nie 
nagra…)

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie 

Ministrze, ja mam pytanie. Mówił pan o tych działa-
niach, które będą podejmowane przez samorządy, np. 
o Jarocinie. Ja się zgadzam, absolutnie ma pan rację, 
że ważne jest, żeby aktywizować właśnie ten rynek 
i uruchomić budownictwo w mniejszych miejscowo-
ściach, oczywiście bez względu na to, czy to będzie, 
tak jak też słusznie pan zauważył, Polska wschodnia, 
zachodnia, północna czy południowa. Ale pytanie 
jest następujące. Dzisiaj podaż oczywiście przewyż-
sza popyt, samorządy nie są tak zainteresowane. Ale 
gdyby – mam nadzieję, że taka sytuacja prędzej czy 
później będzie miała miejsce – popyt na te instru-
menty przewyższał podaż, to jakie macie państwo 
mechanizmy kwalifikujące potencjalne samorządy? 
Chodzi mi o to, która z gmin miałaby większe szan-
se. Czy są jakieś kryteria, które będą decydować, że 
samorząd X, a nie samorząd Y otrzyma wspomniane 
środki finansowe? To jest jedno pytanie.

A drugie dotyczy właśnie zainteresowania tymi 
instrumentami. Czy nie myślicie państwo nad innymi 
zachętami, które powodowałyby, że jednostki samo-
rządu terytorialnego jeszcze bardziej wykazywałyby 
zainteresowanie sięganiem po te pieniądze, co zmie-
niałoby nieco sytuację na rynku mieszkaniowym? 
Bardzo dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Może najpierw pytanie senatora Napieralskiego. 

Pan senator, pan przewodniczący Bierecki częścio-
wo włączył się już tutaj w dyskusję, w odpowiedź. 
Przede wszystkim chodzi tu właśnie o przywrócenie 
lokatorskiego prawa do lokalu, ponieważ spółdzielnie 
w momencie, kiedy, po pierwsze, zaprzestano finanso-
wania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który 
został zlikwidowany w 2009 r… Na to się nałożył 
brak lokatorskiego prawa do lokalu. I spółdzielnie, 
chcąc budować, musiały się zamieniać w dewelope-
rów. Większość spółdzielni tego nie chciała. Są takie 
spółdzielnie, które coś takiego realizują, ale to są 
naprawdę wyjątki w skali kraju i w skali spółdzielni. 
To naprawdę pojedyncze przypadki, kiedy spółdziel-
nie budują. Spółdzielnie chcą budować dla swoich 
członków. Tak? Na tym polega idea spółdzielni, że są 
członkowie spółdzielni i ja jako członek spółdzielni 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: To jest przy-
wrócenie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Ministrze, momencik. 

Zgrupujemy pytania.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Mam pytanie właściwie bardzo podobne do tego, 

które pan senator Napieralski zadał. Ja chciałbym 
pogratulować panu ministrowi przywrócenia spół-
dzielczego prawa lokatorskiego do lokalu. To ważna 
zmiana i możliwość aktywizacji spółdzielni miesz-
kaniowych na rynku budownictwa mieszkaniowego. 
Te ogromne jednostki i ogromne przedsiębiorstwa, 
jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, były w jakimś 
sensie uśpione i zepchnięte na margines rynku, na 
którym panowali deweloperzy prywatni. To w na-
wiązaniu do pytania pana senatora Napieralskiego.

Ja zaś mam pytanie dotyczące właśnie przywró-
cenia tego lokatorskiego prawa, spółdzielczego prawa 
do lokalu. W Polsce mamy ponad 1 milion książeczek 
mieszkaniowych banku PKO BP. Te książeczki miesz-
kaniowe były związane właśnie ze spółdzielczym 
prawem do lokalu. To spółdzielnie miały zapewnić 
mieszkania… nie mieszkania na własność, ale właśnie 
prawo do lokalu, miały zapewnić posiadaczom tych 
książeczek mieszkaniowych spółdzielcze prawo do lo-
kalu. Ten problem nie został rozwiązany. W ostatnim 
dwudziestoleciu klub Prawa i Sprawiedliwości skła-
dał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, było to 
w poprzedniej kadencji. Teraz zapewne nie ma takiej 
konieczności, skoro przywracane jest spółdzielcze 
prawo do lokalu. Czy ministerstwo jest zainteresowa-
ne podjęciem prac dotyczących rozwiązania problemu 
książeczek mieszkaniowych PKO BP z wykorzysta-
niem przywróconego spółdzielczego prawa do lokalu? 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I ostatnie pytanie. Pan senator Sługocki, bardzo 

proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie…
(Głos z sali: Nie słychać. Mikrofon…)
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(sekretarz stanu K. Smoliński) możliwość, że można będzie te środki przeznaczyć 
na konto mieszkaniowe i dostać jeszcze dodatkową 
premię ze strony państwa polskiego, jeżeli przezna-
czeniem będzie cel mieszkaniowy. Taki jest ten cel.

A co do kolejnego pytania pana senatora, o samo-
rządy, to oczywiście barwa polityczna nie ma tutaj 
żadnego znaczenia. Mogę podać przykład z Pomorza. 
W Pelplinie jest burmistrz, który startował z listy PiS. 
I tam jest realizowana inwestycja. Po sąsiedzku jest 
Starogard Gdański, gdzie też już jest zawarta umowa 
i gdzie z kolei jest prezydent, który startował z listy 
SLD – i tam też to realizujemy. Tak że tutaj naprawdę 
barwy polityczne nie mają znaczenia, nie ma żadnych 
preferencji. Te samorządy, które tego chcą i spełniają 
warunki, będą mogły dostać finansowanie. I już są 
tego przykłady. Myślę, że my to robimy dla obywateli, 
a nie dla burmistrzów czy prezydentów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma już więcej pytań. Dziękuję bardzo.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jest jesz-

cze senator Czerwiński.)
A, jest pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jedno drobne py-

tanie, Panie Ministrze, związane z definicjami, które 
wprowadzają nowe przepisy.

Otóż w nowym brzmieniu art. 29, a właściwie 
w dodawanym ust. 5 dajemy osobie fizycznej, która 
zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycy-
pacji w kosztach budowy, możliwość przeniesienia 
umowy najmu na małżonków, krewnych albo powino-
watych tej osoby. Ale to jest takie bardzo rozciągliwe 
pojęcie. Co to znaczy krewny lub powinowaty? Tego 
w tej ustawie nie ma. Nie ma definicji tego. Trzeba 
by było się posłużyć przynajmniej jakimś, nie wiem, 
odniesieniem do kodeksu cywilnego czy kodeksu ro-
dzinnego. Bo, proszę państwa, powinowaty to może 
być praktycznie osoba z drugiego krańca globu, jak 
się dobrze poszuka, krewny również. Panie Ministrze, 
czy to nie jest zbyt obszerne?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję.

jestem związany odpowiednim węzłem prawnym, co 
daje też większą pewność niż zwykły najem. Członek 
spółdzielni ma większą pewność mieszkania i sto-
sunku prawnego łączącego go ze spółdzielnią niż 
zwykły najemca. Tak że spółdzielnie w tej chwili są 
bardzo zainteresowane tym, żeby w sytuacji, w której 
przywrócimy – jeżeli Wysoka Izba też przyjmie tę 
ustawę, która dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze będzie 
procedowana, i to wejdzie w życie – lokatorskie pra-
wo do lokalu z możliwością ustalenia ze spółdzielcą, 
który ma lokatorskie prawo do lokalu, opcji dojścia 
do własności. Też możemy ustalić, że za 20, 30 czy za 
10 lat będę mógł zostać właścicielem tego lokalu. Tak? 
Mam lokatorskie prawo do lokalu, ale będę mógł dojść 
do własności. To jest też ukłon w kierunku tej polskiej 
tendencji, wszyscy bowiem chcemy być właściciela-
mi. Prawda? Zamożność społeczeństwa rośnie, ale 
nie jesteśmy tak zamożni jak Niemcy. A w Europie 
jest tak, że im bogatsze społeczeństwo, tym mniej 
własności, czego Niemcy są przykładem. Tam jest 
tak, że poniżej 50% to właściciele mieszkań, reszta 
to są najemcy, a u nas 85% to właściciele. I to jest też 
pewien problem, ponieważ mieszkań na wynajem 
komercyjny w Polsce jest ok. 4%, tak że tego rynku 
praktycznie nie ma. My chcemy wszystkimi tymi 
instrumentami, które wprowadzamy, wykreować taki 
rynek. A więc jest duże zainteresowanie spółdzielni. 
Jestem przekonany, że ono się przełoży po prostu na 
realne budowy.

Jeżeli chodzi o książeczki mieszkaniowe, to rze-
czywiście jest to ogromny problem. I to też wymaga 
pewnego publicznego wyjaśnienia. Ci, którzy mają 
te książeczki, spodziewają się, że im przysługuje ja-
kaś własność mieszkania. Sam kiedyś, w minionym 
okresie, skorzystałem z takiej możliwości. Rodzice 
wpłacali mi na książeczkę, a potem miałem małą 
kawalerkę, ale to było mieszkanie lokatorskie. To była 
wpłata wynosząca ok. 30% wartości tego mieszkania. 
Te książeczki miały zaspokoić wpłatę ok. 30% warto-
ści, nie więcej. W tej chwili wszyscy, którzy te dawne 
książeczki mają, spodziewają się, że w zamian za 
książeczkę dostaną własne mieszkania. Takiej moż-
liwości nie ma. My niewątpliwie – ostatnio rozma-
wiałem o tym z panem przewodniczącym Biereckim 
– spróbujemy rozpocząć prace, żeby rzeczywiście 
można było wykorzystać te książeczki być może w ra-
mach mechanizmu lokatorskiego prawa do lokalu lub 
też w inny sposób, w ogóle w ramach budownictwa 
mieszkaniowego. W przyszłym tygodniu na posiedze-
niu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów staje 
projekt ustawy o indywidualnych kontach mieszka-
niowych. Chodzi o systematyczne oszczędzanie na 
mieszkanie z premią ze strony państwa polskiego. 
Można będzie też ewentualnie… Przewidujemy taką 



108
45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(sekretarz stanu K. Smoliński) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Czy moż-
na rozpatrzyć następny punkt? Bo będę musiał wyjść.)

Proszę państwa, w takim razie przejdziemy do 
rozpatrzenia punktu siódmego, a do szóstego potem 
wrócimy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 557, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 557 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Też nie ma.)
No nie, no proszę państwa, no jak… Przed chwilką 

był i wyszedł. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję 
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 39  
do godziny 9 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, kończymy przerwę.
Wracamy do pracy.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu, pana senatora Piotra Wacha, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja w tej sprawie, to znaczy w sprawie 

ustawy dotyczącej Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej, zebrała się wczoraj rano.

To jest zupełnie nowa ustawa. W najkrótszym 
zarysie trzeba by powiedzieć, że ustawa likwiduje 
funkcjonujące od czasu potransformacyjnego biuro 
uznawalności dyplomów i wymiany akademickiej 
i ustanawia agencję jako ciało o szerszych zadaniach 
i właściwie o znacznie wyższym statusie, odpowia-
dającym temu, co obserwujemy w innych krajach 
europejskich. Tak że dyskusja… Ustawa stanowi, że 
finansowanie tej agencji pochodzi z budżetu, który 
był przewidziany dla biura uznawalności przy mini-
strze nauki i szkolnictwa wyższego, oraz z programu, 
który nie został wdrożony, „Studia dla wybitnych”, 
w ramach którego studenci mieli być wysyłani za gra-
nicę. Tak że finansowanie tej ustawy sformatowane 
jest w ten sposób.

Na posiedzeniu komisji odbyła się dość szczegó-
łowa dyskusja nad ustawą, były zgłaszane popraw-
ki. Zasadnicze poprawki dotyczyły nazwy agencji. 
Była proponowana nazwa „Polska Agencja Wymiany 
Akademickiej” oraz „Polska Narodowa Agencja 

Panie Senatorze, definicje krewnego i powinowa-
tego są w przepisach prawa cywilnego, są w kodeksie 
rodzinnym i kodeksie cywilnym. I my tutaj w ramach 
tego się obracamy. Wprowadzamy też pewne ogra-
niczenia. Do tej pory nie było żadnego ograniczenia 
i następował tzw. handel partycypacjami, przenoszo-
no te partycypacje na osoby obce itd. To było zjawi-
sko patologiczne, które my w tej chwili eliminujemy. 
Jeżeli już ktoś chce przenieść partycypację, to musi 
to być albo krewny, albo powinowaty. Tak? No i to 
jest jakieś uzasadnienie, wtedy można tę partycypa-
cję przenieść. Chodzi o to, żeby to nie było między 
osobami obcymi… To było zjawisko, powiedziałbym, 
o narastającej skali, absolutnie sprzeczne z ideą tego 
rozwiązania. Jak mówię, kodeks cywilny, kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy regulują te kwestie. Ta ustawa 
tego nie dotyka.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nikt się 

nie zapisał.)
Nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Antoni 

Szymański, Maciej Łuczak i Robert Mamątow złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Proszę państwa, przypominam, że punkt piąty po-
rządku obrad, tj. ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych 
innych ustaw, został rozpatrzony wczoraj.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
sadach finansowania nauki oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 558, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 558 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, przewodniczącego Kazimierza Wiatra, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma go.)
(Głos z sali: Idę go poszukać.)
(Rozmowy na sali)
Nie ogłosiłem przerwy, proszę państwa…
(Rozmowy na sali)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca P. Wach) nazwę, pochodziła od pana prof. Żaryna i dodawała do 
obecnej nazwy przymiotnik „polska”, miałaby to być 
Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. 
Pan minister, który zapewne będzie tu występował, 
wyjaśnił, że on uznaje potrzebę wprowadzenia na-
zwy kraju i że w przygotowywanym statucie agencji 
jest wymieniona Polska. Mianowicie ta angielska na-
zwa miałaby brzmieć tak: Polish National Agency. 
Nie wiem do końca… of Academic Exchange… Nie 
wiem do końca, jak ona jest sformułowana, ale jest 
tam „Polish National Agency”. Wydawałoby się więc 
logiczne, żeby po polsku zrobić tak samo. Ja w dyskusji 
jeszcze raz wniosę tę sprawę, bo w tej chwili jestem 
sprawozdawcą. Właściwie tak to przebiegało. Był 
wniosek, żeby to była „Polska Agencja”, był wniosek, 
żeby to była „Polska Narodowa Agencja”, ostatecz-
nie żaden z tych wniosków nie przeszedł. Przeszedł 
jedynie wniosek, o którym wspomniałem, dotyczący 
sformułowania zakresu pracy agencji.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-
nator Probierz.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Probierz, a później pan senator 

Sługocki.
Bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:
Panie Profesorze, czy może nam pan podać infor-

mację na temat wielkości budżetu tej agencji?

Senator Piotr Wach:
Nie, myślę, że lepiej o to zapytać pana ministra. 

My podczas posiedzenia komisji nie pytaliśmy o to. 
Jednak pytaliśmy o źródła i one są tu wymienione. 
Mianowicie to jest to, co miało dotychczasowe biuro 
uznawalności, plus to, co było w programie „Studia 
dla wybitnych”, a to jest rząd wielkości… kilkadzie-
siąt milionów, ale nie wiem, czy 20 czy 30 milio-
nów zł. Ale w tej chwili ja po prostu trochę strzelam, 
myślę, że minister szczegółowiej na to pytanie może 
odpowiedzieć.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie – pana ministra 

też o to zapytam, jeśli będzie uprzejmy i odpowie 
na to pytanie – czym uzasadniano w dyskusji brak 
właśnie uwzględnienia tej propozycji zmiany nazwy, 
tym bardziej że, tak jak pan słusznie zauważył, Panie 

Wymiany Akademickiej” wraz z uzasadnieniem. 
Zgłaszane były również inne poprawki, dotyczące 
wymaganych kwalifikacji dyrektora i składu rady, 
z propozycją dopisania tam Polskiej Akademii Nauk. 

Generalnie ustawa nie budziła sprzeciwu, nie-
mniej jednak te różne szczegóły dotyczące jej funk-
cjonowania były poddawane dyskusji. Pan profesor 
Seweryński odnosił się do zakresu działania i sposobu 
sformułowania zakresu działania agencji, który jest 
określony w art. 2 ustawy. I jedynie poprawka wnie-
siona przez pana profesora Seweryńskiego, zawarta 
w sprawozdaniu komisji, która definiuje w sposób bar-
dziej poprawny i ogólniejszy zakres działania agencji 
i wprowadza sformułowanie „wspieranie współpra-
cy”, bo chodzi o wspieranie międzynarodowej współ-
pracy akademickiej, została przez komisję przyjęta.

A więc ostatecznie – przedstawiam to w wiel-
kim skrócie – komisja pozytywnie odniosła się do 
tej ustawy, do tej propozycji i przyjęła 1 poprawkę, 
poprawkę proponowaną właśnie przez pana profeso-
ra Seweryńskiego, a odrzuciła pozostałe poprawki. 
W głosowaniu nad ustawą wraz z poprawką komisja 
opowiedziała się jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca py-

tania do pana senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie?
Pan senator Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Profesorze, ja mam takie 

pytanie. 
Agencja nosi nazwę „Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej”. Czy dyskutowaliście być może 
państwo nad zmianą nazwy i czy ona nie powinna 
brzmieć „Polska Agencja Wymiany Akademickiej”? 
Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Wach:
Tak, wydaje mi się, że o tym mówiłem. Powtórzę. 

Poprawka, którą wniosłem – i którą jeszcze raz za-
proponuję w trakcie dyskusji – zmierzała do tego, 
aby agencja nazywała się „Polska Agencja Wymiany 
Akademickiej” ze względu na to, że jej głównym za-
daniem jest współpraca z zagranicą, również wymiana 
korespondencji i najróżniejszych działań z zagranicą, 
więc nazwa kraju jest tu niezbędna. Druga propozycja, 
która była niejako kompromisowa, ale rozbudowywała 
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(senator W. Sługocki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Probierz podniósł rękę, bo ma 

chęć zadania pytania? Nie.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Teraz pan 

senator Wiatr.)
Pan senator Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Ponieważ na tej nazwie się koncentrujemy… Była 
mowa o symetrii nazw NCN i NCBiR i tutaj padło ta-
kie zdanie, że NCN i NCBiR nie prowadzą działalno-
ści międzynarodowej. Czy pan senator, jako profesor, 
może to potwierdzić, że NCN i NCBiR nie prowadzą 
takiej działalności? Przecież wiemy, że chociażby 
w ramach POIR ta działalność międzynarodowa jest 
prowadzona.

Senator Piotr Wach:
Tak, ona jest prowadzona i obie te agencje pro-

wadzą działalność międzynarodową, natomiast nie 
ulega wątpliwości, że agencja wymiany akademickiej, 
już ze względu na samą nazwę, jest skierowana do 
zagranicy. I uzasadnienie tego, żeby tam była „pol-
ska” jest dość silne. Ale pan ma również rację. Bo 
właściwie wszystkie ciała akademickie – dotyczy to 
również pojedynczych jednostek takich jak szkoły – 
prowadzą działalność międzynarodową, choćby w ra-
mach Erasmusa. Cała nauka i szkolnictwo wyższe 
są ukierunkowane na współpracę z zagranicą. Jako 
argument podawałem nazwę DAAD, czyli niemiec-
kiej agencji, w której nazwie to D… To jest Deutscher 
Akademischer… a więc ma w nazwie: niemiecka, 
akademicka itd.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Zadaniem ustawy jest m.in. upowszechnianie języka 
polskiego, a nic tak nie zaśmieca języka polskiego 
jak neologizmy, które są niejasne. I taki właśnie neo-
logizm, bardzo często używany, jest w tej ustawie 
– mianowicie jest to „umiędzynarodowienie”. Nie 
wiadomo, w jakim znaczeniu to słowo tutaj wystę-
puje. No, jeśli chodzi o cele ogólne, to można by jesz-
cze machnąć na to ręką. Ale w art. 17 ust. 2 mamy 
zapis mówiący o tym, że do zadań należy zwiększe-
nie poziomu umiędzynarodowienia instytucji. Jak 

Senatorze, w języku angielskim jednak ten przymiot-
nik „polska” będzie. No oczywiście gdy mówimy 
o „polskiej agencji”, to wiadomo, że mówimy nie 
o narodzie hiszpańskim, meksykańskim, tylko pol-
skim, więc myślę, że dodanie przymiotnika „pol-
ska” skonsumowałoby te kwestie dotyczące narodu. 
Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Wach:
Pan minister na pewno to uzasadni. Na posie-

dzeniu komisji mówił, że mu i projektodawcom się 
nasuwa symetria do nazw NCN i NCBiR, bo one się 
zaczynają od słowa „Narodowe”. Według mnie to… 
Prywatnie uważam, że to jest słabe uzasadnienie. To 
„Polska Agencja” jest jakby wprowadzane na niższym 
szczeblu, a mianowicie statutowym, a nie ustawo-
wym. Mnie się wydaje, że lepiej by było zrobić to na 
szczeblu ustawowym, niemniej jednak niewątpliwie 
na posiedzeniu komisji to nie przeszło.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę, Panie 
Marszałku, jeszcze jedno zdanie?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę uprzejmie.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję serdecz-

nie…)
Pytanie, nie zdanie.
(Senator Waldemar Sługocki: Pytanie, tak, oczy-

wiście.)
Tak, pytanie. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
W mojej ocenie – nie wiem, czy pan ją podzie-

li, dlatego też pytam, Panie Senatorze – i Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, i Narodowe Centrum 
Nauki są skierowane do wewnątrz, a ta agencja będzie 
skierowana i budowała relacje na zewnątrz. Stąd też 
w mojej ocenie ten przymiotnik „polska” tutaj byłby 
zasadny. Dziękuję.

Senator Piotr Wach:
To znaczy tutaj między nami nie ma sporu. Ja 

byłem wnioskodawcą, jak również pan prof. Żaryn, 
wprowadzenia do nazwy ustawy i do treści ustawy 
słowa „polska”, wobec tego nie będziemy tutaj co 
do tego się spierali. Być może zdołamy przekonać 
w czasie tej dyskusji pana ministra, który, i tak mając 
perspektywę wprowadzenia ewentualnych poprawek, 
zdecydowałby się na zmianę nazwy. Ale my tu nie 
mamy o co się spierać, bo ja jestem również wnio-
skodawcą i zwolennikiem tego rozwiązania i było to 
powiedziane podczas posiedzenia komisji. Dziękuję.
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(senator J. Czerwiński) Senator Piotr Wach:

Na pewno nie. Uzasadnienie wprowadzenia 
Polskiej Akademii Nauk pomiędzy 10, jak jest dotych-
czas, instytucji desygnujących członków rady, było 
i jest uzasadniane tym – ja to właściwie proponowa-
łem – że Polska Akademia Nauk prowadzi intensyw-
ną działalność międzynarodową, a instytuty Polskiej 
Akademii Nauk… Jeżeli chodzi o liczbę publikacji, 
liczby dotyczące wymiany z zagranicą i staży, badań 
odbywanych za granicą, to są one właściwie najwięk-
sze wśród wszystkich jednostek. Tak że bezpośrednie 
wprowadzenie Polskiej Akademii Nauk jako członka 
rady, gdy ta rada ma charakter właściwie doradczy – 
bo ona nie ma charakteru decyzyjnego – było moim 
zdaniem uzasadnione. Właściwie nie było silnych 
argumentów przeciw temu. Ale zarówno minister, jak 
i, wydaje mi się, pan prof. Wiatr – może tu się mylę, 
ale na pewno takie zdanie padło – mówili, że Polska 
Akademia Nauk jest reprezentowana pośrednio, po-
nieważ w radzie głównej występuje przedstawiciel 
i pośrednią metodą może mieć głos i pewien wpływ 
na to, co rada będzie stanowiła. Minister mówił rów-
nież, że nie chciał za dużej rady, że liczebność rady 
w trakcie różnych debat i tak wzrosła do 10 osób. Ja 
z kolei uważam, że jedenasty, że tak powiem, członek 
rady nie zburzyłby w zasadniczy sposób porządku 
tego… A Polska Akademia Nauk na pewno ma naj-
większą wymianę zagraniczną wśród tych jednostek, 
szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę instytuty 
badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę.
Dziękuję panu bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Jest obecny pan minister 
Aleksander Bobko.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Bardzo 
proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zacząć od stwierdzenia, że – o czym 

mówił także pan senator sprawozdawca – komisja jed-
nomyślnie poparła tę ustawę. Zresztą także w Sejmie 
ustawa przeszła bardzo wielką liczbą głosów, nie jed-
nomyślnie, ale ponad podziałami, i za to też bardzo 
chciałbym podziękować.

będzie mierzony ten poziom umiędzynarodowienia, 
jakie będą wskaźniki? Albo: konkursy będą ogła-
szane w obszarze o istotnym znaczeniu w obszarze 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i na-
uki… Panie Profesorze, jak należy rozumieć to słowo 
„umiędzynarodowienie”?

Senator Piotr Wach:
Jest to słowo używane. Nie jest to słowo piękne. 

Co do… Osobą, która na posiedzeniu komisji zabie-
rała głos na temat sformułowań i języka – i był to 
głos krytyczny, ale właściwie skończyło się to jedną 
poprawką – był pan prof. Seweryński, który mówił, 
że widzi w ustawie większą liczbę niedoskonałości, 
tak to nazwę. Ale, jak mówię, właściwie ograniczył 
się on do tej jednej poprawki, która przeszła.

Powiedziałbym jednak, że termin „umiędzyna-
rodowienie” jest stosowany. Jest również stosowany 
przy okazji różnych bardzo popularnych – bo tam są 
stosowane takie wskaźniki i one są mierzalne – ran-
kingów w szkolnictwie wyższym, np. w rankingu 
Perspektyw. To nie brzmi dobrze, ale samo słowo 
jest używane, jak również te wskaźniki da się zdefi-
niować. One są mierzone m.in udziałem studentów, 
doktorantów, wykładowców z zagranicy. A więc od 
pewnego czasu w tej dziedzinie stopień umiędzyna-
rodowienia… I myśmy się do tego po prostu przy-
zwyczaili. I jest to słowo akceptowalne – tak mnie się 
wydaje. A ponadto to umiędzynarodowienie potrafi 
być na tyle zdefiniowane, żeby móc to mierzyć.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn zadaje pytanie.
I kto jeszcze? Przepraszam. Kto?
(Senator Waldemar Sługocki: Ja już nie, dziękuję.)
Już nie? Dobrze.
To pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jedna z poprawek została od-

rzucona w czasie naszej dyskusji; to była pańska 
poprawka dotycząca ewentualnego wpisania na li-
stę – mówię to kolokwialnie – udziałowców Polskiej 
Akademii Nauk. Proszę nam przypomnieć, jakie były 
argumenty za i przeciw, tak żeby nie pozostawiać tu 
cienia wątpliwości co do tego, że nie była to dysku-
sja, która miałaby dezawuować tę instytucję – bo nie 
taki był powód, dla którego tę poprawkę ostatecznie 
odrzuciliśmy.
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(sekretarz stanu A. Bobko) znacząco większy niż dotychczasowy, a więc środ-
ków na współpracę międzynarodową dedykowanych 
środowisku akademickiemu, środowisku naukowców 
będzie znacząco więcej.

Teraz sprawa dotycząca słowa „umiędzynarodo-
wienie”. Znaczy to słowo funkcjonuje w angielskim 
jako internationalisation, polskie tłumaczenie jest 
może faktycznie nie dość zgrabne, ale przyjęło się 
i właściwie funkcjonuje w języku. I akurat ten czyn-
nik… Teraz żyjemy w czasach rankingów i w czasach 
permanentnej ewaluacji instytucji naukowych i akurat 
ten czynnik, ten parametr umiędzynarodowienia jest 
stosunkowo nieźle mierzalny w porównaniu z innymi. 
Bo wystarczy, że tak powiem, policzyć kadrę pocho-
dzącą z zagranicy na danej uczelni: ilu profesorów 
w danym roku akademickim pochodzi z danego kraju, 
a ilu z zagranicy? I w nauce – można powiedzieć, stety 
czy niestety – to umiędzynarodowienie właśnie się 
liczy i nauka jest międzynarodowa. I jest wytykane 
nam, polskim uniwersytetom, polskim instytucjom 
naukowym, że u nas liczba zatrudnionych profesorów 
z zagranicy jest znacząco mniejsza niż w przypadku 
najlepszych uniwersytetów na świecie, a najlepsze 
uniwersytety na świecie mają często pół na pół, a cza-
sem nawet więcej osób z zagranicy, ściągają dobrych 
naukowców z zagranicy.

Drugim czynnikiem jest liczba studentów z za-
granicy. Ta liczba w Polsce wzrasta, w tej chwili jest 
niecałe 60 tysięcy studentów z zagranicy. Prawda jest 
taka, że około 50% z nich to młodzi ludzie z Ukrainy, 
a więc przyczyna takiej liczby studentów z zagranicy 
jest nie tylko, że tak powiem, akademicka, ale są także 
inne powody, m.in. takie, że właśnie młodzi ludzie 
z Ukrainy są tutaj, w Polsce. Ale właśnie agencja ma 
działać na rzecz tego, aby liczba osób, które studiują 
w Polsce czy pracują na polskich uczelniach, nawet 
przejściowo jako tzw. visiting professors, była więk-
sza. Bo to są też obiektywne mierniki światowe, tzn. 
tam, gdzie jest większa wymiana międzynarodowa, 
jest po prostu lepszy poziom. I te uniwersytety czy 
te instytucje w rankingach międzynarodowych w tej 
konkurencji wypadają lepiej.

A jeszcze jeśli chodzi o słowo „wymiana”, bo pan 
prof. Seweryński też miał co do tego słowa zastrze-
żenia, że lepsze by było może słowo „współpraca” 
albo jeszcze inne słowo, to słowo „wymiana” ma swo-
ją konotację handlową, ale nie tylko, bo w świecie 
akademickim termin „wymiana” i jego odpowiednik 
niemiecki austausch czy angielski exchange oznacza 
właśnie element wymiany w sensie akademickim, 
czyli wymiany myśli, poglądów i także wymiany 
czy mobilności ludzi. Jest jeszcze słowo „mobilność”, 
prawda? Tak że ta agencja będzie też działała na rzecz 
zwiększania mobilności.

I kwestia Polskiej Akademii Nauk. No, nie ma tu-
taj rozstrzygającego argumentu. O tych argumentach, 

Jest to projekt, na który środowisko akademickie 
czekało od wielu lat. Jest on odpowiedzią na postulaty 
środowiska akademickiego. I ta dyskusja, którą pro-
wadzimy, dotyczy właściwie szczegółów, nie istoty, 
nie głównych rzeczy, ale szczegółów, które oczywi-
ście także są ważne.

Jeżeli pan marszałek pozwoli, to może odniósł-
bym się teraz do tych kwestii, które pojawiały się już 
dzisiaj w dyskusji.

Nazwa. Moim zdaniem nie ma jakichś jednoznacz-
nie rozstrzygających, matematycznych kryteriów czy 
argumentów, które by udowodniły, że jedna nazwa jest 
na pewno lepsza od drugiej. Nazwa „Polska Agencja” 
zapewne też mogłaby być, ale z drugiej strony jest 
argument, że nazwy dwóch istniejących agencji gran-
towych rozpoczynają się od słowa „narodowy”, i to 
zresztą było ustanawiane wcześniej, jeszcze przed 
rządami Prawa i Sprawiedliwości. Tak więc ta agencja 
niewątpliwie jest w jakiejś mierze symetryczna czy 
dopełniająca system agencji grantowych. W statucie 
będzie zapewnione to, że w obiegu międzynarodo-
wym pojawi się nazwa „Polish Agency”, o czym także 
była tutaj mowa, a więc… Ja podtrzymuję stanowisko 
wnioskodawców, aby tej nazwy nie zmieniać, zwłasz-
cza że ona… To może nie jest silny argument, ale 
skrót tej nazwy, NAWA, jakoś się już od roku trochę 
przyjął w naszym żargonie akademickim.

Były pytania o budżet. Budżet ten, jak gdyby ka-
pitał założycielski, to jest niecałe 40 milionów zł, 
budżet biura uznawalności, wymiany i współpracy 
międzynarodowej, czyli BUWiWM, razem z dużą 
częścią pracowników czy jakimś wkładem, także ru-
chomości… Budżet z nieuruchomionego programu 
„Studia dla wybitnych” to jest w rezerwie celowej ok. 
18 milionów zł rocznie przez kilka lat. Potem mamy 
programy ministra, programy skierowane na umię-
dzynarodowienie – o tym słowie jeszcze za chwilę 
powiem, bo były pytania – takie programy także są 
realizowane obecnie przez ministerstwo, to również 
jest budżet w wysokości około 20 milionów zł. Poza 
tym agencja – taka możliwość także jest zapisana 
w ustawie – będzie mogła być operatorem progra-
mów unijnych i zakładamy, że w tej perspektywie 
do 2023 r. przynajmniej 50 milionów zł będzie po-
zyskiwanych z programu POWER, czyli Programu 
Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Poza tym 
agencja będzie też operatorem rządowych programów 
stypendialnych wynikających z wielorakich umów 
międzyrządowych, a także z uzyskania środków, 
którymi na te cele dysponuje Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych czy również inne ministerstwa. To jest 
także przez ustawę dopuszczone. No więc zakładamy, 
że ten budżet na najbliższe lata to będzie około 140 
milionów zł. Nie jest to jakiś ogromny budżet, ale 
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(sekretarz stanu A. Bobko) jest tak istotny w odniesieniu do wehikułu, który ma 
być uruchomiony, i usytuowania tej organizacji także 
w skali międzynarodowej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Pierwsze pytanie dotyczyło BUWiWM i NAWA. 

Zamierzenie jest ambitne, mianowicie takie, aby agen-
cja wniosła pewną wartość dodaną, znaczącą wartość 
dodaną i w perspektywie kilku lat przyczyniła się do 
zwiększenia stopnia wymiany międzynarodowej czy 
umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższe-
go i polskiej nauki. Do tego zostały stworzone dodat-
kowe instrumenty. Agencja ma osobowość prawną, 
może prowadzić samodzielną działalność, a nie być 
tylko wykonawcą zadań zlecanych bezpośrednio 
przez ministra. Może funkcjonować w systemie mię-
dzynarodowej współpracy z siostrzanymi agencjami 
w innych krajach – w zasadzie we wszystkich krajach 
Europy istnieją tego rodzaju agencje – i ma możli-
wość pozyskiwania środków czy bycia operatorem 
środków europejskich jako podmiot, jako instytucja 
z osobowością prawną. BUWiWM nie miał takiej 
osobowości. Wreszcie, co ważne, jest tutaj rada pro-
gramowa, która ma walor… Zakładamy, że będzie to 
rada o pewnym walorze akademickim. W założeniu, 
jak rozumiem, w pewnej części może się ona składać 
z urzędników kierowanych tam przez ministerstwo, 
ale zakładamy, że będzie to ciało w zasadzie profesor-
skie, akademickie, opracowujące strategiczne plany 
i dokonujące ewaluacji działania agencji.

Nie chcę tutaj za dużo deklarować. Czy stworzona 
instytucja, będzie miała tylko nowe logo, a będzie się 
w niej działo to, co działo się do tej pory, czy też będzie 
to rzeczywiście nowa jakość? Na to pytanie będziemy 
odpowiadać pewnie za 2–4 lata. Chciałbym tylko pod-
kreślić, że takie jest założenie i taka jest właśnie… Jest 
to też zapisane w ustawie, że działanie agencji będzie 
podlegało ewaluacji, i to ewaluacji nie tylko ze względu 
na ilość wydanych pieniędzy, ale także ze względu 
na pewne lepiej czy gorzej, czy trudniej mierzalne 
wskaźniki opisujące poziom umiędzynarodowienia 
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Kwalifikacje dyrektora. Dyrektor jest szefem 
instytucji i w sensie zarządzającym, operacyjnym, 
odpowiadającym za realizowanie umów, także za 
projektowanie programu w jakieś mierze… Jest to 

które ja podnosiłem, mówił pan profesor, pan senator 
sprawozdawca. Nam zależało na tym, aby rada nie 
była zbyt wielka i by miała charakter akademicki, 
a Polska Akademia Nauk, jedna z niezwykle ważnych 
instytucji w pejzażu polskiej nauki, pośrednio będzie 
reprezentowana właśnie przez przedstawiciela Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tak że, proszę państwa, z mojej strony to tyle. 
Bardzo dziękuję za tę dyskusję, dziękuję za popar-
cie tej ustawy. Prosiłbym czy wręcz apelował, żeby 
przyjąć tę ustawę, najlepiej bez poprawek. Poprawki 
mają być może pewien walor doprecyzowujący pewne 
rzeczy, ale co do istoty właściwie wszyscy się tutaj 
zgadzamy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym podjąć nowy wątek, 

chyba jedyny, który był omawiany podczas obrad 
komisji, w sprawie którego nie zajął pan tutaj sta-
nowiska.

Mianowicie, podczas posiedzenia komisji py-
tałem o to, czy likwidacja Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i stwo-
rzenie NAWA, oczywiście z większą liczbą preroga-
tyw i z innym usytuowaniem, stanie się wystarcza-
jącym, powiedziałbym, wehikułem wzmacniającym 
cele zarówno biura, jak i NAWA. Cele w dużej mierze 
pozostają tu te same, ale został uruchomiony i zauto-
nomizowany nowy wehikuł. To oczywiście daje dużo 
większe możliwości, szczególnie w zakresie środków 
europejskich.

Wątek, który się pojawił i który przedyskuto-
waliśmy, dotyczył prerogatyw osoby, która będzie 
kierowała NAWA. Dyskutowaliśmy o tym, czy to 
powinna być osoba z określonym wykształceniem 
wyższym, a dokładnie z doktoratem, czy wystar-
czy, żeby ten ktoś był tylko i wyłącznie magistrem. 
Uznaliśmy, że bez wątpienia nie musi być to osoba 
z doktoratem – mimo iż w pewnym sensie będzie 
współpracowała z autorytetami naukowymi, zapewne 
z profesurą – choć może to ewentualnie obniżyć jej 
rangę czy autorytet. Proszę nam udowodnić, że po-
stulat wykształcenia wyższego niż magisterium nie 
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(sekretarz stanu A. Bobko) Inna poprawka dotyczy wymagania posiada-
nia stopnia naukowego doktora przez dyrektora 
agencji. Właściwie w tej sprawie to i tak minister 
zdecyduje,  może on postawić wysokie wymagania, 
różne wymagania. Ale jeżeli definiuje się wymaga-
ne kwalifikacje, to właściwie to minimum – chodzi 
o doktorat – powinno być wymienione. Nie warto 
by też dawać więcej, dlatego że właśnie w wymia-
nie międzynarodowej… Wystarczy powiedzieć, że 
jest się doktorem, ponieważ systemy profesorskie 
i II stopnia w różnych krajach są bardzo różne. 
II stopnie ewentualnie nie występują lub są ukry-
te w jakichś procedurach wewnętrznych. Tak że 
właściwie wymaganie doktoratu byłoby rozsądne. 
I byłoby pożądane, aby formalnie, gdyby mini-
ster chciał inaczej, był on jednak, że tak powiem, 
zobowiązany ustawą do tego, żeby dyrektor był 
doktorem.

Kolejna poprawka, której już nie będę… Aha, też 
powiem o niej parę słów. Tutaj chodzi o dopisanie 
Polskiej Akademii Nauk do składu rady. Jeszcze 
bym to uzasadnił trochę mocniej. Merytorycznie 
na ten temat mówiłem. Polska Akademia Nauk ma 
pełne umocowanie, ale jeżeli spojrzymy na obecny 
skład rady, to jest to 10 osób, z czego 6 osób to są 
przedstawiciele premiera i poszczególnych mini-
strów wymienionych imiennie, czyli jest 6 przed-
stawicieli sfery politycznej, rządu, tak to nazwali-
byśmy, i 4 przedstawicieli instytucji akademickich. 
A więc dopisanie Polskiej Akademii Nauk nie bu-
rzyłoby pewnej przewagi strony rządowej w tym 
zakresie – jeżeli by o to chodziło, ale nie wiem, czy 
o to chodzi – bo w dalszym ciągu stosunek byłby 
6:5, jeśli chodzi o przedstawicieli rządu, gdyby jesz-
cze doszła Polska Akademia Nauk. Moim zdaniem 
warto by to zrobić.

Generalnie należy życzyć tej instytucji, która nie-
wątpliwie będzie powołana, powodzenia, bo to wła-
ściwie jest krok w dobrą stronę, który powinien służyć 
rozwojowi współpracy międzynarodowej i właściwie 
takiej łatwiejszej dyskusji. Trzeba by jeszcze mery-
torycznie jedną rzecz powiedzieć. W tej ustawie jest 
napisane, że agencja przedstawia swoje plany, więc 
ona ma znacznie więcej inicjatywy, w szczególno-
ści w oparciu o radę, niż biuro uznawalności, które 
było właściwie tylko wysoko kwalifikowanym, ale 
narzędziem ministra. Ta agencja jednak ma swoją 
podmiotowość, mimo że bardzo ściśle podlega mi-
nistrowi. Myślę, że to jest poprawne rozwiązanie. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Kazimierz Wiatr.
Bardzo proszę.

jednak przede wszystkim funkcja menedżerska. 
Drugą stroną agencji jest właśnie rada programowa. 
Liczymy zwłaszcza na zaangażowanie jakiegoś prezy-
dium rady czy przewodniczącego rady, który będzie 
profesorem, a więc ten walor akademickiej współ-
pracy z instytucjami akademickimi będzie w dużej 
mierze właśnie po stronie przewodniczącego rady 
programowej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Wacha. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zabieram głos głównie po to – bo w ramach spra-

wozdania również mogłem wyrazić swoje stanowisko 
– żeby zgłosić poprawki i króciutko je omówić, choć 
właściwie w ramach pytań było już wiele wyjaśnień, 
i powiedzieć, że po prostu na posiedzeniu komisji nie 
miałem sposobności zgłoszenia wniosku mniejszości, 
tak że jestem do tego zmuszony, chcąc kontynuować 
proponowanie tych zmian i uzasadnianie ich.

Jeżeli chodzi o samo stanowisko w sprawie po-
wołania agencji i potencjalnych zysków, to nie ma 
tu sprzeczności. One są… To bardzo dobrze, że my 
na tym poziomie mamy i będziemy mieli agencję 
do spraw współpracy międzynarodowej, jak rów-
nież uznawania dyplomów i wykształcenia, jak 
również – o czym było wspomniane – propagowa-
nia i nauczania języka polskiego. Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby właśnie to, co się da, jeszcze 
poprawić. Właściwie moje poprawki, których jest 9, 
dotyczą tylko 4 spraw, tak jak to było na posiedzeniu 
komisji. Większość poprawek dotyczy zmiany na-
zwy, ponieważ występuje ona w tytule i w szeregu 
miejsc w ustawie; to jest zmiana słowa „Narodowej” 
na „Polską”. Ale chciałbym z góry powiedzieć, że 
jestem otwarty i gdyby w komisji była propozycja, 
która pochodziła od pana prof. Żaryna, a mianowicie 
„Polska Narodowa”, co również…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie mamy 
tego.)

…jest, o ile dobrze rozumiem, propozycją w przy-
gotowywanym statucie… Byłbym zupełnie otwarty 
na stworzenie modyfikacji, gdyby to oznaczało szansę 
przyjęcia tego typu poprawki.
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czas była procedowana, tak że ten czas trochę umyka. 
Są wakacje, zbliża się początek nowego roku akade-
mickiego… Dlatego zgłaszam wniosek o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Muszę powiedzieć, że do-
datkowym powodem, dla którego to robię, jest to, że 
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu po przeanalizo-
waniu wszystkich zgłoszonych poprawek przyjęła 
tylko 1 poprawkę, zgłoszoną przez pana senatora, 
pana marszałka Seweryńskiego – poprawka ta miała 
na celu pewne wygładzenie językowe na początku 
tej ustawy; ubolewamy, że nasz piękny język polski 
w przestrzeni publicznej nie jest tak piękny, jak byśmy 
chcieli – ale pan profesor zgodził się na ewentual-
ne wycofanie swojej poprawki. Dlatego tym śmielej 
składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy ktoś jeszcze?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie.)
Dobrze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Marek Martynowski 
– podobny wniosek złożył pan senator Kazimierz 
Wiatr – i pan senator Piotr Wach.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce… Panie Ministrze, 

coś jeszcze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Nie.)
Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Nauki, 
Edukacji i Sportu o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Powracamy, proszę państwa, do rozpatrywania 
punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 558, spra-
wozdanie komisji w druku nr 558 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, pana przewodniczącego Kazimierza 
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja na swoim wczorajszym posiedzeniu opi-

niowała ustawę o zmianie ustawy o zasadach finan-

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie 
Senatorowie!

Oczywiście aktywność międzynarodowa środo-
wiska akademickiego jest bardzo ważna. Nie ma co 
do tego wątpliwości, że wiedza, a także kształcenie 
ma niewątpliwie wymiar międzynarodowy. Mamy 
w tym zakresie jako naród, jako państwo setki lat 
tradycji, bo już wiemy, że na soborze w Konstancji 
nasi profesorowie byli bardzo aktywni, czyli ta 
aktywność była zauważana co najmniej od czasu 
Akademii Krakowskiej. Dlatego ta ustawa jest bar-
dzo ważna, potrzebna, można nawet powiedzieć, że 
zgodna, niewywołująca kontrowersji co do swojej 
istoty. Dostarcza ona narzędzi służących do bardziej 
sprawnego prowadzenia spraw, do których jest powo-
łana. Ministerstwo będzie wytyczało pewne kierunki, 
jest rada programowa. Oczywiście najwięcej wątpli-
wości w dyskusji wywołuje nazwa. Tak często bywa. 
Ja muszę powiedzieć, że nazwa NAWA jest ładna, 
nawiązuje do Łodzi. Tutaj rozmawialiśmy o mieście 
Łodzi, ale też o łodzi, która łączy różne kontynenty, 
różne miejsca, więc na pewno także w tym wymiarze 
jest ładna. No niektórym ta nazwa kojarzy się z ko-
ściołem, ale to też jest przecież ładne porównanie. 
Nawet można powiedzieć, że mamy 3 takie nawy: 
NCN, NCBiR i właśnie Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej. Oczywiście hasło „polska agencja” też 
ma jakieś zalety, ale wydaje się, że ta obecna nazwa 
jest zupełnie dobra.

Co do uczestnictwa przedstawiciela Polskiej 
Akademii Nauk w radzie – pan senator Wach w spra-
wozdaniu wspominał też moją osobę – to ja, Panie 
Senatorze, byłem za tym, żeby to dołączyć, ale mó-
wiłem raczej o powtarzaniu się w składzie osób 
z rady głównej i konferencji rektorów, to raczej był 
taki sens. Tak że ja w zasadzie jestem za tym, żeby 
ten skład rzeczywiście uzupełnić o przedstawiciela 
Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak ten stopień 
doktora w przypadku dyrektora… No, ma to swoje 
wady i zalety. Myśmy się tak trochę przyzwyczaili, 
chcielibyśmy, żeby osoby z takimi stopniami prowa-
dziły badania naukowe, działały czy to w nauce, czy 
w gospodarce, a tutaj chodzi bardziej o to, żeby to 
były osoby sprawnie organizujące pracę. Z drugiej 
strony jest to jednak szef, a te sprawy dotyczą świata 
akademickiego; jest to pewne uzasadnienie co do wy-
mogu posiadania tego stopnia. Na posiedzeniu komisji 
rozmawialiśmy także o zmianie zapisu o dyplomie 
magistra. Tutaj jest pewne zamieszanie pojęciowe, 
pan minister to na posiedzeniu komisji wyjaśniał.

Sprawa najważniejsza, którą chciałem poruszyć, 
dotyczy tego, że czas w przypadku tej ustawy jest 
nieubłagany, on płynie, a chcielibyśmy, żeby ta usta-
wa weszła w życie jak najszybciej. Ona przez jakiś 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Senator Piotr Wach:

Ustawa jest istotna w tym sensie, że wprowadza 
zmiany i usprawnienia do systemu finansowania na-
uki, jak również odnosi się do procedury nadawania 
kategorii jednostkom naukowym, co jest w sumie bar-
dzo istotne. I właściwie temu nie można zaprzeczyć. 
Ja występuję głównie dlatego, że to proponowane 
przedłożenie zawiera również elementy wątpliwe czy 
krytykowane. I o nich chciałbym powiedzieć.

Generalnie, jeśli chodzi o tendencję do usprawnia-
nia i usuwania trudności w przyznawaniu, przepływie 
i rozliczaniu środków finansowych kierowanych na 
naukę, to trzeba uznać, trzeba powiedzieć, że to jest 
działanie słuszne. To, co budzi wątpliwości i co było 
podnoszone w licznych opiniach, to jest m.in. usu-
nięcie niektórych przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego w odniesieniu do decyzji admi-
nistracyjnych podejmowanych, po pierwsze, przez 
ministra przy okazji nadawania kategorii naukowych 
jednostkom, a po drugie, przez dyrektorów narodo-
wych centrów, a więc Narodowego Centrum Nauki 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, decyzji 
finansowych. Podczas posiedzenia komisji odbywała 
się dyskusja na ten temat. Minister bronił tego i uza-
sadniał to tak, że usunięcie przepisów, w szczegól-
ności art. 10 i art. 81, kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego ma uzasadnienie, ponieważ pomimo 
że decyzje są w pełni administracyjne i mają taki 
walor formalny, to jednak tok postępowania jest inny 
i właściwie te decyzje są podejmowane na zasadzie 
eksperckiej. Składając wnioski, jednostki naukowe 
od razu przedkładają wszystkie swoje argumenty. 
Niemniej jednak wydaje się, że z kilkoma drobnymi 
wyjątkami, gdy w pełni można uznać to, że przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego nie znaj-
dują zastosowania… Myślę, że tutaj jako przykład 
można podać ugodę. Tutaj właściwie nie ma na nią 
za bardzo miejsca, bo to są właściwie takie decyzje 
dwustanowe: tak albo tak, nie ma połowicznych kate-
gorii, nie dyskutuje się tego, że na taki zakres badań, 
owszem, damy, jednak troszkę mniej pieniędzy, niż 
państwo chcieli, ale proszę zrobić to samo. Tu można 
uznać, że rzeczywiście ugoda by nie miała miejsca, 
nie ma na nią specjalnie miejsca. Jednak, jeżeli chodzi 
o przepisy ogólne art. 10, które dotyczą wglądu w tok 
i znajomości toku postępowania szczegółowego, to 
powinny one mieć zastosowanie. I to było postulo-
wane przez wiele instytucji i w wielu opiniach, a ja 
właściwie z tym się zgadzam. To jest jedna z uwag 
krytycznych.

Co do drugiej – wnoszę poprawki zmodyfikowane 
w stosunku do tego, co proponowałem na posiedzeniu 
komisji. To dotyczy terminów, w których po odwoła-
niu się odpowiednie ciała wydają decyzję. Właściwie 
w ustawie są 3 takie miejsca. Jedno miejsce dotyczy 

sowania nauki oraz niektórych innych ustaw, druk 
senacki nr 558.

Głównym celem tej ustawy jest wyłączenie 
stosowania kodeksu postępowania administra-
cyjnego w postępowaniach w sprawie przyzna-
nia kategorii naukowej jednostkom naukowym 
i uczelniom oraz w postępowaniach prowadzonych 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Narodowe Centrum Nauki. Obowiązywanie tego 
kodeksu w tym zakresie powoduje, że tak powiem, 
wiele utrudnień, ma wiele wad. Stąd zdecydowano 
się na to wyłączenie.

Przy okazji następują kolejne zmiany. Minister 
nauki może ustanawiać programy i przedsięwzię-
cia… Rozszerzono katalog okoliczności umożli-
wiających ministrowi zmianę wysokości dotacji 
na utrzymanie potencjału badawczego, uporząd-
kowano sposób podawania do publicznej wiado-
mości informacji o decyzjach ministra, zmodyfi-
kowano katalog zadań finansowanych z budżetu 
nauki, umożliwiono ministrowi powoływanie na 
czas określony zespołów specjalistycznych lub in-
terdyscyplinarnych itd.

W trakcie posiedzenia komisji zgłoszono popraw-
ki. W wyniku głosowania przyjęto 5 poprawek. To 
w dużej mierze poprawki porządkująco-redakcyjne.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony – dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze – minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Panie 
Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca za-

pytania do pana ministra.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Wach zgłosił się do zabrania głosu.
Bardzo proszę.
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(senator P. Wach) Z tego wynikają moje wątpliwości. Ale nie zgłaszam 
poprawki, bo ja również nie mam tutaj jakiegoś wy-
krystalizowanego i uzasadnionego stanowiska. Tak 
więc poprawki zgłaszam tylko w zakresie terminów 
odwołań finansowych, jeżeli chodzi o wspomniane 
2 agencje finansujące naukę. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuje, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

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

do przedstawionych wniosków? Tak?
To bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę od ostatnich uwag. Będzie posiedzenie 

komisji… Nie mogę zadeklarować, że na posiedzeniu 
komisji będę miał dane, o które pan profesor, a także 
pan przewodniczący, prosił, ale postaram się. Jeżeli 
będzie możliwe uzyskanie ich w ciągu dzisiejszego 
dnia, to na spotkaniu komisji je przedstawię. Kwota 
do 150 tysięcy zł, którą może dysponować dyrektor, 
faktycznie ma charakter arbitralny. Wynika to w ja-
kieś mierze, można powiedzieć, z budżetów, jakimi 
te agencje dysponują. Prawda? NCN ma budżet po-
nadmiliardowy, a NCBiR, w zależności od roku, od 3 
do nawet 5 miliardów, ponad 5 miliardów zł. Postaram 
się jutro tę kwotę bardziej uzasadnić.

Terminy. W ustawie łatwo jest zapisać terminy dys-
cyplinujące, czego przykłady mieliśmy w ustawie o stop-
niach i tytule naukowym. Tam były zapisy, że recenzje 
mają być zrobione bezwzględnie w ciągu 3 miesięcy. 
I co z tego wynika? No, papier, także ten, na którym 
ustawy są pisane, jest cierpliwy. Terminy, które pan pro-
fesor proponuje, chyba i tak nie byłyby dotrzymywane. 
Z kolei to wyłączenie stosowania kodeksu postępowania 
administracyjnego wynika z pewnej praktyki, z pewnego 
doświadczenia instytucjonalnego. Ma to charakter dere-
gulacyjny, upraszczający i w naszym przekonaniu zapew-
ni sprawniejsze funkcjonowanie tych agencji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji 

przyznawania kategorii naukowych jednostkom i tam 
jest termin 2-miesięczny… I tutaj minister też bronił 
swojego stanowiska. Są terminy 2-miesięczne, jeże-
li chodzi o kategorie, i 3-miesięczne, jeżeli chodzi 
o odwołania odnośnie do finansowań obu agencji fi-
nansujących. I powiedziałbym, że ta obrona była nie 
bez racji. Tę rację trzeba by przyznać w tym zakresie, 
że właściwie to wszystko odbywa się w jednym ter-
minie. To znaczy niekoniecznie w jednym terminie, 
ale właściwie możliwość rozłożenia tego w czasie jest 
minimalna. Tak że jest to ewentualnie duży spływ, po 
pierwsze, wniosków, po drugie, decyzji, a po trzecie, 
ewentualnych odwołań, I to stanowi pewien problem. 
Dlatego, przyjąwszy argumenty ministra, zmody-
fikowałem w tym zakresie swoją propozycję, którą 
przedstawiałem na posiedzeniu komisji, i proponuję, 
żeby, jeżeli chodzi o przyznawanie kategorii i decy-
zje komitetu ewaluacyjnego, nie zmieniać terminu, 
pozostawić 2-miesięczny. A jeżeli chodzi o decyzje 
finansowe obu agencji – termin 3-miesięczny na 
rozstrzygnięcie zamienić również na 2-miesięczny, 
a więc dłuższy, niż występuje normalnie w postępo-
waniu administracyjnym. Byłaby wówczas pewna 
symetria, jeżeli chodzi o wszystkie decyzje. Myślę, 
że to byłoby wykonalne i że wówczas proces odwo-
ławczy w przypadku tych agencji, jeżeli chodzi o te 
decyzje i te odwołania, nie byłby tak bardzo rozcią-
gnięty w czasie.

Trzecia uwaga krytyczna, która jest może najsłab-
sza, to… Ustawa precyzuje również kwestię umorzenia 
roszczeń finansowych w stosunku do grantobiorców 
– mówię tak ogólnie – i ewentualnego rozłożenia tych 
roszczeń na raty, gdyby była taka decyzja. Otóż tutaj 
jest wprowadzana arbitralnie granica 150 tysięcy zł. 
Poniżej tej kwoty czy do tej kwoty decyzje w zakresie 
umorzeń, ewentualnie rozłożenia na raty, podejmują 
samodzielnie dyrektorzy NCN i NCBR. Nie chciałbym 
temu ostro zaprzeczyć, ale ta granica jest przedsta-
wiona zupełnie arbitralnie. A jednocześnie podczas 
posiedzenia komisji nie można było… Ja pytałem, ale 
nie uzyskałem uzasadnienia, np. uzasadnienia tego 
typu, ile takich spraw jest, jaki jest procent takich 
spraw, jak wysokich kwot dotyczą ewentualne zwro-
ty, niewykonania itd. Dlatego granica 150 tysięcy zł 
wydaje mi się nie tylko arbitralna, ale w dodatku nie-
uzasadniona. Nie wnoszę tu żadnej poprawki, bo nie 
mam w tym zakresie większej wiedzy niż minister. 
Ale muszę powiedzieć, że pan minister również tutaj 
nie umiał, w mojej ocenie, uzasadnić tego typu postę-
powania. Być może jest tak, że problemów z rozlicza-
niem grantów jest stosunkowo dużo i być może kwota 
150 tysięcy zł w świetle przyznanych grantów i spraw 
spornych jest niewielka. Być może tak jest. Ale czy tak 
jest i jak to jest naprawdę, dotąd właściwie nie wiemy. 
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oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(wicemarszałek A. Bielan) pis, który jest na swój sposób martwym przepisem. 
Mówi on o tym, że jeżeli jakieś biuro podróży sprze-
daje bilety w imieniu zagranicznych linii lotniczych, 
to albo taki przedsiębiorca powinien posiadać i prze-
chowywać certyfikat rezydencji linii lotniczych, 
albo płaci 10-procentowy podatek zryczałtowany. 
No i przeważnie takiego certyfikatu nie posiada, 
bo trudno sobie wyobrazić, żeby duże linie lotni-
cze małym firmom takie certyfikaty wydawały. 
Sprowadzało się to do tego, że przedsiębiorca płacił 
10-procentowy podatek zryczałtowany, ale kłóciło 
się to z kolei z zasadą unikania podwójnego opodat-
kowania. W związku z tym, by wyeliminować ten 
stan rzeczy, pobór zryczałtowanego podatku został 
wyłączony.

Połączone komisje jednogłośnie rekomendują 
przyjęcie tych zmian. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Znakomicie.
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.

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

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

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 556, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 556 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 

i Sportu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Punkt siódmy już rozpatrzyliśmy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 554, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 554 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja gospodarki narodowej oraz komisja bu-

dżetu rozpatrzyły ustawę przesłaną z Sejmu. Jest to 
przedłożenie rządowe, dotyczy ono zmian, tak jak pan 
marszałek powiedział, w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Przedłożenie to wprowadza przede wszystkim 
2 nowe rozwiązania.

Pierwsze rozwiązanie ma służyć zwiększeniu in-
westycji, co z kolei ma służyć realizacji strategii na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rozwiązanie to 
polega na tym, że wprowadza się możliwość jedno-
razowej amortyzacji w przypadku środków trwałych 
z grup 3–6 i 8, czyli maszyn i urządzeń. Wartość: od 
10 tysięcy do 100 tysięcy zł. Co ważne, są tu 2 ele-
menty ułatwiające. Jeżeli przedsiębiorca nabędzie 
środek o wartości poniżej 10 tysięcy zł, ale w cią-
gu roku dokupi kolejne, a łączna ich wartość będzie 
wynosiła powyżej 10 tysięcy, to od tego momentu 
może to jednorazowo zamortyzować. I kolejne uła-
twienie. Do tej pory nie można było amortyzować 
na podstawie wpłaconych zaliczek, tylko dopiero po 
wprowadzeniu danego środka trwałego do ewidencji 
środków trwałych. Teraz te zaliczki również można 
amortyzować. Ministerstwo dokonało szacunków co 
do tego, jaki będzie wpływ tych zmian. Ministerstwo 
Rozwoju uważa, że na tym rozwiązaniu skorzystają 
154 tysiące przedsiębiorców, zostanie stworzonych 
dodatkowo 2 tysiące 800 miejsc pracy, a średnia, 
statystyczna ulga dla przedsiębiorców będzie w wy-
sokości 17,5 tysiąca rocznie.

Drugie rozwiązanie, które przynosi ta zmiana, 
dotyczy sprzedaży biletów lotniczych. Jest prze-
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(wicemarszałek A. Bielan) Kolejny wątek, który podjęliśmy podczas debaty 
na posiedzeniu połączonych komisji, to była kwestia 
kontraktów terytorialnych. Mianowicie chodziło o to, 
czy zaproponowane w ustawie zmiany nie doprowa-
dzą do tego, iż dotychczas sformułowane kontrakty 
terytorialne i zawarte w nich inwestycje nie zostaną 
wyparte przez obecny rząd i nie znajdą finansowa-
nia, bo gros tych przedsięwzięć, chociażby w fazie 
koncepcyjnej, to przedsięwzięcia już przygotowane 
także przez samorządy wojewódzkie i inne podmioty, 
które partycypują w ich realizacji. Zostały też ponie-
sione pewne nakłady w tym zakresie. Tutaj też pan 
minister Kwieciński obecny na posiedzeniu komisji 
zapowiadał, że nie ma zagrożeń dla wpisanych w kon-
trakty terytorialne inwestycji, a realizowany zabieg 
czy proponowane w ustawie zapisy mają jedynie sil-
niej związać środki publiczne, w tym europejskie, na 
rzecz realizacji kontraktów terytorialnych.

Trzecim z wątków, który pojawił się podczas dys-
kusji na posiedzeniu połączonych komisji, była kwe-
stia związana z realizacją instrumentów inżynierii 
finansowej. Pojawiły się pytania dotyczące strategii 
wyjścia i wykorzystywania tychże środków chociażby 
przez samorządy wojewódzkie jako instytucje zarzą-
dzające 16 regionalnymi programami operacyjnymi. 
Pytano m.in. o to, czy te środki w dalszym ciągu będą 
mogły być w gestii samorządów wojewódzkich, ale 
naturalnie rozumiemy i doceniamy także te regulacje, 
które mówią o tym, że pieniądze będą mogły funk-
cjonować jedynie w sferze ich pierwotnego przezna-
czenia, czyli de facto wspierać rozwój tak społeczny, 
jak i gospodarczy regionów. Jak wiemy, w minionych 
okresach była także pokusa co do tego, aby te środ-
ki włączyć do budżetu państwa. Po wyjaśnieniach 
przedstawiciela właściwego ministra wydaje się, iż nie 
ma żadnych zagrożeń dla instrumentów zwrotnych 
odnawialnych. Mało tego, pan minister zasugerował, 
że także niektóre z województw tworzą tzw. fundusze 
rozwojowe, które mają wzmacniać wysiłek regionów 
na rzecz podejmowania działań modernizacyjnych 
i aktywizujących oczywiście działalność determinu-
jącą rozwój tak społeczny, jak i gospodarczy.

Generalnie chcę powiedzieć, że w głosowaniu 
większość członków obu komisji opowiedziała się 
za przyjęciem ustawy bez poprawek. 

Jestem jednak zobowiązany do tego, by zwrócić 
państwa uwagę na istotny fakt, iż obecny na sali pan 
senator Piotr Zientarski zgłosił w imieniu mniejszości 
szereg poprawek, które, jak rozumiem, za chwilę za-
prezentuje. Uważam, że niektóre z nich powinny zo-
stać poddane państwa ocenie i ewentualnej refleksji, 
ale też liczę na pana ministra Pawła Chorążego, który 
– jestem o tym przekonany – niezwykle kompetentnie 
odniesie się do propozycji poprawek mniejszości.

Dziękuję, Panie Marszałku. To tyle. Chciałbym 
jedynie podkreślić, że ustawa wnosi wiele rozwiązań 

senatora Waldemara Sługockiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, a także Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej na temat procedo-
wanej ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finanso-
wanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw.

Posiedzenie połączonych komisji odbyło się 
w dniu 11 lipca 2017 r. Podjęto na nim dyskusję na 
temat procedowanej ustawy. Wśród wątpliwości i py-
tań, które pojawiły się podczas posiedzenia komi-
sji… Chciałbym wspomnieć o 4 fundamentalnych 
kwestiach, które budziły wątpliwości i zastrzeżenia 
senatorów biorących udział w tejże dyskusji.

Pierwszą kwestią poruszaną podczas posiedzenia 
połączonych komisji była sprawa włączenia wojewo-
dów w proces redystrybucji środków finansowych 
w ramach perspektywy 2014–2020, ponieważ ustawa, 
nad którą procedujemy, przewiduje, że w skład komi-
tetów monitorujących włączeni będą obligatoryjnie 
wojewodowie bądź też ich przedstawiciele, którzy 
będą brali udział w procesie redystrybucji pieniędzy 
europejskich. Przy czym należy powiedzieć, że po 
wyjaśnieniach uczestniczącego w pracach połączo-
nych komisji pana ministra Jerzego Kwiecińskiego 
wiemy, że głos przedstawiciela wojewody będzie 
jedynie głosem fakultatywnym i przedstawiciel wo-
jewody nie będzie uczestniczył w procesie podejmo-
wania decyzji. To jest ważne w kontekście dorobku 
i ewolucji realizacji polityki regionalnej w Polsce, 
który to proces de facto rozpoczął się 1 stycznia 
1999 r. wraz z utworzeniem samorządowo-rządowych 
województw, mimo że do Unii Europejskiej przystą-
piliśmy 1 maja 2004 r. i doświadczenia sensu stricto 
związane z interwencją europejską, z polityką spój-
ności mamy od tego czasu, może nieco wcześniej, od 
czasu kiedy opracowaliśmy wstępny Narodowy Plan 
Rozwoju i potem Narodowy Plan Rozwoju na per-
spektywę 2004–2006. Ale polityka spójności, o czym 
rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji, przeszła dość 
ważną ewolucję, ewolucję, która w mojej ocenie jest 
godna zauważenia i która doprowadziła do tego, że 
interwencja europejska jest faktycznie w sposób ra-
cjonalny i efektywny wdrażana w Polsce.
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(senator sprawozdawca W. Sługocki) dy negatywnie wypowiedziały się o tych zmianach. 
Myślę tu o stanowisku Związku Województw RP. 
I mam pewnego rodzaju niedosyt, bo z jednej stro-
ny rzeczywiście jest to, co powiedział przed chwilą 
sprawozdawca komisji, też doświadczony samo-
rządowiec, a jednocześnie wiceminister od kwestii 
związanych z rozwojem regionalnym, także bardzo 
bliskim, który zauważa… Ja też, jako wnioskodawca 
wniosków mniejszości, zauważam, że wiele bardzo 
ważnych, istotnych kwestii zostało tutaj wprowadzo-
nych. I nie krytykuję tej ustawy en bloc – mówię 
to, żeby było jasne – ale jako przedstawiciel mniej-
szości mam niedosyt w tym sensie, że te sprawy, 
które były przedstawiane w Sejmie przez Związek 
Województw RP i były krytykowane, zdaniem tego 
związku niestety pozostały. One przewidywały m.in.: 
włączenie wojewody w proces związany z realiza-
cją RPO, udział w procesie desygnacji, możliwość 
uczestniczenia w roli obserwatora w procesie oceny 
projektów, likwidację wytycznych programowych… 
O, ta kwestia jest ujmowana bardzo szeroko przez 
Związek Województw RP, ponieważ… Tak krótko 
o tym powiem, nie wszystkie argumenty będę pod-
nosił. Otóż ta likwidacja wytycznych programowych 
jest bardzo szeroko podnoszona przez ten właśnie 
Związek Województw RP. Mówi się, że wykreślenie 
możliwości wydawania wytycznych programowych 
przez IZ RPO nie ułatwi ani nie przyspieszy, a wręcz 
utrudni proces realizacji projektów. Przyznanie IZ 
możliwości wydawania własnych wytycznych przy-
czyniało się do lepszego uchwycenia specyfiki danego 
RPO, m.in. poprzez regulowanie czy doprecyzowanie 
zagadnień, które nie zostały dostrzeżone – bądź też 
zostały pominięte – z poziomu centralnego. Wytyczne 
programowe zapewniały jednolitość i spójność podej-
ścia do istotnych zagadnień. Likwidacja wytycznych 
programowych prowadzi do nieuzasadnionego ogra-
niczenia swobody IZ RPO w kształtowaniu procesu 
wdrażania programów operacyjnych. Itd., itd. Jest 
bardzo wiele argumentów, które wskazał Związek 
Województw RP, uznając, że w dalszym ciągu są 
one aktualne. Dalej: szerokie zakreślenie, a jednocze-
śnie niedookreślenie kompetencji rzecznika funduszy 
europejskich. Tę kwestię poruszył również sprawoz-
dawca większości, tj. kwestię rzecznika funduszy. 
Dalej: skrócenie terminów na rozpatrywanie odwo-
łań, usunięcie z kontraktów terytorialnych informacji 
o sposobie finansowania przedsięwzięć, niedoprecy-
zowanie zapisów w zakresie władztwa w odniesieniu 
do środków pochodzących z instrumentów finanso-
wych przy zachowaniu roli ministra do spraw rozwoju 
w tym zakresie.

Na podstawie tego stanowiska przygotowałem 
i zgłosiłem 20 poprawek. Niestety z uwagi na przy-
jęcie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek nie 
było na posiedzeniu komisji możliwości analizy tych 

ułatwiających wdrażanie polityki spójności w per-
spektywie 2014–2020. One znajdują zarówno zro-
zumienie, jak i poparcie wśród wielu z nas, także 
senatorów opozycji, ponieważ będą absolutnie dyna-
mizować proces inwestowania pieniędzy europejskich 
w rozwój społeczno-gospodarczy państwa polskiego.

Nie wspomniałem o jeszcze jednym wątku, dość 
istotnym – będę się tutaj do tego odnosił z uporem 
godnym maniaka – a mianowicie o instytucji, którą 
ta ustawa powołuje, instytucji rzecznika funduszy 
europejskich. Oczywiście powtórzę to, o czym mówi-
łem podczas posiedzenia komisji. Moje obawy… Co 
do idei i intencji jestem absolutnie sojusznikiem tego 
rozwiązania. To bardzo rozsądne, ważne, potrzebne 
rozwiązanie, ale wiele wątpliwości budzi we mnie 
liczba, mnogość rzeczników funduszy europejskich. 
Mamy świadomość, że każda instytucja zarządzająca 
będzie posiadała takiego rzecznika funduszy europej-
skich i zastanawiam się nad skutecznością funkcjono-
wania tychże rzeczników. Moje wątpliwości – jedynie 
czy aż wątpliwości – budzi umocowanie rzeczników 
funduszy europejskich w strukturach departamentów, 
czyli instytucji zarządzających, oraz ich podleganie 
pod szefa danego departamentu, czyli de facto dyrek-
tora instytucji zarządzającej. Mówię o tym nie po to, 
żeby w jakikolwiek sposób deprecjonować tę ideę, 
bo, jak powiedziałem, jest ona godna zauważenia. 
Mówię o tym w kontekście zwiększenia efektywności 
funkcjonowania rzeczników funduszy europejskich, 
tak aby proponowane przez nich rozwiązania były 
faktycznie wdrażane. Zastanowiłbym się ewentual-
nie nad wzmocnieniem ich roli także w kontekście 
procedowanej ustawy. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan minister wyczerpująco odpowiadał na pyta-

nia senatorów zadane podczas posiedzenia komisji. 
Mnie jako przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej szcze-
gólnie interesowały kwestie konsultacji z samorzą-
dem wojewódzkim. Takie konsultacje się odbyły, ale 
niestety – stąd jest wniosek mniejszości – samorzą-
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) mówi o poprawie sytuacji beneficjentów. Samorząd 
województwa jest partnerem ważnym, partnerem 
istotnym, ale nie jedynym. I jeżeli mówimy np. 
o kwestiach związanych z wytycznymi, bo to jest 
bardzo mocno podnoszone… Zwracam uwagę – na to 
zwracałem też uwagę w izbie niższej parlamentu – że 
cały czas mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 2011 r., który mówi o tym, że wytyczne służą koor-
dynacji prac instytucji, a nie są adresowane do bene-
ficjentów. I jeżeli mówimy o zmniejszeniu liczby wy-
tycznych, skasowaniu ich na poziomie programowym 
– to dotyczy tak samo programów regionalnych, jak 
i krajowych – to tak naprawdę mówimy o tym, że be-
neficjent ma znacznie mniej dokumentów do przeczy-
tania. To nie oznacza, że samorząd wojewódzki traci, 
jako instytucja zarządzająca, możliwość regulowania 
pewnych kwestii w swoich relacjach z beneficjentem. 

Jeżeli mówimy o pewności prawnej kogoś, kto 
podpisuje umowę z daną instytucją zarządzającą czy 
pośredniczącą… W tej chwili mamy bardzo dużo 
takich odsyłających klauzul w umowie, czyli mamy 
postanowienia umowy, dwadzieścia kilka paragrafów 
czy więcej, plus paragraf mówiący… A oprócz tego, 
co jest w umowie, i obowiązku realizacji twojego pro-
jektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, tutaj jest 
jeszcze lista dokumentów, które masz znać. Efekt jest 
taki, że beneficjent ma obowiązek zaznajomienia się 
z kilkuset stronami najprzeróżniejszych wytycznych.

Tak że w moim odczuciu zniesienie wytycz-
nych programowych, po pierwsze, realizuje wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, bo mówi o tym… 
I mamy takie przypadki, że są instytucje zarządzające 
w regionach, które mają do koordynacji jedną bądź 
dwie instytucje pośredniczące. 

Pytanie jest takie: czy instytucja zarządzająca po-
trzebuje do komunikacji z podległymi sobie dwiema 
instytucjami czy jedną instytucją wytycznych, jako 
instrumentu niezbędnego do koordynacji swojego sys-
temu instytucjonalnego w regionie? W moim odczu-
ciu – i to jest też propozycja, która była skierowana do 
wszystkich instytucji zarządzających – takim instru-
mentem jest np. szczegółowy opis osi priorytetowych, 
gdzie szereg warunków, które są związane z reali-
zacją programów, może być swobodnie zawartych.

Jeżeli mówimy o rzeczniku, to ja też chciał-
bym wyrazić przekonanie, że to nie jest panaceum 
na wszystkie trudności związane z realizacją pro-
gramu. Ja raczej traktuję instytucję rzecznika… 
Rzeczywiście sposób wykonywania jego funkcji 
bardzo zależy od instytucji zarządzającej. Myśmy 
go ulokowali na poziomie instytucji zarządzających, 
także dlatego, że instytucja zarządzająca jest tak na-
prawdę jedynym ciałem, które podejmuje decyzje 
w danym programie. Zależało nam na tym, aby rzecz-
nik był osobą z zewnątrz. W przeszłości bardzo często 
bywało tak, że beneficjent był w sporze np. z osobami 

poszczególnych… Być może niektóre z nich zostałyby 
wycofane czy zmodyfikowane, ale niestety, wobec 
złożenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek 
takiej możliwości nie było i nastąpiła tu taka prak-
tycznie automatyczna gilotyna. W związku z tym 
te poszczególne poprawki nie mogły być w sposób 
jednostkowy przeanalizowane. Stąd mój wniosek 
mniejszości. Dziękuję bardzo.

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

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Paweł Chorąży: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan minister Paweł Chorąży, podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie!
Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować 

za dyskusję dużo bardziej wyważoną w wyższej izbie 
parlamentu, niż to miało w Sejmie.

Odnosząc się krótko do tych kwestii, które były 
tutaj podnoszone, w tym również do wniosków mniej-
szości, nie będę może mówił o kwestiach związanych 
z wojewodą, z kontraktem terytorialnym, o czym mó-
wił senator sprawozdawca, pan Waldemar Sługocki, 
bo to, jak rozumiem, było wyjaśniane w trakcie po-
siedzenia komisji.

Kilka słów na temat wniosków mniejszości.
Przede wszystkim trudno mi przyjąć podnoszo-

ną kwestię, że ustawa stoi w… że nie była konsulto-
wana bądź w niedostateczny sposób odpowiada na 
uwagi, które były zgłaszane w trakcie konsultacji. 
Zwróciłbym uwagę… I to padło w kontekście samo-
rządu województwa. Zwróciłbym uwagę na to, że 
ta ustawa, ta nowelizacja ustawy przede wszystkim 
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) Pierwotna propozycja resortu to było skrócenie termi-
nów odwoławczych w procedurze łącznej z 60 do 30 
dni. Po konsultacjach, również pod wpływem dysku-
sji z regionami ten termin został wydłużony o połowę: 
do 45 dni. No więc trudno zgodzić mi się też z podno-
szonym zarzutem, że w ogóle nie wzięto pod uwagę 
głosów regionów. A samo skrócenie jest też efektem 
innego ułożenia całej procedury wyboru projektu, 
która też jest treścią nowelizacji. Mówimy o tym, że 
zrezygnujemy z kryteriów formalnych, kryteriów 
merytorycznych na rzecz jednego zestawu kryteriów. 
Mówimy o tym, że tak naprawdę o dopuszczeniu pro-
jektu do oceny powinny decydować tzw. warunki for-
malne, które odnoszą się do formy, trybu i czasu, czyli 
tak naprawdę do 3 bardzo wąsko sformułowanych wa-
runków wstępnych. No więc ten czas się zmniejsza. 
Oczywiście ustawa w pewien sposób… I muszę po-
wiedzieć, że być może głos instytucji zarządzających 
w regionach jest też lepiej słyszalny ze względu na 
to, że są one ulokowane poza ministerstwem. Jednak 
ze wszystkich dotychczasowych doświadczeń, które 
mamy, wynika, że jeżeli mówimy o tym, że popra-
wiamy sytuację beneficjentów czy skracamy jakieś 
terminy, czy zmniejszamy np. zakres… Zakazujemy 
tak naprawdę żądania zaświadczeń od instytucji, je-
żeli mogą one same sobie to sprawdzić, a to zawsze, 
niestety, rodzi opór urzędników, bo tak naprawdę jest 
im wygodniej powiedzieć, żeby beneficjent im przy-
niósł zaświadczenie; wtedy nie muszą sprawdzać tego 
sami. To więc będzie budziło zastrzeżenia. Podobne 
zarzuty wobec ustawy miały instytucje zarządzają-
ce na poziomie krajowym. Smutno to konstatować 
w taki sposób, ale wtedy, kiedy poprawiamy sytuację 
jednego, np. sytuację beneficjentów, i kiedy oznacza 
to większy wysiłek po stronie instytucji, to zawsze 
siłą rzeczy one będą to do pewnego stopnia konte-
stować. Jednak myślę, że powinniśmy też działać 
w sposób bardziej zdecydowany.

Myślę, że są to najistotniejsze wątki, które państwo 
podejmowaliście… Może jeszcze instrumenty finanso-
we. Co do konstrukcji ustawy – była dyskusja, czy to 
jest dysponent, czy własność… Przede wszystkim prze-
pisy finansowe nie posługują się kategorią własności. 
Alternatywą jest tak naprawdę uczynienie ze środków 
instrumentów finansowych dochodu budżetu państwa 
bądź samorządu województwa. Mówimy o tym, że każdy 
podmiot – czy to instytucja zarządzająca w regionie, czy 
dysponent, który ma środki na poziomie krajowym – ma 
obowiązek ulokować je w BGK. Jednak może on nimi 
dysponować i przeznaczać je na inne instrumenty zwrot-
ne po upływie terminów. Tak że można powiedzieć, że 
ograniczenie nie dotyczy swobody przeznaczania bądź 
nieprzeznaczania środków na jakieś cele. Mówimy jedy-
nie o tym… Bo chcemy, żeby środki tak naprawdę nie 
zostały potem przekształcone w dotacje, tylko dalej pra-
cowały jako instrumenty zwrotne. I można powiedzieć, 

kontrolującymi projekt. Zanim została wydana decy-
zja o zwrocie środków, była dyskusja, była procedura 
kontradyktoryjna, on podnosił jakieś argumenty. Ale 
bywało i tak, że jego, można powiedzieć, skarga w ca-
łym tym procesie trafiała do tych samych osób, które 
były stroną w sprawie. No więc zależy nam na tym, 
żeby był ktoś z zewnątrz, kto byłby też tak napraw-
dę doradcą dla marszałka, dla zarządu wojewódz-
twa czy dla ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, dla osób kierujących instytucją, kto 
mógłby być jakby stroną trzecią, głównie na etapie 
postępowania przedadministracyjnego. Tak że ja też 
w rozmowach z instytucjami zarządzającymi, czy na 
poziomie krajowym, czy na poziomie regionalnym, 
mówiłem o tym, że tak naprawdę od państwa będzie 
zależało to, czy Rzecznik Funduszy Europejskich 
zafunkcjonuje jako ktoś, kto jest przydatny, kto jest 
potrzebny.

Jeżeli mówimy o kwestii dotyczącej wojewodów, 
dotyczącej desygnacji… Ja zwracam tylko uwagę na 
fakt, że w tej chwili desygnacja jest zadaniem, które 
jest zastrzeżone dla ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego. Przepis, który proponujemy 
w zakresie desygnacji, mówi o możliwości, o tym, 
że minister właściwy do spraw rozwoju może korzy-
stać z zaangażowania wojewody przy wykonywaniu 
różnych zadań związanych z desygnacją. Oczywiście 
to zaangażowanie wojewody będzie zależało od tego, 
z jakim rodzajem zadań będziemy mieć do czynienia. 
Jeżeli będziemy mieli kwestie dotyczące np. spoj-
rzenia na projekty w przypadku pojawienia się nie-
prawidłowości, to będziemy to zlecać wojewodzie, 
bo tak naprawdę trudno z Warszawy, zważywszy, 
że są tysiące projektów, sprawdzać indywidualnie 
poszczególne projekty. Zwracam też uwagę na to, że 
nadal minister właściwy do spraw rozwoju regional-
nego jest tym podmiotem, który na podstawie opinii 
wojewody będzie decydował o kwestiach związanych 
z desygnacją, tutaj nic się nie zmienia.

Kwestia kontraktu. W tej chwili mamy do czynie-
nia… To znaczy nie jest tak, że w tej chwili mamy 
jasno wskazane źródła finansowania w kontraktach 
wojewódzkich poszczególnych inwestycji, ponieważ 
obecny zapis i aneksy, podpisane zresztą nie w tej 
kadencji, mówią o potencjalnych źródłach finanso-
wania. Czyli to nie są źródła, które są jednoznacznie 
wskazane, i to nie jest tak, że kasujemy tutaj coś, co 
jest już pewne.

I wreszcie kwestie związane z różnymi proce-
durami. Ja może nie będę detalicznie omawiał tych 
wszystkich poprawek. Ale to, co budzi sporo wątpli-
wości, i budziło, to terminy w procedurze odwoław-
czej. To jest dobry przykład czegoś, co budziło bardzo 
duże emocje na poziomie instytucji zarządzających. 
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) było samo udzielenie desygnacji, które już nastą-
piło w stosunku do wszystkich instytucji będących 
instytucjami zaangażowanymi w politykę spójności 
w Polsce, czyli instytucji zarządzających i insty-
tucji pośredniczących. W tej chwili my jesteśmy 
na takim etapie, że od czasu do czasu… Ja kojarzę 
2 sprawy związane z jakąś dyskusją na temat tego, 
czy desygnacja powinna bądź nie powinna zostać 
zawieszona. Pierwsza dotyczyła niefunkcjonujące-
go podsystemu informatycznego w regionie, pod-
systemu, który nie komunikował się z krajowym 
systemem, co jest jednym z wymogów związanych 
z desygnacją, bo musi być dojście do ostatniej, moż-
na powiedzieć, faktury w systemie. Tam miał być 
import danych. A druga sytuacja była związana 
z przekazaniem poza instytucję pośredniczącą pra-
wa decydowania o projektach. To było na poziomie 
subregionalnym. Były takie, można powiedzieć, 
lokalne zgromadzenia, które podejmowały decy-
zje, rekomendowały projekty, nie będąc w ogóle 
umocowanymi w systemie.

Jeżeli mówimy o wojewodzie, to on może się 
pojawić przede wszystkim w takiej sytuacji, gdy 
będziemy mieli problemy z jakąś szerszą grupą 
projektów. Można powiedzieć, że oczywiście tak, 
do pewnego stopnia będzie to miało znaczenie, bo 
efekty prac wojewody będą przedkładane ministro-
wi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i on 
na podstawie tej opinii będzie decydował o ewentu-
alnym zawieszeniu bądź niedesygnacji. Jednak bar-
dzo mocno chciałbym podkreślić, że cofnięcie de-
sygnacji jest ostatecznością, której my też chcemy 
jak najbardziej uniknąć. Porównując to do sytuacji 
związanej z perspektywą na lata 2007–2013, trzeba 
jednak powiedzieć, że rola wojewody jest tu mimo 
wszystko mniejsza niż wojewody jako instytucji 
certyfikującej w perspektywie, która się skończyła, 
bo jako instytucja certyfikująca wojewoda miał 
np. prawo odrzucić w ogóle poświadczenie, które 
mu było składane przez instytucję zarządzającą 
w regionie, bądź zakwestionować jakąś część wy-
datków. On tutaj, można powiedzieć, nie ma prero-
gatyw do podejmowania decyzji w sprawach indy-
widualnych. Raczej patrzy na cały system, w jakim 
funkcjonuje wdrażanie programu w regionie, i ko-
munikuje się w pierwszym rzędzie z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a nie 
z partnerem na poziomie samorządu województwa. 
Tak więc można powiedzieć, że oczywiście ten 
wpływ, możliwość wpływania czy przekazywa-
nia swoich opinii on ma, jednak sposób ułożenia 
relacji jest inny. To nie jest komunikacja, tak jak 
to miało miejsce w latach 2007–2013, z właściwym 
miejscowo samorządem województwa, tylko on 
komunikuje się z ministrem właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego jako tym organem, który jest 

że to jest ograniczenie dla poszczególnych dysponentów, 
czy to regionalnych, czy to krajowych. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam jedno tylko pytanie, ono do-

tyczy procesu desygnacji. Zdaję sobie sprawę z możli-
wości włączenia wojewodów… Pan też mówił o tym, 
że jest to jedynie możliwość, a nie włączenie. Jednak 
zastanawiam się, Panie Ministrze, odnosząc się także 
do dotychczasowych doświadczeń, czy to potencjalne, 
ewentualne włączenie wojewodów nie skomplikuje 
nieco relacji w skutecznym wdrażaniu poszczegól-
nych programów operacyjnych i nie wywoła kolejnego 
podmiotu, aktora, który będzie chciał, wykorzystując 
tę szczelinę, nadmiernie kreować proces redystrybucji 
pieniędzy europejskich i wpływać na niego. I to wcale 
nie jest – chcę wszystkich państwa uspokoić – pytanie 
polityczne, bo za chwilę będą wybory samorządowe 
i Polacy różnie mogą zdecydować Tak więc nie upo-
lityczniam wcale tej sytuacji, bo sytuacja polityczna 
będzie pewnie dynamiczna i kto wie, jak będzie się 
kształtować, oczywiście także w polskim parlamen-
cie. Ale bez względu na to, kto by to był… Bo też są 
takie sytuacje… Znamy przecież, Panie Ministrze, 
takie sytuacje, kiedy wojewoda i marszałkowie byli 
z tej samej opcji politycznej, a dochodziło między 
nimi na tle, powiedzmy, partycypowania w kreowa-
niu polityki w regionie do pewnych animozji. I tego 
się po prostu boję. Czy nie tworzymy w ten sposób, 
przyjmując tę regulację, pewnego potencjalnego pola 
konfliktów? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Jeżeli patrzymy na funkcje związane z desy-

gnacją… To znaczy takim kluczowym momentem 
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) darki wodnej doprowadzają do centralizacji działań, 
szczególnie ministerstwa środowiska, do ogranicze-
nia wpływu samorządów wojewódzkich na gospoda-
rowanie pieniędzmi publicznymi przez wojewódzki 
fundusz ochrony środowiska Ze strony pana ministra, 
ze strony rządowej mieliśmy wyjaśnienie, że woje-
wódzkie fundusze są jednostkami organizacyjnymi 
tworzonymi przez samorząd województwa w celu 
wykonywania zadań województwa. Wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska wykonują więc zadania 
publiczne, ale nie zadania samorządu województwa. 
To było jedno z takich mocnych, zdecydowanych 
wyjaśnień. Poza tym fundusze wojewódzkie nie fi-
nansują co do zasady zadań własnych samorządu wo-
jewództwa, lecz udzielają finansowego wsparcia na 
realizację dodatkowych projektów służących ochro-
nie środowiska i gospodarki wodnej. Wojewódzkie 
fundusze dysponują zatem środkami publicznymi 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej odrębnymi od środków publicznych będących 
w dyspozycji samorządów województwa. Kolejne 
wyjaśnienie było takie, że ta nowelizacja ma na celu 
zapewnienie jednolitego i sprawnego działania wo-
jewódzkich funduszy oraz właściwej realizacji ich 
zadań.

W czasie dyskusji na posiedzeniu połączonych 
komisji zostały zgłoszone wnioski. Jeden z wnio-
sków dotyczył tego, żeby ustawę odrzucić, ale nie 
uzyskał on poparcia większości połączonych komisji. 
Był też wniosek, aby przyjąć poprawki. Te poprawki 
zostały uwzględnione przez połączone komisje. Jako 
połączone komisje rekomendujemy przyjęcie ustawy 
wraz z poprawkami. Myślę, że ta propozycja uzyska 
akceptację Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska, senatora Piotra 
Florka, o przedstawienie wniosku mniejszości ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości komisji dotyczy odrzucenia 

nowelizacji ustawy. Pokrótce go uzasadnię.
Chyba pamiętacie państwo obrady – to chyba był 

marzec czy kwiecień – na których zmienialiśmy usta-
wę o ochronie środowiska. Mówiliśmy wtedy jasno, 
że to jest zamach na funkcjonowanie samorządów, 
na funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego, bo 

uprawniony do rozstrzygania kwestii związanych 
z desygnacją.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Skoro nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo 

panu ministrowi.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu. 
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 555, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 555 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska, senatora Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do Komisji Środowiska oraz do Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej został 
skierowany druk nr 555 A w celu rozpatrzenia zmia-
ny ustawy – Prawo ochrony środowiska. Była ona, 
można powiedzieć, przedmiotem dyskusji, debaty, 
jak również decyzji połączonych komisji.

Jest to ustawa, która doprecyzowuje przepisy 
o ochronie środowiska w zakresie powoływania 
i kompetencji organów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przepisy te 
mają na celu doprecyzowanie, że w sytuacji, w której 
nastąpiłoby niewywiązywanie się rady z obowiązku 
powoływania lub odwoływania członków zarządów 
wojewódzkich funduszy, kompetencje te przejmuje 
wojewoda. Gdyby zarząd województwa opóźniał się 
z powołaniem członków zarządu wojewódzkiego, to 
te kompetencje przejmuje wojewoda i on podejmuje 
decyzję co do powołania członków zarządu woje-
wództwa.

W czasie dyskusji były przedstawiane różne opinie, 
zdania senatorów, szczególnie opozycji. Mówiono, że 
zmiany, które zostały zapisane w tej ustawie o zmia-
nie ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczące 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-
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(senator sprawozdawca P. Florek) o powołanie lub odwołanie członków zarządu, wy-
boru sekretarza rady, ustalania zasad wynagrodze-
nia członków zarządu funduszu i pracowników biura 
funduszu. Teraz się okazało, że ponieważ samorząd 
województwa, sejmik ma w radzie swojego przed-
stawiciela, to o jednomyślność jest trudno. W innych 
przypadkach funkcjonuje to od dawna, jeżeli chodzi 
o przedsięwzięcia priorytetowe. To bardzo ważna 
sprawa.

Co się okazało? Okazało się, że trzeba coś z tym 
zrobić, żeby ta maszyna, która ruszyła… żeby to 
domknąć. No i grupa posłów, jak zawsze, przygoto-
wała ustawę, projekt poselski. To króciutka ustawa, 
wszystko mieści się na jednej kartce. I cóż tu mamy? 
„W przypadku niewywiązania się przez radę nadzor-
czą wojewódzkiego funduszu z obowiązku, o którym 
mowa w ust. 2, z wnioskiem o powołanie lub odwoła-
nie członków zarządu wojewódzkiego funduszu wy-
stępuje wojewoda”. I teraz tak: rada się nie dogadała, 
nie ma jednomyślności, więc się ratujemy i wpisuje-
my, że wojewoda wystąpi z wnioskiem do zarządu. 
Dalej: w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy 
rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej wnosi o powołanie 
członków zarządu funduszu ochrony środowiska, 
a jeżeli tego nie zrobi, to wnosi o to wojewoda. No 
i zarząd województwa znowu musi powołać członków 
zarządu funduszu. Ma na to chyba 7 dni, o ile dobrze 
pamiętam. W tej ustawie jest tak: jeżeli zarząd wo-
jewództwa w terminie 7 dni od doręczenia wniosku 
nie powoła członków zarządu wojewódzkiego fun-
duszu, to wyboru członków zarządu wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
dokonuje – kto? – wojewoda. Czyli wygląda to tak: 
wojewoda składa wniosek, jeżeli rada go nie złoży, 
potem zwraca się do zarządu województwa, ale za-
rząd nie chce powołać członków – tak będzie, może-
my z góry przewidzieć, że tak będzie, że zarząd nie 
będzie chciał ich powołać – i 7 dni później wyboru 
dokonuje sam wojewoda, przedstawiciel administracji 
rządowej w województwie.

Trochę mnie dziwi, że tutaj państwo uważacie, 
że wojewoda jest okej i może powoływać członków 
zarządu, a w przypadku, gdy mówiliśmy o general-
nym konserwatorze i wojewódzkich konserwatorach 
zabytków, to nie było zaufania do wojewody. Nie 
wiem, dlaczego. Generalny konserwator zabytków 
może np. chcieć powołać wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, bo wojewoda mógłby go odwołać. Ale 
może wojewoda się nie zgodzi? Może są takie proble-
my? A wojewódzki konserwator zabytków np. może 
mieć decydujące zdanie w kwestii strefy ochronnej, 
np. gdzie pomnik postawić czy jakiś inny obiekt. 
W związku z tym generalny będzie mógł w takiej 
sytuacji zaraz zainterweniować. Czyli kolejna centra-
lizacja, kolejne podporządkowanie. A chcemy mówić 

samorząd wojewódzki odpowiada za rozwój, za stra-
tegię. Samorząd wojewódzki wie, co na jego terenie 
się dzieje, zbiera opłaty z tego terenu i wie, że na jego 
terenie jest, nie wiem, kopalnia, elektrownia itd. Jest 
dobrze zorientowany. No, ale państwo zmieniliście 
ustawę… My mówiliśmy, że to jest zmiana niedobra, 
zła i że nie należy jej wprowadzać. Okazało się, że 
chodzi przede wszystkim o kadry, o obsadzenie no-
wych rad nadzorczych. Ich skład został zmniejszony 
do 5 osób, a spośród tych 5 osób marszałek wojewódz-
twa wyznacza jedną, a wyznaczenie reszty to jest 
sprawa rządu. O tym mówiliśmy, czyli było wiadomo, 
jak to po zmianach będzie wyglądało. Ustawa weszła 
w życie i się okazało, że 96 osób – 16 województw 
razy 4, bo jeden członek rady nadzorczej jest przez 
marszałka wyznaczany, oraz 16 województw razy 2, 
bo tylu jest członków zarządu – czeka, żeby te stano-
wiska przejąć. No i pojawił się problem, komplikacja. 
Chciało się ten plan szybko zrealizować, ale okazało, 
że nie wszystko udało się przewidzieć.

Mamy tu do czynienia z samorządową osobą 
prawną. Wczoraj dyskutowaliśmy na temat ustawy 
o zmianie ustawy o konserwatorze zabytków i tam 
zostały wyciągnięte inne wnioski. Wprawdzie tam 
chodzi o administrację zespoloną z wojewodą i w tej 
administracji zespolonej to wojewoda wyznacza od-
powiednich… Mówię o wyznaczeniu wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. A państwo przegłosowaliście 
dzisiaj na posiedzeniu komisji, że chociaż jest to ad-
ministracja zespolona, to wojewoda kogoś wyznaczy, 
czyli powoła, ale generalny konserwator zabytków 
napisze mu, kogo ma powołać. Czemu on sam nie 
powołuje, tylko ma to robić wojewoda? Podaję przy-
kład tego, jak wygląda sprawa tego przyjmowania.

Teraz się okazało, że osoby, które miały szybko 
przejąć stanowiska, nie mogą tego zrobić. No i co się 
stało? Otóż samorządy województwa – ja mam przed 
sobą jeden statut wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska – musiały dokonać zmiany w statutach. 
Zamiast 7 członków rady nadzorczej jest 5, zamiast 
większej liczby członków zarządu może być tylko 1 
czy 2 członków. Dokonano zmiany, ale przy okazji 
wprowadzono jeszcze inne poprawki do tych statu-
tów. Mam przed sobą jeden ze statutów, który mówi, 
że uchwały rady podejmowane są na posiedzeniach 
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością gło-
sów w obecności co najmniej 3 członków, ale są też 
uchwały, np. w sprawie zatwierdzenia strategii dzia-
łania funduszu, listy przedsięwzięć priorytetowych 
– bardzo ważna sprawa – kryterium wyboru przed-
sięwzięć priorytetowych czy zasad udzielania pomo-
cy finansowej, które są podejmowane jednogłośnie 
w obecności ustawowego składu. Dotyczy to również 
wniosków do zarządu województwa wielkopolskiego 
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(senator sprawozdawca P. Florek) jest, że pozycja zarządu województwa, a tym samym 
samorządu województwa jest fasadowa. Dlaczego 
rezygnujemy z chęci budowania właśnie pewnych 
partnerstw? Dlaczego nie chcemy pójść śladem roz-
wiązań, który ewidentnie widać chociażby w kwestii 
realizacji polityki spójności? Dlaczego nie chcemy 
budować pewnego partnerstwa, bez względu na to, 
kto sprawuje władzę na poziomie narodowym, kra-
jowym i regionalnym?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o limicie 60 sekund na zadanie py-
tania.)

Dokończę: dlaczego mamy tak różne wizje? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, Panie Senatorze. Zbierzemy wszyst-

kie pytania do senatora Florka.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

Mam pytanie do pana senatora Florka. Panie 
Senatorze, w jednym z ostatnich zdań powiedział 
pan, że rząd zmierza do tego, żeby całkowicie przejąć 
władzę nad wszystkim. 

Teraz moje pytanie, które brzmi tak: to jest przed-
łożenie rządowe czy poselskie?

Drugie pytanie: czy rząd był… czy pani premier 
była na posiedzeniu komisji i takie zdanie powiedzia-
ła? Jeśli nie, to na podstawie czego pan, przedstawia-
jąc działania komisji, takie zdania wypowiada? Czy 
jest to coś, co było na posiedzeniu komisji, czy po 
prostu wyraża pan własną frustrację?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
I pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do przed-
stawiciela mniejszości.

Czy nie jest tak, że projekt tej ustawy, w tej chwi-
li właściwie już ustawa, która wyszła z Sejmu, to 
jest pewnego rodzaju rozwiązanie, które ma zapo-
biec stanowi faktycznemu wynikającemu z niewy-
konywania prawa, niewykonywania obowiązków, 
które ustawodawca nałożył na zarządy województw, 
ewentualnie na rady nadzorcze funduszy? To jest po 

o samorządności. No ale z tego wszystkiego widać, 
że kierunek obecnego rządu jest taki, żeby wszystko 
podporządkować swoim działaniom.

Dlatego wniosek, jeżeli chodzi o mniejszość, to 
wniosek o odrzucenie tej zmiany, tej nowelizacji usta-
wy, bo ona doprowadza do tego, o czym mówiłem. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony… A, prze-

praszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Do obu panów senatorów sprawozdawców kieruję 

pytanie.
Otóż, Szanowni Panowie, ja myślę, że harmono-

gram prac Senatu jest też dobrą okazją, żeby poka-
zać 2 różne podejścia w Polsce do realizacji polityk 
publicznych. Z jednej strony przed chwilą mieliśmy 
debatę na temat realizacji polityki spójności w Polsce 
w latach 2014–2020. I tam są naprawdę rozwiązania, 
które są niezwykle pożądane, które na plan pierw-
szy wysuwają kwestię dobra publicznego, realizacji 
inwestycji publicznych w taki sposób, aby maksy-
malizować ich efektywność, aby realizować te inwe-
stycje, które są ważne z punktu widzenia wspólnot 
lokalnych, regionalnych. Tam władza publiczna, rząd 
potrafi w sposób niezwykle racjonalny, odpowiedzial-
ny budować także relacje pomiędzy partnerami spo-
łecznymi partycypującymi w realizacji polityki spój-
ności. Tutaj jednak, proszę państwa, czego zupełnie 
nie rozumiem i moja wypowiedź naprawdę nie ma 
charakteru politycznego, absolutnie upodmiotawia 
się tylko i wyłącznie wojewodę i stronę rządową, tro-
chę podejmuje się działania w opozycji do zapisów 
ustawy o samorządzie województwa i totalnie mar-
ginalizuje pozycję ustrojową samorządu wojewódz-
twa, zarządu województwa, który to m.in., zgodnie 
z, jeśli dobrze pamiętam, z pamięci cytuję, art. 27 
ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 
1998 r., odpowiada za kreowanie strategii społecz-
no-gospodarczej, za realizację polityki gospodarczej, 
w tym polityki w zakresie ochrony środowiska. Te 
kwestie będą rozwiązane siłowo i sprawą oczywistą 
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(senator J. Czerwiński) Senator Grzegorz Peczkis:

Tak, tak. Pierwsza kwestia. W jednym z ostatnich 
zdań pan powiedział, że w ten sposób rząd Prawa 
i Sprawiedliwości całkowicie zawłaszcza to prawo. 

I teraz moje pytanie: czy na posiedzeniu komisji 
był przedstawiciel rządu, a w szczególności czy była 
pani premier, która by wspomniane zdanie wypowie-
działa? I czy to jest przedłożenie rządowe, czy po-
selskie? Bo jeśli rząd, to w takim razie nie posłowie. 
I na jakiej podstawie pan wypowiada takie zdania 
o przebiegu posiedzenia komisji, relacjonując posie-
dzenie komisji, bo pan jest sprawozdawcą…

(Senator Piotr Florek: Nie.)
Nie jest pan sprawozdawcą?

Senator Piotr Florek:
Nie, nie, ja już… Wszystko okej. Dziękuję bar-

dzo. Oczywiście uzasadniam wniosek o odrzucenie. 
Tak, jestem sprawozdawcą mniejszości. Ale to zdanie, 
które wygłosiłem, uzasadnia wniosek o odrzucenie. 
Zgadzam się z panem – oczywiście jest to nowelizacja 
poselska. Wiadomo, że generalnie bardzo mało mo-
żemy się doszukać w tej kadencji Sejmu projektów 
rządowych. No bo wiadomo, że na skrócie… Jeżeli 
miałoby to być przedłożenie rządowe, to oczywiście 
wymagałoby procedury, konsultacji itd., a państwo… 
Tak jak powiedziałem, 96 osób stoi gotowych do prze-
jęcia tych stanowisk i nie można czekać. Tak więc 
w związku z tym państwo często idziecie na skróty, 
żeby ominąć konsultacje itd. I to jest właśnie kolejny 
przykład pójścia na skróty. A to, że następuje regu-
larne zawłaszczanie, jeżeli chodzi o funkcjonowa-
nie samorządów, to przecież każdy z nas widzi. Ci 
państwo, którzy byli samorządowcami i pracowali 
w samorządach, też o tym wiedzą, również ci z Prawa 
i Sprawiedliwości. No, ja rozumiem, że taka jest w tej 
chwili polityka i że w tym kierunku państwo idziecie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Pan senator Sługocki był na posiedzeniu połą-

czonych komisji, przyjmowaliśmy wtedy poprawkę 
dotyczącą art. 400p. I m.in. ten artykuł stanowi, jeśli 
chodzi o politykę spójności… Zacytuję cały artykuł: 
„Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania 
organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzie-
lania pełnomocnictw, kierując się potrzebą – i tutaj 

prostu obstrukcja tych organów. I czy ta nowelizacja 
nie wynika po prostu z ich działań pozaprawnych? 
Jak pan ocenia działania zarządów wojewódzkich, 
ewentualnie rad nadzorczych?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Przechodzimy do odpowiedzi. Kto pierwszy?
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Pan senator Sługocki… No, polityka… To, co 
pan zacytował z ustawy, jeżeli chodzi o zadania sa-
morządu w województwie – polityka dotycząca roz-
woju gospodarczego, ochrony środowiska – to jest 
prawda i tak to powinno wyglądać. Dlatego dziwię 
się bardzo, że następuje odwrócenie. Moim zdaniem 
w tej chwili jest taka pełzająca zmiana ustroju, bo 
to jest kolejny etap, kiedy samorządy tracą wpływ 
na swoim obszarze i w swoim rejonie, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie… Trudno mi tutaj wytłumaczyć, 
dlaczego Prawo i Sprawiedliwość… dlaczego pań-
stwo tak robicie. No, ale to już… Ja tylko sądzę, że 
to jest zabieg polityczny, żeby to przejąć i decydować 
również o wydatkowaniu pieniędzy na poszczegól-
nych obszarach.

Jeżeli chodzi o fundusz ochrony środowiska, to 
proszę wziąć pod uwagę, że te opłaty, które wpływa-
ją w dane rejony, są z różnych miejsc, w zależności 
od tego, jakie są szkody itd. I znajomość na danym 
terenie osób, które są członkami rady nadzorczej, 
osób, które są w zarządzie, pomaga, zdecydowanie 
łatwiej jest rozdzielać, dysponować. W tej chwili 
nie ma żadnej pewności. Pan minister twierdzi, że 
włączone będą też osoby z danego rejonu, że to nie 
wszyscy… No, o tym, jaki będzie kierunek obsady 
tych stanowisk i jak to wszystko będzie wyglądało, 
możemy dyskutować, ale znamy praktykę i wiemy, 
jak to wygląda.

W pytaniu pana Czerwińskiego chodziło o to, że 
samorządy województwa nie wykonują prawa nało-
żonego na… No, ja nie za bardzo to pytanie rozu-
miem. Akurat znam dobrze samorząd wojewódzki, 
byłem też przez 4 lata radnym sejmiku województwa, 
współpracowałem, i ja nie widzę tutaj… Są wydziały 
ochrony środowiska w urzędzie wojewódzkim. Nie 
znam sprawy, musiałby pan podać jakiś przykład 
na to, że samorząd województwa nie wywiązuje się 
z nałożonych na niego obowiązków.

Pan senator Peczkis pytał o… Przepraszam, może 
mi pan tylko przypomnieć?
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(senator Z. Pupa) element, potrzebę i chęć budowania pewnej koope-
racji pomiędzy samorządem terytorialnym szczebla 
wojewódzkiego a ministrem właściwym do spraw 
środowiska.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o limicie czasu.)

Już kończę.
I uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, lepsze jest 

szukanie takich rozwiązań, które gdzieś się spotkają 
i z jednej strony będą uwzględniać interes publiczny, 
narodowy, a z drugiej strony…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę postawić 
znak zapytania.)

Tak, znak zapytania.
…Interes samorządu województwa. Dlaczego pań-

stwo ten dorobek niszczycie? Znak zapytania i krop-
ka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Waldemar Sługocki: Kropka pod znakiem 

zapytania oczywiście.)
Pan senator Włosowicz.
(Senator Zdzisław Pupa: Muszę panu powiedzieć, 

Panie Senatorze…)
Przepraszam, Panie Senatorze, zbierzemy wszyst-

kie pytania.
Pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jesteśmy w części, w której zadajemy pytania, a ja 

chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana sprawoz-
dawcy, pana senatora Florka, że mamy obecnie do 
czynienia z sytuacją, w której większość przedłożeń 
to są projekty poselskie, a nie rządowe, i przez to 
skracamy drogę. Jednak, Panie Senatorze, sądzę, że 
jesteśmy w Senacie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Na pewno jesteśmy 
w Senacie.)

W Senacie jest inna, merytoryczna dyskusja. Tu 
raczej nie ma miejsca na zdobywanie takiej taniej 
popularności. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, 
to odniosę się do opinii prawnych, które każdy z nas 
dostał, i pozwolę sobie je przejrzeć.

Pierwszy cel, opinia do ustawy o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Na stronie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przypominam o li-

micie czasu i proszę o postawienie znaku zapytania.)
Panie Marszałku, tylko 30 sekund.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, pół 

minuty.)

to, co pana na pewno interesuje – zapewnienia jedno-
litego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy 
oraz właściwej realizacji ich zadań”. Jestem przeko-
nany, że polityka spójności, o której pan mówił, tam 
właśnie znajdzie swój wyraz.

I drugi temat. Mam wrażenie, gdy słucham rów-
nież pana senatora Florka…

(Senator Alicja Zając: Te poprawki nie mają sen-
su.)

…jakbyśmy się rozmijali z pewną wiedzą. 
Mianowicie rzecz polega na tym, że wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
– musimy to przyjąć wszyscy, mówi o tym art. 400 
ust. 3 – nie są wojewódzkimi jednostkami organiza-
cyjnymi tworzonymi przez samorząd województwa. 
To musimy przyjąć. Wtedy wokół tego będziemy 
mogli budować jakąś logikę naszych wystąpień, bo 
wtedy mamy pełną informację dotyczącą zakresu 
działań. A rzeczywiście – to tu również senatorowie 
w swoich pytaniach poruszali – ustawa zostaje zmie-
niona tylko po to, aby doprowadzić do utworzenia 
jasnych, czytelnych reguł zarządzania funduszami 
publicznymi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Kolejne pytania zadaje senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze – mówię do pana senatora Pupy, 

sprawozdawcy większości – nie zrozumieliśmy się. 
Ja doskonale zdaję sobie sprawę z istnienia artykułu, 
który był pan uprzejmy przywołać. Ja jedynie uży-
łem pewnej metafory, porównania. Chodziło o to, że 
polityka spójności podmiotowo traktuje samorządy 
wojewódzkie i ustawa wdrożeniowa, ustawa o reali-
zacji polityki spójności w perspektywie 2014–2020 
jest odmienna od tego, co proponuje minister środo-
wiska. I bez wątpienia te rozwiązania, które pewnie 
zostaną przegłosowane podczas aktualnie trwające-
go posiedzenia Senatu, są ilustracją tego, że mamy 
do czynienia z tendencją centralizującą. Ja pytałem 
o to, dlaczego są obszary, w których jest ta refleksja 
i świadomość, dbałość o dobro w sferze publicznej 
w Polsce, i są inne obszary, tak jak chociażby środo-
wisko, o czym rozmawiamy, w których takiej refleksji 
brakuje i rozwiązuje się te problemy w sposób siłowy.

Rozumiem też wypowiedź pan senatora 
Czerwińskiego, tylko ja bym chciał zauważyć, pro-
szę państwa, że jesteśmy już o krok dalej. To, co było 
wcześniej, ta wcześniejsza nowelizacja zepsuła ten 
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(senator J. Włosowicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze… Pan senator 

Włosowicz mnie pytał… Panie Senatorze, jak pan 
chce zakłamywać rzeczywistość, to może pan zakła-
mywać tę rzeczywistość, ale, wie pan, wszyscy się na 
to uśmiechamy, pana koledzy też.

(Senator Jarosław Rusiecki: A pan senator ma 
pamięć selekcyjną.)

Ja w związku z tym proponuję – nie wiem tylko, 
czy mogę to teraz zaproponować, bo nie wiem, jak 
to formalnie wygląda – żeby… Zwrócę się do pana 
marszałka, żeby pan marszałek przedstawił, ile ustaw, 
jakie w tej kadencji przyjęliśmy, było z przedłoże-
nia rządowego i ile z poselskiego. I w tym, Panie 
Senatorze, odpowiedź pan znajdzie. Ja nie mam 
w tym względzie żadnych wątpliwości i pewnie nikt 
na tej sali, poza panem, tych wątpliwości nie ma. Taki 
wniosek składam. Nie wiem, czy w tej chwili mogę 
go złożyć, ewentualnie na piśmie, Panie Marszałku…

(Wicemarszałek Adam Bielan: To chyba nie jest 
wniosek formalny, ale może pan zadać kancelarii 
takie pytanie na piśmie.)

(Senator Alicja Zając: Może w oświadczeniu…)
O, właśnie. To zadam kancelarii takie pytanie na 

piśmie, Panie Senatorze, i wtenczas panu odpowiem.
Pan Probierz mówił o tym, że nie wszyscy wie-

dzą… Jak myślę, ma pan kontakt z wójtami, burmi-
strzami, marszałkami województw. Wszyscy pro-
wadzimy biura senatorskie i mamy taki kontakt. Ja 
wiem, jakie jest stanowisko samorządów do ustawy, 
która została przedtem znowelizowana, i jaki jest 
ich stosunek do tej. Dlatego powiedziałem, że wszy-
scy wiemy, tylko niektórzy z państwa udają, że nie 
wiedzą, o co chodzi. A o co tu naprawdę chodzi, to 
przecież wszyscy wiemy. Dziękuję.

(Senator Krystian Probierz: Ja nie wiem.)
(Senator Jan Dobrzyński: Gdyby pan senator po-

wtórzył, bo ja nie bardzo rozumiem…)
(Senator Piotr Florek: To może trzeba by do ja-

kiejś szkoły…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytanie 

dopełniające kieruję do przedstawiciela mniejszości, 
pana senatora Florka. 

Panie Marszałku, 30 sekund.
Na stronie 8 opisany jest przebieg prac legislacyj-

nych. Jest to ustawa, która pochodziła z przedłożenia 
rządowego. Kolejna opinia – opinia do ustawy o zmia-
nie ustawy o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego. Na stronie 12 czytamy, że 
projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe itd. 
Dopiero przy dziewiątym czy dziesiątym projekcie 
jest napisane, że jest to przedłożenie poselskie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Tak że większość projektów jest jednak wynikiem 

pracy naszego rządu i prosiłbym, żebyśmy twardo 
odnosili się do faktów. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie zakończył pan znakiem zapytania.
(Senator Jacek Włosowicz: Tak jak mówiłem, to 

nie miało być pytanie, tylko stwierdzenie, że fakty 
są inne, niż przedstawia to pan senator.)

Pan senator Probierz, proszę.

Senator Krystian Probierz:

Nie rozpocznę ani nie zakończę znakiem zapyta-
nia. Mam pewną uwagę do wypowiedzi pana senatora 
Florka. Był pan uprzejmy stwierdzić w kontekście 
oceny funkcjonowania samorządów, że wszyscy 
o tym wiedzą. Tak pan powiedział. Otóż oświadczam, 
że ja o tym nie wiem. Dziękuję.

(Senator Zdzisław Pupa: Jeżeli mogę odpowie-
dzieć, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:
…na pytanie senatora Sługockiego… Pan sena-

tor wygłosił swój pogląd i zakończył to pytaniem, 
dlaczego niszczymy dotychczasowy dorobek. Panie 
Senatorze, powiem krótko. My nie niszczymy, my 
budujemy, a to budowanie wyraża się m.in. w tym 
zapisie, który odczytałem wcześniej. Jest to zmiana 
po to, żeby zapewnić jednolite i sprawne działanie 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Na tym 
to polega. Oczywiście pan się z tym może nie zgodzić, 
bo pan jest w opozycji i pan ma inny pogląd na to. Pan 
może się upierać przy swoim zdaniu i twierdzić, że my 
niszczymy. Wie pan, chciałbym pana przekonać, ale 
gdybym pana przekonał, to pan by się do PiS zapisał. 
Dziękuję bardzo.
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(senator J. Czerwiński) Sejm i Senat zatwierdzona, gdyby nie uchwała, którą 
myśmy… którą państwo podjęliście, bo nie naszy-
mi głosami, chyba 2 miesiące temu. No i teraz się 
okazało, że trzeba znowelizować… I czemu się pan 
dziwi? Nie ma co się dziwić. Samorządy się bronią, 
bo chcą mieć wpływ. One odpowiadają za rozwój, 
one odpowiadają za to, co pan senator Sługocki panu 
tutaj cytował, więc nie będę tego powtarzał. I one 
dlatego się bronią. To nie jest nic nienormalnego, że 
z ich strony takie działanie następuje.

I teraz oczywiście… Jak pan chce iść tak daleko 
co do łamania konstytucji, to akurat w tym przypad-
ku… Wie pan, tyle razy… Moim zdaniem to, co się 
stało z Trybunałem Konstytucyjnym, i to, co się w tej 
chwili dzieje… Trudno nam w tej chwili cokolwiek 
mówić o łamaniu konstytucji, bo konstytucja jest ła-
mana niemal na…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ustaw, ustaw. Tam jest 
również pojęcie ustawy…)

No tak.
(Senator Waldemar Sługocki: Konstytucja też jest 

ustawą.)
No, to do tego samego się sprowadza, tak że…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ma inny status niż 

zwykła ustawa.)
(Senator Waldemar Sługocki: To prawda.)
(Głos z sali: No to poprosiłbym o odpowiedź.)
(Senator Jerzy Czerwiński: No to proszę o odpo-

wiedzieć, Panie Senatorze, o konkretną odpowiedź, 
jak można oceniać…)

Oczywiście możemy iść w tym kierunku, że pre-
mier… Będzie teraz ustawa o RIO, tak? Tylko pan 
prezydent ją zawetował. A państwo pamiętacie, co 
mówiłem tutaj o ustawie o RIO, jakie poruszałem 
sprawy? No i się okazuje, że pan prezydent teraz 
zawetował tę ustawę. A o tym mówiono w ustawie 
o RIO, nie? Że jak nie dochował itd., to samorządy… 
to można odwołać prezydenta, wójta…

(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o konkretne 
pytanie.)

…burmistrza, można odwołać radę gminy, można 
odwołać sejmik wojewódzki. Wie pan, możemy długo 
dyskutować, ale moim zdaniem to nie ma większego 
sensu. Otóż co do odwołania z tymi przesłankami, to 
oczywiście nie ma takiej możliwości. Moje zdanie jest 
takie, że nie ma podstaw do tego, żeby można było 
odwołać samorząd wojewódzki, dlatego że zmienił 
statut i wpisał, że ma być jednomyślność. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zanim oddam głos panu senatorowi 

Dobrzyńskiemu, chcę przypomnieć, że jesteśmy przy 
punkcie jedenastym, jedenastym na dwadzieścia je-
den, a intuicja mi mówi, że porządek obrad zostanie 
jeszcze rozszerzony. Tak więc na pewno będziemy 

Powiedział pan, że nie słyszał pan o jakichkolwiek 
próbach niewypełniania swoich obowiązków przez 
zarządy województw. Cytuję zatem za dzisiejszym 
„Dziennikiem Łódzkim”: marszałkowie odmówili 
powołania prezesa i wiceprezesa funduszu ochrony 
środowiska; kontrolowany przez PO i PSL łódzki 
sejmik znów idzie do sądu z wojewodą z nadania PiS. 
To jest informacja z dzisiaj, najświeższa. Pytanie ma 
troszeczkę inny charakter. Pan się tutaj często chwali, 
że był pan wojewodą, że zna się na prawie. Czy moż-
na wobec takich sejmików stosować art. 84, którego 
ust. 1 brzmi: w razie powtarzającego się naruszania 
przez sejmik województwa konstytucji lub ustaw, 
Sejm na wniosek Rady Ministrów może w drodze 
uchwały rozwiązać sejmik województwa itd.? Co pan 
na to?

(Senator Jan Dobrzyński: Ja bym rozwiązał, a też 
byłem wojewodą, Panie Wojewodo.)

Senator Piotr Florek:
Przede wszystkim, Panie Senatorze, nigdy nie 

chwaliłem się, że przez 8 lat byłem wojewodą. Ja 
wykonywałem swoje obowiązki jako przedstawiciel 
rządu w terenie i generalnie nie zajmowałem się po-
lityką, tylko wykonywaniem tych obowiązków. Mam 
w związku z tym spore doświadczenie, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie samorządu, jak też w kontaktach 
z samorządami. A że byłem również radnym rady 
miasta oraz radnym samorządu wojewódzkiego, to 
mam naprawdę spore doświadczenia i znam to, że 
tak powiem, od kuchni i wiem, jak to funkcjonuje. 
Dlatego mój protest z wczoraj odnośnie do kwestii 
konserwatora zabytków… No to jest jakiś absurd. 
Co to jest administracja zespolona i na czym to po-
lega? My w tej chwili wypaczamy tutaj wiele, wiele 
spraw. Było wiele tematów, którymi się zajmowałem 
i o których mówiłem, a to ze względu na wiedzę, którą 
nabyłem przez te lata.

Co do tego, że zarządy województw odmówi-
ły powołania zarządów funduszy… No, większość 
z nich zmieniła statuty, dlatego że samorządy dobrze 
wiedzą, że to jest zamach na fundusze ochrony śro-
dowiska. W związku z tym cytowałem panu jeden 
z fragmentów statutu funduszu ochrony środowiska 
i tam są określone zapisy. Dlatego samorządy próbo-
wały się bronić. Pewno na długo się nie obronią, bo 
państwo i tak swoje zrobicie. Przesunęły w termi-
nie… Bo przecież ta ustawa pewnie weszłaby w życie 
już miesiąc temu i już mielibyśmy zarządy zmienio-
ne. Samorządy wojewódzkie bronią się, nie wiem, 
chyba w 13 województwach, z tego, co słyszałem, 
zmieniono statuty, ale one to robią świadomie. Nie 
robiłyby tego, gdyby nie ta ustawa, która została przez 
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(wicemarszałek A. Bielan) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Przepraszam, ale podaję w tej chwili swoją opinię, 

żeby państwa… Bo państwo uchwaliliście… No, my 
nie… Uchwalił to Senat, Sejm. I podpisy… Okej, tu 
jest zgoda, tylko mówię, że waszymi głosami… Bo 
podczas uchwalania myśmy mówili, myśmy mówi-
li, jak ta… Państwo możecie sobie odsłuchać, co ja 
mówiłem wtedy z tej trybuny – a mówiłem, jaka to 
jest zła, niedobra ustawa, jaki bałagan spowoduje, 
pytałem, dlaczego przejmujecie… dlaczego minister 
poprzez swoich przedstawicieli ma zarządzać fundu-
szami w poszczególnych województwach, dlaczego to 
zmieniacie. Mówiliśmy o tym, dyskutowaliśmy. Ale 
nie, państwo tak to chcieliście mieć, przyjęliście złą 
ustawę, a teraz do mnie macie pretensję. Pan senator 
ma do mnie pretensję i pyta, jak wyjść z tego impa-
su. No, wychodzicie z tego impasu… Chcecie wyjść 
z tego impasu, ale w jaki sposób? No…

(Głos z sali: Skutecznie.)
No tak, skuteczny. Ale skoro w ten sposób chcemy 

postępować, uchwalać ustawy, to nie wiem, po co my 
tu jesteśmy. Przecież można w takim razie z góry 
coś przyjąć, jedną ustawę napisać, według której we 
wszystkich przypadkach macie państwo prawo do 
tego, żeby zarządzać wszystkimi spółkami, wszyst-
kimi firmami… Ale to nie tędy droga.

A to, co pan podał, tj. jeśli chodzi o przykład któ-
regoś tam prezesa w wojewódzkim funduszu… No, 
przecież takich przykładów, prezesów itd. – bo prze-
cież nie mówimy tylko o prezesie funduszu ochrony 
środowiska, ale również o prezesach innych spółek 
– w Polsce mamy mnóstwo. Nie możemy wybiórczo 
tego traktować, czyli że tu akurat się okazało, iż jeden 
prezes prawdopodobnie… Nie wiem, sprawy dokład-
nie nie znam… Ale od tego jest prokuratura, od tego 
jest policja, od tego są stosowne służby. Jeżeli ktoś 
łamie prawo, to musi ponieść tego konsekwencje. 
I koniec. A więc jeżeli takie przypadki się zdarzają, to 
nieważne, czy ktoś jest prezydentem, czy radnym, czy 
innym obywatelem Rzeczypospolitej – każdy podlega 
ustawom i prawom w tym kraju, a więc jeżeli łamie 
prawo, to musi z tego tytułu ponieść konsekwencje. 
Ale poczekajmy, od osądzania jest sąd, nie skazuj-
my kogoś, jeżeli wyrok nie jest prawomocny, i nie 
uniewinniajmy kogoś, jeżeli okazuje się, że wyroku 
prawomocnego jeszcze nie ma, tak jak to w przykła-
dach mieliśmy.

Tak że jeżeli chodzi o te sprawy związane z uchwa-
laniem itd., to jest tak: to, co sejmik robi, żeby się 
bronić, robi w świetle prawa. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Peczkis.
Ja tylko przypomnę, że zgodnie z regulaminem 

państwo możecie zadawać pytanie przez minutę…

obradować w sobotę. Jak rozumiem, mamy obrado-
wać jeszcze w niedzielę…

(Głos z sali: Dziesiąty.)
Aha, dziesiąty…
(Senator Piotr Florek: W sobotę?)
(Senator Alicja Zając: Niedziela to dzień święty.)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, my 

jesteśmy gotowi.)
No to w poniedziałek.
Bardzo proszę, pan senator Dobrzyński…
(Rozmowy na sali)
Pan senator. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam py-

tanie do pana senatora sprawozdawcy wniosków 
mniejszości, który kwestionuje propozycję wyjścia 
z impasu, gdy samorządy województwa w statutach 
zapisały jednomyślność czy jednolitość, jeśli chodzi 
o podjęcie decyzji o powołaniu prezesa. 

Co pan senator sprawozdawca mniejszości zapro-
ponowałby świętokrzyskiemu samorządowi woje-
wództwa w sytuacji, kiedy prezes wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 
musiał być zawieszony w wykonywaniu obowiązków, 
miał zatrzymany paszport, musiał złożyć kaucję i nie 
mógł wykonywać swoich obowiązków? Przypomnę, 
ten pan prezes to były poseł Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, który uzyskał rekomendację na prezesa 
wojewódzkiego funduszu w województwie święto-
krzyskim w czasie rządów Platformy Obywatelskiej 
i PSL. Jakie wyjście z tej sytuacji by pan proponował?

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze Rusiecki, jeżeli chodzi o samo-

rząd województwa, to miał prawo uchwalić w statucie 
jednomyślność. Nie tylko… Podawałem przykłady, 
że to chodzi nie tylko o ten przypadek, o zarząd, ale 
również jest ileś, wiele innych punktów, które mówią 
o tym…. Nie będę panu tego powtarzał i cytował, 
ale to chodzi o strategię działania funduszu, o listę 
przedsięwzięć priorytetowych, o kryteria wyboru 
itd. itd. I to przyjmuje się jednogłośnie. Tak to sobie 
zarządy uchwaliły i miały do tego prawo.

(Rozmowy na sali)
Teraz tak… Jak wyjść z impasu? Pan zadał takie 

pytanie. To, jak wyjść z impasu, to państwa sprawa. 
Nie trzeba było przyjmować…

(Głos z sali: Nie trzeba było zatrzymywać…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Nie, nie, przepraszam, ale…
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(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo…
A pan senator Pupa. Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako sprawozdawca połączonych komisji chcę wy-

jaśnić, że… Nie chciałbym po tej turze pytań zosta-
wiać takiego obrazu, że sejmiki samorządowe mogą 
podejmować działania demokratyczne, przyjmując 
statuty, które blokują wykonanie ustawy przyjętej 
przez parlament, a parlament nie ma prawa – taki był 
tego wydźwięk – podejmować działań demokratycz-
nych, bo jak parlament podejmuje działania demo-
kratyczne, to znaczy przygotowuje ustawę, która jest 
w interesie koalicji rządzącej, to łamie konstytucję. 
Nie możemy takiej logiki przyjmować.

(Rozmowy na sali)
Myślę, że powinniśmy podchodzić do tego racjo-

nalnie, żeby nie dochodzić do jakichś sprzecznych 
wniosków, które często na tej sali słyszymy ze strony 
opozycji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Oczywiście mamy kolejne pytania. Tym razem ze 

strony Platformy.
Bardzo proszę, pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zadać pytanie senatorowi sprawoz-

dawcy, jeżeli mogę.
(Senator Alicja Zając: Któremu?)
W tej ustawie z jednej strony odbieracie państwo 

kompetencje samorządom województw – mówię to 
z autopsji jako były wiceprzewodniczący sejmiku 
lubuskiego – a z drugiej strony pozostawiacie państwo 
odpowiedzialność tych samorządów za działanie… 
Moje pytanie jest takie: jakie instrumenty będzie 
miał marszałek lub zarząd, aby zrealizować zadania 
określone w tej ustawie? Jakie kompetencje i jakie 
instrumenty będzie miał wobec wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska? To pytanie zadaję jako były 
samorządowiec. Proszę pana senatora sprawozdawcę 
o odpowiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:
20 minut temu wydawało się, że zakończymy, 

a debata nam się rozkręciła.
Pani senator Sztark, bardzo proszę.

(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, tak, Panie 
Marszałku, ja chciałem tylko zwrócić… Tak.)

…a pan senator Florek może mówić dowolną ilość 
czasu.

(Senator Grzegorz Peczkis: Oczywiście, że tak. 
Panie Marszałku, ja zwracam tylko uwagę na jedną…)

Ile mamy jeszcze czasu? Jest godzina 12.00. A cze-
ka nas jeszcze kilkadziesiąt godzin obrad.

(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, ja rozumiem…)
Chcę to państwu uświadomić.
(Senator Grzegorz Peczkis: Ale, Panie Marszałku, 

ja zwracam uwagę na fakt, że…)
Bardzo proszę, pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Pan senator Florek w swojej wypowiedzi nie opo-

wiadał w ani jednym aspekcie o tej ustawie, o której 
teraz mówimy. Mało tego, miał…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale taki jest regu-
lamin, Panie Senatorze. Myślę, że kolejne pytania 
dadzą panu senatorowi Florkowi okazję, żeby o tej 
ustawie jeszcze dłużej…)

Czyli można… Ja rozumiem, tylko że on mówił 
nie na temat ustawy, o której mówimy.

No, Panowie, szanujmy się. Ja rozumiem waszą 
frustrację obecną sytuacją polityczną, ale szanujmy 
się. To jest… Wie pan, nie odpowiadał pan na żad-
ne… nie mówił pan o treści ustawy, o której mówimy. 
Dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Tak. Panie Senatorze, co do frustracji, to na ten 

temat możemy długo dyskutować. Ale te zmiany, 
które państwo wprowadzacie, te zmiany poselskie, 
nieprzygotowane… Robicie to państwo na szybko, 
tak to się dzieje. I ja zaczynam mieć wątpliwości, 
czy państwo potraficie rządzić dłużej niż 2 lata. Tak, 
bo w tym trybie, w jakim państwo to robicie… To, 
co w tej chwili robicie… Ja nie wiem, jak to z tym 
będzie. Na szczęście sprawa ustawy paliwowej została 
troszeczkę odsunięta w czasie itd., ale zastanówcie się 
państwo nad tym.

Panie Senatorze, co tu jest niejasne w kwestii tej 
uchwały? Pan mnie pyta, ale ja mówiłem, o co chodzi. 
Jeżeli rada nie powoła – a nie powoła, bo ma… W ja-
kimś województwie chyba nawet powołała zarząd, bo 
to nie jest tak, że we wszystkich województwach… 
Ale jeżeli nie powoła, to wkracza procedura, która 
jest na tej kartce opisana. Ona jest zrozumiała i pro-
sta, więc ja nie wiem, o co mnie państwo pytacie. 
Wystarczy to przeczytać. Tu jest jasno napisane, jak 
w danym przypadku się postępuje.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Nie.
(Rozmowy na sali)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zgłaszam.)
Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Powiedziałbym, że bawimy się w berka, gdyby to 

była tylko taka zabawa, gdyby to była niepoważna 
rzecz, ale wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i to, co z nimi zamierza się zrobić, czyli odebranie 
tych kilku miliardów województwom samorządo-
wym, to nie jest zabawa. Miesiąc temu uchwaliliśmy 
waszą ustawę… To znaczy wy uchwaliliście swoją 
ustawę, która formalnie była inicjatywą poselską, 
a oczywiście była napisana przez rząd, przez pana 
ministerstwo, Panie Ministrze. Jeżeli nie, to proszę 
zaprzeczyć. 

Ja rozumiem, że pan nie chce występować w spra-
wie tej zmiany, ponieważ ta zmiana też jest poselska 
i w związku z tym pan nie ma nic do powiedzenia. 
Ale to jest kolejna taka sytuacja, że miesiąc, półtora 
miesiąca po ustawie robionej w ten sposób, po tzw. 
ustawie poselskiej, wy ją poprawiacie. Poprawiacie, 
ponieważ samorządy, zgodnie z prawem, wprowa-
dziły zasadę, że musi być jednomyślność w radzie 
powołującej zarząd, a mają tam jednego przedsta-
wiciela. Tylko jednego przedstawiciela! I wy w tej 
chwili zdecydowaliście się pozbawić realnej władzy 
tego ostatniego, jednego przedstawiciela samorządów. 
To jest rzecz niedopuszczalna.

Kiedy przychodzi ustawa, to ministerstwo powin-
no tę ustawę proponować w całości, a nie bawić się 
w berka – tu blokować, za chwilę blokować w innym 
miejscu. Na wszelki wypadek wprowadzacie jeden 
jedyny statut, który nakłada minister, czyli tutaj je-
steście zabezpieczeni. Podobna sytuacja była przecież 
z Trybunałem Konstytucyjnym. Było 8 nowelizacji, 

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Trudno, demokracja.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję kolegom 

z PiS…)
Panie Senatorze Sprawozdawco – Zdzisław, do 

ciebie – proszę mi powiedzieć, bo dosyć dużo dyskusji 
jest na ten temat, czy sejmiki miały prawo… Chodzi 
o radę nadzorczą i wybory nowych prezesów woje-
wódzkich funduszy ochrony środowiska. 

Proszę mi powiedzieć czy rady nadzorcze mia-
ły prawo podjąć decyzję – czy też jest to niezgodne 
z prawem – że cała, czyli 100% rady nadzorczej… 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:
Na te pytania odpowiadaliśmy wcześniej, ale 

chętnie odpowiemy jeszcze raz. Zacznę od pytania 
pani senator. Oczywiście, że samorządy mogły pod-
jąć takie uchwały dotyczące jednomyślnej decyzji 
co do wyboru zarządów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska… Miały taką możliwość. Takie 
samo prawo – ja to przed chwileczką mówiłem – ma 
polski parlament, Sejm, Senat, i może przyjąć ustawę 
zmieniającą to, co wymyśliły samorządy, blokując 
decyzję parlamentu polskiego. To jest odpowiedź na 
pani pytanie.

Pan Komarnicki zwrócił uwagę na to, o czym już 
tutaj rozmawialiśmy. Ja w swoim sprawozdaniu wy-
jaśniałem, że zgodnie z art. 400 ust. 3 wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
nie są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi 
tworzonymi przez samorząd województwa w celu 
wykonywania zadań województwa. Przeczytałem to 
dokładnie: nie są organami samorządu województwa. 
I kolejne wyjaśnienie: wojewódzkie fundusze nie fi-
nansują co do zasady zadań własnych samorządów 
województwa, lecz udzielają finansowego wsparcia na 
realizację dodatkowych projektów służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, być może wynika-
jących z zadań wojewódzkich, ale nie tylko. Jeszcze 
jedno panu zacytuję. Do art. 400p przyjęliśmy po-
prawkę, która mówi, że minister właściwy do spraw 
środowiska przygotuje rozporządzenie – tu już skra-
cam – w celu zapewnienia jednolitego i sprawnego 
działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej 
realizacji ich zadań. Myślę, że usatysfakcjonuje pana 
senatora ta odpowiedź. Dziękuję bardzo.



134
45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie krótko. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 

na taką znaną państwu wszystkim zasadę, że akty 
normatywne wchodzą w życie po 14 dniach od ogło-
szenia. W uzasadnionych przypadkach mogą wejść 
w krótszym terminie. I pytanie, jaki jest uzasadniony 
przypadek, żeby tych 14 dni nie było. Uzasadniam 
jeszcze raz. 16 województw razy 4 członków rady 
to jest 80… Nie, przepraszam, 16 razy 4 to będzie…

(Głos z sali: 64.)
…64. I zarządy, które będą dwuosobowe, bo chyba 

nonsensem są jednoosobowe, to jest 32. Czyli razem 
96 osób. I to jest uzasadnienie ustawy i tego, że nie ma 
tych 14 dni. My tego uzasadnienia nie usłyszeliśmy na 
posiedzeniu Senatu czy na posiedzeniu komisji. Nie 
ma uzasadnienia. Dlaczego? Ale ja państwu mówię, 
jakie jest uzasadnienie – tylko tak to można wytłu-
maczyć – bo inaczej byłoby te 14 dni.

Teraz jeszcze raz chcę wrócić, już krótko, nie po-
ruszając innych tematów, do roli wojewody w tym 
wszystkim. Otóż to jest kuriozalna sprawa, bo jeszcze 
w żadnej ustawie nie było takiego modelu, takiego 
przykładu, żeby, gdy rada nie powoła, wniosek za 
radę składał wojewoda. Dlaczego? Jak? Itd. Tak pań-
stwo zapisaliście. Projektanci, czyli posłowie, bo to 
jest projekt poselski ustawy. Czyli występuje woje-
woda i składa do zarządu. Chodzi o to, żeby było 
zgodnie, żeby to zarząd powołał. A co się stanie, jak 
zarząd nie powoła? Bo nie powoła. Jestem przeko-
nany, że jak wojewoda złoży te wnioski, to zarzą-
dy będą się bronić. Państwo doprowadziliście w tej 
chwili do wojny między samorządami wojewódzkimi 
i w związku z tym samorządy będą się bronić. Może 
ze 2 samorządy w Polsce już powołały. Dokładnie 
nie znam sytuacji, ale będą się bronić i nie powołają. 
Dlatego państwo już przewidzieliście ten następny 
krok, chociaż życie jest bardzo bogate i może się oka-
zać, że za chwilę jeszcze jakaś furtka tutaj się znajdzie 
i spotkamy się po raz kolejny. Bo jeżeli w ten sposób 
się podejmuje takie uchwały, to tak to wygląda.

No i teraz co się stało? No i teraz kolejna rola 
wojewody. Wchodzimy w jakieś województwo, od 
administracji rządowej… Gdzie tu samorządność? 
Bo znowu, jak coś nie gra, to państwo wprowadzacie 
wojewodę. No, czyli co? Wojewoda powoła zarząd, 
oczywiście zgodnie z wnioskiem… zarząd powoła 
zgodnie z wnioskiem wojewody, bo innego wyjścia 
nie ma, bo będzie musiał to zrobić. No i tylko jest 
kwestia tego, że to wymaga pewnego czasu.

bo okazało się, że trybunał się broni, trybunał orzeka. 
To trzeba było kolejną nowelizację – kolejną i ostat-
nią, kuriozalną – wprowadzić. Nowelizacje, które 
wprowadziliście, ten trybunał zabiły. To jest sytuacja, 
z którą ja się zdecydowanie nie zgadzam nie tylko ze 
względów merytorycznych, ale także formalnych. 
Senat nie jest maszynką do głosowania. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Właściwie niewiele jest już do dodania w tej ma-

terii, o której dyskutujemy. Chciałabym tylko posłu-
żyć się pewnym przybliżeniem. Zwracam uwagę na 
to, że w naszych samorządach, nie tylko wojewódz-
kich, ale także gminnych, są ludzie, którzy bardzo 
dobrze to prawo znają i po prostu przechytrzyli rząd 
PiS w pewnej materii. Skorzystali z tego, że mogą 
zmienić statut. To prawda, bo statut jest materią do 
przyjęcia przez samorząd wojewódzki, a także sa-
morząd gminny. I co się stało? Co jest efektem tego 
tzw. obejścia albo znalezienia wyjścia? Powiedzieć 
dokładniej? Ja to nazywam przechytrzeniem was – 
po prostu. Otóż jest pewna ekwilibrystyczna droga 
postępowania z wyłonieniem członków zarządu. 
Jeżeli rada nie powoła, nie wskaże i nie będzie za-
rządu, to wtedy będzie wskazywał wojewoda. Jeżeli 
to znowu nie da efektu, to wtedy wojewoda sam 
wyznaczy. To jest kilkustopniowe postępowanie. 
Czy nie prościej było od razu powiedzieć: zabiera-
my wam to wszystko i wojewoda będzie wyznaczał 
zarząd albo minister bezpośrednio będzie wyzna-
czał zarząd? A państwo szukacie uzasadnienia, że 
samorządy wojewódzkie źle działały. Te samorzą-
du działały dobrze, bo one są u źródła i wiedzą, 
co jest naprawdę potrzebne. A za tymi decyzjami, 
które będzie podejmował wojewoda albo człowiek 
z namaszczenia wojewody czy pana ministra… On 
będzie politykiem i będzie decydował, komu grzecz-
nemu dać pieniądze, a komu niepokornemu tych 
pieniędzy nie dać. Nie tędy droga. Nie tędy droga 
do samorządności, którą się chcecie chwalić. Po pro-
stu samorząd gminny i samorząd wojewódzki to 
jest ta nasza matka, która jest najbliżej nas i z którą 
powinniśmy współpracować, nie powinniśmy jej 
tępić i zawłaszczać politycznie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator P. Florek) w to, że wy chcecie niszczyć to, co jest dorobkiem 
Polski. To, że Polska dzisiaj wygląda tak, jak wy-
gląda, to nie jest zasługa polskiego parlamentu czy 
polskiego rządu, obojętnie, czy spod znaku Platformy, 
czy Prawa i Sprawiedliwości. To jest w dużej mierze 
zasługa Polaków, samorządów lokalnych i przedsię-
biorców. Im mniej my ingerujemy, jako ci najmądrzej-
si – w cudzysłowie – ludzie świata, tym jest lepiej, 
w tym również lepiej dla samorządów. Pamiętajcie 
to, kochani. Nie niszczcie tego, co jest dobrem Polski.

Teraz kwestia, o której mówił tutaj pan senator 
Florek, jako doświadczony wojewoda. Czy wam tak 
po ludzku nie jest po prostu wstyd tak tworzyć pra-
wo w polskim Senacie? Przecież jak ja się spotykam 
z ludźmi, to pukają się w głowę, mówią: no, Leszek, 
czy ty zgłupiałeś? Przecież nawet w gminie tak się 
prawa nie tworzy. No, przecież jak ja bym przyszedł 
jako burmistrz z propozycją, z dnia na dzień, z minuty 
na minutę, i jeszcze co chwilę podsyłał poprawki, 
to by mnie na taczce wywieźli. Czy wy się tego nie 
wstydzicie, żeby tak w Polsce tworzyć prawo? No, 
miejcie trochę takiej odwagi, jak ten młody człowiek 
z waszego ugrupowania, co powiedział: nie. Tym 
bzdurom trzeba powiedzieć: nie.

Dlatego proszę was: kochajcie samorządy. A wy 
cały czas je osłabiacie. Jeżeli macie strategię, że Polska 
to ma być Polska rządzona z Warszawy, to powiedzcie 
to głośno, a nie tak po kawałku odcinacie, odcinacie, 
odcinacie… I chcę was zapewnić, że nie stworzycie 
takiego prawa w Polsce, które by było tak doskonałe, 
abyście już mieli tak rozpracowane wszystkie sposo-
by, żeby polskie samorządy nie znalazły rozwiązania. 
Nie ma takiej możliwości. Dlatego lepiej wzmacniać 
województwa, wzmacniać samorządy województw, 
w ogóle wzmacniać samorządy, począwszy od eduka-
cji… A jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które 
marzą o dobrej edukacji. Kurator będzie zatwierdzał 
projekt organizacyjny, a teraz wojewoda będzie wy-
bierał zarząd funduszu wojewódzkiego. No, zróbcie 
tak, że Nowogrodzka będzie go wybierała. Przecież 
po co ten wojewoda ma to robić? Mniej ludzi będzie 
uczestniczyło w procesie decyzyjnym. Przyjdzie de-
kret, w dekrecie będzie wymienione 16 nazwisk, sze-
fowie 16 województw, dostaniecie państwo…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy zgłasza pan 
taką poprawkę, Panie Senatorze?)

Panie Marszałku, jeszcze nie, na razie jestem 
w trakcie dyskusji, ale jestem bliski takiej propozycji. 
Szczególnie, że tak powiem, wczytując się w otwar-
tość pana marszałka… Bo normalnie, przy innym 
marszałku bym się nie odważył tego powiedzieć.

(Wesołość na sali)
(Senator Waldemar Sługocki: Przy otwartości 

pana marszałka Platforma będzie zmieniać…)
Ale znając otwartość i wziąwszy pod uwagę 

podpowiedź pana marszałka, zastanowię się. Będę 

Pokazuję ten kuriozalny przykład, jak te mecha-
nizmy, te klocki są poukładane po kolei. No, takiej 
ustawy jeszcze nigdy nie było. Myślę, że studenci 
prawa mogą sobie poczytać, pomyśleć, jak można 
tworzyć prawo, jakie są metody i sposoby obejścia 
prawa, jak można wykorzystać możliwości, żeby 
te – pan senator mi tu podpowiadał – 96 osób, o ile 
pamiętam, jak najszybciej mogło zająć stanowiska.

Proszę państwa, od samego początku mówiliśmy, 
że to zła, niedobra ustawa, mówiliśmy, żeby nad nią nie 
głosować, bylibyśmy już znacznie dalej… Województwa 
samorządowe są samorządową osobą prawną, Panie 
Senatorze, w związku z tym… Oczywiście trzeba ro-
zumieć, jakie są zadania samorządowej osoby prawnej. 
One realizują zadania, które są ważne dla województwa, 
dlatego są samorządową osobą prawną. Dlatego powin-
niśmy wszyscy wspierać te działania. A te działania, 
które zostały podjęte, no, doprowadzą do tego, że potem, 
jak te zarządy zaczną działać, jak rada zacznie działać, 
to się nie skończy na tym… Bo konsekwencje tego, co 
państwo zrobiliście w tej chwili, będą za parę miesięcy, 
za pół roku, za rok. No, ale taka jest wola rządzących, 
mogą nawet ustalić, że 2+2 nie jest 4, a 5, bo tak też pań-
stwo możecie. Ale taka jest wola ustawodawcy i może 
to zrobić. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Można powiedzieć, że osłabianie roli samorządu 

następuje tak delikatnie. Zróbcie państwo porządną 
ustawę, w której zapiszecie: samorząd w Polsce nie 
funkcjonuje.

(Rozmowy na sali)
Może niepotrzebnie was zachęcam, bo może ma-

cie taki plan, ale mówię to jako osoba, która 20 lat 
przepracowała w samorządach, i ja nie wierzę w to, 
że w państwa sercach i umysłach rodzi się taki oto 
pomysł, żeby coś, co się nazywa projekt polskich 
samorządów… żeby w państwa strategii działania 
było zniszczenie tego polskiego dorobku. Przecież 
te wszystkie działania administracyjne… I są na do-
wód prace naukowe, w których się mówi: im więcej 
państwa w funkcjach komunalnych, tym jest gorzej. 
I tego nie mówią teoretycy Platformy Obywatelskiej, 
to mówią ludzie nauki z Europy. I adresuję to do mo-
ich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości: 
nie bójcie się… Jeśli wam ktoś nakazał zniszczyć 
polskie samorządy, to miejcie odwagę, jak ten młody 
człowiek, i złej ustawie powiedzcie: nie. Ja nie wierzę 
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(senator L. Czarnobaj) (Rozmowy na sali)
Bo to nie jest poważne tworzenie prawa. Przecież 

każdy poważny ustawodawca musi przewidzieć kon-
sekwencje, które wynikają z określonego przedłoże-
nia. To jest zupełnie… To jest podstawa tworzenia 
prawa. Właśnie trzeba przewidywać… To zresztą 
stara zasada: twórz prawo nie dla siebie, ale tak, 
jakbyś był w opozycji. Tak trzeba myśleć. Na najgor-
sze, ekstremalne sytuacje tworzy się prawo. I rze-
czywiście jesteśmy powodem szyderstw ze strony 
samorządu, który stosuje prawo, bo ma możliwość 
kształtowania tego prawa poprzez… A dlaczego? 
Bo tutaj jest zabawa w status funduszu ochrony śro-
dowiska. Jeśli jego status to samorządowa osoba 
prawna, no to chyba dla każdego jest jednoznaczne, 
że ten samorząd powinien mieć jakiś – nawet nie 
jakiś, tylko decydujący, po prostu realny – wpływ 
na tę jednostkę. W innym przypadku mamy kolejne 
zakłamanie.

(Rozmowy na sali)
Poprawiamy Trybunał Konstytucyjny, faktycznie 

go demontując…
(Senator Jan Dobrzyński: No, przecież wyście go 

demontowali.)
Oczywiście, tak, tak, oczywiście…
(Senator Jan Dobrzyński: To o czym mówimy?)
Tak, no właśnie, to jest to zrozumienie istoty 

rzeczy. Tylko że nie ja tak mówię, bo ja jestem 
drobny konstytucjonalista, tylko tak mówią auto-
rytety, Panie Senatorze. I myślę, że na tym powin-
niśmy się… Dajmy spokój politykom czy politykie-
rom, dajmy spokój ludziom typu pan Piotrowicz, 
kierownik szkolenia partyjnego, który jest twarzą 
tych zmian w trybunale, jeśli już pan dotknął tego 
tematu…

(Senator Jan Dobrzyński: To pan dotknął, Panie 
Senatorze. Pan dotknął.)

Nie, nie, nie.
I dlatego… Ja pokazuję pewne analogie. Jeśli po-

zostawiamy status prawny, mówimy, że to jest oso-
ba prawna samorządowa, no to, proszę państwa… 
i mamy przedstawiciela marszałka, który nie ma nic 
do powiedzenia, to pytam się: jaka to jest konstrukcja 
prawna? Na czym ona ma polegać?

(Rozmowy na sali)
Ja już to mówiłem na posiedzeniu komisji. Jeśli 

tak, to nazwijmy rzecz po imieniu, a nie twórzmy ilu-
zji, nie twórzmy iluzji prawdy. I o to apeluję. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Pupa.

miał jeszcze 5 minut. Po pytaniu pana marszałka 
zrozumiałem, że czas zmierzać ku końcowi mojej 
wypowiedzi. Chcę jeszcze powiedzieć… To też jest 
podpowiedź, może jeszcze niezgłoszona…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ma pan jeszcze 
5 minut.)

No nie, tyle to nie chciałem mówić.
To, co powiedział tutaj w dyskusji pan marszałek 

Borusewicz i co chciałbym państwu przekazać… 
Może łatwiej będzie w Polsce zrobić tak, że wybie-
rzecie państwo samorządowy zarząd województwa. 
No, po co wybory? Zarząd województwa niech będzie 
wybrany przez was…

(Senator Waldemar Sługocki: Pewnie!)
…mniej kosztownie, szybciej, łatwiej, czytelniej, 

bez problemów. Po co jakieś tam problemy, wybory, 
ten niepokorny zarząd województwa… Wymyśliliście 
jedną ustawę, żeby ich osłabić, to znaleźli rozwią-
zanie. No, po co ta ciuciubabka? Uchwalcie: zarząd 
województwa powołuje Nowogrodzka. Koniec. I to 
będzie najlepsze rozwiązanie, które pokaże wasze 
prawdziwe oblicze.

Dlatego, kończąc, chciałbym powiedzieć tak: 
Kochani, nie centralizujcie Polski, kochajcie samo-
rządy, nie osłabiajcie ich, bo w ich rozwoju jest rozwój 
lokalnych obywatelskich miejsc w całej Polsce. Im 
mniej Warszawy na prowincji, tym lepiej. I proszę 
was, Kochani, pamiętajcie o tym. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wiele słów padło ze strony przedstawicieli klubu 

Platformy Obywatelskiej. Ja absolutnie podpisuję się 
pod tymi wszystkimi zdaniami. Myślę, że nie trzeba 
przekonywać tutaj, w tej Izbie, jaka jest rola samorzą-
dów. To my, kiedy niedawno przeżywaliśmy 25-le-
cie samorządów, to chełpiliśmy się, słusznie byliśmy 
dumni, że w tej Izbie narodziła się ta inicjatywa sa-
morządu terytorialnego, że ona została przygotowana 
przez senatorów, którzy kontynuują w tej Izbie wła-
śnie to dzieło takiej pieczy nad samorządem. I tak jak 
tutaj była mowa, to właśnie samorząd w sposób walny 
przyczynił się do sukcesów, także i gospodarczych, 
naszego kraju. I step by step, krok po kroku ogranicza 
się tu samorządy, stosując metody… To już nie są 
metody, to już są pewnego rodzaju kruczki prawne 
czy też bawienie się w podchody.
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na tej sali obserwowałem różnego rodzaju działania, 
które doprowadzały do ograniczenia roli samorzą-
dów, szczególnie kiedy chodziło, można powiedzieć, 
o schowanie długu publicznego, o to, żeby nie poka-
zać, że ten dług publiczny, deficyt budżetu państwa 
jest tak duży. Dlatego należało obarczyć odpowie-
dzialnością, podzielić się tym długiem publicznym 
z samorządem.

Dlatego, Szanowni Państwo, ja proponuję trochę 
powściągliwości, proponuję, żebyśmy nie używa-
li takich słów, nie mówili, że Senat jest maszynką 
do głosowania. Każdy z senatorów został wybrany 
w sposób suwerenny w jednomandatowym okręgu 
wyborczym i każdy z senatorów dostał mandat do 
tego, aby sprawować swoją funkcję, swój urząd se-
natorski niezależnie. I życzę każdemu z państwa, aby 
urząd senatora był sprawowany w sposób niezależny, 
odpowiedzialny, z myślą o rozwoju Polski.

Nie chciałem tego zakończyć w ten sposób, ale 
chyba tak zakończę. Rozumiem, dlaczego niektórzy 
z państwa się denerwujecie, szczególnie z Platformy 
Obywatelskiej, na to, że są tu zapisy zmieniające tryb 
powoływania prezesów zarządów wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska. Myślę, że rozumiem, dla-
czego się denerwujecie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Augustyn.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

miałbym sprostowanie.)
Tak, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator Pupa niedokładnie przywołał moje 

słowa, myślę, że też niedokładnie mnie zrozumiał.
(Senator Zdzisław Pupa: Czego nie zrozumiałem?)
Ja mówiłem, że Senat nie może być maszynką do 

głosowania.
(Senator Alicja Zając: Senator nie cytował pana.)
(Senator Zdzisław Pupa: Ja się nie odnosiłem do 

słów pana senatora, pana marszałka.)
A to dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panowie senatorowie wyjaśnili sobie nieporozu-

mienia.
Pan senator Augustyn ma głos. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Goście z ministerstwa! 

Panie i Panowie Senatorowie!

Senator Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przysłuchując się tej dyskusji, którą rozpoczęli 

moi szanowni przedmówcy, można się przestraszyć, 
można w jakiś sposób odnieść wrażenie, że rzeczy-
wiście w Polsce coś złego się dzieje, jakiś dramat na-
gle powstał przy wojewódzkich funduszach ochrony 
środowiska, gdyż wykonując swoje funkcje, państwo 
polskie, rząd polski, parlamentarzyści polscy wybrani 
w demokratycznych wyborach generalnie niszczą 
gospodarkę. Ale oto jaki obraz się jawi w polskich 
mediach, jaki obraz jawi się również w mediach, które 
nie są sprzyjające rządowi? Mianowicie gospodarka 
się rozwija. Gospodarka się rozwija wyśmienicie, 
bezrobocie spada, inwestycje są realizowane na wy-
sokim poziomie. Jest nadwyżka budżetowa, co się do 
tej pory nie zdarzało. I teraz nagle na tym tle mamy 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które 
rzekomo są niszczone. 

Chcę szanownych senatorów z Platformy 
Obywatelskiej zapewnić, że te działania, które zostały 
podjęte przez rząd, przez posłów, przez parlament, 
służą Rzeczypospolitej, służą polskim obywatelom. 
Być może nie będą służyły poszczególnym grupom 
politycznym, grupom interesów, ale na pewno, jestem 
o tym przekonany, będą służyły obywatelom, samo-
rządom, będą przyczyniały się do tego, że Polska, 
Polska lokalna będzie piękniała na przestrzeni czasu.

Z niepokojem w jednym z wystąpień wysłucha-
łem słów o przechytrzeniu, o tym, że samorządy 
wojewódzkie potrafiły przechytrzyć rząd, potrafiły 
przechytrzyć parlament polski i przyjęły statuty, któ-
re praktycznie zablokowały funkcjonowanie ustawy 
przyjętej w kwietniu.

Szanowni Państwo, ja unikam słów „przechytrza-
nie” i „cwaniactwo”, unikam takich słów, bo to nie 
służy budowaniu, to nie służy rozwojowi. To służy 
praktycznie grze, to służy rozbijaniu, to służy, można 
powiedzieć… Takie działanie jest wrogie dla Polski. 
Dlatego, Szanowni Państwo, zależałoby mi na tym, 
żeby następowała współpraca, żeby samorządy za-
częły współpracować z administracją rządową, żeby 
administracja rządowa podejmowała współpracę 
z administracją samorządową, bo tak to powinno 
wyglądać i tak to wygląda. Wtedy będzie następo-
wał rozwój i wtedy będziemy mogli mówić o jeszcze 
wspanialszym rozwoju Rzeczypospolitej.

Wiele osób zdenerwowało się na to, że coś niesa-
mowitego się wydarzyło w czasie przyjmowania tej 
ustawy, w czasie przyjmowania zapisów dotyczących 
zmian w wojewódzkich funduszach ochrony środo-
wiska. Szanowni Państwo, ci, którzy tak się dziwili, 
to – jak mi się wydaje, właściwie jestem przekonany 
– mają małe doświadczenie parlamentarne. Z uwagi 
na fakt, że jestem już dziesiąty rok senatorem, tu, 



138
45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

(senator M. Augustyn) na ochronę środowiska i przekazuje ten wpływ w złe 
ręce. (Oklaski)

(Senator Alicja Zając: Demagogia…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, w tym emocjonalnym wystąpie-

niu pana senatora Augustyna, w którym doszukuję 
się dużo prawdy, zostały zawarte tezy, które miałem 
przedstawić. Widząc, że jest pan senator Pupa, chcę 
pogratulować… Polska faktycznie się rozwija – to 
jest prawda i nie będziemy o tym dyskutować. Chcę 
jednak powiedzieć, że to się nie dzieje, wie pan, od 
roku. To są naczynia połączone…

(Senator Jarosław Rusiecki: Wystarczy nie kraść.)
Programy, które były realizowane, i decyzje, które 

zostały w ciągu paru lat podjęte, spowodowały, że 
dzisiaj jesteśmy w tym, a nie innym miejscu. Wkrótce 
możemy się jednak znaleźć po drugiej stronie, bo 
może się okazać, że równia pochyła… Jeżeli będzie-
my dalej majstrować przy tych rzeczach, to może 
wyjść to na niekorzyść. Widzimy po różnych mecha-
nizmach, po ruchach walutowych i giełdowych, po 
zachowaniach inwestorów, którzy chętnie wybierają 
dzisiaj Słowację czy Czechy… Oczywiście mamy 
pewne sukcesy. Różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, 
tania ziemia, w miarę tania siła robocza wspierana 
przez Ukraińców i być może przez inne nacje… Ale 
nie mogę się zgodzić z tym punktem, nad którym dzi-
siaj dyskutujemy, ponieważ to trochę takie śmieszne. 
Nie wiem, może wojewodowie nie mają za dużo pracy 
i im się nudzi, ale może to jest powód, żeby zasta-
nowić się, jaka jest dzisiaj rola wojewody. Z drugiej 
strony wrzucanie im dzisiaj takich rzeczy, omijanie 
samorządów, gdy ten konsensus został wypracowany 
po wielu latach i on dobrze się sprawdzał… Bo dzisiaj 
nikt nie odpowiedział nam na pytanie, co takiego za-
szło, że trzeba dokonać takiej zmiany. Czy to się nie 
sprawdza? Czy są złe wyniki? Czy są źli ludzie? Czy 
dzieją się takie rzeczy, że te pieniądze są źle wydat-
kowane? Czy to jest źle oceniane, tak jak tu koledzy 
podnoszą, począwszy od tych najniższych szczebli 
samorządowych, a więc od gmin, miast, a skończyw-
szy na województwach? Ja niczego takiego nie zauwa-
żyłem. Wracanie dzisiaj po raz kolejny do tej ustawy 
i omijanie… To, że wojewoda będzie miał prawo do 
powoływania członków zarządu, to tak, jeśli to się 
przeniesie na poziom firmy, jak rada nadzorcza powo-
łuje zarząd, prezesa czy wiceprezesów… No, trudno, 
żeby dzisiaj tę rolę ktoś inny pełnił. Nawet sobie nie 
wyobrażam, jaki to organ mógłby być. A przecież po-

Ta ustawa jest ważna i budzi emocje nie tyl-
ko dlatego, że obrazuje ogólne podejście Prawa 
i Sprawiedliwości do tego wielkiego dorobku, jakim 
są samorządy, ale przede wszystkim z tego powodu, 
że ona odnosi się do tak ważnej kwestii, jaką jest 
ochrona środowiska, ochrona naszej przyrody. Otóż, 
proszę państwa, to jest tak ważne zadanie świato-
we, europejskie, polskie, tak ważne w Polsce, że nie 
można go powierzyć tylko politykom centralnym. 
Dlatego właśnie pomyślano o gminnych, o powiato-
wych i o wojewódzkich funduszach, o tym, żeby te 
społeczności lokalne wniosły swój wkład w zakresie 
monitoringu, chociaż są od tego państwowe służby 
kontrole, i w zakresie naprawy stanu środowiska na 
swoim terytorium. Otóż odsuwając samorządy od 
zarządzania funduszami, państwo tracicie ogrom-
ny potencjał, tysiące oczu, które powinny w naszym 
wspólnym imieniu tam na dole u siebie monitorować 
środowisko po to, żeby je chronić. Oczywiście kuszą-
ce jest, żeby tak wielkie pieniądze z różnego rodzaju 
opłat za eksploatowanie środowiska mieć w swoim 
zarządzie… Tu idzie o miliardy złotych, o to, kto 
będzie nimi zawiadywał. Ja bym powiedział tak: 
niechby były zarządzane sprawnie, dobrze i mądrze, 
ale jeżeli ma to robić centralnie, poprzez wojewodów, 
minister, który jak do tej pory nie wsławił się niczym 
w zakresie ochrony środowiska, niczym, i znany jest 
w Polsce i na świecie z posunięć, które środowisku 
szkodzą… No, muszę powiedzieć, że myśl o tym, że 
to w jego gestii znajdą się kolejne miliardy złotych, 
musi niepokoić. To co, to pójdzie na wyrąb zamiast 
na sadzenie?

(Senator Alicja Zając: Nie mówimy o ustawie 
o lasach.)

To pójdzie, nie wiem, na odstrzały zamiast na 
ochronę zwierzyny? I tak dalej…

(Senator Jarosław Rusiecki: Państwo czysto teore-
tyczne, które państwo uprawialiście przez 8 lat swoich 
rządów…)

A teraz zamiast tej teorii, którą systematycznie 
wdrażaliśmy, otrzymując dobre oceny, mamy prak-
tykę – praktykę sprawnej dewastacji tego, co jest na-
szym wspólnym dobrem, także dobrem przyszłych 
pokoleń.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze, to…)
Panie Marszałku, Drodzy Senatorowie, to jest 

ryzykowne posunięcie, to jest zła myśl, żeby tymi 
funduszami w takim stopniu mogli dysponować 
wojewodowie w imieniu ministra, który zbyt często 
udowadnia, że z ochroną środowiska niewiele ma 
– a nawet niewiele chce mieć – wspólnego. Dlatego 
powinniśmy być przeciw, z tych generalnych wzglę-
dów. To idzie nie tylko, proszę państwa, w złym kie-
runku – to odsuwa ręce samorządowców od wpływu 
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(senator R. Dowhan) oto mój kandydat. Współdziałanie z innymi polega 
na tym, że oto zbiera się grupa i tak długo dyskutuje, 
aż osiągnie cel.

(Senator Alicja Zając: Współdziałania z innymi…)
…„Umiejętność pracy w grupie na rzecz osią-

gania wspólnych celów, umiejętność zespołowego 
wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania 
problemów”. Jeżeli tak będziemy rozumieli, Panie 
Senatorze, współpracę, to daleko jako polski Senat 
zajdziemy, czego z całego serca panu i sobie życzę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym powodem, ja nie mówię o dzisiejszej 

ustawie, chociaż o tym rozmawiamy, ustawy, która, 
jak można powiedzieć, przesuwa decyzje w sprawie 
wydawania środków, jest to, że samorządy wojewódz-
kie nie są w stanie – nie wiem, czy celowo, czy nie, 
można podejrzewać – wykorzystać tych potężnych 
miliardów do różnego rodzaju programów. Te pro-
gramy nie są realizowane. Jeśli państwo porozma-
wiają z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, to on wyjaśni dosyć dokładnie, że jest 
bardzo wiele programów zaniechanych i jest bardzo 
wiele środków finansowych, które nie są wykorzy-
stywane w rozwoju naszych województw. I to jest 
główny powód takiej, a nie innej konstrukcji. Faktem 
jest – i to trzeba powiedzieć wyraźnie, wiele osób 
o tym tutaj mówiło, a jest to też w jakiejś mierze 
i moja wina, bo ja na to nie zwróciłem uwagi – że za-
pis o konsensusie był złym zapisem, bo wystarczyło, 
że członkowie rad nadzorczych opozycji, np. w osobie 
1 przedstawiciela, blokowali wybór zarządu.

(Głos z sali: Ale to jest…)
Chciałbym powiedzieć, że w województwie pod-

laskim przedstawicielem rady nadzorczej jest osoba 
z Platformy Obywatelskiej i tam zarząd został wy-
brany. Tak że to nie jest tak, że tak się dzieje w całej 
Polsce.

Teraz państwo… Ja to muszę mówić, bo warto 
o tym wspominać przy każdej okazji, skoro pań-
stwo mieszają do różnego rodzaju ustaw Trybunał 
Konstytucyjny. Powtarzam jeszcze raz: gdyby nie 
czerwiec 2015 r., nikt Trybunałem Konstytucyjnym 
by się nie zajmował.

(Senator Mieczysław Augustyn: My w Senacie?)
I to nie jest prawda, że ta burza została wywo-

łana przez Prawo i Sprawiedliwość. To poprzednio 

winniśmy też działać w jakichś takich ramach, które 
są sprawdzone i wiarygodne. Sprawdzone nie tylko 
w Polsce, bo przecież te formy są na całym świecie, 
w większości państw demokratycznych oczywiście. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma po raz drugi pan senator Czarnobaj – 5 

minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja króciutko, chciałbym dwa słowa powiedzieć na 

temat tego, co powiedział pan senator sprawozdawca.
Oczywiście podpisuję się pod tym, o czym pan 

senator mówił, że polska gospodarka się rozwija. Ja 
nigdy nie wpisuję się do chóru krytyków mówiących, 
że Polska jest w ruinie, bo dla dobra Polski musimy 
szukać tego, o czym pan senator powiedział. Są pew-
ne dziedziny, a właściwie dużo dziedzin, w których 
współpraca jest koniecznością. I gospodarka jest ta-
kim elementem, nad którym trzeba się zastanawiać 
wspólnie, co robić, żeby ona się rozwijała. Bo są pew-
ne dziedziny, w których możemy się spierać, mieć 
kompletnie różne poglądy, ale jest taka dziedzina jak 
gospodarka, którą warto szanować. Bo jeśli będzie 
dobra gospodarka, to będziemy mieli czas na to, żeby 
się spierać w innych dziedzinach, a jeśli będzie zła 
gospodarka, to absolutnie tego czasu nie będziemy 
mieli.

I drugie stwierdzenie, z tym związane. No, chciał-
bym po prostu powiedzieć, że to jest działanie, które 
zasługuje na ekonomicznego Nobla: w półtora roku 
z ruiny zrobić tak dobrze funkcjonującą gospodarkę. 
Warto się tym chwalić, żeby pokazać, jak to się robi, 
że w przeciągu roku z ruiny zrobiono kwitnącą go-
spodarkę.

I na koniec… Panie Senatorze, ucieszyła mnie 
pańska deklaracja dotycząca współpracy, dlatego 
że elementem dobrze rozwijającego się samorządu 
jest współpraca. Tyle że w mojej skromnej ocenie ta 
ustawa nie jest przykładem współpracy, no ale każdy 
ma inne pojęcie współpracy. Żeby dyskutować… To 
tak jak z ułamkami: żeby dodawać ułamki, trzeba 
je sprowadzić do wspólnego mianownika. Dlatego 
chciałbym przeczytać panu senatorowi definicję 
współpracy, żebyśmy mówili jednoznacznie, co to jest 
współpraca. Czytam, Panie Senatorze: „Współpraca 
– zdolność tworzenia więzi i współdziałania z in-
nymi”… Czy ta ustawa powoduje, że te więzi będą 
bardziej… No nie, bo przyjdzie wojewoda i powie: 
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(senator J. Dobrzyński) wystąpienia, które były wystąpieniami z klasą, które 
pokazywały pewne problemy, ale też pokazywały 
piękno – można powiedzieć – polemiki, która powin-
na towarzyszyć życiu publicznemu. Za to chciałbym 
tak po prostu jako senator podziękować.

Myślę, Szanowni Państwo, że te działania, które 
są podejmowane przez rząd, przez parlament, przez 
koalicję, której jestem… właściwie przez rządzącą 
partię, tę, która rządzi w tym momencie Polską, będą 
działaniami, które będą służyły Polsce. I myślę, że 
to dobrze, kiedy są obawy, kiedy są wątpliwości, bo 
wtedy to jest twórcze. Wtedy to również przed nami, 
jako rządzącymi osobami, stawia pytania i pewne 
wątpliwości, pozwala nam też uruchomić wyobraź-
nię, która przyczyni się do tego, że pewne niuanse, 
mankamenty, które czasami pojawiają się w życiu, 
będą eliminowane. I dzięki temu będziemy w jakiś 
sposób lepiej, w ramach większej niejako kosmetyki, 
z większa dokładnością, z większą uwagą podejmo-
wać działania, które będą służyły rozwiązaniom. Tak 
że dziękuję serdecznie i myślę, że ta ustawa będzie 
służyła Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze ja.)
A, jeszcze pan senator, marszałek.
Proszę bardzo. Wystąpienie po raz drugi – 5 minut.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pan senator Dobrzyński przekazał bardzo ważną 
informację: u niego, w województwie samorządo-
wym, w województwie podlaskim, powołano radę 
– w warunkach tej ustawy, która została uchwalona. 
Ja rozumiem, że powołano tę radę wskutek dyskusji, 
poprzez ustalanie wspólnych kandydatów. A więc pan 
senator pokazał, powiedział, że można było to robić. 
Dlaczego więc próbujecie na siłę decydować, kto bę-
dzie w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska? To naprawdę było i jest niedobrą prakty-
ką i to fatalnie się odbije na stanie tych wojewódzkich 
funduszy, gdzie powinni być ludzie znający się na 
rzeczy, fachowcy.

A więc powtarzam: to jest przykład, dobry przy-
kład, gdzie akurat przedstawiciel Platformy się zgo-
dził na powołanie wspólnie rady wojewódzkiego fun-
duszu. Więc po co ta ustawa, nad którą procedujemy? 
Można było to zrobić? Można było! (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Augustyn po raz drugi – 5 minut.

Trybunał Konstytucyjny był upolityczniony, a pan 
Rzepliński był uosobieniem tej polityki.

I jeszcze króciutko, jeśli chodzi o Białowieżę… 
Panie Senatorze Augustyn, zapraszam pana do 
Białowieży. Bardzo chętnie panem się zaopiekuję. 
Zostanie pan dobrze przyjęty i zobaczy pan, jak wy-
gląda Puszcza Białowieska. To jest cmentarz, Panie 
Senatorze.

(Senator Alicja Zając: Drzew.)
Spór tego typu nie może się odbywać tutaj, bo 

część naukowców i osób, które analizują stan obecny, 
jest za tym, aby udział człowieka był konieczny, nato-
miast część uznaje, że puszczę należy zostawić w ta-
kim stanie, w jakim ona jest. I ona po prostu zginie. 
Tam są dziesiątki hektarów cmentarzysk. Musi pan 
to zobaczyć, bo to robi wrażenie. Naprawdę bardzo 
serdecznie pana zapraszam.

I jeszcze jeśli chodzi o ministerstwo… No, 
Szanowni Państwo, wina ministerstwa jest ewidentna, 
bo zapis, o którym mówiłem, nie powinien się tam 
znaleźć, bo przecież wiadomo… To, że sejmiki woje-
wódzkie są w ustawie o samorządach, wcale nie zna-
czy, że one są takie samorządowe i nie są polityczne. 

Są polityczne. Ja nie znam sejmiku województwa 
w naszym kraju, który by nie był reprezentowany 
przez członków partii politycznych. W województwie 
podlaskim są Platforma, PSL i PiS. PiS oczywiście 
z łatwością zwyciężył i z Platformą, i z PSL, ale oni 
mają chyba 2 głosy więcej od PiS i rządzą, więc sej-
miki wojewódzkie są po prostu polityczne, bo udział 
biorą partie polityczne. I mówienie, że PiS odbiera coś 
samorządom, po prostu jest nieprawdziwe. Tam jest 
polityka naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu. 
I dobrze, Panie Senatorze, dlatego że jeżeli coś jest 
polityczne, to wcale nie znaczy, że jest złe. Ja uwa-
żam, że jest dobre. To jest zapisane w konstytucji. 
Partie polityczne mają prawo i powinny brać udział 
w tego typu wyborach, a obywatele polscy powinni 
garnąć się do partii politycznych, bo to jest naprawdę 
piękna działalność, jeżeli ją się wykonuje w duchu 
dobra wspólnego. Dziękuję, Panie Profesorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze po raz drugi pan senator Pupa. 5 mi-

nut.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku, zbliżamy się chyba do końca 

dzisiejszej dyskusji, dlatego chciałbym w jakiś sposób 
podziękować za głosy, które były głosami i krytycz-
nymi, i czasami emocjonalnymi, ale również za te 
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Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Środowiska o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 548, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 548 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedwczoraj, to jest dziesiątego, 2 komisje, 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pochyliły się nad uchwałą 
Sejmu o przyjęciu tej ustawy dotyczącej zmian kil-
ku ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin 
i postanowiły przyjąć ustawę wraz z poprawkami.

Żeby dojść do kolejnych konkluzji, trzeba stwierdzić, 
że obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel rządu 
uzasadniał potrzebę wprowadzenia tej ustawy kilkoma 
okolicznościami. Pierwsza to uszczelnienie po roku 
stosowania ustawy o świadczeniu wychowawczym 
w zakresie racjonalnego, ale też sprawiedliwego 
i uczciwego korzystania z jej zapisów. Po drugie, 
mówił o potrzebie zwiększenia oferty w żłobkach 
i klubikach tak dalece, aby zwiększyć możliwości 
polskich rodzin wykorzystywania systemu opieki nad 
maluchami. Dalej wspominał również, że niektóre 
ustalenia ustawowe zmierzają do jeszcze większej 
implementacji tego, co się stało w związku z tak 
ważnym wydarzeniem, jakim było wprowadzenie 
do obiegu prawnego i do praktyki systemu 500+.

W pracach komisji, oczywiście oprócz senato-
rów z 2 komisji, brali udział również przedstawiciele 
związków zawodowych, szczególnie Solidarności, 
którzy już wcześniej, w trakcie prac legislacyjnych 
w Sejmie zgłaszali swoje uwagi, spostrzeżenia, 
a nawet propozycje poprawek. Brała udział również 
przedstawicielka samorządu terytorialnego ze Śląska.

Dyskusja, która miała charakter całkowicie mery-
toryczny, można powiedzieć, dzieliła się na 2 etapy, 
z których pierwszy dotyczył w ogóle funkcjonowa-

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja tylko w trybie sprostowania. Pewnie gdy pan 

senator przewodniczący Pupa mówił o emocjonalnym 
wystąpieniu, to miał na myśli moje – bo te zwykle 
takie są. Taki jestem, i do tylu lat.

(Głos z sali: No, merytoryczne…)
Tam były merytoryczne uwagi, Pani Senator, bar-

dzo merytoryczne. Ale były też emocje.
Ale tu chciałbym się odnieść do tego złożo-

nego zaproszenia. No, nie ma już pana senatora 
Dobrzyńskiego… Ja rzeczywiście źle znoszę cmen-
tarzyska, cmentarzyska drzew. A nie tylko w pusz-
czy, bo w całej Polsce, po której jeżdżę, oglądam te 
cmentarzyska. I to mnie przeraża.

Zgodzę się z panem senatorem Dobrzyńskim, 
że dobrze by było, gdyby w pewnych kwestiach 
wypowiedzieli się jakoś wiążąco eksperci. Ale 
w tym celu trzeba by ich co najmniej wpuścić 
na teren puszczy! Nie powinno być tak, jak to 
w pierwszym podejściu zrobiono z ekspertami 
Unii Europejskiej. Oni za chwilę przyjadą po 
raz drugi i może teraz rzeczywiście będą mogli 
przyjrzeć się temu, jak to jest, zbadać sytuację 
i się wypowiedzieć. Bo Puszcza Białowieska to 
przecież nie jest tylko nasze dobro! To jest dobro 
tak wielkie, że jest ono dobrem w skali międzyna-
rodowej. I dlatego oczywiście Unia Europejska się 
tym interesuje. I dobrze by było, gdyby wreszcie 
ten spór, który jest, znalazł jakieś merytoryczne 
rozstrzygnięcie. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli pani senator Zając i pan 
senator Pupa.

Czy przedstawiciel…
(Senator Alicja Zając: Chyba pan senator, Zając, 

ale Józef.)
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Senator Zdzisław Pupa: Alicja.)
Pan senator Zając?
(Senator Alicja Zając: Aha, wnioski o charakterze 

legislacyjnym?)
Tak. Pani senator Alicja Zając…
(Senator Alicja Zając: Przepraszam, zdekoncen-

trowałam się.)
…tak jest zapisane.
Czy przedstawiciel rządu pragnie się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
Pan minister nie chce zabrać głosu.
Wobec tego zamykam dyskusję.
Przedstawiciel rządu nie zabiera głosu.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) ustawowymi i o te poprawki, Panie Marszałku, uzu-
pełniam sprawozdanie.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję.)
Jakie są poprawki wśród tych 10 przyjętych?
Po pierwsze, chodzi o to, żeby zwiększyć zatrud-

nienie osób niepełnosprawnych w szkołach i jednost-
kach oświatowych publicznych i niepublicznych z 2% 
do 2,5%. Przypominam, że powszechnie jest stosowa-
ny próg 6% zatrudnienia jako granica odprowadzania 
na PFRON środków w postaci odpisu.

Po drugie, senatorowie dowodzili, że zapis 
uszczelniający, dotyczący osób, które stracą zatrud-
nienie, zmienią zatrudnienie, a potem ponownie się 
zatrudnią, żeby obniżyć swoje dochody i tym samym 
uzyskać bądź podtrzymać świadczenie, to jest za da-
leko idąca i niezrozumiała ingerencja, i proponowali, 
żeby ten zapis skreślić.

Ważny dla senatorów okazał się fakt, że w ramach, 
wydaje się, cięć budżetowych dotychczasowe świad-
czenie rodzinne w wysokości 400 zł, przyznawane 
w rodzinach z wieloraczkami zostałoby zamienione 
na jedno, czyli wynosiłoby 400 zł, a nie, jak dotych-
czas, kilkakrotnie więcej w zależności od krotno-
ści. Czyli w przypadku trojga dzieci było to 1200 zł. 
A propozycja rządu i Sejmu jest taka, żeby utrzymać 
to na poziomie wyłącznie 400 zł.

Senatorowie proponowali też, aby wśród kryte-
riów przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli, 
oprócz tych kryteriów, które już występują, a więc 
dotyczących rodzin wielodzietnych czy dzieci z nie-
pełnosprawnością, uwzględnić również przypadek 
rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Inne, pozostałe poprawki są pochodną tego, że 
skreślono zapis o uwzględnianiu strat bądź zysków 
wynikających ze zmienianego w trakcie okresu za-
siłkowego, właściwie świadczeniowego…

I ostatnia już poprawka merytoryczna. Nie godzi 
się z zamiarem rządu, aby zapis dotyczący świadczeń 
rodzinnych – ich jest kilka, słynne zasiłki rodzinne 
aż po zasiłki dla osób samotnie wychowujących dzie-
ci niepełnosprawne – w przeciwieństwie do zapisu, 
w którym zapisano weryfikację świadczeń i wysoko-
ści progów, na rok miał charakter martwego przepisu. 
I dlatego wnoszę o skreślenie tego zapisu.

Wnioski mniejszości to zwiększenie wieku dzieci 
w rodzinie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Janku, nie wy-
ręczaj mnie.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Senator 
Augustyn…)

A, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. 
Uwaga jak najbardziej stosowna. Może nadmiar am-
bicji…

I w tym stanie rzeczy – plus jeszcze rozwinięcia 
tych zapisów dokonane z działem legislacyjnym – 
wnoszę do Wysokiej Izby o podjęcie uchwały o przy-

nia systemu 500+ i pochodnych, a drugi dotyczył 
szczegółowych poprawek. W tej tzw. części pierw-
szej, ogólnej nikt nie kwestionował zasady i potrzeby 
funkcjonowania tej ustawy, aczkolwiek senatorowie 
zgłaszali uwagi, że te problemy, które wyszły w trak-
cie jej realizacji i które są przedmiotem wystąpienia 
rządowego, były do przewidzenia w momencie pro-
cedowania nad tą ustawą, ale nie zostały przez rząd 
z pełną konsekwencją rozwiązane.

Zainteresowanie członków komisji wyrażało 
szczegółowe pytanie o skuteczność działania ustawy, 
która jak wiadomo, zmierzała do tego, żeby przede 
wszystkim przełamać kryzys demograficzny. W trak-
cie wystąpień niekiedy padały wątpliwości, czy ten 
główny cel, oprócz 3 innych, jest dostatecznie osią-
gany. Mówiono również o tym, że z całą pewnością 
ustawa rozwiązała problem ubóstwa, i to w stopniu 
znacznym.

Rząd, przedstawiając te propozycje, które jednak 
wyraźnie mają charakter redukcji wydatków, dowo-
dził, że w sumie te wydatki na świadczenia wzrosną 
z proponowanego poprzednio 23,5 miliarda zł do 
25 miliardów zł. Być może to zaważyło na tym, że 
podczas tej merytorycznej dyskusji rząd był prze-
ciwny różnym propozycjom, a właściwie wszystkim 
propozycjom 2 połączonych komisji, które zmierzały 
do tego, żeby poprawić dobro tej ustawy, a przynaj-
mniej ustrzec ją od tzw. cięć budżetowych.

Zarówno przedstawiciele związków zawodowych, 
jak i senatorowie zgłaszali zastrzeżenia co do faktu, 
że niektóre postanowienia komisji… przepraszam, 
tego rządowego przedłożenia w gruncie rzeczy zmie-
rzają do ratowania systemu 500+, ale kosztem innych 
świadczeń, choćby świadczeń rodzinnych, w przy-
padku których dokonuje się zamrożenia, ustawowego 
zamrożenia wzrostu progów i wysokości świadczeń, 
choć to nie są jedyne takie świadczenia, ale o tym 
powiem, gdy będę mówił o poprawkach. Rząd był 
również przeciwny, z powodów, jak sądzę, czaso-
wych, poprawkom… nie uwzględnił choćby jednej 
z takich poprawek, która zwiększała dochody budżetu 
państwa.

Ale żeby podołać obowiązkom sprawozdawcy, 
informuję Wysoką Izbę, że w trakcie tej merytorycz-
nej debaty, powiedziałbym, innej niż ta, która miała 
miejsce w Sejmie, zgłoszono 10 poprawek i przyjęto 
10 poprawek. Pozostałym 9 poprawkom Wysokie 
Komisje nie udzieliły poparcia i zostały one zgło-
szone jako wnioski mniejszości. Myślę, że ta dysku-
sja spowodowała m.in., że nikt nie zgłosił wniosku 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Dodatkowo zgłoszono 12 projektów poprawek, 
powiedziałbym, nie tyle merytorycznych, ile zmie-
rzających do zapewnienia zgodności z procedurami 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Tymczasem państwo zaproponowaliście krok wstecz. 
Tak naprawdę w przypadku wieloraczków 400 zł to 
po prostu jest śmieszna kwota i wydaje się, że to jest 
nieuzasadniona krzywda. Im więcej dzieci się rodzi, 
tym większa powinna być nasza radość i większa 
pomoc, a my tymczasem… a państwo tymczasem 
proponujecie, żeby po wejściu w życie ustawy, jeżeli 
się urodzą dwojaczki, to dać 400 zł, jeżeli trojaczki, 
to też tylko raz dać 400 zł itd. To jest w wielu wy-
padkach 400 – w rodzinie.

Wiele innych przepisów, które warto by było 
wprowadzić, mogłoby utrzymać dostępność progra-
mu 500+ chociażby na dotychczasowym poziomie, 
zwłaszcza w tych wypadkach, gdy są zapisane progi 
dochodowe. W poprzednim punkcie pan senator Pupa, 
troszkę obok projektu dotyczącego ochrony środowi-
ska, z dumą mówił o tym, że sytuacja budżetu jest 
znakomita, że ludziom rosną zarobki. Niestety, nie 
wszystkich to będzie cieszyć, dlatego że dochody 
wielu rodzin wychylą się ponad dotychczasowe progi 
i będzie tak, że już od nowego roku, od nowego roz-
dania bardzo wiele rodzin, jeśli nie ucieknie w szarą 
strefę, jeśli nie posunie się do jakichś kruczków w po-
rozumieniu z pracodawcą, zostanie niestety świad-
czeń pozbawionych. Wydaje mi się, że w ustawie 
bardzo brakuje mechanizmu, który by powodował, 
że w miarę, jak będą rosnąć dochody, podnoszony by 
był również próg dochodowy. Notabene w tej ustawie 
udało nam się jako wniosek komisji przeforsować 
to, że przy świadczeniach rodzinnych te progi będą 
podnoszone według planu, który zaproponowaliśmy 
w odpowiednim rozporządzeniu, kiedy rządziliśmy. 
W przedłożeniu była propozycja, ażeby te progi utrzy-
mać na dotychczasowym poziomie, mimo że w roku 
2017 przewidziane było podniesienie progów.

My też próbowaliśmy… Pan senator Rulewski 
proponował trochę inne rozwiązanie, ale ostatecznie 
jako mniejszość proponujemy przyjęcie rozwiązania 
„złotówka za złotówkę” stosowanego już w innych 
ustawach. Skoro przekroczyłeś progi, skoro popra-
wiła się twoja sytuacja dochodowa, powinno to mieć 
wpływ na wysokość świadczenia. Zgoda. Ale chyba 
nie powinno być tak, że nagle całkowicie je tracisz. 
Dlatego proponujemy tu mechanizm „złotówka za 
złotówkę”.

Bardzo gorąco polecam państwu przyjęcie tej po-
prawki. To by ustrzegło bardzo wiele rodzin, które 
chcą być uczciwe i chcą uczciwie zarabiać na utrzy-
manie swoich dzieci, przed mechanizmem wyklucza-
jącym je z systemu pomocy państwa, która przecież 
nie ma być pomocą socjalną – tak jest w uzasadnieniu 
ustawy – lecz ma zachęcać do tego, żeby w Polsce 
rodziły się dzieci. Proszę państwa, tak wiele razy 
krytykowaliście tutaj fakt, że nie podnoszono progów, 
a teraz proponuje wejście w ten sam mechanizm. Co 
roku coraz mniejsza grupa rodzin będzie się kwalifi-

jęciu tej ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z 10 
przyjętych poprawek.

Zwracam jeszcze uwagę, że komisje proponują 
podjęcie uchwały z uwagi na fakt, że opowiedziało się 
za nią 9 senatorów i nie było żadnego głosu przeciw, 
było tylko, bodajże, 7 senatorów wstrzymujących się, 
co rokuje… wskazuje na to, że Wysoka Izba przyjmie 
wniosek połączonych komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

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

Senatorowie!
To był dosyć ważny moment, bo na posiedzeniu 

połączonych komisji po raz… To rzadki obrazek, 
żeby poprawki zgłoszone głównie przez senatorów 
opozycji udało się w dużej liczbie przyjąć. One były 
wyrazem niezadowolenia z tego, że przegląd działania 
programu 500+ nie prowadził do tego, czego należało-
by się spodziewać. Bo wydawało się, że ten przegląd 
usunie to wszystko, co jak uważaliśmy, jest źle skonfi-
gurowane w tej ustawie wykluczającej niektóre osoby 
z tego programu, utrudniającej dostęp. Tymczasem 
oprócz niektórych przepisów, które ostatecznie zo-
stały przez komisję przyjęte jako uszczelniające, 
w ustawie, która zmienia bardzo wiele innych ustaw, 
zawarto przepisy, które nie tylko nie usuwają man-
kamentów, ale wręcz odbierają wielu osobom, wielu 
rodzinom dotychczasowe uprawnienia do świadczeń. 
Dlatego my z oczywistych powodów, trzymając sią tej 
zasady, którą Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, 
kiedy ten program był wprowadzany, że nie będzie 
to kosztem innych uprawnień, a to są słowa, które 
padły z tej mównicy, że nie będzie się wliczać innych 
dochodów, a to są słowa, które padły z tej mównicy… 
Zapewniano nas o tym, a teraz przedstawiono ustawę, 
która powoduje, że ma się dziać inaczej.

Oto, proszę państwa, do tej pory – przedstawiam 
teraz wnioski mniejszości, które nie zyskały aprobaty 
większości, a szkoda – wieloraczki dostawały spe-
cjalny dodatek w wysokości 400 zł na każde dziecko. 
Działo się to może nie za sprawą jasno brzmiących 
przepisów – to można było naprawić – ale w dro-
dze interpretacji sądowych rodziny to uzyskiwały. 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) kwoty, jedne bardzo wysokie, inne zdecydowanie 
niższe. I gdyby tutaj była tego rodzaju poprawka, to 
nic bym na ten temat nie mówił. Ale niestety także 
na posiedzeniu komisji ministerstwo, uzasadniając 
przekazanie tego zadania w kompetencje wojewody, 
argumentowało to w ten sposób, że samorządy sobie 
z tą sprawą nie radzą. Na szczęście była tam przedsta-
wicielka jednego z samorządów regionalnych, która 
bardzo kompetentnie, opierając się na danych licz-
bowych, pokazała, gdzie jest sedno sprawy i sedno 
sporu. I ewidentnie z tego wynikało, że ministerstwo 
najpierw nie przekazało pieniędzy na czas, potem 
przekazało za mało pieniędzy i do dzisiaj przekazuje 
te pieniądze w ratach. I chyba nie zdaje sobie spra-
wy z tego, obciążając samorządy odpowiedzialno-
ścią za opóźnienie, jak bardzo skomplikowane są te 
kwestie w relacjach międzynarodowych. To jest już 
druga ustawa, jedna po drugiej, która odbiera pewne 
kompetencje samorządom. To raczej o to chodzi. Bo 
nie będzie z tego ani odrobiny zysku, jeżeli wierzyć 
ministerstwu, że ci pracownicy, którzy teraz się tym 
zajmowali, mają przejść do urzędów wojewódzkich. 
To gdzie będzie ten zysk? Na czym ma polegać ta 
zmiana poza rzeczywiście odebraniem uprawnień?

Proszę państwa, chciałbym omówić jeszcze jed-
ną zmianę, która, wydaje mi się, jest bardzo ważna. 
Mianowicie prawo do zasiłku rodzinnego jest wydłu-
żane, zasiłek będzie przysługiwał na osobę w wie-
ku powyżej osiemnastego roku życia, wtedy, kiedy 
dziecko studiuje. Tylko nie wiadomo, dlaczego tam 
zapisano, że do ukończenia dwudziestego czwartego 
roku życia, podczas gdy większość studiów trwa co 
najmniej do ukończenia dwudziestego piątego roku 
życia. To trzeba naprawić, to proponujemy naprawić. 
To kosztowałoby naprawdę niewiele. Ale przecież 
także w odniesieniu do ustaw prorodzinnych mówi-
liśmy, że chcielibyśmy powrotu do sytuacji, w której 
dzieci rodzą się też na studiach. I chcielibyśmy, żeby 
wtedy, kiedy na studiach są dzieci… żeby te dzie-
ci były odpowiednio zaopatrzone. Dzisiaj 500+ nie 
przysługuje po ukończeniu osiemnastego roku życia, 
czyli wtedy, kiedy wydatki na dzieci są największe. 
I na dodatek jeszcze nie chcecie państwo się zgodzić 
na to, żeby przysługiwało tym dzieciom chociaż pra-
wo do zasiłku rodzinnego w czasie studiów, całych 
studiów. Wydaje mi się, że to nie jest… Propozycje, 
które składamy, propozycje merytoryczne, nie popsu-
łyby w żadnej mierze tej ustawy. Wręcz przeciwnie, 
ulepszyłyby ją i dałyby prawo do korzystania z tego 
uprawnienia i z innych uprawnień prorodzinnych 
w większym wymiarze, w większym stopniu, co 
powinno być naszą troską. 

Rzeczywiście – odnoszę się do relacji pana senato-
ra Rulewskiego – ja również wyrażałem obawy, czy te 
ogromne pieniądze, które zostały włożone w program 
500+, mają moc sprawczą w zakresie wzrostu dziet-

kowała do tego programu. Nie tak powinno to wyglą-
dać. Dlatego ta zmiana ma fundamentalne znaczenie.

Sprzeciwialiśmy się temu i zaproponowaliśmy po-
prawki dotyczące żłobków. Jedna z nich dotyczyła 
tego, żeby to nie wójtowie lub burmistrzowie oceniali, 
czy stan sanitarny placówki jest właściwy do tego, 
żeby prowadzić w niej klub dziecięcy. Udało się to 
przeforsować w komisji.

Druga poprawka, równie ważna, dotyczy propo-
zycji, że pomieszczenie dla dzieci w żłobku mogło-
by być tylko jedno. To wydaje się nie do przyjęcia. 
Sugerujemy usunąć to z ustawy. W tym artykule, 
tj. w art. 12 w pkcie 6, proponuje się, żeby w żłob-
ku mogło być jedno pomieszczenie, a jednocześnie 
wymaga się, żeby było tam miejsce do spokojnego 
odpoczynku dzieci. Gdzie miałoby być to miejsce? 
W którym z czterech kątów? Jak to sobie ktoś wy-
obrażał? Rozumiem, że jeżeli chodzi o klubik dziecię-
cy, o małą grupę dzieci, to jeszcze można próbować 
jakoś to sobie wyobrazić, ale nie w przypadku żłobka. 
Uważamy ten zapis za zły i proponujemy, ażeby Senat 
usunął go z art. 12.

Podobnie jest w przypadku mechanizmu, który 
był pewnie tworzony w dobrej intencji, żeby w pełni 
wykorzystać miejsca w żłobku. To rzeczywiście jest 
zawsze jakiś problem dla prowadzących żłobki. Ale 
wydaje mi się, że propozycja, którą tutaj przedło-
żono, jest zła. Mianowicie zaproponowano tu taki 
mechanizm, żeby w miejsce dziecka, które jest chore, 
przyjmować inne dziecko. Jak rodzice mieliby, że tak 
powiem, gospodarować swoim czasem, kiedy dziec-
ko jest krócej lub dłużej, kiedy raz jest to dziecko, 
raz tamto, jak to praktycznie miałoby wyglądać, nie 
wiedzą chyba ani kierownicy żłobków, ani też, jak 
myślę, ministerstwo. Przypuszczam, że trzeba iść 
w kierunku, w którym szefowie żłobków chcą iść, 
to znaczy obligować do tego, żeby informacje, któ-
re są przekazywane, były przygotowywane w porę, 
żeby można było zapobiegać temu, że dzieci chore 
przychodzą do żłobka. No bo jeżeli na miejsce tego 
dziecka przyjdzie inne dziecko, to będziemy w natu-
ralny sposób przymuszali, żeby chore dzieci jednak 
do żłobka wysyłać, żeby, broń Boże, miejsca tych 
dzieci ktoś nie zajął.

Proszę państwa, inna poprawka dotyczy kwestii 
koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego 
w ramach świadczenia 500+. Rzeczywiście w urzę-
dach marszałkowskich, które miały to w swojej wła-
ściwości jako zadanie zlecone, sprawy te nie poszły 
dobrze. Ja osobiście też interweniowałem w minister-
stwie – dlatego w ministerstwie, że te kłopoty właśnie 
tam się zaczęły. Ministerstwo najpierw nie określi-
ło racjonalnie, jaka powinna być opłata za obsługę 
tego zadania, stąd też samorządy proponowały różne 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) W której grupie zwiększa się liczba świadczeń? 
W przypadku pierwszego dziecka czy drugiego dziec-
ka? Kolejnego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jest pytanie do pana senatora Rulewskiego. 

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Statystyka. O ile 

wiem, bardzo dużo… Chyba jednak większa jest gru-
pa osób ze świadczeniem na drugie dziecko.

(Rozmowy na sali)
Nie? Pomyliłem się. Dziękuję panu ministrowi. 

To odwrotnie. Czyli ma to charakter socjalny. Na 
prawie 4 miliony świadczeń chyba przeszło 2 miliony 
dotyczą pomocy socjalnej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Duda.
Też do pana senatora?
(Senator Jarosław Duda: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Panie Marszałku, mam pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy połączonych komisji.
Panie Senatorze, proszę przypomnieć Wysokiej 

Izbie stanowisko Solidarności w tej kwestii, które 
było dosyć mocno podnoszone przez przedstawicieli 
związku na posiedzeniu połączonych komisji. Były 
też zgłoszone liczne poprawki, które my przejęliśmy, 
przez panie z sekcji społecznej tego związku zawo-
dowego. Czy mógłby pan Wysokiej Izbie przytoczyć 
to stanowisko?

Senator Jan Rulewski:
Stanowisko Solidarności, wydaje się, jest dość 

konsekwentne. Tak, potwierdzam to, co pan zawarł 
w pytaniu. Nie tylko zgłaszali uwagi, ale i zastrzeże-
nia, a nawet żal, że przynajmniej od początku proce-
dowania tej ustawy nie zostały uwzględnione, mimo 
że były poruszane na kilku forach, m.in. na posie-
dzeniu Rady Dialogu Społecznego i w Senacie, bo 
oczywiście możliwości zgłaszania poprawek są ogra-
niczone… One sprowadzały się przede wszystkim do 
wniosku mniejszości, o którym mówił pan senator 
Augustyn, dotyczącego zabezpieczenia zdrowotne-
go w przypadku lokali w żłobkach i w klubikach, 
a także zapewnienia im bezpieczeństwa w postaci 
odbioru przez wyspecjalizowane służby sanitarne, 

ności w Polsce. Można mieć co do tego wątpliwości. 
Dzietność w Polsce w różnych miesiącach i w różnych 
latach od dawna falowała. Ten wzrost, który był na 
początku roku, był porównywalny do wzrostów, które 
już kiedyś się zdarzały. W kwietniu był spadek. Nie 
wiemy, co dalej. Należy się raczej spodziewać – i mó-
wię to z ubolewaniem – że ten program pokazuje 
swoje dobre oblicze wtedy, kiedy mówimy o skut-
kach socjalnych. Tutaj zgoda, absolutnie. Byt wielu 
rodzin, w szczególności wielodzietnych, dzięki temu 
programowi znacząco się poprawił. Można być z tego 
zadowolonym, macie prawo być z tego dumni. Miło 
jest mi patrzeć w sklepach na te dzieci z rodzicami, 
na to, jakie robią zakupy, często lepsze, bogatsze niż 
ja. Ale dobrze – na zdrowie. Jednak ta druga część 
programu nie bardzo wychodzi, dlatego nie psujmy 
go. Trzeba raczej wzmacniać bodźce, a nie osłabiać, 
skoro te okazały się nie dość skuteczne, przynajmniej 
w przypadku części demograficznej.

Dlatego zachęcamy państwa senatorów, pana mi-
nistra, do życzliwości, do chociażby takiej milczącej 
aprobaty jak ta, która w odniesieniu do niektórych 
poprawek miała miejsce na posiedzeniu komisji. 
Bardzo proszę o poparcie tych poprawek. Słyszeliśmy 
dzisiaj na tej sali zapewnienia, że sytuacja budżetu 
jest znakomita. Oczywiście te poprawki trochę by 
kosztowały, ale w porównaniu z sukcesami, które 
są nam tutaj przedstawiane i w mediach, i wszędzie, 
to byłby naprawdę niewielki wydatek, a korzyść dla 
rodzin byłaby duża. Platforma Obywatelska, z której 
się wywodzę, nie kwestionuje programu 500+, chce 
go ulepszać, chce zwiększać do niego dostęp, przede 
wszystkim dla tych rodzin, którym się trudno żyje, 
którym się trudno dzieje. I w tym duchu są popraw-
ki zgłaszane wcześniej w Sejmie, a teraz w Senacie. 
Bardzo proszę o ich poparcie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Grubski.)
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana sprawozdawcy. O 1,5 miliarda zł 

mają wzrosnąć środki wydawane na program 500+. 
W przeliczeniu na jednostkowe świadczenie jest to 
250 tysięcy świadczeń miesięcznie. 
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(senator J. Rulewski) przednich koalicji, to jest kwota chyba ponad 40 mi-
liardów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: 70 miliardów.)

Właśnie, 70 miliardów zł, co stawia Polskę na 
szóstym czy siódmym miejscu w zakresie polityki 
prorodzinnej wśród krajów rozwiniętych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Napieralski. Proszę bardzo.
(Senator Grzegorz Napieralski: Ja mam pytanie 

do pana senatora Augustyna, jeżeli można.)
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Dokładnie wysłuchałem pana wystąpienia, był 
w nim taki ważny element dotyczący żłobków. 
Chciałbym dopytać i prosić o doprecyzowanie, 
jeżeli można. Otóż tytuł tej ustawy jest bardzo 
istotny, bo mówi o wsparciu rodziny. W wojewódz-
twie zachodniopomorskim jest taki przykład, jeżeli 
chodzi o żłobki. Chciałbym dopytać, czy ta ustawa 
będzie to jakoś regulowała lub przynajmniej da in-
strumenty tak naprawdę tym, którzy będą wykony-
wać tę ustawę. Otóż o co chodzi? Są 2 powiaty. Nie 
chcę, żeby nie było żadnych problemów, podawać 
teraz nazw tych powiatów i instytucji. W każdym 
razie są obok siebie 2 powiaty. I w jednym, i w dru-
gim powiecie powstaje żłobek. Służby nadzorujące, 
czyli np. sanepid, w jednym miejscu dopuszczają 
do użytkowania takie pomieszczenia, w drugim 
miejscu, o czym pan zresztą mówił, nie dopusz-
czają podobnego budynku i robią same problemy. 
Nie chcę się domyślać, czy za tym stoi jakiś lob-
bing, czy jakaś niechęć do organu prowadzącego. 
Pokazuję tylko problem, pokazuję, że w powiecie, 
w którym ten żłobek jest bardzo potrzebny, poja-
wiają się pieniądze z Unii Europejskiej, buduje się 
taki żłobek i nagle stawia się bardzo dużo barier, 
żeby ten żłobek nie wystartował. Dla takiej małej 
miejscowości w tym powiecie to jest de facto ka-
tastrofa. Wiemy, że tak naprawdę ciągle jeszcze 
brakuje miejsc w żłobkach, także w przedszkolach, 
ale w żłobkach w szczególności.

Moje pytanie jest takie: czy są w tej ustawie me-
chanizmy, żeby wtedy kiedy urzędnik państwowy, 
zamiast pomagać, niwelować problemy, je piętrzy, 
tak naprawdę je gromadzi… Okazuje się, że to jest 
to samo województwo, 2 sąsiadujące powiaty i tu 
żłobek funkcjonuje, a tutaj funkcjonować nie może.

przeciwpożarowe czy pożarnicze i odpowiedniej licz-
by personelu, który jest niezbędny do opieki w tych 
placówkach.

I wreszcie konkretna, wymierna propozycja, tj. 
obrona zarówno progów dochodowych w świadcze-
niach rodzinnych, jak i wysokości tych świadczeń. 
Z tym że Solidarność była układna i proponowała 
wariantowo możliwość zrezygnowania z podwyż-
szenia świadczeń, ale bezwzględnie zachowania 
konieczności okresowego, zwłaszcza w następnym 
roku, waloryzowania progów, dowodząc – i to warto 
powiedzieć – że jest to powtarzanie złej praktyki 
poprzedniej władzy, notabene atakowanej za to przez 
rząd, bo w ten sposób utrąca się osoby, które mogłyby 
z tej pomocy korzystać.

I jeszcze, przepraszam, Solidarność przypomniała 
– chyba że to nie interesuje Wysokiej Izby i pana pyta-
jącego – że nie zapomina o tym, iż programem 500+ 
powinny być objęte dzieci uczęszczające na studia, 
a przynajmniej te uczęszczające do szkół średnich.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Szymański zadaje pytanie.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Chciałbym zadać senatorowi sprawozdawcy następu-
jące pytanie. 

Gdyby zechciał pan senator przedstawić infor-
mację, którą przedstawił pan minister, o wzroście 
nakładów na politykę rodzinną, jeżeli chodzi o PKB, 
w ostatnich 2 latach.… Jak to się ma do poprzed-
nich lat i czy ten proces ma być trwały, jeśli chodzi 
o wzrost nakładów – bo o takim pan minister mówił 
– na politykę rodzinną?

Senator Jan Rulewski:
Jak sobie przypominam, minister potwierdzał, 

że wzrost nakładów jest trzykrotny – z 1%, jak ro-
zumiem, w poprzednim roku, do 3%. Skutki widać 
szczególnie w dziedzinie zwalczania ubóstwa. Tam 
te proporcje są znacznie większe i sięgają kilkuset 
procent.

Jeśli chodzi o kwotę, to nie chciałbym tu się po-
mylić, ale to są kwoty liczone… Łącznie na politykę 
prorodzinną, bo to nie tylko 500+, nadto następuje 
konsumpcja wcześniejszych projektów, projektów po-
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trudnienie, z których zyski czerpałoby także pań-
stwo, ponieważ można byłoby odprowadzać składki 
z tytułu PIT. Proszę państwa, w tym momencie, 
zmniejszając subsydiowanie z budżetu państwa, 
znowu narażacie państwo ten zawód na szarą stre-
fę, a rodziców na to, że będą zmuszeni do zatrud-
niania w sposób nielegalny niań do swoich dzieci. 
Dlaczego?

I następne pytanie. Dlaczego zrezygnowano z za-
planowanych na jesień podwyżek zasiłków rodzin-
nych i dodatków do nich oraz podniesienia progów 
dochodowych uprawniających do takiego wsparcia? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Do kogo to pytanie?
(Senator Władysław Komarnicki: Do pana sena-

tora sprawozdawcy.)
Rozumiem, że większo… Komisji, tak?
(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 
Komarnicki! W istocie tak jest, że subsydiowanie 
zatrudnienia tzw. niań, które było w wysokości stawki 
ubezpieczeniowej od minimalnego wynagrodzenia, 
zostało zmniejszone do subsydiowania w wysokości 
połowy tej stawki od minimalnego wynagrodzenia. 
I powiem szczerze, że rząd powinien sam odpowie-
dzieć na pytanie o przyczyny tego cięcia, żebym 
w tym momencie nie przekraczał obowiązków spra-
wozdawcy.

(Senator Władysław Komarnicki: O tym mówimy.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Niech się wytłu-

maczy.)
Jeśli zaś chodzi o progi świadczeń rodzinnych 

i wysokość tych świadczeń, to wydaje się, że to jest 
pytanie z tego samego koszyka. I odpowiedź może 
też pochodzić od noszącego ten koszyk.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze…)

Ale w stosunku do obu zagadnień…
Przepraszam, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
…Jest pozytywna reakcja w postaci poprawek 

przyjętych przez komisję.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Duda, proszę bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, dyskusja na posiedzeniu komi-

sji odnośnie do warunków sanitarnych toczyła się 
wokół przepisów, które są w ustawie zawarte i które 
liberalizują podejście do tych kwestii, ale nie w ta-
kim duchu, że będzie to podejście bardziej jednolite 
– co, jak rozumiem, zdaniem pana senatora byłoby 
dobre – wręcz przeciwnie, mianowicie i Solidarność, 
i my w swoich poprawkach wnosiliśmy, żeby nie było 
tak, że o tym może decydować urzędnik gminny na 
podstawie zwykłego oglądu. Zgoda, przyjęliśmy, że 
żłobki nie są już i nie powinny być placówkami służby 
zdrowia, ale każdy, kto jest rodzicem i miał dziecko 
w żłobku, albo jest dziadkiem i obserwuje, jak to wy-
gląda w praktyce, wie, jak bardzo trzeba tam pilnować 
reżimów sanitarnych. To jest kwestia żywienia, to 
jest kwestia możliwych zatruć, to jest kwestia prze-
kazywania sobie różnych chorób, na które dzieci do 
3 lat mają jeszcze słabą odporność. Dlatego kwestie 
sanitarne są absolutnie kluczowe.

To nie był tylko nasz głos. W tej sprawie, tak jak 
wspominał tu pan senator Rulewski, mówiliśmy jed-
nym głosem z Solidarnością, która twierdziła, że jed-
nak sanepid, który jest służbą państwową i powinien 
mieć jednolite orzecznictwo i jednolite wymagania, 
powinien dopuszczać – lub nie – pomieszczenia do 
eksploatacji nie tylko w przypadku żłobków, ale tak-
że w przypadku klubów dziecięcych, bo to właśnie 
w odniesieniu do tych instytucji te przepisy miały 
być bardziej zliberalizowane.

W tej ustawie nie ma przepisów, które by zapo-
biegły takim sytuacjom, że 2 różne, powiedzmy, in-
spektoraty sanitarne orzekają w odmienny sposób.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Komarnicki zadaje pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Miałem 3 pytania, ale pierwsze pytanie zabrał mi 

pan senator Napieralski. Mogę tylko potwierdzić, że 
jest to problem, i przechodzę do drugiego pytania.

Bardzo złym pomysłem jest zmniejszenie sub-
sydiowania zatrudnienia niań. Subsydiowanie, czyli 
wspomaganie składki ZUS, było krokiem ku temu, 
żeby ten zawód wyciągnąć z szarej strefy. Żeby 
w końcu przestały to być umowy tylko i wyłącznie 
na słowo, by były to realne umowy o pracę, o za-
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(Senator Mieczysław Augustyn: Te propozycje, tak.)
Tak, tak.
Uważam, że pan się jednak myli. Głosowanie 

w komisji było przeciw tym wnioskom, więc wyda-
je mi się, że ta argumentacja jest niewłaściwa i nie 
chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, że komisja 
jakby podziela pana zdanie, że te zmiany są dokony-
wane kosztem innych świadczeń rodzinnych.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja zgłosiłem w imieniu klubu 16 poprawek, z któ-

rych połowa została przyjęta, więc rozumiem, że 
w części ta argumentacja była podzielona, że jednak 
te poprawki, które w odniesieniu chociażby do pro-
gów, które zaproponowano, zamrożenia tych progów, 
rezygnacji z cyklu, który był wcześniej zapropono-
wany w rozporządzeniu, cyklu podwyżek… że to 
będzie niekorzystne dla rodzin. I to naprawdę jest nie 
fair – to miałem na myśli w swojej wypowiedzi – że 
rodziny otrzymały 500+, a z drugiej strony zamraża 
się progi dla rodzin, przypomnę, znacząco biedniej-
szych, dlatego że progi dla świadczeń rodzinnych 
są znacząco niższe aniżeli te dla 500+. Tak więc tak 
naprawdę próbuje się nie uszczelniać, lecz oszczędzić 
na wsparciu dla rodzin biedniejszych, dając hojną 
ręką 500+ także rodzinom zamożnym. Ja uważam, 
że warto temu się sprzeciwiać, lepiej dać te pieniądze 
samotnym matkom, lepiej dać te pieniądze, w moim 
przekonaniu, dzieciom niepełnosprawnym już od 
pierwszego bez progu dochodowego, zamiast dawać 
pieniądze tym, którzy wcale ich otrzymywać nie mu-
szą. Panie Senatorze, w mojej rodzinie – tylko nie 
będę wymieniał imion – naprawdę dobrze uposażeni 
i na szczęście z trójką dzieci dostają 500+, podczas 
gdy osoba, która choćby delikatnie przekroczy próg, 
będzie tego pozbawiona.

Ja uważam, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
że brak tego mechanizmu popycha te osoby właśnie 
do działań na pograniczu prawa. I jak się dziwić matce 
samotnie wychowującej dziecko, jak się dziwić matce 
wychowującej dziecko niepełnosprawne, że teraz, 
kiedy pracodawca proponuje wszystkim pracowni-
kom podwyżki, a ona ma taki wybór: wziąć 100 zł 
podwyżki i stracić…

(Senator Jan Rulewski: 1 tysiąc zł.)
…1 tysiąc zł… No, nie 1 tysiąc zł, ale 500 zł, bo 

na jedno dziecko…
(Senator Jan Rulewski: Ale na dwoje dzieci…)
No i oczywiście wtedy przychodzą do głowy różne 

pomysły. Państwo proponowaliście tam pewien me-
chanizm uszczelniający, wydaje mi się, że niedobry, 
i dlatego komisja przyjęła poprawkę, tak żeby jednak 
nie tą drogą pójść. Tak że, Panie Senatorze, mam 
nadzieje, że po tych wyjaśnieniach lepiej, jeśli wcze-
śniej nieprecyzyjnie się wyraziłem, rozumie pan moje 

Senator Jarosław Duda:

W zasadzie pytanie do panów senatorów sprawoz-
dawców jest takie: czy znany jest proces konsultacyj-
ny, jeśli chodzi o dochodzenie do tych rozstrzygnięć 
z partnerami społecznymi? Czy panowie macie ja-
kąś wiedzę, jeśli chodzi o to, jakie były stanowiska 
Związku Województw czy Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego w tym zakresie? Bo zdaje 
się, że, jak się należy spodziewać, szczególnie jeśli 
chodzi o Związek Województw, niekoniecznie były 
przychylne. Czy panowie macie wiedzę na ten temat?

(Senator Mieczysław Augustyn: Były rozbieżne…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo. Pan senator Augustyn, potem pan 
senator Rulewski.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ten projekt ustawy był konsultowany i w wielu 
punktach nie doszło do porozumienia, stąd obec-
ność na naszym posiedzeniu związku zawodowego 
Solidarność, który w obszernym piśmie adresowanym 
do naszej komisji, a także na samym posiedzeniu, 
wskazywał wiele mankamentów polityki rodzin-
nej i możliwe rozwiązania, proponował poprawki. 
Ja z satysfakcją mogę stwierdzić, że mieliśmy tam 
pewien dwugłos i właściwie ustalaliśmy jedynie 
z Solidarnością, czy te poprawki nawzajem konsu-
mują intencję zarówno naszą, jako klubu Platformy, 
jak i związków zawodowych w tym zakresie. Tak 
że można powiedzieć, że dialog był, ale owoców nie 
było, bo rząd zrobił swoje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Rulewski chce jesz-

cze… Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, nie mam 

nic więcej do dodania ponad to, co powiedziano.)
Dziękuję.
Pan senator Kamiński.

Senator Andrzej Kamiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 

Augustynowi, który przedstawiał wnioski mniej-
szości.

Panie Senatorze, argumentując przyjęcie tych 
wniosków, użył pan takiego stwierdzenia, że zmia-
ny dotyczące programu 500+ odbywają się kosztem 
innych świadczeń rodzinnych.
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(senator M. Augustyn) Senator Jan Rulewski:

Trzeba to czytać wraz z rozporządzeniem Rady 
Ministrów, które jest pochodną zmian w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych z 2015 r. Ta ustawa gene-
ralnie zapowiadała kroczący wzrost zarówno progów, 
jak i świadczeń. Rzeczywiście jest tak, że przyjęto 
rozwiązania na przyszły rok…

(Senator Mieczysław Augustyn: Licząc od listo-
pada.)

…licząc od listopada tego roku, które miały 
podwyższać świadczenia. Rozporządzenie o tym 
mówi. Oczywiście jest mechanizm dochodzenia. 
Są dane z instytutu… Zawsze zapominam nazwę. 
Chodzi o instytut polityki społecznej. Jest dyskusja 
czy konsultacja w Radzie Dialogu Społecznego. Te 
świadczenia, można tak przyjąć, w przypadku pozy-
tywnego dialogu ze związkami i radą dialogu oraz od-
powiednich wniosków instytutu polityki społecznej, 
niewątpliwie by wzrosły. A rząd powiada, że one nie 
wzrosną, ale będą utrzymane na obecnym poziomie 
do listopada. Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wiadomo, do 
kiedy.)

Do 31 października. To są kwoty, o których pan 
mówi, 674 zł i 764 zł. Ma pan ma rację, gdy pyta, co 
jest korzystniejsze. Ale najbardziej korzystne byłoby 
to, gdyby one nie były mrożone i gdyby zrywano 
z praktyką, w której czasem przez 9 lat nikt nie zmie-
nia świadczeń ani progów.

(Senator Jerzy Czerwiński: Nikt to znaczy kto?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Rządy.)
Rządy. Decyzja, jak pan wie, Panie Senatorze, 

zawsze leży w rękach rządu. Rząd nie musi tego kon-
sultować, a może zmieniać, chociaż dobrze by było, 
żeby konsultował.

(Senator Mieczysław Augustyn: Były 3 rządy.)
Tak jest, 3 rządy. Jak panu wiadomo, należałem 

do adwokatów tej sprawy, bo jestem jakoś dziwnie 
przywiązany do świadczeń rodzinnych.

Już poza konkursem powiem, że ja uważam, że 
ustawa o 500+ mogłaby być włączona w system 
świadczeń rodzinnych, który ma swoją długą prak-
tykę, obudowę prawną, co na pewno pana by intere-
sowało, orzecznictwo w tej sprawie… No, ale stało 
się, jak się stało, i nie będę tego przewracał.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Czy pan minister Stanisław Szwed pragnie za-

brać głos w sprawie ustawy, przedstawić stanowisko 
rządu?

Proszę bardzo.

intencje. Ja nie twierdzę, że rząd podziela stanowisko 
mniejszości, tego nie twierdziłem, ale że w części 
komisja uznała racje stojące za tymi poprawkami, 
oczywiście większość komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Andrzej Kamiński: No ale…)
Panie Senatorze, pan senator Augustyn jest spra-

wozdawcą mniejszości. To jest oczywiście określona 
pozycja.

(Senator Andrzej Kamiński: Ale ja chciałbym tylko 
uzasadnić, że komisja w pełni nie popiera…)

Ale to jest jasne, Panie Senatorze, przecież to jest 
jasne. Jest sprawozdanie komisji mniejszości dlatego, 
że komisja nie poparła tych poprawek.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie poparła.)
Czy pan senator Rulewski chce coś dodać?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Nie.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do przed-

stawiciela połączonych komisji, czyli do pana senatora 
Rulewskiego.

W obecnym kształcie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych zasiłek rodzinny – to jest art. 5 ust. 1 – przy-
sługuje określonym osobom, jeśli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. 
W ust. 2 jest podana kwota 583 zł. Tam chodzi o rodzi-
ny z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Jeszcze raz: mówimy o zasiłku rodzinnym oraz kwotach 
504 zł i 583 zł. W tekście noweli jest artykuł przejściowy, 
art. 32, który stwierdza, że od 1 listopada 2017 r. do 
31 października 2018 r. wysokość kwoty, o której mowa 
odpowiednio w ust. 1 i 2 art. 5 ustawy, będzie wynosić 
674 zł i 764 zł, czyli będzie ona wyższa. 

I pytanie jest takie: kiedy jest lepiej dla dziecka 
i rodziny tego dziecka? Wtedy, kiedy ta kwota jest 
wyższa, czy niższa? Proszę zauważyć, że jeśli kwo-
ta będzie wyższa, to więcej rodzin będzie wpadało 
w obszar możliwości uzyskania zasiłku rodzinnego. 
Tak jest w tekście, który do nas dotarł. Mówię o druku 
nr 548. Dlaczego więc połączone komisje w poprawce 
nr 10 proponują, żeby wykreślić art. 32, czyli – ja to 
tak rozumiem – wyeliminować pewną część rodzin 
z możliwości otrzymania zasiłku rodzinnego? A prze-
cież tak bardzo pochylają się nad dziećmi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
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Czyli jesteśmy z przodu, jesteśmy w bardzo dobrej 
sytuacji, jeśli chodzi o pokazywanie wsparcia rodzin.

Kiedy dyskutujemy i porównujemy różne okre-
sy, to trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj w programie 
polityki rodzinnej głównym projektem jest program 
„Rodzina 500+”. I te inne kwestie, o których mówimy, 
wynikają z tego, że środki, które przeznaczamy na 
program „Rodzina 500+”, są znaczne.

Jeśli chodzi o podział tych środków na dzieci… 
1 milion 700 tysięcy dzieci to są dzieci pierwsze. 
Tyle jest świadczeń „Rodzina 500+” na pierwsze 
dziecko. 2 miliony 300 tysięcy świadczeń jest na 
drugie, trzecie i kolejne. 1 milion 700 tysięcy dzieci 
pierwszych korzysta z tego programu. I tutaj, jeżeli 
mówimy o jakimś niedoszacowaniu, to o 200 tysięcy 
dzieci więcej, niż szacowaliśmy, dostaje świadczenie 
na pierwsze dziecko. I to jest ten element, o którym 
mówimy w kontekście wzrostu kosztów. Czyli na 
pierwsze dziecko jest większy… To kwestia związana 
z poszczególnymi decyzjami. Czyli 2 miliony 300 ty-
sięcy dzieci – świadczenie na drugie i kolejne dzieci; 
1 milion 700 tysięcy – świadczenie na pierwsze dziec-
ko. A więc jest tu znaczny udział… Procentowo to 
jest tak: ponad 50% dzieci w Polsce korzysta z tego 
programu. I to jest pierwszy, główny cel programu.

Jeśli chodzi o zasadnicze ramy tego programu, 
to ich nie zmieniamy. Czyli w dalszym ciągu to jest 
wsparcie w kwocie nieopodatkowanych 500 zł, jest 
to wsparcie do osiemnastego roku życia na każde 
drugie i kolejne dziecko, w przypadku pierwsze-
go dziecka kryterium dochodowe jest na poziomie 
800 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego – na 
poziomie 1 tysiąca 200 zł. I w tym zakresie nic się 
nie zmienia.

Co się zmienia? Chcieliśmy zmienić 3 rzeczy, jeśli 
chodzi o program „Rodzina 500+”, o których powiem. 
Czyli co zmieniamy? Uszczelniamy system w sytu-
acji, gdy dochodziły do nas sygnały, że w przypad-
ku oświadczenia o dochodzie samotnej matki… Bo 
w tych sprawach czasami są pewne, powiedziałbym, 
nieścisłości czy podawane informacje nieprawdziwe. 
Stąd też ten obowiązek, że w przypadku dziecka oso-
by samotnej musi być wniosek alimentacyjny i po-
świadczenie, że ta osoba jest samotna.

Druga kwestia, którą zmieniamy, to… Ona wy-
nika nie z tego, że nam się nie podoba samorząd wo-
jewódzki, tylko z takiej prostej przyczyny, że dzisiaj 
w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecz-
nych w systemie wypłat 500+ dla rodzin, w których 
rodzice pracują za granicą, mamy olbrzymi problem. 
To zadanie jest zlecone przez rząd marszałkom wo-
jewództwa. Czyli nie zabieramy marszałkom, tylko 
jest zmiana… Tzn. nie będzie to zadanie zlecone mar-
szałkom, tylko będzie to zadanie, które będzie reali-
zował wojewoda. Będzie tak z prostej przyczyny… 
Podam tu tylko takie informacje: dzisiaj to zadnie 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po wystąpieniu pana senatora sprawozdawcy 

mógłbym nie zabierać głosu, bo faktycznie oddał 
on dyskusję z posiedzenia komisji, ale po przedsta-
wieniu wniosków mniejszości przez pana senatora 
Augustyna oczywiście jestem zobowiązany, żeby 
zabrać głos i odnieść się w ogóle do kwestii zmiany 
ustawy, ale też do pytań, które były zadawane.

Ustawa związana ze wsparciem rodzin dotyczy 3 
głównych kwestii: ustawy o pomocy państwa w wy-
chowaniu dzieci, czyli, jak się popularnie mówi, 500+, 
„Rodzina 500+”, ustawy o opiece nad dziećmi w wie-
ku do lat 3, czyli ustawy żłobkowej, i ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny.

Pierwsza moja wypowiedź będzie dotyczyła ustawy 
500+, czyli wsparcia dla rodzin w kwocie 500 zł. I chcę 
jeszcze raz wyraźnie podkreślić: ta ustawa nikomu nic 
nie zabiera, to jest ustawa pozytywna, ona daje rodzi-
nom wsparcie. Ustawa była podyktowana 2 względa-
mi: aby wesprzeć materialnie rodziny i żeby zmienić 
sytuację demograficzną w naszym kraju. I obydwa te 
cele są realizowane i to w znacznym stopniu.

Pierwszy cel, jeśli chodzi o wsparcie material-
ne – jak najbardziej tak. O tym mówimy, mówimy 
o wskaźnikach ubóstwa, które spadły, wskaźnik ubó-
stwa skrajnego spadł z 11% do 0,7%, czyli wśród dzie-
ci ubóstwa skrajnego praktycznie nie ma. Oczywiście 
wskaźnik biedy… To wszystko zdecydowanie spadło. 
I też relacja w stosunku do osób, które korzystają ze 
wsparcia, to pokazuje.

Jeśli chodzi o wskaźnik dzietności, o wzrost liczby 
urodzeń, to on jest. Pierwszy kwartał to jest wzrost 
liczby urodzeń dzieci o ponad 7 tysięcy. Jest obecnie 
tylko jeden miesiąc, to jest kwiecień, kiedy urodzo-
nych zostało o 600 dzieci mniej. Ale to świadczy 
o tym, że program nie jest realizowany, jeżeli chodzi 
o poprawę dzietności czy wskaźnika demograficzne-
go. Bo, jak powiedziałem na przykładzie I kwartału, 
wzrost jest znaczny, o 7 tysięcy dzieci. Ale oczywi-
ście będziemy dalej obserwować, jak ten wskaźnik 
będzie rósł.

I teraz jeśli chodzi już o same kwoty… O tym też 
już tutaj była mowa. Prawie 4 miliony dzieci korzysta 
z programu „Rodzina 500+”. Do tej pory zostało na 
ten program wydanych ponad 28 miliardów zł. To 
jest olbrzymie wsparcie dla rodzin. I myślę, że też… 
Mówiliśmy tu o wskaźnikach. Ponad 3% PKB… 
2 lata temu wskaźnik PKB przeznaczanego na polity-
kę rodzinną był na poziomie 1,7%, dziś jest na pozio-
mie ponad 3%. Jesteśmy w skali państw europejskich 
na czwartym miejscu, jeśli chodzi o wsparcie rodzin. 
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(sekretarz stanu S. Szwed) zji dowolny czas – o tym mówił pan senator – tylko 
będzie taka możliwość. Tworzymy również możli-
wość wpływu na to rodziców. Tworzymy tzw. rady 
konsultacyjne rodziców, które też będą miały możli-
wość oddziaływania. Wprowadzamy też mechanizmy 
dotyczące żywności. Dzisiaj jest zupełna dowolność. 
Teraz ta sprawdzona instytucja, Instytut Żywności 
i Żywienia, będzie w tym zakresie też te kwestie re-
gulowała. I to jest ten zakres zmian, które… Mamy 
na celu to, aby dać możliwość tworzenia większej 
liczby żłobków, aby zwiększyć opiekę. Dajemy rów-
nież środki z Funduszu Pracy na opiekunów dzieci, 
którzy będą mogli z tego skorzystać na terenach, na 
których jest wysokie bezrobocie, tak żeby też w tym 
zakresie pomóc zarówno rodzinom, jak i tym osobom 
pozostającym bez pracy. To jest ta druga zmiana, 
dotycząca żłobków.

No i oczywiście trzecia zmiana, dotycząca Karty 
Dużej Rodziny. Chcemy wprowadzić ułatwienia, tak 
żeby więcej rodzin z tej możliwości korzystało, jak 
również wprowadzamy od 1 stycznia 2019 r. takie 
rozwiązanie, że wszystkie osoby, które kiedykolwiek 
wychowywały troje dzieci, będą mogły korzystać 
z Karty Dużej Rodziny.

Jeśli chodzi o tę kwestię, która była poruszana – była 
też cytowana opinia związku zawodowego Solidarność 
dotycząca kryterium dochodowego – to dzisiaj mamy 
zupełnie inną sytuację. To, że my krytykowaliśmy 
przez wiele lat naszych poprzedników za zamrożenie 
progów, wynikało z tej prostej przyczyny, że nie było 
innego programu, tylko były zasiłki rodzinne. Dzisiaj 
mamy zasiłki rodzinne i 500+. I to jest…

(Rozmowy na sali)
I ulgi. Czyli jeżeli popatrzymy na wsparcie dzie-

ci, to zobaczymy, że ono jest 3-krotnie wyższe, niż 
było. Czyli pod tym kątem trzeba patrzeć na politykę 
rodzinną. Nie ma tej możliwości, że ktoś, kto dzi-
siaj otrzymuje pięćsetkę, straci, bo liczymy dochód 
z 2016 r., czyli tutaj tego zagrożenia nie ma.

Pan senator Augustyn mówił o kwestii 400 zł 
na dziecko. Panie Senatorze, Naczelny Sąd 
Administracyjny w 2014 r. wydał uchwałę mówiącą 
o tym, że to trzeba uregulować. No, państwo tego 
nie uregulowali. My to teraz uregulowaliśmy tak, 
że jest…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pozytywnie, 
a nie negatywnie.)

(Głos z sali: Dlaczego nie uregulowaliście?)
(Głos z sali: Czekaliśmy na was.)
To dlaczegoście nie uregulowali? Trzeba było ure-

gulować. Tak że uregulowaliśmy to w ten sposób, 
bo takie było przesłanie tej ustawy. Wcześniejszej 
również. Gdyby tak nie było, tobyście nie składali 
swojego projektu, który mieliście w tym zakresie, 
żeby to doprecyzować. Można powiedzieć, że w ta-
kim samym duchu to robimy.

jest wykonane na poziomie 33%, jeszcze ponad 60% 
świadczeń nie zostało wypłaconych w niektórych wo-
jewództwach. I są jeszcze rodziny, które czekają na 
świadczenia ponad rok. A skoro czekają ponad rok, 
to trzeba w tym zakresie coś zrobić. Nie jest prawdą, 
że nie przekazywaliśmy środków. My przekazujemy 
środki za wykonane zadania. A paradoksem jest to, 
że gdy patrzymy na koszty wypłat, to widzimy, że są 
województwa, w których ten koszt jest na poziomie 
80 zł, a w niektórych jest on na poziomie 500 zł, i to 
tam, gdzie ten koszt jest wyższy, są największe zale-
głości. Stąd ta zmiana, to przeniesienie tych zadań do 
wojewody. Mamy nadzieję, że to poprawi sytuację, 
jeśli chodzi o wypłaty, i wpłynie na rozładowanie tego 
zatoru, który jest w urzędach marszałkowskich, jeśli 
chodzi o wypłaty w ramach tych zadań.

I trzeci obszar, który jest z tym związany. To jest 
kwestia dotycząca przyspieszenia możliwości składa-
nia wniosków, zarówno drogą on-line, jak też papie-
rowych. Ale także chodzi tu o zbudowanie takiego 
systemu, który pozwalałby, by rodzic przychodził 
jednorazowo z wnioskiem, czyli żeby mógł złożyć 
i na 500 zł, i na zasiłek rodzinny… I tak można będzie 
to składać już od 1 sierpnia, a od przyszłego roku 
również od 1 lipca w drodze on-line, tak żeby przy-
spieszyć realizację programu. I to są jakby główne 
cele i zmiany, gdy chodzi o program „Rodzina 500+”.

Kolejna kwestia, która też tutaj wybrzmiewa, to 
jest kwestia związana z opieką nad dziećmi w wie-
ku do lat 3, czyli z ustawą żłobkową. No, Szanowni 
Państwo, dzisiaj mamy w Polsce taką sytuację, że 
w ponad 70% gmin nie ma żadnej opieki żłobkowej, 
żadnej. Tak, w ponad 70% gmin. I albo chcemy to 
zmienić, albo nie. Jeżeli chcemy to zmienić, to dajmy 
propozycje. Nie będę już odnosił się do danych z po-
przednich lat, bo to nie ma sensu, ale powiem, że dzi-
siaj potrzebujemy ponad 100 tysięcy miejsc w żłob-
kach, potrzebujemy nowych… Stąd też te zmiany, 
które proponujemy. Jakie są przyczyny tej sytuacji? 
O jednej z przyczyn mówił pan senator Napieralski. 
Otóż jest to utrudnianie zakładania żłobków. Dlatego 
też zmiany, które proponujemy, idą w kierunku takim, 
by ułatwić zakładanie żłobków, jak też klubów. Nie 
ma tutaj mowy o tym, że to będzie jakaś zupełna 
dowolność. Zarówno w rozporządzeniu, wtedy muszą 
być spełnione określone warunki zarówno sanitarne, 
jak i przeciwpożarowe, żeby ten warunek mógł być 
spełniony… Jeżeli będzie decyzja o budowie nowej 
siedziby żłobka, to już wcześniej, na etapie budowy 
można będzie wejść w kontakt z inspekcją sanitar-
ną, żeby mieć zapewnione właściwe warunki inwe-
stycyjne. Ale również będzie można się odwołać od 
decyzji, po prostu będzie to forma administracyjna, 
czyli nie będzie już można przetrzymywać tej decy-
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(sekretarz stanu S. Szwed) – a chcemy, taki jest cel – jest to, żebyśmy w Polsce 
zmienili system orzecznictwa. Pan minister o tym 
doskonale pamięta, że kilkakrotnie były podejmowa-
ne próby, żeby to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to 
wszystkie próby zmiany dotyczące poszczególnych 
zasiłków, o których mówię, czy to świadczenia pielę-
gnacyjnego, które dzisiaj jest na dobrym poziomie, bo 
ono dotyczy dzieci i nie ma kryterium dochodowego, 
i do tego musimy dorównywać… Ale w przypadku 
specjalnego zasiłku opiekuńczego mamy kryterium 
dochodowe, mamy jeszcze tzw. stary system emerytur 
uwzględniający niepełnosprawność dziecka, gdzie 
ten zasiłek jest też zdecydowanie niższy w stosunku 
do tego… No i mamy jeszcze po wyroku trybunału 
niższe świadczenie… To trzeba uregulować, ale żeby 
do tego dojść, najpierw trzeba zmienić system orzecz-
nictwa, trzeba uszczelnić ten system, żeby nie stało 
się to, co się stało za waszej kadencji, kiedy w tym 
systemie, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy liczba, że tak 
powiem, beneficjentów urosła z 300 tysięcy do ponad 
1 miliona. I po prostu ten system się rozjechał. Zostało 
zniesione kryterium dochodowe i tak się stało. Dzisiaj 
najpierw trzeba to uszczelnić, zrobić nowy system, 
a później spróbować to wszystko uregulować. I tutaj 
nie ma sporu, bo to jest sprawa dla nas wszystkich, 
że tak powiem, bolejąca, bo wiemy, jaka jest sytuacja 
wielu tych rodzin i te kwestie trzeba uregulować, jak 
również trzeba uregulować w tym zakresie kwestię 
związaną z zasiłkiem opiekuńczym, z tą kwotą 153 zł, 
bo to trzeba wkomponować w cały ten system. Jeżeli 
tego nie zrobimy, to każda próba regulacji będzie 
powodowała, że będzie kolejna grupa osób próbująca 
to omijać albo będą inne czynniki… To jest do uregu-
lowania. W tej chwili jest powołany przez panią mini-
ster Elżbietę Rafalską zespół, który pracuje. Na czele 
tego zespołu jest pani prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, pani prof. Uścińska, i mamy nadzieję, 
że w najbliższym czasie uda się przygotować takie 
rozwiązania, które będziemy mogli państwu przed-
stawić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Duda zadaje pytania.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w kampanii mówiliście, że na 

każde dziecko będzie 500+, czyli rozumiem, że oszu-
kaliście, bo…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Panie 
Senatorze, nie no…)

I myślę, że to te najważniejsze punkty, o których 
państwo mówiliście. Jeżeli będą pytania, to oczywi-
ście chętnie odpowiem. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pierwszy był senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Uznając daleko idące zmiany weryfikacyjno-
-redukcyjne, chciałbym zapytać, dlaczego w tych 
zmianach nie ujęto od lat kierowanego do wszystkich 
rządów postulatu waloryzacji zasiłku pielęgnacyjne-
go, który od 11 lat, a jest to kwota 153 zł, nie uległ 
zmianie, a który dzieci i ich rodziców oprócz 500+ 
czy innych świadczeń może poratować.

I pytanie drugie, dotyczące tego samego tematu. Od 
lat leżą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doty-
czące stałych zasiłków opiekuńczych, które tak dalece 
od siebie odbiegają. Deklaracje rządu, również pana 
ministra, były takie, że w tym roku to zostanie ure-
gulowane. Dlaczego przy tej okazji tego nie zrobiono?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Dziękuję za te pytania, bo to są ważne pytania.
Jeśli chodzi o kwestię związaną… Może zacznę od 

drugiej części dotyczącej świadczeń pielęgnacyjnych, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opieku-
nów, który po wyroku Trybunału Konstytucyjnego… 
Jeszcze do tego można zaliczyć emerytury, które 
otrzymywały matki ze względu na niepełnospraw-
ne… Mamy 4 grupy. Już nie będę wchodził w szcze-
góły, jak do tego doszło. Wiemy doskonale, że sprawa 
do dzisiaj jest nieuregulowana i ten podział, nieszczę-
sny podział, zapoczątkował rząd Platformy i PSL. No 
i ten system się rozjechał, później próbowaliście go 
uściślić, nie udało się, mamy wyrok trybunału itd. 
itd. Kwestią zasadniczą, jeżeli chcemy to uregulować 
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(senator J. Duda) wielodzietne, które w moim przekonaniu najbardziej 
potrzebują wsparcia, są wykluczone z tego programu. 
Czy nie warto było przy okazji tej nowelizacji, którą 
państwo zrobiliście, zastanowić się nad taką kwestią? 
To jest kolejne pytanie.

I następne, jeśli pan i pan marszałek pozwolą. 
Chciałbym zapytać, dlaczego państwo nie weźmie-
cie pod uwagę sytuacji samotnej matki z dzieckiem, 
która ma płacę minimalną. Dlaczego ona jest wyklu-
czana z tego programu tylko dlatego, że to, co zarabia, 
przekracza te 800 zł? Dlaczego nie jesteście państwo 
w stanie wykonać gestu, który jest bardzo potrzebny 
szczególnie samotnej matce wychowującej dziecko? 
Doskonale wiemy, jaka jest atmosfera wśród pracow-
ników wypłacających te świadczenia. Oni zarabiają 
2 tysiące, 2 tysiące 500 i wypłacają świadczenie 500+ 
rodzinom, które mają dochód 15-, 20- czy 30-tysięcz-
ny. Takie rodziny świadczenie dostają, a ta samotna 
matka – nie. To naprawdę jest skrajnie niesprawiedli-
we. Czy możecie państwo pod uwagę wziąć sytuację 
matek samotnie wychowujących dzieci? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Jesteśmy po roku obowiązywania ustawy, to jest 

pierwszy przegląd. Te głosy się powielają w deba-
cie. W kolejnych latach, po kolejnym przeglądzie 
zobaczymy, jak to funkcjonuje. Przypomnę tylko, 
że w grupie osób, które korzystają ze świadczenia 
500 zł na pierwsze dziecko – to jest ogółem 1 milion 
700 tysięcy dzieci – jest 700 tysięcy samotnych ro-
dziców. Czyli to nie jest tak, że ktoś jest wykluczony, 
tylko jeśli spełnia określone warunki… Jeszcze raz 
powtórzę: ten program nikogo nie wyklucza – to jest 
program pozytywny, on dodaje.

To, o czym pan mówi, że ktoś w jakimś czasie… 
Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Osoby, 
które w tym czasie mają dzieci, z tego programu ko-
rzystają. Zarzut, o którym pan mówi, moglibyśmy 
każdemu… Pan wychowywał dzieci, ja również, inni 
też, ale nie otrzymywaliśmy tego świadczenia, bo 
wtedy nikt go nie dawał. Dzisiaj je dajemy, ono do-
tyczy tej grupy ludzi i te…

(Senator Jarosław Duda: Ale my mówimy o tym, 
co jest teraz, o pewnej sprawiedliwości społecznej.)

To jest element sprawiający, że ten program jest 
pozytywny. Nikomu nic na mocy tego programu nie 
odbieramy. Ten program dodaje… W kwocie global-
nej to jest dodanie 28 miliardów zł polskim rodzinom.

Ale przepraszam. Mówiliście, że będzie na każde 
dziecko? Proszę mi odpowiedzieć. Była o tym mowa?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
W kampanii wyborczej nigdy nie padło słowo, że 

na każde dziecko, to jest nieprawda…
(Senator Jarosław Duda: Panie Ministrze…)
Nie było takiej… A jeśli chodzi o sam program, 

nad którym pracowałem, była mowa, że od drugiego 
i kolejnego dziecka… Pierwsze dziecko zostało dołą-
czone na późniejszym etapie prac.

(Senator Jarosław Duda: Ale czy pani premier 
Szydło powiedziała, że będzie na każde dziecko? Czy 
była taka wypowiedź, Panie Ministrze?)

(Głos z sali: Pracujmy nad ustawą.)
Jeszcze raz…
(Senator Jarosław Duda: Czy pani premier Szydło 

w czasie kampanii powiedziała, że na każde dziecko? 
Czy była taka wypowiedź?)

Ja pracuję na dokumentach i wiem…
(Senator Jarosław Duda: Okej.)
…co było w dokumentach.
(Senator Jarosław Duda: Dobrze. Moim zdaniem 

państwo oszukaliście, ponieważ mówiliście coś in-
nego. Ale chciałbym dopytać, jeśli pan marszałek 
pozwoli. Czy mogę zadać następne pytanie?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No czekam na pytanie.

Senator Jarosław Duda:
Zatem czy nie ma pan poczucia, Panie Ministrze, 

że jednak ten program, chociaż macie państwo w na-
zwie swojej formacji politycznej „prawo i sprawie-
dliwość”, jest jednak niesprawiedliwy? Mówiliśmy 
o tych przykładach. I wydawało się, że można było 
teraz przy tej okazji doprowadzić do jakiejś przy-
najmniej dyskusji czy otwarcia pewnego segmentu 
dotyczącego właśnie rodzin wielodzietnych. Bo ja się 
będę bił o rodziny wielodzietne tutaj w swojej wypo-
wiedzi… I pytanie… Ten przykład przedstawialiśmy 
wielokrotnie. Mamy czteroosobową… Jest rodzina, 
gdzie jest czwórka dzieci, tak? Jedno dziecko ma 12 
lat, wczoraj jedno z nich skończyło 18 lat, dwójka jest 
na studiach. Mieszkają w małym miasteczku. I im ten 
program najbardziej, moim zdaniem, jest potrzebny, 
najbardziej, bo on właśnie, jeśli chodzi o opłacenie 
akademika, takie wsparcie socjalne, bytowe, mógł-
by im pomóc, a oni są z niego wykluczeni. Rodziny 
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200 tysięcy…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tylu jest ubez-
pieczonych.)

…ubezpieczonych. No, nie wiadomo, ile dzieci… 
Tego nie wiemy.

Poproszę…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Wystąpimy 
do ZUS o takie… No, zobaczymy.)

Jeżeli można… W takim razie proszę mi na piśmie 
odpowiedzieć.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dobrze. 
Wystąpimy do ZUS i jak będzie taka informacja, to 
ją przekażemy.)

A jeżeli nie będzie tej informacji, to proszę napi-
sać, że nie macie takiej informacji.

O zadanie pytań proszę pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam 3 pytania. Komisja przyjęła 

argumenty nasze i Solidarności, że ten mechanizm, 
który ma służyć uszczelnieniu, weryfikowaniu w sy-
tuacji, kiedy po 3-miesięcznej przerwie ktoś wraca do 
pracy, nie jest właściwy. Bo tak naprawdę są prost-
sze sposoby omijania tych progów dochodowych, na 
które to sposoby państwo nie proponujecie żadnego 
lekarstwa. 

Czy nie uważa pan – to jest pytanie – że program 
„złotówka za złotówkę” byłby właśnie bardzo dobrym 
mechanizmem, który by zniechęcał do tego, żeby 
kombinować, aby otrzymać świadczenie, w przy-
padku którego są progi dochodowe? Wówczas nie 
pozbawilibyśmy świadczenia w ogóle, w całości, 
tylko zmniejszalibyśmy je o taką kwotę, o jaką prze-
kroczony byłby próg, oczywiście do, powiedzmy, 
20 zł, żeby koszty operacyjne nie były większe. To 
jest wytrenowany mechanizm i on byłby rzeczywistą 
odpowiedzią, z jednej strony idącą w tym kierunku, 
o który upominał się pan minister Duda, mianowi-
cie, żeby jednak objąć programem jakąś część dzieci, 
w przypadku których są właśnie przekroczone progi, 
a z drugiej strony, zniechęcającą do kombinowania. 
To pierwsze pytanie.

Drugie. Mówił pan o opóźnieniach w urzędzie 
marszałkowskim, ale w ogóle nie powiedział pan 
minister przyczynach. Tak więc ja się pytam: skąd 
wzięły się te opóźnienia? Ze złej woli urzędników, 
których wy chcecie teraz zatrudnić? Czy z braku pie-
niędzy, jak oni twierdzą? Czy z tego powodu, że są 
skomplikowane sprawy i tutaj przeniesienie z urzędu 
do urzędu nic nie zmieni? Proszę powiedzieć, jakie 
są powody tych opóźnień, i przekonać nas, że warto 
przenieść to wszystko do urzędu wojewódzkiego? 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Teraz ja mam do pana pytanie, Panie Ministrze. 
Proszę mi powiedzieć, ilu obcokrajowców korzy-

sta z tego programu. Jeżeli ktoś pracuje…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Z tego progra-
mu nie korzystają obcokrajowcy.)

Nie korzystają? Rozumiem, że jeżeli ktoś u nas 
pracuje, np. Ukrainiec, i ściąga tutaj rodzinę… On 
nie korzysta?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: To znaczy może 
skorzystać, jeżeli ma pobyt stały w naszym kraju i od-
prowadza wszystkie świadczenia. To wtedy tak.)

Rozumiem. Bo jak usłyszałem, że nie korzystają… 
A wiem, że tacy są. Czy może pan powiedzieć, ilu 
obcokrajowców – chodzi szczególnie o Ukraińców – 
korzysta z tego programu? Rząd i my wszyscy powin-
niśmy być zainteresowani tym, aby ci ludzie, którzy 
przyjeżdżają z Ukrainy do pracy, pozostawali tutaj. 
Jeżeli oni skorzystają z programu wsparcia, wyślą 
dzieci do szkoły itd., to oni tu pozostaną. Takie py-
tanie mam do pana.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Nie mamy w tej chwili takich danych, ale mogę 

podać inne dane. Nie jest to na pewno jakaś grupa 
znacząca, ale jeśli chodzi o ubezpieczonych obywateli 
Ukrainy z całej grupy zatrudnionych w tej chwili 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za ubiegły 
rok, to było ich niespełna 200 tysięcy. W tej grupie 
można by było szukać osób, które mają dzieci i z tego 
programu korzystają, ale w tej chwili takich danych 
nie mamy. Jeżeli będziemy mieć, to panu marszałkowi 
w formie pisemnej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jeżeli 
można, jeżeli macie takie dane, to w formie pisem-
nej…)

W tej chwili, jak mi pan dyrektor podpowiada, nie 
mamy takich danych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Skoro nie macie takich danych, to ja oczywiście 

nie żądam, żebyście wykonali taką pracę dodatko-
wą… Pan dyrektor… Nie macie takich danych?

(Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski: Niestety.)

Dobrze. To proszę mi nie odpowiadać.



155
45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

(senator M. Augustyn) jak to się mówi, kwita. Ale tak nie będzie, zapewniam 
pana.

(Senator Mieczysław Augustyn: To było przez 
9 lat, Panie Ministrze.)

2012 r do 2017 r., od 504 zł była kwota… Jeśli 
chodzi o niepodwyższanie zasiłku.

Jeśli chodzi o mechanizm „złotówka za złotów-
kę”…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
ja chciałbym panu ministrowi zwrócić uwagę na to, 
że…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam, to nie jest dyskusja.)

Jeśli chodzi o mechanizm „złotówka za złotów-
kę”, to został on wprowadzony pod koniec kaden-
cji poprzedniego rządu i wszedł w życie 1 stycznia 
2016 r. Nasza ocena tego mechanizmu po roku funk-
cjonowania jest zdecydowanie negatywna. On nie 
przyniósł rezultatów, o których państwo myśleliście, 
i nie poprawił sytuacji. Wprowadzono skompliko-
wany mechanizm, który powoduje, że praca wokół 
obniżenia dochodów o złotówkę przewyższa, że tak 
powiem, zyski z tego tytułu. Dlatego stosujmy proste 
rozwiązania. Program „Rodzina 500+” jest właśnie 
takim prostym rozwiązaniem.

Pan senator mówił o kwestii przeniesienia zadań 
z urzędu marszałkowskiego do wojewody. Mamy 
dzisiaj ponad 60% zaległości, które są ponadroczne, 
i dlatego szukamy rozwiązania. Tym rozwiązaniem, 
w naszej ocenie, jest przeniesienie tych zadań i pod-
porządkowanie ich urzędom wojewódzkim.

Ja nie będę się odnosił do sprawy pani dyrektor, 
która była na posiedzeniu komisji. W jej urzędzie 
poziom zaległości sięga przeszło 60%. I to tam mu-
siałbym szukać przyczyny. Ale, tak jak mówię, nie 
ma pani dyrektor i nie będę się do tego odnosił.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, dwa pytania.
Pierwsze jest natury ogólnej. Opozycja cały czas 

nas atakuje i coś proponuje, a wcześniej nic nie wpro-
wadzała. 

Czy rząd rozważa możliwość stopniowego podno-
szenia progów, tak żeby to się nie zawaliło finansowo? 
Chodzi o 800 zł i 1200 zł. To by spowodowało, że 
coraz więcej rodzin z jednym dzieckiem wchodzi-
łoby w system w taki naturalny, tak bym to określił, 
sposób. Jeśli tak, to kiedy będzie to możliwe?

Drugie pytanie dotyczy problemu niewywiązywa-
nia się urzędów marszałkowskich z nałożonych na nie 

Bo obecna na posiedzeniu komisji pani dyrektor re-
gionalnego ośrodka polityki społecznej mówiła, że 
te przyczyny absolutnie nie są po ich stronie, że to 
nie jest ich winą.

Następnie, ostatnie już pytanie. Pan minister za-
przecza, jakoby ta ustawa miała kogokolwiek wyklu-
czyć. A na posiedzeniu komisji jak z rękawa sypał pan 
danymi, ile to rodzin, prawie że rocznie, wypadało ze 
świadczeń rodzinnych z powodu tego, że progi były 
mrożone. A teraz pan nam chce, Panie Ministrze, 
udowodnić, że jak progi będą zamrożone, to ludzie 
nie będą, że tak powiem, wypadać, tak jak poprzednio 
z tego powodu wypadali? Proszę być konsekwent-
nym. Mrożenie progów powoduje, że po wzroście 
dochodów kolejna grupa rodzin nie kwalifikuje się do 
świadczeń. W tym sensie wypada z tych świadczeń 
czy jest wykluczana z tych świadczeń, nie spierajmy 
się o słowa. Stan faktyczny jest taki. Pan minister 
cytował, w odpowiedzi na moje…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytania.)

Pan minister na posiedzeniu komisji cytował, jak 
to było w poprzednich latach, a teraz pan zaprzecza, 
że z takiego samego powodu ten mechanizm będzie 
skutkował tym samym. Dlaczego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Myślę, że wyjaśniłem… Bo jest jedna zasadnicza 
różnica: że dzisiaj mamy program 500+ i ten program 
nie jest wliczany do dochodu, jeżeli chodzi o zasiłki. 
Jeżelibyśmy go wliczali, to moglibyśmy przyjąć, że 
wtedy te rodziny tracą. No, ale nie tracą, bo 500+ jest 
wyłączone. A te rodziny dostają 500+. I jakby w tym 
kontekście mówiłem na posiedzeniu komisji o zasił-
kach rodzinnych, które wypadały… Podałem państwu 
przykład. Skoro państwo nie zmienialiście kryterium 
dochodowego, jeżeli chodzi o zasiłki rodzinne, od 
wielu lat, to w ciągu wszystkich lat państwa kadencji 
z 5 milionów 500 tysięcy uprawionych do zasiłku ro-
dzinnego, zostały 2 miliony dzieci. 3 miliony 500 ty-
sięcy dzieci wypadło. I w tym kontekście to mówiłem.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale teraz będą 
wypadać!)

Jeżeli za rok się spotkamy i pan senator mi udo-
wodni, że podobna wielkość wypadła… to będziemy, 
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(senator J. Czerwiński) wództwa, ale w niektórych województwach 60% 
wniosków jest jeszcze nierozpatrzonych, a w nie-
których 30%. Taki jest podział, jeśli chodzi o woje-
wództwa. Są województwa, w których od rozpoczęcia 
programu środki nie trafiły do rodzin. Stąd też nasza 
determinacja, żeby to zmienić.

Jeśli chodzi o koszty decyzji, to już o tym mó-
wiłem. Koszt decyzji w urzędach marszałkowskich 
był skrajnie nierówny, wynosił od 80 zł do 500 zł. 
I co było tu najdziwniejsze? Otóż tam, gdzie były i są 
największe zaległości, były też najwyższe kwoty za 
wydanie decyzji, dochodzące do 500 zł. Szczegółowo, 
jeśli chodzi o województwa, to pan pozwoli, Panie 
Senatorze, że odpowiemy na piśmie, bo nie mam w tej 
chwili takich danych.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Ministrze, to prosiłbym, żeby 

w odpowiedzi szczegółowej były ujęte jeszcze 2 
kwestie, a mianowicie liczba spraw, bo to też ma 
znaczenie, rozpatrywanych przez dany urząd mar-
szałkowski. No, z różnych terenów różnie Polacy 
wyjeżdżają i średnia liczba dzieci w rodzinie też jest 
zróżnicowana.

I druga kwestia. Z jakich państw w danym urzę-
dzie marszałkowskim te pieniądze były… Z jakimi 
państwami było to uzgadniane? Bo być może jest też 
tak, że zatarcia dotyczące tej procedury są także na 
zewnątrz Polski, po prostu ze względu na procedury 
w poszczególnych państwach.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Ma pan senator rację, takie sytuacje też się zdarza-

ją, dlatego nie mówię tutaj o winie pracowników czy 
innych osób, bo również kwestia koordynacji może 
powodować te zaległości, w sensie podejmowania de-
cyzji przez inne państwa. Szczegółowe dane przedsta-
wimy panu senatorowi, łącznie z nimi dane dotyczące 
liczby spraw w poszczególnych województwach.

Panie Marszałku, ja już skończyłem. Nie wiem, 
czy jeszcze ktoś ma pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Znakomicie. Dziękuję bardzo panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję bar-
dzo.)

(Senator Władysław Komarnicki: Chwileczkę, 
chwileczkę, jeszcze ja się zgłaszałem.)

Jeszcze pan senator, przepraszam.
Proszę bardzo.

zadań. Jak wprowadzano ten program, to ja miałem 
takie wątpliwości, zresztą mówiłem o nich publicz-
nie, że mogą zdarzać się takie sytuacje, że niektóre 
samorządy gminne – mówiłem wtedy o gminach – 
będą próbowały sabotować program ze względów 
politycznych. Rozumiem, że tego nie ma, że gminy 
bardzo dobrze wywiązują się z tych obowiązków, 
ale prosiłbym o uspokojenie mnie i odpowiedź na 
pytanie, czy rzeczywiście tak jest. Czy nie ma jakichś 
starć na linii rząd–gminy w kwestiach przekazania 
pieniędzy? Wiem, że były takie problemy, że niektóre 
gminy przez 3 miesiące przetrzymywały na swoich 
kontach pieniądze, które miały wypłacić. Ale, jak 
widać, w urzędach marszałkowskich jest gorzej. Tam 
polityka wywiera większy wpływ.

Chciałbym, żeby pan minister przedstawił najlep-
szy urząd marszałkowski, taki, który wywiązał się 
ze swoich zadań, nazwałbym to, najlepiej procento-
wo, i najgorszy urząd. Wtedy będziemy mieli obraz 
sytuacji, zobaczymy, od czego to wszystko zależy. 
Prosiłbym jeszcze o informacje o trzecim urzędzie 
marszałkowskim, urzędzie województwa opolskiego. 
Ja tam mieszkam i chciałbym sprawdzić, jak urzędni-
cy wywiązują się z zadań wynikających z tej bardzo 
potrzebnej społecznie ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Senatorze, pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o pro-

gi 800 i 1200 zł, to w tym rocznym sprawozdaniu, które 
dotyczy ustawy, my tego oczywiście nie przewidujemy, 
co nie oznacza, że po kolejnej dyskusji nie wrócimy do 
tego tematu. Jak pan senator słusznie zauważył, ta kwe-
stia jest bezpośrednio związana z budżetem państwa. 
Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało po 
decyzjach, które podjedliśmy w Sejmie i podejmiemy 
w Senacie. To jest pierwsza kwestia.

Jeśli chodzi o przetrzymywanie środków i pro-
blem z urzędami marszałkowskimi… W rezerwach 
wojewodów były środki przeznaczone na realizację 
tego zadania przez urzędy marszałkowskie. Ponad 
6 milionów zł więcej przekazaliśmy do urzędów mar-
szałkowskich na realizację tego zadania.

Jeśli chodzi o zaległości, to nie odpowiem teraz 
panu senatorowi na pytanie o poszczególne woje-
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(wicemarszałek A. Bielan) jeśli chodzi o nianie. Jest też dużo, mówiąc ogólnie, 
nadużyć w tym zakresie. Dlatego ograniczamy dofi-
nansowanie, przeznaczając te środki na opiekunów 
dziennych. Czyli to jest jakby przesunięcie i wy-
równanie szans, jeśli chodzi o nianie i opiekunów 
dziecięcych, dążenie do tego, żeby to był podobny 
poziom, ale zwiększane są środki na rzecz opiekunów 
dziennych dla dzieci. Taka jest pierwsza odpowiedź.

Jeśli chodzi o zamrożenie progów, to o tym już mó-
wiłem. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jeżeli mówiliby-
śmy o zasiłkach rodzinnych, to wzrost zasiłków byłby 
na poziomie 5–8 zł, cała operacja byłaby zupełnie nie-
opłacalna. Dlatego stawiamy tu na program „Rodzina 
500+”. A nad całością polityki rodzinnej wokół pro-
gramu 500+ też w tej chwili trwają dyskusje, dyskusje 
o tym, jak to lepiej, że tak powiem, poustawiać, żeby 
nie było takich sytuacji jak dzisiaj w przypadku zasiłku 
rodzinnego, tzn. że jest co roku problem z podniesie-
niem go o 2, 3 czy 4 zł. To jest zły system, który tyl-
ko powoduje… tylko drażni ludzi. Trzeba to zmienić 
i stosować proste systemy. A program „Rodzina 500+” 
jest właśnie prostym systemem, czytelnym, warto więc 
wokół niego budować całą politykę rodzinną.

(Senator Władysław Komarnicki: A panu senato-
rowi Czerwińskiemu chcę podpowiedzieć, że najlep-
szym urzędem marszałkowskim jest lubuski, dlate-
go że Ela Rafalska jest z Gorzowa, Panie Senatorze. 
I proszę nie zadawać retorycznych pytań.)

Ja tego nigdy nie powiedziałem…

Wicemarszałek Adam Bielan:
To już nie było pytanie, Panie Senatorze, tylko 

stwierdzenie.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja wrócę jednak do tego, jakie są prawdziwe po-

wody przekazania koordynacji świadczeń z urzędów 
marszałkowskich do urzędów wojewódzkich. Panie 
Ministrze, przecież pan doskonale wie, że to jest de-
cyzja…

(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jest tak głośno, 
że ja nic nie słyszę.)

Ale czy możecie… Przepraszam państwa, pan 
minister nie słyszy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam. 
Proszę o ciszę, bo państwo przeszkadzacie swojemu 
koledze klubowemu.)

I panu ministrowi.
(Wicemarszałek Adam Bielan: I panu ministrowi, tak.)
Panie Ministrze, pan doskonale wie, że w Polsce 

obowiązuje k.p.a., ale polscy urzędnicy zwracają 

(Senator Władysław Komarnicki: Władysław 
Komarnicki.)

Bardzo proszę.
(Senator Jarosław Duda: Jesteśmy zapisani na 

liście, Panie Marszałku.)
No właśnie, nie miałem tej listy, bo zmieniłem 

marszałka Borusewicza…
(Senator Władysław Komarnicki: Ale chyba je-

stem zapisany, Panie Marszałku, prawda?)
Dobrze, tak. Wszystkie pytania zostaną zadane.
(Senator Władysław Komarnicki: Mogę?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zapewne pan słyszał, jak pan 

senator sprawozdawca mnie oddelegował do pana, 
w związku z tym ponawiam moje pytania. Bardzo 
złym pomysłem jest zmniejszenie subsydiowania 
zatrudnienia niań.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: A, to nie od-
powiedziałem na to pytanie.)

Subsydiowanie, czyli wspomaganie, wspomaga-
nie składki ZUS, w tym zawodzie było krokiem ku 
temu, żeby ten zawód wyciągnąć z szarej strefy i żeby 
w końcu przestały być to umowy tylko i wyłącznie 
na słowo, Panie Ministrze, by były to realne umowy 
o pracę, o zatrudnienie, z którego zyski czerpałoby 
także państwo, ponieważ można by było z tego od-
prowadzać składki ZUS z tytułu PIT. Zmniejszając 
subsydiowanie z budżetu państwa, narażacie państwo 
ten zawód na powrót do szarej strefy, którą znamy, 
a rodziców na to, że będą zmuszeni do nielegalnego 
zatrudniania niań dla swoich dzieci. 

Moje krótkie pytanie: dlaczego?
I drugie krótkie pytanie. Dlaczego zrezygnowano 

z zaplanowanych na jesień podwyżek zasiłków ro-
dzinnych, dodatków do nich i progów dochodowych 
uprawniających do takiego wsparcia? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Jeśli chodzi o nianie, to powiem tak. 
Funkcjonowanie niań, tak to nazwę, w skali roku jest 
na poziomie gdzieś 8 tysięcy. Widać spadek, z roku 
na rok jest mniejsza liczb zatrudnionych niań, mimo 
obowiązywania obecnych przepisów. Powiem szcze-
rze, że ten mechanizm nie do końca się sprawdza, 
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(senator J. Duda) kategorie ubóstwa. I ja mówię tu o ubóstwie skrajnym, 
a w tym znaczeniu jest spadek z 11,7% do 0,7%, jest 
tu więc praktycznie wyzerowanie. Czyli ten najtrud-
niejszy moment dla dzieci, jeśli chodzi o skrajne ubó-
stwo… Tu tak, tutaj jest… W innych, że tak powiem, 
kategoriach ubóstwa spadek jest mniejszy, ale też jest 
on znaczący. Czyli ten program w pierwszej części, tej 
dotyczącej wsparcia materialnego, spełnia oczekiwa-
nia. Ale oczywiście w dalszym ciągu jest przed nami 
droga, którą musimy iść i w jakiś sposób to poprawić.

Kwestia koordynacji. Ja już tłumaczyłem… No, zo-
baczymy. Chcemy w jakiś sposób rozładować to, gdzie 
jest zator. Jeżeli nie zrobimy tu ruchu, to za kolejny mie-
siąc będziemy mieli, jeżeli chodzi o realizację programu, 
jeszcze dłuższe kolejki. Chcemy więc to zadanie prze-
kazać do urzędów wojewodów, a tam nie ma problemu, 
jeśli chodzi o zatrudnionych pracowników. Zobaczymy 
więc… Jak się spotkamy za rok, to wtedy będziemy wie-
dzieć, czy my mieliśmy rację, czy pan senator miał rację.

No i trzecia kwestia…
(Senator Jarosław Duda: Ale, Panie Ministrze, 

jeśli mogę… Panie Marszałku, proszę wybaczyć, ale 
chciałbym dopytać. Do kogo będzie przysługiwać 
odwołanie od decyzji wojewody?)

Do ministerstwa, do nas będzie odwołanie od de-
cyzji wojewody.

(Senator Jarosław Duda: Zdaje się, że w projekcie 
jest zapis, że to jest odwołanie do samorządowego 
kolegium odwoławczego.)

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak to jest.)
(Senator Jarosław Duda: No więc co to za kon-

strukcja?)
Sprawdzę to, Panie Senatorze, i odpowiem… 

Chyba że pan dyrektor mnie tutaj…
(Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski: Przejściowo, na jeden rok.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Aha, no tak…)

(Senator Jarosław Duda: Do kolegium…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Tak jak dziś.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To już są pytania senatorów do senatorów. 

(Wesołość na sali) Można je zadać poza salą, po de-
bacie. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Wyjaśnimy…)

Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jeszcze jedno, 
Panie Marszałku…)

Proszę.

się do Holandii, Stanów Zjednoczonych, a tam za-
łatwianie takiej sprawy trwa czasami miesiącami. 
Zatem trudno się dziwić, że urzędy marszałkowskie, 
regionalne ośrodki polityki społecznej w tym zakresie 
się nie wywiązały… I podejrzewam, że w urzędach 
wojewódzkich będzie to samo. Prawda? Jest tu też 
niebezpieczeństwo… I to jest przejaw centralizmu: 
wszystko ma być w układzie rządowym.

Chciałbym też zapytać pana, Panie Ministrze, czy 
pan zdaje sobie sprawę z tego, co to będzie za konstruk-
cja prawna, zgodnie z którą od decyzji wojewody… Tak? 
Bo decyzja będzie należała do wojewody, czyli przed-
stawiciela rządu w województwie, a odwołanie będzie 
przysługiwać do samorządowego kolegium odwoław-
czego. To znaczy decyzja będzie wojewody, a odwołanie 
będzie do samorządowego kolegium odwoławczego? 
No, taka konstrukcja prawna wydaje się absurdalna. 
Chyba że ja się mylę… Proszę to sprawdzić. Bo jeśli to 
tak jest, to jest to dla mnie jakieś przedziwne novum.

Kolejne pytanie, jeśli można…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak, słucham, 
cały czas słucham.)

Tak? Można? Dziękuję.
Kolejne pytanie. Czy macie państwo w minister-

stwie dane dotyczące dezaktywizacji kobiet w związku 
z tym programem? Bo powszechnie się mówi, że nawet 
200 tysięcy może sięgać liczba takich kobiet, które 
rezygnują z pracy – co oczywiście z punktu widzenia 
troski o dziecko, o wychowanie może mieć swoje dobre 
strony… Tylko co potem, gdy dziecko osiągnie osiem-
nasty rok życia? Czy taka mama będzie miała… Czy 
jesteście państwo na to przygotowani? Chodzi o powrót 
takich kobiet na rynek pracy, żeby dalej mogły funk-
cjonować. Bo to jest chyba trochę groźne…

I ostatnia kwestia, żeby już to wszystko skumulo-
wać. Państwo mówicie, że ten program świetnie funk-
cjonuje wśród rodzin wielodzietnych. Ja próbowałem 
pokazać, że nie jest to takie oczywiste. Ale też chyba 
musicie państwo przyznać, bo są tu dane oficjalne, że 
jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, to ubóstwo w tym 
obszarze spadło tylko o 4%. W dalszym ciągu jest tu… 
I 500+ nie rozwiąże tego problemu. A więc chciałbym, 
żebyście państwo mieli to na uwadze i przeanalizowali 
czy przebadali to, jaki jest skutek programu 500+ w ro-
dzinach wielodzietnych. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Rozpocznę od ostatniego pytania, tego dotyczą-

cego ubóstwa. Pan senator doskonale wie, że są 3 
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Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, tak pan składnie odpowiada i wy-
rozumiale, ale w tej ustawie jest takie pewne milcze-
nie, czyli odesłanie na zaś – w sprawie alimentacji, 
czyli sprawie najbardziej dotkniętych przez los i przez 
sytuację materialną matek, na ogół matek. I państwo 
odsyłacie to ad acta. Owszem, uszczelniacie w sto-
sunku do samotnie wychowujących, muszą uzyskać 
tytuły wykonawcze, co, powiedzmy, nie jest aż tak 
złe, ale nie jest też dobrocią… Pytanie jest takie: kiedy 
ten problem alimentacyjny, świadczeń, bolesny dla 
samych zainteresowanych, a przede wszystkim dzieci, 
dla budżetu państwa, dla ciężkiej pracy w samorzą-
dach, zostanie rozwiązany?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pan senator poruszył bardzo ważny temat, choć 

trudno w krótkim wystąpieniu odpowiedzieć na to 
pytanie. Powiem tak: w tej chwili zaległości funduszu 
alimentacyjnego są olbrzymie, ponad 10 miliardów zł. 
Nasz resort razem z Ministerstwem Sprawiedliwości 
pracuje w pierwszej kolejności nad uszczelnieniem 
tego systemu, czyli stworzeniem takich mechani-
zmów, które spowodują, że nie będzie omijania prawa, 
w sensie wypłacania alimentów… Faktycznie w tym 
projekcie nie ma rozwiązań tego dotyczących. Mam 
nadzieję, że, tak jak już powiedziałem, w ramach 
dwóch resortów przygotujemy rozwiązania, które 
będziemy mogli państwu przedstawić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Wyczerpaliśmy listę zadających pytania.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za cierpliwość 

w udzielaniu odpowiedzi na wszystkie pytania. 
(Oklaski)

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Rulewski. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej sprawie, w sprawie tej ustawy i całego syste-

mu, który jest sztandarową konstrukcją PiS-u o cha-
rakterze w znacznej mierze politycznym, wykazuje 
się daleko idącą wstrzemięźliwość czy ugodowość. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:

Jeszcze wyjaśnię kwestie związane…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Oczywiście.)
…z bezrobociem, bo to jest ważne…
(Senator Jarosław Duda: I z aktywizacją kobiet.)
Bardzo ważny temat, który się przewija w deba-

cie. Mamy w tej chwili najświeższe dane, jeśli chodzi 
o bezrobocie – 7,2% na koniec czerwca. Najniższe 
bezrobocie. Nie potwierdzają się informacje o tym, 
że jest wzrost bezrobocia szczególnie wśród kobiet, 
szczególnie wśród matek. Procent bezrobocia u kobiet 
się utrzymuje od wielu lat na podobnym poziomie, 
czyli nie ma tutaj jakiegoś skoku. To musi być moni-
torowane. Jeżeli – i tutaj pełna zgoda – część matek 
w rodzinach wielodzietnych rezygnuje z pracy, żeby 
korzystać z programu i opiekować się dziećmi w domu, 
no to jest tylko na plus dla rodziny, dla dzieci.

(Senator Jarosław Duda: Panie Ministrze, jeszcze 
zapytam, czy plan… Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Czy planujecie jednak, że mama kiedyś ma wró-

cić? Wychowa dziecko, minie jego osiemnasty rok 
życia, ona będzie się zajmować domem, ale potem 
musi wrócić na rynek pracy. Prawda? Czy w tym 
zakresie są prowadzone jakieś projekty, programy 
dla mam powracających na rynek pracy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Nie, takiego specjalnego programu dzisiaj nie ma, 

bo nie ma potrzeby, żeby taki program w tej chwili 
tworzyć. Te programy, które funkcjonują dzisiaj, reali-
zowane poprzez urzędy pracy, są wystarczającym in-
strumentem, żeby wspierać te działania. Oczywiście, 
gdyby się pojawił problem, o którym państwo mówi-
cie, to wtedy trzeba by było taki specjalny program 
przygotować. Na dzisiaj tego problemu nie ma. Jak 
obserwujemy statystycznie, to dezaktywizacja kobiet 
utrzymuje się na podobnym poziomie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.
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(senator J. Rulewski) widzimy, że założenie przełamania impasu demo-
graficznego w Polsce nie jest jeszcze dostatecznie 
udowodnione. Być może rok to za mało, ale widać 
elementy wahania. Prawdą jest jednak, że ludzie się 
do tego programu przywiązują i rzeczywiście mamy 
do czynienia z nieszczelnościami.

Odniosę się teraz do głębokiej niesprawiedliwości, 
o której mówił tu pan senator Duda, dotykającej osoby 
samotnie wychowujące dzieci. W wyniku dynami-
zacji wzrostu wynagrodzenia minimalnego – to jest 
bardzo duża grupa ludzi – osoby, które mają przyzna-
ne świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, tracą 
prawo do ich otrzymywania. Część traci to prawo 
w tym roku, ale w najbliższej przyszłości będzie to 
znacznie większa grupa. Co więcej, oni nie mogą 
sobie tego w jakiś sposób skorygować. Inne osoby, 
na ogół samotne kobiety, które trochę więcej zara-
biają, stracą jeszcze te 500+, czyli staną się ofiarami 
samotności. Samotności, która dodatkowo skazuje na 
minimalne wynagrodzenie.

Drugi problem, który poruszyłem w poprawkach, 
dotyczy rzeczywiście waloryzacji. Jak powiedziałem 
na posiedzeniu komisji, jestem w tej sprawie, moż-
na powiedzieć, umiarkowanym senatorem i można 
uznać, że „złotówka za złotówkę” jest takim bardzo 
precyzyjnym elementem. Ale dziś wnoszę o to, żeby 
waloryzacja tego świadczenia miała charakter pła-
cowy po to, żeby nie wypychała z tego… żeby to nie 
było tak, jak w przypadku świadczeń, czyli zasiłków 
rodzinnych, że liczba biorców tych zasiłków spadła 
z 4 milionów do 2 milionów. Mechanizm waloryzacji 
płacowej, być może jakiś korygowany, tak jak to ma 
miejsce w innych ustawach, mógłby temu zapobiec 
i, co ważne, byłoby to korzystne dla stabilizacji ro-
dziny, bo przecież dziecko nie na rok, na 2 lata, tylko 
przynajmniej na 25 lat pozostaje pod opieką rodziców.

Trzecia poprawka. Chciałbym powiedzieć, że 
niektóre rzeczy wynikają z woli rządu. Bo jeśli się 
podwyższa, i słusznie, minimalne wynagrodzenie, to 
rodzi to skutki w postaci utraty świadczeń w innym 
segmencie. Dlatego tu chyba jednak rząd w jakiś spo-
sób powinien reagować na to w ustawie. Drugie takie 
działanie rządu to jest reforma oświatowa. Mianowicie 
w ramach tej reformy podwyższono wiek rozpoczęcia 
uczęszczania do szkoły, a tym samym podwyższono 
wiek ukończenia tej szkoły. Przyjmuje się dzisiaj już 
na pewno, że jeśli to jest szkoła średnia licealna, to 
jest to 19 lat, a jeśli jest to technikum, to jest to 20 lat. 
A to oznacza, że w okresie między osiemnastym ro-
kiem życia, który tu zakreśla ustawa, a dwudziestym 
rokiem życia dziecko będzie pozbawione tej opieki. 
No trudno, żeby to dziecko ryzykowało wówczas 
konieczność przerwy… zatrudnienia… No i kolejna 
sprawa to niania. To rzeczywiście w przypadku niani 
zabiera się z tego… Tutaj senator Komarnicki wyraża, 
powiedzmy, zaskoczenie, że zmniejsza się, nie za-

Mianowicie rezygnuje się z lansowania swojego pro-
gramu, który w dwóch słowach sprowadzał się do 
tego, żeby świadczenia miały charakter powszech-
ny dla wszystkich, którzy pobierają naukę, a więc 
dla osób do dwudziestego piątego roku życia. To 
wszystko sprowadzało się do stwierdzenia, że dziecko 
w szkole równa się zero kosztów. W gruncie rzeczy 
sprowadzało się to do podobnych wydatków, tylko 
było wolne od biurokracji i tego, czego dzisiaj jeste-
śmy świadkami – po przeszło roku stosowania ustawy 
rząd przyznaje, że ciągle trzeba uszczelniać system. 
Zgadzam się z senatorem Augustynem. Ile jeszcze 
trzeba zastosować instrumentów uszczelniających, 
chociażby dla tych wszystkich, rozsądnych, moim 
zdaniem, kobiet, usiłujących łączyć pracę, która da 
im emeryturę, i jednocześnie pobierać świadczenia? 
Rząd widzi tu nadużycia, a ja widzę tu też rozsądek 
kobiety, która otrzymuje tylko 2 tysiące zł i chce nie-
jako wzmocnić swoje zarobki świadczeniem 500+.

W ramach wstrzemięźliwości muszę zauważyć, 
Szanowni Senatorowie z PiS, że 500+ zaczyna tracić 
słowo „plus”. W tej ustawie 500 zł zostaje zachowane, 
a plusy są zabierane. System dotarł do ściany. I pyta-
nie jest takie: czy później zrobi się dziurę w ścianie 
i więcej osób zostanie wypchniętych poza ścianę? Na 
skutek czego tak się dzieje? Na skutek innej dobrej 
tendencji, którą obserwujemy w Polsce, czyli wzrostu 
wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń wypiera wszyst-
kie założenia ustawy, które mają charakter socjalny. 
I on będzie wypierał nie tylko to, o czym za chwilę 
powiem… Zdecydowanie z tym walczę, bo jest to 
głęboka niesprawiedliwość. On będzie wypierał także 
wszystkie osoby, którym w wyniku dobrych noto-
wań gospodarczych poprawiają się wynagrodzenia. 
Oczywiście jest tu jeszcze inflacja, oczywiście są 
jeszcze inne procesy. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga. Uważam, że trzeba dyskutować. 
Ten program rzeczywiście stał się popularny i kryje 
się za nim uznanie dla ekipy PiS, ale nie da się ukryć, 
że w czwartym założeniu, w którym powiada się, 
że to rodzina wie, jak najlepiej wydawać pieniądze, 
ma on jednak charakter rozdawnictwa finansowego. 
A przecież – przypominam – my nie dajemy pienię-
dzy. Nawet rząd PiS nie daje pieniędzy. Rząd jedynie 
przekierowuje pieniądze podatników z jednej kieszeni 
do drugiej kieszeni. Musimy być bardzo ostrożni w tej 
dystrybucji.

Pan minister w odpowiedzi na pytania pana sena-
tora Szymańskiego powiada „zwiększyliśmy wydatki, 
i to mocno”. Rzeczywiście, jest 70 miliardów. Z tego 
wynika, że wcześniej inni też zwiększyli wydatki. Ale 
nie na tym polega istota polityki. Istota polityki polega 
na optymalizacji, na tym, żeby przez jak największą 
ilość pieniędzy osiągnąć jak największe cele. Dziś 
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Ale zrozumiał pan, Panie 

Marszałku?)
Zrozumiałem, tak.
Pan senator Duda. Przypominam – 10 minut.

Senator Jarosław Duda:
Tak jest.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Minęły rok i 3 miesiące od wprowadzenia sztan-

darowego… powiedziałbym nawet, że okrętu flago-
wego Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę 
społeczną. No i czas na podsumowanie i ocenę tego, 
co dobrego, co złego się w tym programie zdarzy-
ło. Rząd podjął pewną próbę, w moim przekonaniu 
niewystarczającą, ponieważ ten rok dawał czy daje 
możliwość konkretniejszych rozstrzygnięć i korekt 
w tym programie. Ale to jest oczywiście moje zdanie, 
zdanie przedstawiciela opozycji.

Niewątpliwym atutem tego programu jest to – 
i mówię to z szacunkiem dla tych, którzy się na to 
zdecydowali – że znaleziono na program społeczny 
27 miliardów zł. O tym trudno dyskutować, bo to są 
twarde fakty. Wiem, jak trudno mi było, kiedy byłem 
w ministerstwie, rozmawiać z ministrem finansów 
o kwestiach programów społecznych, bo te tema-
ty były trudne czy, powiedziałbym, bardzo trudne, 
dlatego chciałbym wyrazić uznanie za osiągnięcie 
wyniku budżetowego w wysokości 27 miliardów zł, 
bo z faktami się nie dyskutuje. 

Ale też chyba warto powiedzieć, że ja nie dostrze-
gam, Panie Ministrze, niczego poza programem 500+, 
jeśli chodzi o projekt czy pomysł na politykę społecz-
ną rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co dzisiaj macie 
jeszcze do zaproponowania? Mam takie przekonanie, 
że 500+ wyssało cały pomysł. Pan wprawdzie mówi, 
że wokół tego będą budowane różne rozwiązania, ale 
trudno mi w to uwierzyć, bo pytanie jest też takie: 
skąd będą na to środki? Skoro to kosztuje 27 miliar-
dów zł, to skąd będą środki na seniorów, na jaki-
kolwiek program związany z seniorami? Czy macie 
jakiś pomysł? Co z młodzieżą? To jest Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Trudno kon-
centrować się tylko na jednym programie 500+, 
który – tak jak już powiedziałem – ma swoje atuty. 
Dla mnie bardzo symptomatycznym sukcesem tego 
programu, o którym trzeba powiedzieć, jest likwi-
dacja tzw. zeszytów w małych sklepikach wiejskich, 
ponoć to diametralnie zmalało. To jest oczywiście 
bardzo pozytywny aspekt. Ale nie osiągnęliśmy do 
dzisiaj za pomocą tego programu spodziewanych, 
jak rozumiem, efektów demograficznych. Być może 
to za szybko, by o tym mówić. Też sobie to uzmy-

biera się, ale zmniejsza się o połowę to świadczenie. 
Zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy mówią, że ta 
instytucja nie zaskoczyła. W stosunku do 200–300 
tysięcy niań w Polsce zahaczyło się o to zaledwie 
3,5 tysiąca, jak 2 lata temu mówiono. Ale moim zda-
niem jest to forma docelowa, bo ona nie tylko normuje 
stosunki między opiekunami dzieci i dziećmi a samy-
mi nianiami. Tu taka uwaga. Tutaj z profesorem, prze-
wodniczącym komisji… Bo jest pewien problem, czy 
niania ma być pracownikiem, czy ma być objęta inną 
formą określającą pracownika tzw. pracy domowej, 
żeby spełniała wymagania i potrzeby… wymagania 
określone dla opiekunki, nie zaś żeby była wyłącz-
nie pracownikiem, bo to czasem oznacza utrwalenie 
bardzo sztywnych form stosunków… A przecież to 
dotyczy osoby, która jest opiekunem dziecka, dzieci, 
osoby, która wchodzi w pielesze domowe, w różne 
występujące w tych pieleszach domowych nie tylko 
sprawy związane z opieką nad dzieckiem, ale także 
sprawy, powiedziałbym, podlegające ochronie. Tak 
że ten stosunek musiałby mieć na tyle inną formę 
prawną, żeby podstawową zasadą była zasada za-
ufania, a nie zasada pisanej umowy. Niemniej do-
póki to się nie stanie… Co wprowadziliśmy, Panie 
Ministrze? Chyba przez 3 lata stosowano przepis o, 
powiedzmy, emeryturze, że daje się w przyszłości 
minimalną emeryturę, a teraz wprowadzamy taki 
twór, kolejną grupę klientów ZUS, która nie wiem… 
nie wiadomo, czy właściwie utrzyma świadczenie. 
Dlatego proponowałbym jednak kontynuację tego do 
czasu wypracowania jeszcze lepszej metody. No i…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
ja muszę zaproponować przerwanie pana przemó-
wienia.)

Pan ma bardzo dobrą propozycję, ale myślę, że po-
chyli się pan nad nieistotnym, powiedziałbym, takim 
problemem dziecka w żłobku.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Niestety muszę się 
pochylić nad mniej istotnym problemem limitu czasu, 
Panie Senatorze.)

Poprawka… Dziecko w żłobku jest od 20 tygo-
dnia… Pan to zna czy nie?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Znam.)
…Do 3 lat. I teraz powiadamy…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie pamiętam, ale 

znam. Panie Senatorze…)
Już, Panie Marszałku, kończę. Nie mogę prze-

rywać zdania, bo nie będę zrozumiany przez pana 
ministra i panów… I to dziecko…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiemy się bez 
słów, Panie Senatorze. Minął czas.)

Te dzieci przebywają w grupie 20 osób wspólnie 
w jednym pokoju. Zostawmy im jednak prawo wy-
poczynku. Dziękuję.
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(senator J. Duda) Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym rozpocząć od przypomnienia słów 

mojego poprzednika, pana senatora Dudy. Wsparcie 
rodziny to rzeczywiście bardzo duże zagadnienie, 
zbudowane z wielu elementów, które muszą ze sobą 
współdziałać i współgrać tak, aby rodzina faktycznie 
miała od państwa wsparcie, a państwo jest obowiąza-
ne, aby rodzinie pomóc, szczególnie tym rodzinom, 
którzy tej pomocy potrzebują. Jeżeli pan minister 
się zgodzi, to skoncentruję się na sprawie, o którą 
pytałem senatorów sprawozdawców, dotyczącej żłob-
ków i przedszkoli, zwłaszcza żłobków. To jest sprawa, 
która dotyczy mojego okręgu wyborczego, mojego 
województwa i jest dość istotna.

Wiemy dobrze, że sprawa dotycząca przed-
szkoli i żłobków w Polsce jest sprawą bardzo waż-
ną, drażliwą i niedostatecznie rozwiązaną. Miejsc 
i w przedszkolach, i w żłobkach ciągle jest bardzo 
mało. Jesteśmy w tych statystykach, szczególnie eu-
ropejskich, na dalekim miejscu i jest tutaj bardzo dużo 
do zrobienia. Jeżeli pan minister pozwoli, chciałbym 
prosić pana o opinię, o wypowiedź dotyczącą tego, 
jak i co zrobić, aby przedszkoli i żłobków, szczególnie 
żłobków, było coraz więcej, bo w kwestii żłobków jest 
w Polsce naprawdę bardzo źle.

Zgadzam się z tymi osobami, które z tego miejsca, 
jak również z własnego miejsca, zadawały pytania 
bądź zabierały dzisiaj głos i mówiły, że kwestia bez-
pieczeństwa naszych dzieci, kwestia bezpieczeństwa 
tych, którzy się nimi opiekują, jest bardzo ważna, 
istotna. To nie ulega żadnej wątpliwości. Co zrobić, 
jakich mechanizmów użyć, żeby uwzględniając to 
bezpieczeństwo, uwzględniając wszystkie standar-
dy, które funkcjonują dzisiaj w rozwiniętych kra-
jach, a jednocześnie wykorzystując środki z Unii 
Europejskiej, środki budżetowe, pomoc samorządów 
i wszystkich tych, którzy chcą pomagać i budować 
przedszkola, spowodować, że te przedszkola i żłobki 
będą powstawały jak najszybciej, jak najsprawniej? 
Chodzi też o to, żeby urzędnicy państwowi byli tymi, 
którzy pomagają, a nie przeszkadzają. Ideałem w każ-
dym państwie byłoby to, że urzędnik państwowy, 
urzędnik samorządowy jest tym, który pomaga, który 
wyciąga rękę. Nawet jeżeli jest jakieś niedociągnięcie, 
jakaś wada, coś, co można naprawić, to urzędnik po-
maga i pokazuje rozwiązania, a nie próbuje blokować.

Ja podałem dzisiaj przykład 2 miejsc w moim 
województwie, 2 powiatów. W jednym i w drugim 
powiecie powstają żłobki, na tych samych zasadach, 
ale jeden, że tak powiem, jest blokowany, nie może 
zostać dokończony i przyjmować dzieci, a drugi ma 
się dobrze. Urzędnik, który podlega służbom państwa 
polskiego, w jednym miejscu wydaje zgodę, a w dru-
gim robi wszystko, żeby zablokować. Ci, którzy to 

słowiliśmy, że po roku… Chociaż w kwietniu, jak 
wiadomo, pani minister w czasie swojego wystąpienia 
w Sejmie już nie podała informacji o kwietniu, tylko 
zatrzymała się na marcu, a w kwietniu urodziło się już 
mniej dzieci. Ale to może być – tak jak pan minister 
mówił – czasowe.

Zatem chciałbym powiedzieć, że – podkreślałem 
to w pytaniach i będę się tego bardzo konsekwentnie 
trzymał – ten program, mimo że jest na niego tyle 
środków, jest niesprawiedliwy społecznie. Pomija 
wielodzietne rodziny, które najbardziej potrzebują 
wsparcia, te, które mają dzieci na studiach, w szko-
łach średnich, gdzieś w internatach. One są pozosta-
wione bez wsparcia. Nie dają sobie przecież pomóc 
w ramach tego programu, bo nie są jego beneficjenta-
mi – mówiąc obrazowo – bo państwo o to nie zadba-
liście. Wydawało się, że można by było teraz w jakiś 
sposób przynajmniej zrobić wyłom. 

Rozumiem, że prostota tego programu, Panie 
Ministrze, jest jego atutem i że pieniądze do kieszeni 
są jego atutem, ale wiele osób jest wykluczonych, czyli 
stygmatyzowanych, czyli nie są one objęte wsparciem, 
na które zasługują, szczególnie w przypadku wielkiego 
wysiłku kształcenia dzieci np. w ośrodkach akademic-
kich czy w miastach powiatowych itd., a mieszkają 
na wsi czy są w małomiasteczkowych środowiskach.

Chciałbym powiedzieć, że w moim przekonaniu 
za mało po tym roku państwo zmodyfikowaliście 
ten program, bo elementy, o których mówię, które 
wymieniam, byłyby chyba niezbędnym ulepszeniem 
tegoż programu w związku z oczekiwaniami. No, 
pewnie do państwa senatorów przychodzą też osoby 
i mówią: dlaczego ja, mając czwórkę czy piątkę dzieci, 
będąc w najtrudniejszej sytuacji, bo żona nie pracuje, 
a ja jestem np. kierowcą czy wykonuję zawód niezbyt 
wysoko opłacany, jestem tego pozbawiony. Warto na 
to zwrócić uwagę.

Chciałbym zaapelować do pana ministra o to, żeby 
przyjrzeć się temu – może nawet nie za rok, może 
szybciej – bo modyfikacja naprawdę będzie tylko 
z korzyścią dla obywateli naszej ojczyzny i ten pro-
gram będzie mógł być wykorzystywany.

Chcę powiedzieć na zakończenie, że wbrew temu, 
co niektórzy przedstawiciele dzisiejszej formacji rzą-
dzącej mówią, moja formacja na pewno nie myśli 
o tym, żeby ten program likwidować, a wręcz prze-
ciwnie – chce go ulepszać, modyfikować, szukać 
dodatkowych środków po to, żeby wspierać polską 
rodzinę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Napieralski. 10 minut.
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(senator G. Napieralski) niać – mianowicie że nakłady na politykę rodzinną 
w ostatnich 2 latach rosną radykalnie, niemal o 100%. 
Oczywiście, ja bym chciał, żeby rosły jeszcze bar-
dziej, ale możliwości budżetowe państwa są ogra-
niczone.

Ja kiedyś bardzo usilnie walczyłem o podwyższe-
nie progów dochodowych, jeśli chodzi o świadczenia 
rodzinne, a także o podwyższenie świadczeń rodzin-
nych. Dzisiaj wyrażam zgodę na to rozwiązanie, które 
jest w tej ustawie i które mówi o zamrożeniu progów. 
Dlaczego? Dlatego, że nie mogę nie zauważać tego 
właśnie, jak duże środki płyną na politykę rodzinną, 
i nie mogę nie zauważać tego programu, który wielo-
krotnie przekracza wartość zasiłków rodzinnych. Te 
zasiłki na pierwsze dziecko są najmniejsze, z kolej-
nymi dziećmi nieco rosną, ale program 500+ to jest 
jednak 500%, ponad 500% tego, ile wynosi zasiłek 
rodzinny na pierwsze dziecko. I muszę to uwzględ-
niać. Mam świadomość, i myślę, że wszyscy na tej 
sali mamy świadomość tego, że możliwości budże-
towe państwa są ograniczone. Dlatego dobrze, że po 
pewnym czasie funkcjonowania tej ustawy – tej czy 
innej – rozpatrujemy, jak ją uelastycznić, gdzie można 
wprowadzić rozwiązania, które i będą oszczędne, 
i będą efektywne, i będą przynosiły dobre rezultaty.

Jeżeli chodzi o różne działania na rzecz rodzin, 
w roku ubiegłym przyjęto wiele innych rozwią-
zań. Np. wprowadzono zasiłek pielęgnacyjny, który 
może uzyskiwać nie tylko jedno z rodziców, jak do 
niedawna było, ale oboje rodziców, jeśli jest dwoje 
dzieci niepełnosprawnych. To jest też program „Za 
życiem”, który dwa posiedzenia temu Senat rozpa-
trywał i akceptował, program, który kosztuje ponad 
500 milionów zł.

Rok ubiegły to był rok, kiedy rozmaitych rozwią-
zań, które sprzyjają rodzinom, począwszy od wyższej 
kwoty minimalnej płacy po minimalną godzinową 
stawkę za pracę, przyjęto ogromnie dużo. To wszyst-
ko musimy uwzględniać w ramach dzisiejszej dysku-
sji na temat polityki rodzinnej, na temat rozwiązań, 
które proponuje rząd – bo to jest przecież ustawa 
rządowa – musimy to uwzględniać. I o to również 
proszę senatorów, którzy uczestniczą w tej debacie, 
debacie niezmiernie ważnej.

Oczywiście jest tak, że każdy program i każdą 
ustawę można poprawiać. Dlatego cieszę się, że roz-
wiązania dotyczące Karty Dużej Rodziny są popra-
wiane, poprzez wprowadzenie różnego typu ułatwień 
dotyczących i tego, żeby ją uzyskiwać, i żeby informa-
cja o niej była szersza, i żeby – to jest zupełne novum 
– z tej Karty Dużej Rodziny, co prawda dopiero od 
2019 r., mogli korzystać wszyscy, którzy wychowali 
i utrzymywali trójkę dzieci i więcej. To jest wyraz 
i świadectwo docenienia także tych rodziców, którzy 
już odchowali dzieci, ale wykonali pewną bardzo 
istotną pracę. Tak że to jest taki ukłon wobec nich, 

przedszkole chcą otworzyć, zorganizować, mają po-
czucie jakiejś nagonki albo czegoś takiego. Ja nie chcę 
wnikać w szczegóły, bo nie jestem od tego – od tego 
są instytucje państwa.

Chciałbym uzyskać od pana ministra, jeżeli to 
jest możliwe, informację, co zrobić, aby takich sy-
tuacji było jak najmniej. Bo jeżeli są pieniądze, są 
możliwości, jest też przychylność samorządu, to tych 
żłobków powinno powstawać jak najwięcej i ta obec-
nie bardzo mała liczba miejsc powinna wzrosnąć. 
Rodzice, którzy chcą chodzić do pracy, którzy chcą 
zarabiać pieniądze, którzy chcą opiekować się rodziną 
i mieć dla dzieci bezpieczne miejsce, taką przystań 
na czas, w którym oni będą w pracy… Chodzi o to, 
aby ci rodzice mieli takie miejsce w swoim powiecie 
czy w swojej gminie, blisko nich. Jeżeli pan minister 
byłby tak łaskawy, to bardzo proszę o krótką informa-
cję na ten temat. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I jako ostatni głos zabierze pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym nawiązać do wystąpienia pana senatora 

Dudy, do zakończenia tego wystąpienia, w którym 
zadeklarował bardzo wyraźnie – podkreślił to – że 
Platforma Obywatelska akceptuje program 500+, że 
ma swoje pomysły i gotowa jest udoskonalać ten pro-
gram, natomiast sam program docenia w różnych jego 
aspektach, w związku z czym ten program nie jest 
zagrożony. Myślę, że to jest istotne. Ważne jest nie 
tylko to, jakie programy, jakie rozwiązania prawne 
przyjmujemy. W dziedzinie polityki rodzinnej nie-
zmiernie ważna jest trwałość rozwiązań i poczucie, 
przekonanie u ludzi, że te programy nie będą fluktu-
owały, że mogą liczyć, jak pan senator podkreślił… 
Dziecko poczynamy, potem przez 25 lat to dziecko 
wychowujemy, opiekujemy się nim, łożymy na to 
dziecko… I rodziny chcą mieć przekonanie, że to roz-
wiązanie czy w ogóle rozwiązania dotyczące polityki 
rodzinnej, wspierające rodzinę, nie będą odbierane. 
Chcą mieć to przekonanie. Dlatego to oświadczenie 
uważam za bardzo istotne, bo dotąd te oświadczenia 
i stwierdzenia przez wiele miesięcy od wprowadzenia 
programu były bardzo różne.

Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy o dzi-
siejszej ustawie, która mówi o 5 systemach wspiera-
nia rodzin, rozmawiali w takim kontekście, w jakim 
zadałem pytanie – a zadałem to pytanie świadomie 
i z przekonaniem, że musimy ten kontekst uwzględ-
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(senator A. Szymański) był wzrost demograficzny, trzeba rozwiązać bardzo 
wiele problemów. Dzisiaj rozmawialiśmy w jednym 
z punktów na temat programu „Mieszkanie +” i roz-
maitych programów, które mają sprzyjać temu, żeby 
rodziny mogły uzyskiwać w Polsce mieszkania. Ale 
jest również inny problem, problem trwałości polskich 
rodzin, która jest bardzo osłabiona. Rzeczywiście 
jest tak, że 1/3 polskich dzieci wychowuje się w ro-
dzinach, w których rodzice samotnie wychowują 
dzieci, a przeciętna liczba dzieci w takich rodzinach 
to jest jedno dziecko, dlatego że dzieci bardzo trud-
no wychować samotnie. W związku z tym musimy 
również w tym aspekcie zadbać o rozmaite rozwią-
zania pomocowe, niekoniecznie socjalne, ale takie 
jak poradnictwo małżeńskie, poradnictwo rodzinne, 
mediacja, wiele innych, po to, żeby zapewnić trwałość 
polskich rodzin.

Nie będę wymieniał wszystkich rozwiązań, które 
są potrzebne po to, żeby wzrost demograficzny był, 
wskazuję tylko, że sam program socjalny, nawet tak 
bogaty jak 500+, nie wystarczy. Chciałbym również 
wymienić może takie coś, co jest mniej namacalne, 
ale co jest istotne, czyli pewien spokój społeczny da-
jący rodzinom poczucie bezpieczeństwa, które rów-
nież zachęca do tego, żeby swoją rodzinę rozwijać. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Mamy kolejne zgłoszenia do debaty.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Kiedy usłyszałem, że rząd dokonuje przeglądu 

funkcjonowania rozwiązań prorodzinnych, a zwłasz-
cza programu 500+, odebrałem to, przyznaję, z wielką 
nadzieją. Przede wszystkim dlatego, że powinno być 
standardem to, że przeglądamy, jak funkcjonują po-
szczególne rozwiązania. I dobrze, że do tego przystą-
piono. Jednak kiedy zobaczyłem rezultat tego przeglą-
du w postaci ustawy, to muszę powiedzieć, że byłem 
głęboko rozczarowany. Bo jest to przegląd, który nie 
odnosi się, w zakresie samego chociażby programu 
500+, do tych najtrudniejszych kwestii, w ogóle nie 
próbuje ich rozstrzygać. A inne problemy albo pomija, 
tak jak sytuację seniorów w rodzinie, albo proponuje 
takie ich rozwiązania, które zamiast poprawiać, mogą 
komplikować sytuację rodzin.

Przede wszystkim program 500+ nie jest wyra-
zem sprawiedliwości społecznej. Rodziny zamoż-
ne dostają często niemałe pieniądze, jeśli są w nich 
dzieci, mimo że w ogóle, w sensie materialnym ani 

bardzo konkretny zresztą, bo z rozmaitych możliwo-
ści będą mogli korzystać dzięki tym rozwiązaniom.

Cieszę się z tego, że uelastycznia się, stwarza się 
nowe możliwości, jeśli chodzi o tworzenie miejsc 
w żłobkach. O tych potrzebach mówił pan minister 
bardzo dobitnie. Trzeba rzeczywiście bardzo wyraź-
nego ruchu w tym kierunku, żeby te miejsca powstały. 
Oczywiście, również na posiedzeniu komisji powsta-
ła wątpliwość odnośnie do jednego pomieszczenia, 
w którym dzieci mogłyby przebywać. Ale to nie jest 
tak, że to będzie typowa sytuacja, to będzie zapew-
ne zależało od wielkości grupy, czyli liczby dzieci, 
a również od tego, czy rodzice będą wyrażali na to 
zgodę. Bo ta ustawa przewiduje możliwość tworzenia 
rad rodziców, którzy by w rozmaite kwestie bardzo 
mocno wnikali, począwszy od menu, jakie dzieciom 
będzie serwowane, a skończywszy na warunkach, 
w jakich te dzieci przebywają w żłobkach. Myślę, że 
o tym rozwiązaniu mówiliśmy niewiele, chciałbym je 
podkreślić. Rady szkół w szkołach są bardzo ważne, 
rady rodziców, jakie są tutaj przewidywane, w żłob-
kach – mam nadzieję, że to przeniesie się również na 
środowiska przedszkolne – są bardzo ważne, bo ta 
współpraca zespołu w żłobku czy zespołu szkolnego, 
skoro już go wymieniłem, z rodzicami jest niezmier-
nie ważna.

Tak że z jednej strony jest tutaj całe spektrum po-
zytywnych, dobrych rozwiązań, które uwzględniają 
tę perspektywę budżetową i te możliwości państwa, 
które są. Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, 
że w wyniku programu 500+, który spowodował, że 
część ludzi wyszła spod opieki pomocy społecznej 
i nie uzyskuje już pomocy, bo nie ma takiej potrzeby 
dzięki temu programowi, bardzo wielu ludzi dowie-
działo się o różnych formach pomocy, z której mogą 
korzystać, w związku z czym składane są wnioski 
i to są wnioski, które kosztują. I rzeczywiście po-
wstaje problem, że liczba różnego typu pobieranych 
świadczeń rośnie. To są również koszty budżetowe 
i to musimy uwzględniać.

Kończąc, powiem, że chciałbym tego, aby rze-
czywiście rozwiązania prorodzinne w naszym kraju 
rozwijały się, żeby to ponad 3% PKB… żebyśmy 
przewidywali również rozwój wówczas, kiedy to bę-
dzie możliwe, żeby tutaj nie było żadnych zmniej-
szeń. Jak rozumiem, te rozwiązania ustawowe nie 
są zagrożeniem dla tej właśnie wielkości produktu 
narodowego brutto, która jest przeznaczana na rodzi-
nę. Tak że mam nadzieję, że to będzie dobrze służyło 
polskim rodzinom.

Jednocześnie, ponieważ mówiliśmy tutaj o kwe-
stii demografii bardzo dużo i o tym, że dzisiaj ten 
program jeszcze w tej mierze nie daje wyraźnych 
rezultatów, musimy sobie zdawać sprawę, że aby 
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(senator M. Augustyn) Co więcej, jeszcze w tej samej ustawie odmrożenie 
progów ponownie zamrozić. Naprawdę nieuczciwe 
jest mówienie: wyście mrozili i to jest usprawiedli-
wienie dla tego, że my też mrozimy. Naprawdę. Cóż 
to za argumentacja? Dlatego wydaje mi się, że w tym 
zakresie ten przegląd jest za płytki. On nie tyczy 
głównych problemów, które niesie ten program; nie 
naprawia go w tych miejscach, w których powinien 
być koniecznie naprawiony; nie odpowiada na naj-
ważniejsze potrzeby w zakresie pomocy z programu 
500+. Za to próbuje tych, którzy najbardziej tego po-
trzebują, wykluczać dalej i jeszcze bardziej. Tutaj się 
uszczelnia, a tam drzwi są otwarte. Masz 20 tysięcy 
czy 30 tysięcy, a i tak ci się należy. Ale jak jesteś 
matką samotnie wychowującą dziecko i kombinujesz, 
żeby dostać 500 zł, to my cię będziemy sprawdzać 
i ścigać. Taka jest wasza propozycja. Proszę państwa, 
ona jest nie do przyjęcia.

W polityce rodzinnej są też inne problemy, doty-
czące seniorów. Państwo pracujecie, owszem. Zespół 
prof. Uścińskiej pracuje, ale pracuje nad orzecznic-
twem. To jest ważne. To jest pierwszy krok, który być 
może pozwoli zrobić następny, ale potrzeba dalszych 
kroków. Tutaj nic nie jest proponowane.

A to, co dotyczy żłobków… Wiele rzeczy, Panie 
Ministrze, jest absolutnie słusznych. Tam myśmy zro-
bili pierwszy krok, żeby to nie były placówki ochrony 
zdrowia. Wiele rzeczy trzeba uregulować, i państwo 
to podnosicie. Przyda się większy udział rodziców 
oraz wiele innych rzeczy. Super, tak bym powiedział. 
W 80%. Ale niestety zgadzam się ze związkiem 
„Solidarność”, że tam, gdzie chodzi o wypoczynek 
dzieci, tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo sanitarne, 
tam jednak ustępstwa nie powinny pójść za daleko. 
Ja rozumiem tę chęć, żeby żłobków było więcej. Tu 
jesteśmy razem. My się szczyciliśmy tym, ile tych 
żłobków przybyło. Państwo pokazujecie drugą stronę 
medalu, mówiąc: dobrze, ale jeszcze dużo więcej po-
trzeba. Zgoda, akurat pełna zgoda. Tyle tylko że nie 
półśrodkami. Nie tak, że jedna sala będzie udawała 
żłobek, bo to będzie udawanie. To nie będzie praw-
dziwy żłobek. To nie będzie to, o co chodzi. Tak więc 
wydaje mi się, że dobrze by było utrzymać chociażby 
te poprawki, które były, a jeszcze lepiej przyjąć te, 
które proponowała Solidarność – uważam, że bardzo 
słusznie – i które my staramy się wspierać.

I ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć. 
Panie Ministrze, żeby dobrze coś naprawić – a być 
może trzeba przyspieszyć realizację świadczeń 500+ 
dla rodzin przebywających za granicą – trzeba dobrze 
zdiagnozować przyczyny. A pan minister na ten temat 
nie powiedział i konsekwentnie do końca mówił: prze-
niesiemy i zobaczymy, czy się polepszy. Otóż, Panie 
Ministrze, żeby się coś polepszyło, trzeba wiedzieć, 
jaka jest przyczyna, dlaczego to nie gra, dlaczego 
to nie chodzi. Wtedy ewentualnie można liczyć na 

jakimkolwiek innym, tego nie potrzebują. Wszystkie 
badania pokazują, że w rodzinach zamożnych bodziec 
finansowy nie jest pronatalistyczny. To po co? Po co 
my to wydajemy? 

A jednocześnie, Panie Senatorze, w 100% zga-
dzam się, z tezami pańskiego wystąpienia. I na-
wiążę do tej 1/3 samotnych matek wychowujących 
minimum jedno dziecko. Dla nich próg dochodowy 
poniżej najniższego wynagrodzenia? No, to jest na-
prawdę niezrozumiałe. Dlaczego państwo tego nie 
korygujecie? Dlaczego tutaj nie ma zmiany, tej zmia-
ny podstawowej, także w odniesieniu do dzieci nie-
pełnosprawnych? No naprawdę tego nie rozumiem. 
Wszyscy przyjęliby to… Część przyjęłaby to z wiel-
ką ulgą, z wielkim zadowoleniem, inni bynajmniej 
by się nie zmartwili. I myślę, że odczucie społecz-
ne byłoby absolutnie pozytywne. Można by było na 
tym tylko zyskać. Tego państwo nie robicie. Zamiast 
tego proponujecie mechanizm uszczelniający, któ-
ry moim zdaniem jest o tyle nie fair, że różne sytu-
acje życiowe wrzuca do jednego worka, stawiając 
w gronie podejrzanych także tych, którzy z różnych 
przyczyn losowych musieli najpierw zrezygnować 
z pracy u jednego pracodawcy, a potem podjąć ją 
ponownie. Ale, proszę państwa i Panie Ministrze, 
nie to jest przecież podstawową patologią w zakre-
sie dostępności tego programu. Państwo widzicie, 
jak wiele osób, jak wielki jest przyrost… Mówiono 
o tym na posiedzeniu komisji i dzisiaj też, jak wielki 
jest przyrost liczby osób samotnie wychowujących 
i mających jedno dziecko. Dlaczego? Bo tam jest 
największa potrzeba. I zamiast tę niesprawiedliwość 
likwidować, to państwo chcecie zastosować narzę-
dzie, które, zapewniam państwa, będzie absolutnie, 
całkowicie nieskuteczne. Bo sposób na to, żeby do-
stać świadczenie, jest zupełnie inny, prostszy, aniżeli 
wspomniane zwalnianie się. Oczywiście, trudniej 
uchwytny. Tylko czy warto go wychwytywać, zamiast 
wyjść naprzeciw realnej potrzebie rodzin, w których 
rodzic samotnie wychowuje dziecko? Naprawdę? To 
jest nonsens. Zamiast ścigać rodziny, pomóżmy im. 

Pomóc można, jeśli nie w całości, to chociażby 
z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotów-
kę”. Zgodzę się, że on jest trudny dla ośrodków pomo-
cy społecznej, ale ten mechanizm został już wreszcie 
opanowany. Zamiast myśleć o jego likwidacji, spró-
bujmy zastosować go tutaj, żeby nie było tak, jak 
przez lata było w przypadku świadczeń rodzinnych, 
że z powodu trwałych progów przy wzroście docho-
dów kolejna grupa potencjalnych świadczeniodawców 
będzie wykluczana. Nie można Platformy i pierw-
szego rządu Jarosława Kaczyńskiego krytykować 
za to, że zostały zamrożone progi, i utrzymywać ich 
zamrożenie dalej, nie stosując żadnego mechanizmu. 
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(senator M. Augustyn) no znacznie trudniejsza niż sytuacja, w której pełna 
rodzina wychowuje dzieci. Dlatego trzeba poprawiać 
ich sytuację, ale nie da się tego zrobić z dnia na dzień.

Bulwersuje mnie w tej dyskusji jeden fakt. Według 
mojej wiedzy dzieci są dziećmi do osiemnastego roku 
życia. Tu często mówimy, że te świadczenia dla dzie-
ci powinny być do dwudziestego piątego roku życia. 
Możemy je przedłużyć jeszcze bardziej i będzie tak, jak 
we Włoszech: 40-letnia sierotka, bo mamusia umrze, 
tatuś umrze i zostanie cztedziestolatek, który dalej się 
uczy albo dalej żyje na koszt rodziców. Dajmy szansę 
tym młodym ludziom. Jeżeli osiemnastolatek dalej się 
uczy, dostaje stypendia, może iść do pracy… 18-letni 
obywatel to jest już obywatel, który właściwie ma pełne 
prawa wyborcze. On może kogoś wybierać. Mało tego, 
on może kandydować. To jest osoba, która może zakła-
dać własną rodzinę, to jest osoba, która może podjąć 
pracę. Przestańmy robić sieroty z tych studentów, którzy 
często, jeżeli są im potrzebne pieniądze, to pracują. 

Nikt do tej pory nie zrobił tak dużo dla rodzin, 
jak nasz obecny rząd. Uważam, że powinniśmy to 
docenić. Uważam, że powinniśmy głosować za tą 
ustawą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Martynowski 
oraz Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 546, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 546 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senator Bogusławę 
Orzechowską, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

poprawę. Słabo wierzę w to, że przeniesienie tego do 
urzędów wojewódzkich coś w istocie zmieni, chyba że 
jest tak – ale mam nadzieję, że się mylę – że państwo 
celowo wstrzymywaliście pieniądze dla regionów, 
a teraz te pieniądze dla wojewodów się znajdą 2 razy 
takie. Ale byłaby to naprawdę gra ludzkimi losami.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Mam nadzieję, że to nie jest taka gra. W każdym 

razie jestem pełen obaw w zakresie tego, czy te zało-
żenia zostaną spełnione, skoro państwo nie podajecie 
przyczyn opóźnień. 

Może po upomnieniu pana marszałka skończę ta-
kim zdaniem, że program 500+ przyniósł ulgę wielu 
rodzinom, jednak te pieniądze mogłyby być wydane 
mądrzej, przynieść dużo większe korzyści. Zwłaszcza 
tam, gdzie pomoc jest najbardziej oczekiwana, gdzie 
jest najtrudniej, w tej 1/3 rodzin z jednym dzieckiem, 
w których ten jeden jedyny rodzic – wziąwszy pod 
uwagę sytuację funduszu alimentacyjnego – zmuszo-
ny jest pracować i nie może dostać mniej niż najniższe 
wynagrodzenie, a więc właściwie zawsze jest wyklu-
czony z tego programu. Teraz można było to zmienić, 
państwo tego nie robicie, ubolewam nad tym. Trzeba 
to naprawić. Zróbcie to w następnym przeglądzie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Orzechowska.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Do tej pory zawsze mi się wydawało, że opozycja 

jest po to, żeby wykazywać błędy, ale wtedy, kiedy 
jest coś robione prawidłowo, żeby to chwalić, a widać, 
że jesteście państwo chyba totalną opozycją, której 
się nic nie podoba. 

W przypadku tej ustawy też widać, że nic się pań-
stwu nie podoba. Wiadomo, że niezależnie od tego, 
ile pieniędzy by dać, to zawsze będzie za mało i za-
wsze będzie ktoś niezadowolony, zawsze będzie ktoś, 
komu będzie brakowało. Ja też należę do osób będących 
w stanie każde pieniądze, które dostaną, wydać. Myślę, 
że każdy z nas może taką sytuacją się pochwalić.

500+ to nie są jedyne świadczenia, które dostają 
rodziny. To, że rodziny właśnie dla zwiększenia dziet-
ności dostały to dodatkowe świadczenie w postaci 
500+, nie zabrało im innych świadczeń, czyli rodziny 
dostają również zasiłki rodzinne, dostają stypendia, 
dostają świadczenia alimentacyjne. Jasne, że sytuacja 
samotnych matek czy samotnych ojców jest na pew-
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oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)

Tak? Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo króciutko.
Dziękuję pani senator za sprawozdanie. Ta akurat 

ustawa nie wywoływała jakichś większych emocji na 
posiedzeniu komisji.

To jest ważna ustawa. Ona rozszerza krąg ochronny 
roszczeń pracowników, którzy są w trudnej sytuacji, 
gdy firma jest w upadłości, tak żeby z tego można było 
skorzystać. Tak jak pani senator już mówiła, wydłużamy 
okresy referencyjne pomiędzy rozwiązaniem stosunku 
pracy a wypłatą tych świadczeń z 9 do 12 miesięcy. 
Podyktowane to jest m.in. tym, że w wielu przypadkach 
sądy nie były w stanie wydać decyzji w ciągu 9 miesięcy. 
Wydłużamy ten okres referencyjny, żeby pracownik 
miał możliwość z niego skorzystać. Druga kwestia to 
jest kwestia umożliwienia wypłat zaliczek. Zaliczamy, 
jeśli chodzi o możliwość skorzystania ze świadczeń, 
również zaległe urlopy wychowawcze.

Tak że te rozwiązania są propracownicze. I myślę, 
że nie będzie problemu, jeśli chodzi o uchwalenie 
tego. Jest jedna poprawka, którą rząd popiera. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w dniu 11 lipca rozpatrzy-
liśmy ustawę o zmianie ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw-
cy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalno-
ści pracodawcy jest rozszerzenie ochrony roszczeń 
pracowników, którzy z powodu niewypłacalności 
pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz 
świadczeń z tego tytułu, a także przyspieszenie udzie-
lenia pomocy finansowej w związku z faktycznym 
zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.

Do najistotniejszych zmian należą te dotyczące: 
przedłużenia okresów referencyjnych między rozwią-
zaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności praco-
dawcy; katalogu wypłat z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych; wypłat zaliczek na poczet 
przysługujących świadczeń.

Z dotychczasowej definicji eliminuje się podmio-
towe wyłączenie obejmujące małżonka pracodawcy, 
jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka.

Uregulowanie zawiera jedno wyłączenie, które 
dotyczy pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 
fizyczną.

Następuje wydłużenie okresów referencyjnych 
między rozwiązaniem stosunku pracy a datą wystą-
pienia niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 mie-
sięcy. Katalog wypłat niezaspokojonych świadczeń 
pracowniczych będzie obejmował również świad-
czenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, 
w którym ustał stosunek pracy. Ustawa wprowadza 
jednoznaczną regulację odnośnie do wypłat zaliczek 
na poczet przyszłych świadczeń, które mogą być 
wypłacane przy spełnieniu przesłanek niewypła-
calności.

Wprowadzono ponadto zwolnienie z opłat sto-
sunkowych w sprawach z zakresu prawa pracy doty-
czących dochodzenia zwrotu należności powstałych 
w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy. Następuje ono w przypadkach, w któ-
rych wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 
50 tysięcy zł.

Podczas prac legislacyjnych była wniesiona pro-
pozycja poprawki, zgodnie z którą w art. 1 w pkcie 4, 
w art. 12a w ust. 7 w zdaniach pierwszym i trzecim 
wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami 
„fałszywego oświadczenia”. Komisja jednogłośnie 
przyjęła poprawkę i ustawę.
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(wicemarszałek A. Bielan) 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 ma pytań.

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

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

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Staroń. Proszę.

Senator Lidia Staroń:
Ja chciałabym zapytać przedstawiciela rządu w ran-

dze wiceministra. Usłyszałam tutaj ze zdziwieniem, 
że ta ustawa, ten projekt ustawy wykonuje orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem ustawa… Ja 
byłam przedstawicielem w trybunale i wiem, jakie są 
orzeczenia trybunału, choćby to z 5 lutego 2015 r. Pan 
stwierdził zresztą w swoim uzasadnieniu, że projekt 
wykonuje te orzeczenia. A Trybunał Konstytucyjny 
powiedział wprost, że osoby, które nie mają praw do 
lokali, nie powinny i nie mogą być członkami spół-
dzielni. Ta ustawa, ten projekt przewiduje zachowanie 
członkostwa przez osoby mające prawa do lokali, ale 
mało tego, bo wprowadza także możliwość przyjęcia 
jako członków kolejnych osób, które nie mają żadnych 
praw do lokali. Chciałabym, żeby w tym zakresie mi-
nister powiedział mi coś na ten temat. Bo to jest abso-
lutnie niewykonanie orzeczenia trybunału.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator…
(Rozmowy na sali)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do zabrania głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spół-
dzielcze.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 551, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 551 A.

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

Jednocześnie dziękuję panu senatorowi za błyska-
wiczne przemieszczenie się.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury 

zajęła się prezentowaną ustawą. Ustawa ma na celu 
dostosowanie obowiązującego prawa do wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego.

W danej ustawie komisja pochyliła się nad 3 
konkretnymi wyrokami: z dnia 14 lutego 2012 r., 
27 czerwca 2013 r. oraz 5 lutego 2015 r. I w zasa-
dzie tylko w tym zakresie… Tylko ten zakres był 
obrabiany, mówiąc brzydko, a bardziej elegancko – 
obradowany.

W trakcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków, 
żadnych poprawek. 2 uwagi Biura Legislacyjnego nie 
zyskały poparcia strony rządowej.

Można jeszcze dodać, że jest to przedłożenie rzą-
dowe, czyli jest to przedłożenie, które było poprze-
dzone pełną formą konsultacji. W posiedzeniach ko-
misji brały udział organizacje z zewnątrz, organizacje 
przedstawicieli spółdzielców.

Zastrzeżono, co znalazło odzwierciedlenie w po-
parciu większości komisji, że ta konkretna ustawa 
jest tylko odpowiedzią na dostosowanie prawa do 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Innymi słowy, 
w tej konkretnej ustawie nie zajęto się szerzej całym 
zakresem zmian, które w dziedzinie prawa spółdziel-
czego w mniemaniu wielu należałoby wprowadzić.

Po głosowaniu komisja rekomenduje Wysokiej 
Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek. I w gło-
sowaniu… Wszyscy obecni na głosowaniu byli za. 
Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu K. Smoliński) Senator Lidia Staroń:

…w odniesieniu do wypowiedzi ministra. Nie 
będę zadawała kolejnych pytań, szkoda na to czasu, 
bo… No, ta odpowiedź była według mnie poniżej 
krytyki.

Ale, Panie Ministrze, czy pan zdaje sobie spra-
wę z tego, że gdyby ten projekt rzeczywiście został 
przyjęty przez senatorów, to… A jest jeszcze vacatio 
legis! Czy wyobraża pan sobie, ilu tych członków tzw. 
wirtualnych, oczekujących, będzie w Polsce jako, że 
tak powiem, drużyny, które… Nie dość, że one są 
dzisiaj, to po tym będzie ich jeszcze więcej. I dając 
takie uprawnienie, żeby przez rok – ale nieważne, czy 
to jest miesiąc, czy rok – oni nadal byli przyjmowa-
ni… No, to jest regulowane po jednej stronie. A co do 
drugiej strony, to nie ma w tym projekcie nawet cienia 
zapisów mówiących o tym, co będzie z osobami, które 
zapłaciły w 100% za lokale i które nie mają żadnych 
zadłużeń. Co do tego Trybunał Konstytucyjny też 
się wypowiedział – powiedział, że to, co się dzieje, 
to jest wręcz patologia – ale wy tego w ogóle nie 
rozwiązujecie i w ogóle nie bierzecie pod uwagę tych 
osób, które powinny swoje prawa odzyskać.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Ale…)

Ja powiem to, co mam do powiedzenia o projekcie, 
ale uważam, że szkoda czasu na to, by zadawać panu 
pytania. Dziękuję.

(Senator Jerzy Dobrzyński: No, Pani Senator, co 
to jest?)

(Senator Stanisław Kogut: Nie lekceważyć mini-
stra… Może mieć inne zdanie, Pani Senator…)

A słyszał pan taką odpowiedź?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: No, pani senator 
ma…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o spokój.
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Pani senator ma swoje zdanie. Pozwoli pani, że ja 

będę miał inne. Najpierw pani mówiła o członkach 
oczekujących, a teraz pani mówi o kwestii zapłaty za 
mieszkanie. No, to jest inna materia. Proszę dokładnie 
sprawdzić, do którego orzeczenia to się odnosi. Jeżeli 
chodzi o mieszkania zakładowe, no to…

(Senator Lidia Staroń: Panie Ministrze…)
…nikt nie oczekuje od najemców tych lokali, że 

oni zapłacą po raz drugi, absolutnie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Zdaniem rządu i Sejmu, który już przyjął ten 

projekt, rozpatrywana ustawa w pełni realizuje 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Możemy 
oczywiście z różnymi nastawieniami podchodzić 
do różnych rozwiązań, niemniej jednak to rozwią-
zanie, jeżeli chodzi o członkostwo w spółdzielniach 
mieszkaniowych, zostało, że tak powiem, przyjęte 
przez prawników zarówno z Rządowego Centrum 
Legislacji, jak i z biura legislacyjnego Sejmu. 
Dotychczasowi członkowie, którzy nabyli upraw-
nienia członkowskie, zachowują je na zasadzie praw 
nabytych. Nowi mogą być tylko i wyłącznie w takiej 
sytuacji: umawiam się ze spółdzielnią, bo spółdziel-
nia jeszcze nie ma dokonanego naboru na wszystkich 
członków w odniesieniu do tych lokali, które chce 
budować… I najpierw rząd, a potem Sejm uznał, że 
musi być jakiś okres, w którym to mieszkanie czy 
też to potencjalne mieszkanie zostanie zasiedlone 
i zostanie zawarta umowa z członkiem. Został na to 
przyjęty okres 12-miesięczny… Oczywiście można 
dyskutować, czy 12 miesięcy to czas wystarczający, 
czy niewystarczający. Była próba złożenia poprawki, 
żeby to był miesiąc, ale Sejm uznał, że miesiąc to 
jest za krótko – bo czasami trzeba zorganizować 
sobie kredyt, spółdzielnia musi też mieć odpowied-
nią liczbę zgłoszeń od chętnych w odniesieniu do 
budowanego mieszkania. Czyli musi być taki okres, 
gdy chcę zostać członkiem spółdzielni, ale jeszcze 
nie mam lokalu, bo ten lokal… Nie mam ustale-
nia ze spółdzielnią, że na pewno te lokale zostaną 
wybudowane. A więc jest to ten okres, gdy taka 
osoba może oczekiwać na przyjęcie do grona człon-
ków spółdzielni. Jeżeli ten okres – w tym wypadku 
12 miesięcy – minie i nie zostanie zawarta umowa, 
że ten lokal zostanie przydzielony, to wówczas taka 
osoba traci to członkostwo. I naszym zdaniem jest 
to wypełnienie… No, naszym… To znaczy Sejm 
przyjął, że jest to wypełnienie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. A jeżeli ktoś uważa, że tak nie 
jest, to teraz można go realizować tylko i wyłącznie 
w drodze poprawki.

Ja podtrzymuję stanowisko, które prezentował 
rząd, a zostało to przyjęte też przez Sejm, który 
przyjął projekt tej ustawy – no, wówczas projekt, 
a teraz to jest już ustawa procedowana przez Wysoki 
Senat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Lidia Staroń: Ja może jedno zdanie…)
Pani senator. Proszę.
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tu o wartość mieszkania, która jest… Każde miesz-
kanie może mieć inną wartość w zależności od sta-
nu technicznego i lokalizacji. Tam, gdzie te nakłady 
były poczynione… Spółdzielnia musi wykazać, jakie 
te nakłady były, i ma prawo zażądać zwrotu tych 
nakładów. Jeśli takie nakłady nie były poczynione, 
ma miejsce bezpłatne przeniesienie prawa własności 
tego mieszkania na najemcę i on staje się członkiem 
spółdzielni. Dopóki nie jest członkiem, nie ponosi 
innych kosztów poza najmem. To jest jednoznaczne 
i zgodne z orzeczeniem trybunału. Absolutnie nie 
rozumiem, dlaczego… No, może pani mieć inne zda-
nie, ale prawnicy sejmowi i rządowi uznali, że jest to 
zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, myśmy jako Komisja 

Ustawodawcza wstrzymali wykonanie tych 2 wy-
roków Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do 
mieszkań zakładowych i odnośnie do statusu spół-
dzielcy, kwestii tego, kiedy się ten status otrzymuje. 
Czekamy na to, jaki projekt prawa spółdzielczego 
zostanie przedstawiony przez rząd, przez pana. Moje 
pytanie jest następujące… Pan tu przywołał wyrok 
dotyczący mieszkań zakładowych. No, przed tym 
wyrokiem było tak, że najemca mieszkania zakłado-
wego przejętego nieodpłatnie od osoby publicznej… 
Wystarczyło, że zwrócił zaległy czynsz i stawał się 
właścicielem czy też otrzymywał status spółdzielcy 
mieszkania lokatorskiego, posiadał osobowość praw-
ną. Jednak teraz… Ja rozumiem, że wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego należy wykonywać. Moje pytanie 
jest następujące. 

Czy zapisy, które pan minister, ministerstwo pro-
ponuje, które mówią o tym, że aby najemca mógł stać 
się właścicielem mieszkania zakładowego przejętego 
nieodpłatnie przez spółdzielnię, to wystarczy, że nie-
jako zwróci nakłady konieczne. Jeżeli chodzi o for-
mułę prawną, to można zdefiniować, czym są nakłady 
konieczne. Ale w zapisie ustawy, co zaniepokoiło 
mnie w sposób szczególny, jest może nie koniunkcja, 
ale coś podobnego: musi zwrócić nakłady konieczne 
przeznaczone na utrzymanie budynku oraz zwiększa-
jące wartość budynku. Czy według pana ministra nie 
spowoduje to, że spółdzielnie w sposób dowolny będą 
mogły wyznaczać tę wartość? To, co zwiększa war-
tość budynku, to mogą być najróżniejsze elementy. 
I moje pytanie jest takie. Czy ten zapis nie jest zbyt 
swobodny? Przyznam, że Komisja Ustawodawcza 
razem z Komisją Infrastruktury… Kiedy się nad tym 

Senator Lidia Staroń:

Panie Ministrze, nie chcę zabierać czasu, więc jed-
nym zdaniem. Z jednej strony przyjmujecie hurtem, 
gremialnie tych członków, którzy już dzisiaj są, sank-
cjonujecie to, o czym trybunał powiedział, że jest nie-
zgodne z konstytucją, co nazwał patologią… Sentencję 
proszę przeczytać. Wy to sankcjonujecie, pan to sank-
cjonuje, bo to jest pana projekt prawdopodobnie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: To nie jest mój 
projekt. To jest projekt rządowy, przepraszam bardzo.)

Chyba bardziej związków rewizyjnych, które od 
lat zabiegają o takie rozwiązania. Natomiast z drugiej 
strony, Panie Ministrze… Trybunał też się do tego 
odniósł, zapytał, co z ludźmi – o nich tutaj właśnie 
mówimy – którzy zapłacili, ale w pewnym okresie 
utracili prawo do lokalu. Mówimy o osobach, które 
wpłaciły w całości wkład mieszkaniowy, o mieszka-
niach lokatorskich. Ci ludzie nie mają żadnych zobo-
wiązań, a dzisiaj są w sytuacji, w której nie dość, że 
tracą dach nad głową, to jeszcze spółdzielnia może 
im naliczać opłaty tak, jak chce, 2, 3, 4 razy większe 
niż innym, tak zwanym zwykłym członkom. To jest 
powszedniość dzisiaj, tak jest w każdej spółdzielni.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Ale bardzo bym 
prosił, żeby pani senator odniosła się do konkretnego 
zapisu. Bo taką debatę to możemy…)

Ja się odnoszę do konkretnego zapisu, do art. 4 
i art. 31, gdzie to sankcjonujecie. W ogóle nie ma za-
pisu, który dotyczy tej drugiej grupy ludzi, a to jest 
kilkaset tysięcy ludzi w Polsce. O tym mówię, o kon-
kretnych zapisach: art. 4 i art. 31.

Kończąc – bardzo przepraszam, nie chcę zabierać 
czasu – wątek tych mieszkań zakładowych… Pan 
powiedział, że nie chcecie po raz drugi pieniędzy od 
tych ludzi. Chcecie, każecie im jeszcze raz płacić za 
remont, który był dokonany. Uznajecie tylko i wyłącz-
nie premię termomodernizacyjną. Każecie im jeszcze 
raz płacić za remonty, za które już zapłacili, a to są 
ludzie, którzy na bazie ustawy z 1994 r. powinni mieć 
lokatorskie prawo do lokalu. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Pani Senator, jeżeli chodzi o mieszkania zakłado-

we, to Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwier-
dził, że najemcy tych mieszkań zakładowych powinni 
zapłacić nakłady konieczne i użyteczne – tak to jest 
w sentencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
My ten zapis przenosimy do ustawy, piszemy, że mają 
ponieść nakłady koniecznie i użyteczne. Nie chodzi 
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(senator S. Gogacz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani Senator Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. Trochę 

mnie pan sprowokował, mówiąc o prawach nabytych.
Czy nie przeszkadza panu – tu chodzi o prawa 

nabyte, które ci ludzie posiadają – że pozbawia pan 
właścicieli prawa decydowania o tym, czy będą za-
rządzani przez spółdzielnie, czy przez inny podmiot? 
Nie przeszkadza panu art. 26?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Ale tu nigdzie 
nie ma obligatoryjności. Wszędzie jest swoboda po 
stronie członków.)

Panie Ministrze, jestem przekonana, że pan zna…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: I proszę nie 
mówić, że mi coś nie przeszkadza, bo to nie jest mój 
osobisty projekt. To jest projekt rządowy przyjęty 
przez Sejm.)

Panie Ministrze, w tym artykule są określone pra-
wa minimalne tych ludzi. Kiedy ostatnia z osób po-
siada odrębną własność, to wtedy z mocy prawa staje 
się to wspólnotą. I to są prawa słusznie nabyte, które 
dzisiaj obowiązują, także art. 241. Natomiast w tym 
projekcie, który pan przedłożył i którego pan dzisiaj 
broni, pan depcze te prawa nabyte. To jest niezgodne 
z konstytucją, bo pan ustanawia odrębny okres jesz-
cze 3 miesięcy, żeby można było, że tak powiem, czy 
przymusić tych ludzi, czy nie wiem sama, co zrobić, 
żeby jednak to spółdzielnia cały czas miała zarząd 
nad daną nieruchomością. Takich rzeczy nie było 
nigdy. Takich rzeczy nawet nie było, Panie Ministrze, 
w zamierzchłych czasach, a w pana projekcie to się 
znalazło.

I jeszcze jedno słowo. Pan przewodniczący mó-
wił o art. 48. Pan też powiedział o tym, że to jest 
wykonanie orzeczenia trybunału. Ja tylko przypo-
mnę, że w roku 2008 było takie orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, w którym trybunał się odniósł do 
tzw. uwłaszczenia. I wtedy rozumieli to wszyscy 
posłowie, i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i po-
słowie Platformy, wszyscy posłowie, cały Sejm ro-
zumiał, że to jest niesprawiedliwe, że ludzie, którzy 
zapłacili w 100% za swoje mieszkanie, powinni być 
właścicielami, mieć takie prawo, i zmienił to pomi-
mo orzeczenia trybunału. Pomimo tego orzeczenia 
wszyscy zgodnie, cały Sejm zagłosował za tym, żeby 
te przepisy utrzymać.

Natomiast w art. 48, Panie Ministrze… Ja pod-
kreślam, że ci ludzie… To winą spółdzielni jest, że 
oni nie mają spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. Bo inna ustawa już od 1994 r. w art. 9 naka-

zastanawialiśmy, obawialiśmy się, że być może będą 
to nakłady, które uniemożliwią najemcom nabycie 
praw właścicielskich.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Tak jak powiedziałem, Panie Senatorze, my pra-

wie literalnie przyjęliśmy tutaj rozwiązania zapro-
ponowane przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał 
szedł właśnie w tym kierunku ‒ uznał, że pewne 
nakłady muszą być zwrócone. Takie było oczeki-
wanie i taki był kierunek wskazany przez Trybunał 
Konstytucyjny, kierunek, w którym ma iść ustawo-
dawca. I myśmy poszli dokładnie w tym kierunku.

Oczywiście, jeżeli zaistnieje spór, można będzie 
wejść na drogę sądową. To też nie jest wykluczone. 
Jest to roszczenie cywilnoprawne i to może być roz-
strzygnięte w procedurze postępowania cywilnego 
w sądzie. Jeżeli spółdzielnia chce za dużo i lokator, 
który ma być członkiem spółdzielni, uważa, że spół-
dzielnia chce ponad miarę i nie jest w stanie wyka-
zać… Jak nie jest w stanie wykazać nakładów, to 
nie może żądać ich zwrotu. Lokatorowi, przyszłemu 
członkowi spółdzielni ma być przedstawiona właści-
wa kwota tych nakładów, one muszą być wykazane. 
I tu jest droga cywilnoprawna. My nie pozbawiamy 
przyszłych członków spółdzielni, a teraz lokatorów 
drogi cywilnoprawnej, jeśli chodzi o ustalenie wła-
ściwej wartości nakładów. Bo mówimy tylko o nakła-
dach. Ciężko będzie, że tak powiem, literalnie wymie-
nić te nakłady. One mogą być przeróżne. Oczywiście 
zawsze jest droga cywilnego dochodzenia i ustalenia 
wysokości tych nakładów.

(Senator Stanisław Gogacz: A czy nie wystarczyło 
wpisać tu tylko nakładów koniecznych? Czy trzeba 
było dodawać sformułowanie „oraz zwiększających 
wartość budynku”?)

Panie Senatorze, jakieś rozwiązanie trzeba było 
przyjąć. Myśmy uznali, że to jest właściwe. Tak jak po-
wiedziałem, zostało to zaakceptowane przez Rządowe 
Centrum Legislacyjne i Sejm. Ja nie mam nic prze-
ciwko temu, żeby znaleźć lepsze rozwiązanie. Jeżeli 
Wysoki Senat uzna, że ten zapis może być lepszy, to 
ja na pewno nie będę się sprzeciwiał takiemu zapiso-
wi. Dzisiaj materia rozstrzygnięcia jest właśnie taka. 
Uważamy, że ona jest dobra, ale nikt nie zaproponował 
lepszej. Jeżeli będzie lepsza, to ja będę jak najbardziej 
skłonny do tego, by w imieniu rządu ją popierać, ale 
najpierw muszę znać treść zapisu. Na razie jest tu tylko 
pewna kontestacja istniejącego zapisu, więc trudno mi 
w tej sprawie jednoznacznie się wypowiedzieć.
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(senator L. Staroń) dlaczego my ich pozbawiamy możliwości wyboru, 
bo oni chcą mieć wybór. I w bardzo krótkim okresie 
ten wybór mają i nie zabieramy im niczego. Jeżeli 
większość nie zdecyduje, to oczywiście będzie tak 
jak dotychczas. I tu nic się nie zmieni. Jeżeli będzie 
chciała większość… No, jak pani nie ufa większości, 
to trudno, innych rozwiązań nie ma. No, większość 
będzie decydowała.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
(Senator Grzegorz Napieralski: Tak.)
Tak.
Proszę bardzo, senator Napieralski.
(Senator Grzegorz Napieralski: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku. Panie Ministrze, ja uważam, że 
warto zadawać panu pytania i ten czas przeznaczyć…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam 
bardzo…)

(Senator Grzegorz Napieralski: Dobrze, to ja prze-
rwę. Proszę powitać gości.)

Szanowni Państwo, w tym momencie chciałbym 
w imieniu Senatu serdecznie powitać na naszym po-
siedzeniu pana wiceprzewodniczącego Izby Radców 
Japonii, Jego Ekscelencję Akira Gunji wraz z towa-
rzyszącą mu delegacją. Witam także pana ambasadora 
Japonii w Polsce, pana Shigeo Matsutomi. Jest nam 
bardzo miło, że możemy państwa gościć w polskim 
Senacie w czasie oficjalnej wizyty w Polsce.

(Wszyscy wstają) (Oklaski)
Wracamy do toku obrad.
Pytanie zadaje pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, uważam, że czas na tej sali nie 

jest czasem straconym i warto zadawać panu dzisiaj 
pytania. Ustawa jest ważna, istotna. Ruch spółdziel-
czy, nie tylko ten mieszkaniowy, to bardzo ważna 
kwestia w naszym kraju i nie tylko. To nie jest kwestia 
jedynie tradycji, ale również tego, że oddziałuje on 
na najważniejsze obszary naszego życia.

Na tym etapie mam do pana ministra 2 pytania 
ogólne i 1 pytanie szczegółowe związane z tą usta-
wą. Panie Ministrze, zacznę od spraw ogólnych. Czy 
rząd przewiduje takie kompleksowe przejrzenie prawa 
spółdzielczego? To jedno. I drugie pytanie. Co za tym 
idzie, czy jest w zamiarze rządu np. przygotowanie 
systemowych zmian, jeżeli chodzi o spółdzielczość, 
szczególnie spółdzielczość mieszkaniową? Bo to ona, 
jak widać na tej sali, budzi największe emocje i pro-
wokuje do dość obszernej dyskusji.

zywała wszystkim spółdzielniom dać im taki status. 
Wtedy bez łaski byłby art. 12 i byliby właścicielami. 
Pan każe tym ludziom płacić, tak jak podkreślił pan 
przewodniczący, jeszcze raz za rzeczy, za które za-
płacili. Bo za remonty i za te nakłady, o których pan 
mówi, oni zapłacili w tzw. czynszu. Nie powinni być 
najemcami, byli nimi, ale za to już zapłacili.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Po raz kolejny mogę stwierdzić, że parlament uznał, 

że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 
spółdzielnia ma prawo żądać od najemcy zwrotu na-
kładów koniecznych. I to, co po raz drugi przed chwilą 
pani senator powiedziałem, mogę powtarzać i 10 razy: 
Sejm uznał, że to jest wykonanie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Do tego, co było wcześniej, trud-
no w tej chwili się odnosić, do tego, czy pozbawiono 
kogoś jakichś uprawnień, czy nie. Pani na 2008 r. się 
powołuje. Powtarzam po raz kolejny: Sejm uznał, że 
takie rozwiązanie jest właściwe.

Kwestia administrowania nieruchomością, jeżeli 
chodzi o to, kto ma decydować… To jest tylko i wy-
łącznie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Mieliśmy 
takie listy i oczekiwania członków spółdzielni. Są 
tacy, którzy chcą, żeby w tym zakresie obowiązy-
wały przepisy dotyczące wspólnoty, wtedy powstaje 
wspólnota, ale są też tacy… I tu jest swoboda. Jak 
będą chcieli, to mogą przegłosować, że nadal będzie 
zarządzała spółdzielnia, bo wcześniej takiej możliwo-
ści nie było. My tylko dajemy uprawnienie. Dajemy 
uprawnienie członkom spółdzielni czy byłym człon-
kom, którzy są właścicielami, że spółdzielnia może 
zarządzać tym budynkiem. Jeżeli nie będą chcieli, to 
nie będą, jeśli przez 3 miesiące nie podejmą decyzji, 
to automatycznie wchodzi ustawa o wspólnotach… 
przepisy kodeksu cywilnego. A jeżeli taka decyzja zo-
stanie podjęta… To jest bardzo krótki okres. Musi być 
duża mobilizacja tych ludzi, żeby oni w tym czasie 
taką decyzję podjęli. Jeżeli nie podejmą, to oczywi-
ście są przepisy ogólne, czyli dotyczące wspólnoty. 
Natomiast jeżeli będą chcieli… No, musi być więk-
szość, tak? No, jak dać większą swobodę ludziom…

(Senator Jan Dobrzyński: Muszą chcieć.)
Tak, muszą chcieć, musi większość przegłoso-

wać, żeby spółdzielnia zarządzała. Zatem nie widzę 
tu żadnego naruszenia czyichkolwiek praw, jest tu 
tylko danie uprawnień, z których członkowie mogą 
skorzystać lub nie. Jak będą chcieli, to skorzystają, 
jak nie będą chcieli, to nie skorzystają. Jak mówię, 
dużo osób, członków spółdzielni do nas się zwracało, 
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(senator G. Napieralski) dyskusji czy jeszcze na posiedzeniu komisji pojawiły 
się poprawki…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak, tak…)

…to czy można by było ten czas wydłużyć? Bo jak 
rozmawia się z przedstawicielami ruchu spółdzielcze-
go, to oni mówią: okej, jeżeli tak zostanie to przyjęte 
przez parlament, to my się do tego dostosujemy, tylko 
w wielu kwestiach będziemy musieli dokonać bardzo 
wiele zmian. I chodzi o oto, żeby przygotować do tego 
ludzi, przygotować regulaminy czy prace spółdzielni 
mieszkaniowej, żeby nie było tak, że zakończy się to 
z krzywdą dla ludzi, bo ktoś czegoś nie zdąży zrobić 
przez to, że będzie na to tak mało czasu. Czy wtedy 
można by było ten czas po prostu wydłużyć?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Ustawa przewiduje wejście w życie przepisów po 

upływie 3 miesięcy, z kilkoma wyjątkami. Wydaje mi 
się, że to jest okres wystarczający, ponieważ tekst już 
od dłuższego czasu jest, że tak powiem, znany szeroko 
rozumianemu ruchowi spółdzielczemu. Wydaje mi się, 
że nie ma tutaj obawy, że będzie na to za mało czasu. 
Te przepisy, które wchodzą w życie… Ja nie widzę tutaj 
zagrożenia – jako przedstawiciel rządu, bo, podkreślam 
po raz kolejny, nie reprezentuję tutaj swojego stanowi-
ska – w związku z którym trzeba byłoby wydłużać ten 
czas. Ale też nie było takich głosów, nie dotarły przy-
najmniej do ministerstwa, do departamentów, które 
się tym zajmują, głosy, że jest za krótki okres vacatio 
legis. Jeżeli jakiś wniosek w tym zakresie będzie, to 
ja jestem otwarty w związku z tym, że reprezentuję 
ministra infrastruktury, ale takich głosów nie mieliśmy.

(Senator Grzegorz Napieralski: Czy ja mogę zadać 
jeszcze jedno pytanie?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Napieralski:
To jeszcze jedno pytanie, Panie Ministrze, jeżeli 

pan pozwoli.
Moje pytanie jest takie. Szczególnie w kontekście 

dzisiejszej naszej porannej dyskusji, kiedy rozma-
wialiśmy o programach mieszkaniowych, i całej dys-
kusji, która przetoczyła się na tej sali, nie chcę tutaj 
tego powtarzać… Ale w tym kontekście chciałbym 
zapytać, ponieważ pojawiły się w pańskiej wypowie-
dzi, również w wypowiedzi senatora sprawozdawcy, 
kwestie dotyczące właśnie programu mieszkaniowe-

Teraz wracam do ustawy, nad którą procedujemy. 
Panie Ministrze, w toku prac, również na poziomie 
rządu, ale potem w parlamencie, w Sejmie, a także 
w Senacie, pojawiły się różne rozwiązania i poprawki. 
Mam w związku z tym do pana takie szczegółowe py-
tanie. Czy według pana opinii i wiedzy jest możliwe, 
aby ustawa weszła w życie, gdyby te wszystkie po-
prawki zostały uwzględnione przez senatorów, gdyby 
one się pojawiły… Czy według pana wiedzy i pana 
opinii jest możliwość przesunięcia terminu wejścia 
w życie ustawy, tak aby spółdzielnie mieszkaniowe 
mogły się do tego swobodnie przygotować? Chodzi 
o to, żeby nie było zamieszania, bo to zamieszanie 
mogłoby bardzo źle wpłynąć, szczególnie na tych, 
którzy mieszkają, którzy na co dzień są związani ze 
spółdzielnią mieszkaniową. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Jeśli chodzi o ogólne stwierdzenie, o które pan 

senator pytał, to tak, w Narodowym Programie 
Mieszkaniowym zawarty jest zapis stanowiący, że 
w 2018 r. nastąpi gruntowna analiza dotychczasowych 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
która jest w naszej gestii, ale również prawa spółdziel-
czego, które przecież też ma zastosowanie w tym za-
kresie. Wówczas, również po analizie funkcjonowania 
tej zmienionej ustawy, chcemy dokonać gruntownego 
przejrzenia przepisów i wystąpić do Sejmu z propo-
zycją ponownej zmiany przepisów, jeżeli z tej analizy 
wyniknie, że istnieje taka konieczność. Nie wykluczam 
tego. Uważam, że w każdym czasie warto analizować 
przepisy. Te zmienione też już zaczną obowiązywać, 
będą zmienione przepisy związane z lustracjami itd. 
My chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Tak 
że przewidujemy taki kompleksowy przegląd, analizę 
i ewentualnie wystąpienie z propozycjami zmian, łącz-
nie z ministerstwem gospodarki czy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o prawo spółdzielcze, 
bo tu też część przepisów będzie wymagała zmiany.

A drugie pytanie właśnie mi umknęło.

Senator Grzegorz Napieralski:
Powtórzę, Panie Ministrze, nie ma żadnego pro-

blemu. Ono jest bardzo szczegółowe. Gdyby tak się 
wydarzyło, że w czasie prac nad ustawą, dzisiaj, w tej 



174

45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

(senator G. Napieralski) sobą kierunki. Został utrzymany taki zapis, jaki był, 
jedynie to vacatio legis zostało skrócone. Na razie, 
tak jak powiedziałem, nie było sygnałów, że może to 
spowodować jakieś problemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Lidię Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przed chwilą pan minister powiedział, że ruch 

spółdzielczy jest za tą ustawą. Absolutnie zaprze-
czam. Wszystkie organizacje, z którymi rozmawia-
łam – wystarczy zobaczyć, jakie listy wysyłały różne 
organizacje do parlamentu – są przeciwko tej ustawie. 
To jest projekt, który nigdy nie powinien ujrzeć świa-
tła dziennego.

To jest ustawa, która tak naprawdę nie ma nic 
wspólnego z wykonaniem orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Mówię o orzeczeniu, bo większa 
część ustawy dotyczy orzeczenia z 5 lutego 2015 r. 
Ja byłam przedstawicielem grupy posłów i wiem, że 
rzeczywiście od lat trudno jest zmienić te przepisy. 
Jest bardzo trudno, dlatego że po jednej stronie są 
spółdzielcy, którzy nie mają zaplecza polityczne-
go, którzy są tak naprawdę emerytami, rencistami 
i bardzo często ludźmi ubogimi, a po drugiej stronie 
jest zorganizowana, bardzo sprawnie działająca gru-
pa. To są związki rewizyjne, to jest Krajowa Rada 
Spółdzielcza. Oni są dużo mocniejsi i mają pieniądze, 
bo zebrali na ten cel wiele milionów złotych. Dlatego 
tak trudno było zmienić to w Sejmie i dlatego po-
szliśmy do Trybunału Konstytucyjnego. Chcieliśmy, 
żeby trybunał zobaczył, że członkowie spółdzielni 
są pozbawieni elementarnych, podstawowych praw.

Pierwsza rzecz, o której Trybunał Konstytucyjny 
przesądził… Trybunał potwierdził wszystkie nasze 
zarzuty. Chodzi o sprawę związania członkostwa z lo-
kalem. Dzisiaj jest tak, proszę państwa… To dotyczy 
naprawdę milionów ludzi. To nie są pojedyncze osoby. 
W najbliższych dniach będziecie decydowali o ich 
losie, o ich majątku, o ich życiu. My widzimy, jak to 
wszystko na dole wygląda.

Pierwszą rzeczą, o której przesądził trybunał, była 
sprawa związania prawa do lokalu z członkostwem. 
Dzisiaj niestety jest tak, że jeżeli ktoś jest członkiem 
spółdzielni i w pewnym momencie życia, np. z powo-
du kłopotów finansowych… Ale nie chodzi tu tylko 
o kłopoty finansowe. Może być tak, że ktoś jest zbyt 
dociekliwy i np. bardzo często chodzi do zarządu, 
gdzie dopytuje o różne rzeczy. Takich sytuacji jest 
mnóstwo. I wtedy jest możliwość wykluczenia go ze 

go i współpracy ze spółdzielniami. I jest taki jeden 
przepis – ja będę mówił o tym w wystąpieniu – który, 
gdyby wszedł w życie, gdyby poprawka Sejmu została 
zaakceptowana przez Senat, powodowałby bardzo 
duże zmiany kadrowe. Tam chodzi tak naprawdę 
o lustrację spółdzielni mieszkaniowych. I gdyby ten 
przepis został wprowadzony, mogłoby się wydarzyć 
tak, że po prostu spółdzielnie nie zdążyłyby się przy-
gotować albo przeszkolić ludzi, czyli nie byłoby odpo-
wiednio przeszkolonych ludzi, którzy mogliby takiej 
lustracji dokonywać. 

I czy w takim przypadku, gdyby ten zapis został 
po prostu utrzymany, można by było np. o kolejne 
3 miesiące czy o jakiś inny termin przedłużyć wejście 
w życie tej ustawy, tak aby spółdzielnie mogły się do 
tego dobrze i solidnie przygotować?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Trudno mi tu jednoznacznie stwierdzić. Myśmy… 

tzn. rząd zaproponował, żeby okres wejścia w życie 
tego przepisu był dłuższy. W ostatnim momencie zo-
stała zgłoszona poprawka w Sejmie, która uzyskała 
akceptację większości Izby. Nie dotarły jeszcze do nas, 
do rządu sygnały ze strony związków rewizyjnych, że 
mogą być z tym jakieś problemy, tak że nie wiem, czy 
one rzeczywiście będą. Wcześniej w przypadku dłuż-
szego okresu vacatio legis nie było takich zgłoszeń, te-
raz ten okres został skrócony, określono, że te przepisy 
wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Nie dotarły do nas 
sygnały ze strony żadnego związku rewizyjnego czy 
związku spółdzielczego. Jakieś rozmowy telefoniczne 
były, ale ja ich nie prowadziłem… Niektórzy posłowie 
stwierdzili, że duże związki spółdzielcze nie widzą 
problemów, ale są małe regionalne związki, które też 
prowadzą lustrację i one się obawiają, że rzeczywiście 
ta ilość wyłączonych z lustracji lustratorów może być 
tak duża, że może być problem z tymi lustracjami. 
Ale to na razie są sygnały, które… Kilku posłów, że 
tak powiem, otrzymało takie sygnały w rozmowie te-
lefonicznej. Oficjalnie żadna organizacja spółdzielcza 
nie zwróciła sią do nas, że z tym może być problem. 
Rzeczywiście dosyć znaczna część lustratorów będzie 
wykluczona. Z tym że w debacie sejmowej były dwa 
kierunki. Jeden kierunek był taki, że należy jeszcze 
zaostrzyć dotychczasowe przepisy i wyłączyć z tej 
możliwości członków rodzin członków zarządu i osób 
bezpośrednio podlegających… A drugi kierunek był 
taki, żeby zawęzić dotychczasowe przepisy tak, żeby 
to dotyczyło tylko członków zarządu, ale żeby już in-
nych osób nie było… Tak że to są dwa sprzeczne ze 
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(senator L. Staroń) swoich pieniędzy. Jeżeli odkładałeś na fundusz re-
montowy – wskazał to – a są to środki celowe, to one 
się tobie należą, spółdzielnia winna je zwrócić. Nie 
wykorzystała, to zwraca; odchodzisz ze spółdzielni, 
należą ci się pieniądze.

Dzisiaj na podstawie tych niekonstytucyjnych 
przepisów mamy orzeczenia, choćby w przypadku 
Łodzi i spółdzielni „Czerwony Rynek”, gdzie ludzie 
stracili 500 tysięcy zł. Stracili, bo takie jest prawo, 
prawo niezgodne z konstytucją. Co jeszcze jest w tym 
projekcie, który – podkreślam – nie ma nic wspólnego 
z wykonaniem orzeczenia trybunału?

Panie Ministrze, nie chcę używać mocnych słów, 
bo mam nadzieję, że te poprawki, które złożę – bo 
wiem, że mam jeszcze dodatkowy czas – i o których 
parę słów powiem, państwo przyjmiecie, więc nie 
będę używała takich słów. Jednak nigdy się nie spo-
dziewałam, że może wyjść projekt, który cofa spół-
dzielczość już nawet nie do PRL, jak powiedziałam, 
do jakiegoś głębokiego… Niektórych rzeczy, które 
są w projekcie, nie było nawet wcześniej. Zabieramy 
pieniądze. W XXI w. zabieramy ludziom pieniądze. 
Fundusz remontowy wam się nie należy. Pan tutaj 
powiedział, myślę, że myląc administrację z zarzą-
dem, bo administrowanie i zarząd to co innego… 
I to nie jest sprawa wyboru. W art. 241 jest sprawa 
wyboru, Panie Ministrze. Natomiast w art. 26 jest 
zupełnie co innego. Ale pan narzuca… Tam, gdzie 
spółdzielnia już nie ma żadnej własności, ani jednego 
lokalu… Nawet dzisiaj nie ma tych przepisów. Tu są 
prawa nabyte. Ale przecież w swoim projekcie pan to 
narzuca. Pan mówi: proszę bardzo, zastanówcie się, 
bo jednak lepsza jest spółdzielnia. No, takich rzeczy 
nie ma nawet dzisiaj, nie było nawet wcześniej.

Jeszcze raz wspomnę o tych mieszkaniach zakła-
dowych. Proszę państwa, o tym mówi inna ustawa, 
mówi o tym w art. 9, od roku 1994. Wszystkie miesz-
kania, które były wcześniej mieszkaniami zakładowy-
mi… To są zazwyczaj mieszkania na Śląsku, chociaż 
nie tylko, bo są różne zakłady. Ja w Olsztynie mam 
zakład, który wcześniej należał do OZOS, w przypad-
ku którego przejęto zupełnie bezpłatnie 18 budynków. 
Grupa pewna to przejęła, zawiązała stowarzyszenie.

To też jest strasznie niesprawiedliwa ustawa, ale 
ona została przegłosowana jeszcze wtedy, jak mini-
strem była pani Blida. Ludzie, pomimo że te miesz-
kania wypracowali, tworzyli fundusz, zapłacili za nie, 
dzisiaj muszą płacić wartość rynkową. A te miesz-
kania, które poszły do spółdzielni, że tak powiem 
kolokwialnie… Wtedy rządziła ustawa, która mówiła 
w art. 9, że spółdzielnia winna tym osobom ustanowić 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Jakby mieli 
to spółdzielcze prawo, jakby zarządy wykonały to, co 
mówiło prawo, to nie byłoby problemu, dzisiaj mo-
gliby być właścicielami. Tymczasem to rozwiązanie, 
ten art. 48, każe dzisiaj tym ludziom płacić jeszcze 

spółdzielni. Co to powoduje? Jeżeli takie wyklucze-
nie jest skuteczne, to jego konsekwencją jest utrata 
prawa do lokalu. I taka osoba, podkreślam to, Panie 
Senatorze, mimo że zapłaciła za swoje mieszkanie, że 
ono jest w całości spłacone, że spłacono tzw. wkład 
mieszkaniowy… Tu chodzi o stuprocentowe koszty 
budowy. Ta osoba zapłaciła spółdzielni. Spółdzielnia 
nie dołożyła do tego złotówki. I taka osoba traci prawo 
do lokalu.

Jakie są tego konsekwencje? Jeżeli zarząd spół-
dzielni pójdzie z powództwem do sądu, to taka osoba 
będzie miała orzeczoną eksmisję. Takich eksmisji są 
w kraju tysiące, dziesiątki tysięcy. To nic, że czło-
wiek zapłacił. To nic, że zapłacił za swój lokal. On po 
prostu traci dach nad głową. Jest bardzo dużo takich 
rodzin. Ja mogę przytoczyć przykłady takich rodzin. 
Jedna z nich, proszę państwa, w tej chwili wylatuje na 
bruk. Ona nie ma żadnych długów, nie ma zadłużenia, 
ale wylatuje na bruk dlatego, że Sejm przegłosował 
właśnie taką ustawę. Tu jest potrzebna refleksja.

A co jest z drugiej strony? Z jednej strony mamy 
ludzi, którzy nie mają prawa do lokalu, a z drugiej 
strony mamy tzw. członków oczekujących, wirtu-
alnych członków, których są tysiące. W projekcie 
sankcjonujemy wszystkich, te tysiące, te drużyny, 
które przychodzą na zebrania i karnie głosują tak, 
jak każe prezes, zapewniając mu czasami dożywo-
cie w rządzeniu. Jeżeli ten projekt to usankcjonuje… 
Nie, on idzie dalej, on mówi: nie tylko sankcjonujemy 
w tym punkcie zero – chodzi o vacatio legis, kiedy 
wchodzi ustawa – ale jeszcze bierzemy nowych, nie 
tych, którzy mają prawo do lokalu, tylko bierzemy 
nowych, którzy się do nas zgłoszą, i dajemy im rok. 
No, proszę bardzo, rok jeden, rok drugi, rok piąty. 
To nie ma nic wspólnego z wykonaniem orzeczenia 
trybunału. Trybunał powiedział: masz prawo do lo-
kalu. Pochodną, konsekwencją tego prawa jest człon-
kostwo. To pierwsza kwestia, która jest niezwykle 
ważna. Ale powiedział też o kolejnej kwestii, i to 
w sentencji. Ja nawet ją przytoczę: spełnienie dodat-
kowych warunków – wskazał to – tj. wniesienie za-
deklarowanych w deklaracji udziałów i wkładu, a tak-
że innych ewentualnych warunków statutowych, nie 
może być przesłanką konstytutywną, od spełnienia 
której uzależnione jest przyjęcie w poczet członków. 
To powiedział trybunał. Przytaczam to z sentencji 
Trybunału Konstytucyjnego.

Co jeszcze powiedział trybunał? Powiedział wła-
śnie o tych ludziach: masz lokal, jesteś członkiem, 
nie masz lokalu, nie jesteś członkiem. Ale powie-
dział jeszcze o ważnej kwestii, którą poruszyliśmy. 
Bo przesądził, że te przepisy, o których mówię, są 
niezgodne z konstytucją. Powiedział o jeszcze bar-
dzo istotnej sprawie, powiedział: masz też prawo do 
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(senator L. Staroń) Senator Michał Potoczny:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja nie będę emocjonalnie się odnosił, jedynie 

przedstawię fakty, które zaistniały w dniu wczoraj-
szym i których wyniki chcę państwu pokazać.

Otóż wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji 
Infrastruktury, w którym jako gość brałem udział, 
nie zabierałem głosu. Na posiedzenie komisji zapro-
szono bodajże 7, 8 osób będących przedstawicielami 
związków czy raczej takich, no… To w istocie nie są 
związki, to są organizacje zrzeszających się członków 
spółdzielni, którzy uważają, że obecny kształt prawa 
spółdzielczego nie jest dla nich ani satysfakcjonujący, 
ani sprawiedliwy.

Ja po takiej… To znaczy posiedzenie komisji od-
było się przedwczoraj, przepraszam. Wczoraj z kolei 
zaprosiłem tych samych ludzi, może było ich już 9, 
zwołałem posiedzenie takiej grupy, którą utworzy-
łem 3 miesiące temu, jest to grupa, która zajmuje się 
prawem spółdzielczym. Generalnie ci przedstawiciele 
mieszkańców – duża ich część, połowa pochodziła 
z Warszawy, ale byli też z innych większych miast – 
przedstawili mi propozycje poprawek, które według 
nich mogłyby nieco rozwiać ich wątpliwości w sto-
sunku do projektu rządowego.

Na początku były to 4 poprawki, doszły kolejne 
2, w sumie chciałbym państwu zaprezentować 6 tych 
poprawek. Dodam jedynie, że jeszcze wczoraj tę całą 
grupę spółdzielców, członków spółdzielni, reprezen-
tujących różne spółdzielnie, umówiłem z legislatorką, 
która tym się zajmuje, panią Aldoną Figurą, która 
wydała opinię na temat tych poprawek. Opinia mówi 
mniej więcej tyle, że żadna z poprawek nie wykracza 
poza zakres zgłoszonej przez ministerstwo poprawki 
do ustawy. Niektóre z nich, praktycznie 4, w żadnym 
zakresie nie zmieniają relacji między poszczególnymi 
artykułami, jedynie 2 wymagają minimalnego do-
pracowania z pozostałymi artykułami z propozycji 
ministerialnej.

Pozwolę sobie je szybko odczytać.
Poprawka nr 1. Art. 1 pkt 1 w zakresie art. 3 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Członkiem spółdzielni 
może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolno-
ści do czynności prawnych lub miała ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, której przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa 
któregokolwiek z wymienionych praw albo będąca 
założycielem spółdzielni”.

Od razu przytoczę uzasadnienie. W wyniku wyro-
ku z 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do-

raz. Zaraz powiem, na czym polega ta opłata. Polega 
ona na tym, że… Ten projekt ministerialny, minister-
stwa infrastruktury to jest projekt, który każe im, 
pomimo że oni partycypowali i zapłacili za remont… 
Ministerstwo mówi tak: „Macie zapłacić jeszcze raz. 
No, ewentualnie damy wam łaskawie bonifikatę, ale 
to tylko to, co dołożyło państwo w premii”. A resz-
ta? Premia to 25%. A reszta, 75%? Proszę zapłacić. 
Jeszcze raz. Tak więc to jest to.

Ja się zastanawiam… Tutaj było też o programie 
mieszkalnictwa. Panie Ministrze, ja złożyłam to 
zawiadomienie do CBA, bo ja się zastanawiam. Ta 
sytuacja wygląda tak… Zna pan pewnie tę spółkę 
z siedzibą w Gdańsku, w mieszkaniu spółdzielczym, 
5 tysięcy kapitału. Ten wasz ruch społeczny, bo ruch 
społeczny, który konsultował, to są związki rewizyjne 
i Krajowa Rada Spółdzielcza… Ruch społeczny już 
do spółdzielni, do wszystkich spółdzielni rozesłał 
informację, że tym beneficjentem, który będzie fir-
mował ten projekt…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
czas upłynął.)

Już kończę.
…To jest ta spółeczka. Więc tak to wygląda.
Ale ja – ponieważ o poprawkach powiem, Panie 

Marszałku, jak mi pan udzieli jeszcze raz głosu – tyl-
ko, proszę państwa, przeczytam na koniec parę zdań. 
Znalazłam je na jakimś forum, gdzie była krótka no-
tatka po przegłosowaniu przez Sejm tej ustawy. Ja 
nawet nie wiem, kto to jest, czy to mężczyzna, czy 
kobieta, podpisała się lub podpisał się Emma. I ona 
pisze tak, to jest kilka zdań: „To przygnębiające, kie-
dy bezpośrednio widzimy osoby wydające najgorszy 
wyrok na olbrzymią grupę zwykłych, bardziej lub 
mniej świadomych, spółdzielców. I to w sprawach 
najwyższej wagi. Znudzone twarze”…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
proszę zmierzać do konkluzji. Będzie pani miała pra-
wo do dodatkowego czasu.)

Dwa zdania, już kończę.
„Znudzone twarze, wyluzowane, wręcz wyuzdane 

pozy… Głosują tak, jak im kazano, nie biorąc żadnej 
odpowiedzialności za skutki ich ukierunkowanych 
lub wręcz bezmyślnych działań. Czy oni wiedzą, jak 
bardzo krzywdzą bezbronnych ludzi? Czy w ogóle 
mają jakieś ludzkie sumienia? Czy jest coś w stanie, 
oprócz pieniędzy, zmienić ich tok myślenia i postę-
powania? Bezradnie pytam, w jakim kraju i społe-
czeństwie obecnie żyjemy”. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze teraz pan senator Potoczny.
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(senator M. Potoczny) przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez 
niego… I teraz pkt 1: „spłaty zadłużenia z tytułu 
świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu”; 
pkt: 2: „wpłaty wkładu budowlanego”. I lit. a: „wy-
noszącego 5% wartości odtworzeniowej lokalu obli-
czanej w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych ogłaszany przez wojewodów na podsta-
wie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, jeśli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła 
budynek nieodpłatnie”; lit. b: „stanowiącego kwotę 
określoną przez zarząd spółdzielni w wysokości pro-
porcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego 
lokalu, wynikającą ze zwaloryzowanej według war-
tości rynkowej ceny nabycia budynku w przypadku, 
gdy spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Walne 
zgromadzenie może jednak podjąć uchwałę o zasa-
dach udzielania i wysokości bonifikaty od kwoty, 
o której mowa powyżej”.

Ust. 2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a i b, spółdzielnia mieszkaniowa ewidencjonuje 
na koncie funduszu remontowego nieruchomości, 
w której znajduje się lokal przenoszony w odrębną 
własność.

Ust. 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przy-
sługuje również osobie bliskiej w stosunku do najem-
cy, o którym mowa w ust. 1. Roszczenie to podlega 
dziedziczeniu.

Ust. 4. Kaucję mieszkaniową zaliczaną na poczet 
wkładu budowlanego waloryzuje się wskaźnikiem 
liczonym jako iloraz wniesionej kaucji i średniej płacy 
w roku, w którym kaucja została uiszczona. Kwota 
zwaloryzowanej kaucji stanowi iloczyn wskaźnika 
waloryzującego i średniej płacy w roku poprzedzają-
cym umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu. 
W przypadku gdy tak zwaloryzowana kaucja jest 
wyższa niż wkład budowlany przewidziany do zapła-
ty, zwaloryzowaną nadwyżkę spółdzielnia mieszka-
niowa zwraca najemcy.

Ust. 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynno-
ści notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, 
o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postę-
powaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, 
na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia 
własności lokalu.

Ust. 6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czyn-
ności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umo-
wy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę.

W uzasadnieniu: zasady wykupu dawnych miesz-
kań zakładowych zaproponowane w poprawce zgodne 
są z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach 
zbywania mieszkań będących własnością przedsię-
biorstw państwowych, niektórych spółek handlowych 

puszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej 
podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności 
lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, 
jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji. W związku 
z proponowanym uchyleniem art. 4 projektu ustawy, 
druk nr 1624, konieczna staje się zmiana brzmienia 
niniejszego przepisu.

Poprawka nr 2. W art. 1 pkt 1 w zakresie art. 3 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Członkiem spółdzielni 
może być osoba prawna, której przysługuje spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej 
własności lokalu lub ekspektatywa któregokolwiek 
z wymienionych praw albo będąca założycielem spół-
dzielni”.

Uzasadnienie: również w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 r. orzeczono, że 
art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do-
puszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej 
podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności 
lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, 
jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji. W związku 
z proponowanym uchyleniem art. 4 projektu ustawy – 
druk nr 1624 – konieczna staje się zmiana brzmienia.

Poprawka nr 3. W art. 1 w pkcie 2, w art. 31 w ust. 3 
wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „3 mie-
sięcy”. I brzmienie: „Członkostwo spółdzielni ustaje 
po upływie 3 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet 
członków spółdzielni, jeżeli członek spółdzielni nie 
zawrze umowy o budowę lokalu, o której mowa 
w art. 10 lub art. 18, lub umowy o ustanowieniu spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego”.

I uzasadnienie. Celem poprawki jest skrócenie 
z 12 miesięcy do 3 miesięcy czasu trwania człon-
kostwa w spółdzielni członków, którzy nie zawarli 
umowy o budowę lokalu lub umowy o ustanowieniu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa. Ograniczy to sy-
tuacje, kiedy to członkami spółdzielni mającymi pra-
wo decydować o jej sprawach pozostają osoby przy-
padkowe, które być może nie zawrą umowy o budowę 
lokalu, popularnie zwane członkami oczekującymi.

W poprawce nr 4 nowe brzmienie otrzymuje art. 1 
pkt 14 art. 48.

Ust. 1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego 
lokalu mieszkalnego, który to lokal przed przejęciem 
przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem 
przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby 
prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, 
spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę 
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(senator M. Potoczny) i jeżeli ludzie są zaangażowani w spółdzielczość, to 
spółdzielnia naprawdę kwitnie. Wtedy tak naprawdę 
łatwiej jest naprawić windę, łatwiej jest wymienić 
okna, nawet jeżeli budynki są stare, czy docieplić 
te bydynki. Jest taniej, jest prościej, bo ktoś potrafi 
to zrobić, ktoś tym zarządza, a ludzie tak naprawdę 
wyrażają na to swoją zgodę.

Bardzo też proszę w czasie tej dyskusji i w czasie 
głosowania nad poprawkami wziąć pod uwagę to, 
że to nie jest tak, iż spółdzielnie mieszkaniowe – 
szczególnie mieszkaniowe, bo to o nich najczęściej 
się mówi i to one budzą najwięcej emocji – to relikt 
przeszłości, coś, co było związane tylko i wyłącznie 
z tamtym systemem, czyli z Polską Ludową, bo to nie-
prawda. Tak jak powiedziałem wcześniej, ruch spół-
dzielczy wywodzi się w ogóle spoza naszego kraju, 
ale i w Polsce jest od wielu, wielu lat – zaistniał jesz-
cze przed II wojną światową czy nawet przed I wojną 
światową i ma swoje naprawdę głębokie tradycje.

W kontekście… Tu jeszcze wrócę do swojego 
pytania. W kontekście dzisiejszej porannej dysku-
sji, kiedy mówiliśmy o bardzo ważnym programie 
dotyczącym budowy mieszkań… Jeżeli faktycznie 
spółdzielnie mieszkaniowe mają być zaangażowane 
w ten program i będzie tu współpraca, to będzie to 
dobre. Tak uważam. Dobrze, że ruch spółdzielczy się 
w to angażuje, bo, po pierwsze, będziemy mieli nad 
tym kontrolę, a po drugie, ten program będzie wtedy 
bardziej sprawny. Mieszkań do wybudowania jest 
naprawdę bardzo dużo, a spółdzielnie mieszkaniowe, 
powiedzmy to sobie szczerze, mają w tej sprawie bar-
dzo dobre doświadczenie. Oni to wszystko wiedzą, 
bo to robią, bo budują mieszkania.

Apeluję, abyśmy w trakcie pracy nad ustawą starali 
się wyważyć racje. Jeżeli faktycznie są popełniane 
błędy, to czy jest coś złego w tym, żeby w tych prze-
pisach eliminować takie możliwości? Chodzi o to, 
żeby zły człowiek w złym miejscu nie popełniał błę-
dów. Starajmy się sporządzić takie przepisy, które 
pozwolą na to, aby zarządy spółdzielni faktycznie 
mogły rzetelnie pracować i rozwijać się, ale też dać 
ochronę i poczucie bezpieczeństwa ludziom, którzy 
tam mieszkają. Niech oni wiedzą, że w trudnej sytu-
acji zawsze mogą na kogoś liczyć.

Jeżeli państwo pozwolicie, to ja pozwolę sobie 
złożyć 3 bardzo krótkie poprawki. One absolutnie nie 
wychodzą poza ustawę i były konsultowane z naszym 
Biurem Legislacyjnym. One są absolutnie poprawne.

Pierwsza poprawka dotyczy tego, o czym bardzo 
często mówią spółdzielnie. Ona tak naprawdę do-
precyzowuje, że pełnomocnik nie może zastępować 
więcej niż jednego członka. Chodzi o to, żeby nie 
budowały się jakieś korporacje albo żeby ktoś nie 
chodził i nie zbierał pełnomocnictw, a potem dbał 
o nieznane interesy nie wiadomo kogo, bo takie nie-
bezpieczeństwo może się pojawić. Ktoś może wydele-

z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób praw-
nych oraz niektórych mieszkań będących własnością 
Skarbu Państwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, czas minął.
(Senator Michał Potoczny: Dokończę… Dziękuję.)
Pan…
(Senator Michał Potoczny: Dokończę w drugim 

rzucie.)
Dokończy pan w drugiej turze. Dobrze, dziękuję.
Teraz głos ma pan senator Napieralski. Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja bym na początek trochę o historii powiedział, 

bo czasami, gdy słucha się różnych wypowiedzi, 
a szczególnie ataków na poszczególne ruchy spół-
dzielcze i na różne formy tego ruchu spółdzielczego 
w Polsce, to ma się takie wrażenie, że wszystko działo 
się niedawno i że wszystko, co jest związane z ruchem 
spółdzielczym, to samo zło. A ja przypominam, że 
ruch spółdzielczy powstał w XIX wieku i ma swoją 
bardzo długą historię także na terenach Polski. Jeżeli 
dobrze pamiętam, najstarsza spółdzielnia mieszkanio-
wa powstała chyba w Toruniu na początku XX wieku, 
w 1902 r., i istnieje do dziś, a wybudowała kilkanaście 
tysięcy mieszkań. Pokazuję te przykłady, mówiąc 
tylko tyle: to naprawdę bardzo ciekawa idea zrze-
szająca ludzi, pomagająca im, ona wywodzi się tak 
naprawdę z zamysłu, by pomóc ludziom słabszym 
poprzez zrzeszanie się w grupy. I nawet jeżeli gdzieś 
w niektórych spółdzielniach czy w ruchu spółdziel-
czym zdarza się patologia albo coś niedobrego, to 
nie możemy tego uogólniać i niszczyć całego ruchu 
spółdzielczego tylko dlatego, że ktoś tam po prostu 
dbał o własny interes albo robił coś złego.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
jest o tyle ważna… I bardzo się cieszę z deklaracji 
pana ministra, że będzie kompleksowa ocena, bo też 
spółdzielnie, czyli prezesi, wiceprezesi spółdzielni 
mieszkaniowych wiedzą dokładnie, że część zapisów 
trzeba tak naprawdę zmienić, gdyż świat wokół nas 
się zmienia. Dziś żyjemy w całkowicie innym świecie 
niż dwadzieścia parę lat temu. Dziś, gdy buduje się 
mieszkanie, bardzo ważne jest to, żeby to mieszkanie 
było okablowane, żeby był szybki internet, żeby były 
całkowicie nowe technologie zastosowane do wybu-
dowania takich mieszkań. Kiedyś takich problemów 
nie było.

Ale gdy spojrzymy na spółdzielnie mieszkanio-
we, to widzimy to dokładnie: jeżeli jest dobry zarząd 
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(senator G. Napieralski) mam wielką nadzieję, że te przepisy… Rozmawiałam 
z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i on po-
wiedział, że te złożone poprawki będą poparte. Ja 
liczę na to, że ten projekt, który Senat przegłosu-
je, rzeczywiście będzie projektem, który zapewni 
elementarną sprawiedliwość, że będzie projektem, 
który nie będzie odbierał godności, ale który przy-
wróci godność tym ludziom, przywróci im majątek, 
przywróci takie elementarne, podstawowe prawa, 
a przede wszystkim wykona orzeczenie trybunału 
i oni nie tylko nie stracą dachu nad głową, ale będą 
mieli taką małą, elementarną możliwość, ale taką, 
jaką ma każdy obywatel w naszym kraju, funkcjo-
nowania rzeczywiście normalnie.

Ja składam na ręce pana marszałka popraw-
ki, które tylko wykonują orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego i które zostały przez Biuro 
Legislacyjne przejrzane. I najważniejszą poprawkę, 
czyli to związanie: masz lokal – jesteś członkiem, 
masz prawo do pieniędzy, jeżeli te pieniądze zgro-
madziłeś na funduszu remontowym, masz prawo do 
tego, aby mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje 
w spółdzielni. Jest także przepis przejściowy. Jeżeli 
chodzi o te osoby, które były wykluczone, to one będą 
miały prawo, bo zapłaciły za mieszkanie, nie mają 
długu, uzyskać z powrotem członkostwo i prawo do 
lokalu. I to jest w przepisie przejściowym.

Naprawdę mam i prośbę, i nadzieję, przede wszyst-
kim gorącą prośbę do senatorów, żeby rzeczywiście, 
patrząc merytorycznie na tych obywateli, których te 
przepisy dotyczą, na te miliony obywateli, nad tym 
się pochylili.

Pan senator mówił, że patologia jest w pojedyn-
czych spółdzielniach. Ja nie wiem, czy jest w poje-
dynczych, czy nie. Ale to nie na tym polega rozmo-
wa. Rozmowa polega na tym, że niekonstytucyjne 
przepisy, niezgodne z konstytucją spowodowały, że 
ludziom odebrano podstawowe prawa: podstawowe 
prawo do własności, podstawowe prawo do godności, 
podstawowe, elementarne prawo do tego, żeby mieć 
wpływ na swoje życie i na swój majątek. I my to 
prawo tym projektem, którego rozwiązania powinny 
być zgodne z konstytucją, winniśmy po prostu im 
przywrócić. Dziękuję bardzo…

(Senator Alicja Zając: Ile tych poprawek?)
(Głos z sali: 100.)
33 punkty. Ale no…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Teraz głos… 

Dziękuję, Pani Senator.)
Przepraszam, ja powiem jeszcze tylko jedno zda-

nie.
(Senator Alicja Zając: No, chcemy wiedzieć…)
One są konsekwencją. Bo np. poprawka do art. 3, 

która mówi, kto może być członkiem, czyli ten, kto 
ma spółdzielcze… itd…

(Rozmowy na sali)

gować swojego pełnomocnika, ale ja deleguję osobę, 
którą deleguję. Na tym kończę. I taką poprawkę – już 
nie będę jej czytał, żeby nie tracić czasu – pozwolę 
sobie dzisiaj złożyć.

Druga poprawka dotyczy tego, o czym mówiłem, 
kierując pytanie do pana ministra. Gdyby faktycz-
nie tak się wydarzyło… Jest taka propozycja, aby 
coś skreślić i doprecyzować przepis. Chodzi właśnie 
o kontrolę czy, jak to mówimy, lustrowanie. Dziś jest 
tak, że faktycznie… Ruch spółdzielczy przygotował 
bardzo dużą rzeszę ludzi do tego, aby mogli kontro-
lować to, co się dzieje. Oczywiście mogą być do tego 
zastrzeżenia czy różnego rodzaju uwagi, ale gdyby 
wyglądało to tak, jak proponują to dzisiaj posłowie 
i posłanki, że ludzie bezpośrednio współpracujący 
z zarządami nie będą mogli tego robić, to zgłoszę trze-
cią poprawkę, która jakby wydłuża ten czas – mówił 
o tym również pan minister – i pozwala wrócić do 
projektu, który zaproponował rząd. Dlaczego? Gdyby 
doszło do takiej zmiany, gdyby Senat – będę apelował, 
żeby tego nie robił – utrzymał tę sejmową poprawkę, 
to wtedy, trzeba to wiedzieć, spółdzielnie będą mu-
siały się do tego przygotować, będzie musiała być 
przygotowana kolejna grupa dobrze wykształconych 
ludzi po egzaminach. Dzisiaj jest tak, że ci, którzy 
lustrują, są do tego przygotowani, są po specjalistycz-
nych egzaminach. Oni oczywiście pracują na umo-
wę-zlecenie, co dla spółdzielni mieszkaniowych jest 
tańsze i prostsze do wykonania, a także obniża koszty 
funkcjonowania. A więc gdyby faktycznie wydarzyło 
się tak, że ta poprawka zostałaby utrzymana, to bar-
dzo bym prosił, abyśmy mogli ten czas wydłużyć.

Te poprawki, Panie Marszałku, złożę na pana ręce. 
Proszę uprzejmie.

Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma po raz drugi pani senator Staroń, 5 minut.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ma co się dziwić emocjom. Ja każdego dnia 

widzę ludzi – walczymy o takich ludzi w sądach – 
którzy po prostu trafiają na bruk. Teraz mamy sprawę 
pani Marzeny, która ma dwoje dzieci. Chłopak za 
rok będzie przystępował do matury. Oni mają wyrok 
eksmisyjny, a nie mają żadnego zadłużenia. I emocje 
są stąd, że jest tu krzywda. To jest niesprawiedliwość, 
to jest po prostu niekonstytucyjność przepisów. To 
jest robione na podstawie przepisów, o których try-
bunał przesądził, że są niezgodne z konstytucją. Ja 
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(senator L. Staroń) mieszkaniowej, której nie przysługuje spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej 
własności lokalu, ekspektatywa, lub która nie zawarła 
umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 10 
lub art. 18 ustawy zmienianej w art. 1, lub umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego ustaje w terminie 6 miesię-
cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Clou 
stanowi tu ten termin 6 miesięcy, reszta jest taka, 
jak w projekcie rządowym. I ust. 2: „Spółdzielnia 
we wskazanym w ust. 1 terminie dokonuje wszel-
kich czynności niezbędnych dla ustalenia aktualnego 
rejestru swoich członków”. Generalnie chodzi o to, 
żeby osoby będące członkami spółdzielni mieszka-
niowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy były, 
powiedziałbym, zweryfikowane przez spółdzielnię, 
tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w których wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie zreali-
zowany, jeśli chodzi o stan sprzed wejścia w życie 
ustawy, a jedynie po jej wejściu w życie. W związku 
z powyższym proponuje się, aby członkostwo osób, 
które nie spełniają przesłanek nabycia członkostwa, 
na podstawie niniejszej ustawy ustawało w terminie 
6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

To tyle. Dodam tylko jedno, dwa zdania. 
Zajmowałem się kiedyś spółdzielczością, kończy-
łem studia podyplomowe w zakresie zarządzania, 
jestem też zarządcą nieruchomości z uprawnieniami 
i licencjami. Sam doprowadziłem do przekształcenia 
grubo ponad 1 tysiąca 200 lokali spółdzielczych w od-
rębną własność, co było ewenementem w tamtych 
czasach. Było to wiele lat temu. Uważam, że wszelkie 
poprawki dotyczące materii prawa spółdzielczego 
mają się nijak do współczesnych potrzeb. Podobnie 
jak poprzednicy przedmówcy uważam, że należy już 
rozpocząć prace nad kompleksową ustawą dotyczącą 
stricte spółdzielni mieszkaniowych, nie spółdzielczo-
ści w ogóle. To wszystko. Dziękuję i składam na ręce 
marszałka te poprawki.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos ma teraz pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ja chciałbym pana przeprosić za zachowanie nie-

których senatorów. Mam na myśli także panie sena-
torki…

(Senator Alicja Zając: O, przepraszam bardzo…)
Przepraszam, ale mówię ogólnie, mówię ogólnie. 

Panie Ministrze, dokładnie przeglądałem wszystkie 

(Senator Stanisław Kogut: Na posiedzeniu komisji 
się dowiemy.)

I potem konsekwencja tego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze po raz drugi pan senator Potoczny 

– 5 minut.

Senator Michał Potoczny:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja już się ograniczę do odczytania tylko 2 popra-

wek, które mi pozostały. Nie będę czytał obszernych 
uzasadnień, gdyż uzasadnienia będzie analizowała 
Komisja Infrastruktury.

Pozostała poprawka piąta. W art. 3 w pkcie 1 – to 
w zakresie art. 91 – dodany §41 otrzymuje brzmienie: 
„§41. W przypadku badania lustracyjnego spółdzielni 
mieszkaniowych lustratorem nie może być członek 
zarządu lub rady nadzorczej jakiejkolwiek spółdzielni 
mieszkaniowej, prokurent, likwidator, a także zatrud-
niony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek 
spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca 
prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do 
osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny – tu stosowny 
Dziennik Ustaw – wymienionych osób oraz do in-
nych osób, o ile osoby te albo ich najbliżsi podlegają 
bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi. 
Krajowa Rada Spółdzielcza udostępnia na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje rejestr osób, które 
uzyskały uprawnienia lustracyjne. Publikowane dane 
obejmują imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
lustratora”.

Krótko. Uzasadnienie: to jest zwiększenie trans-
parentności badania lustracyjnego. Ja wcale nie uwa-
żam, w przeciwieństwie do moich poprzedników, że 
obecni lustratorzy są świetnie wykształceni i przygo-
towani, bo często są to osoby nawet z wykształceniem 
wręcz podstawowym, a sprawujące wysokie funkcje 
w różnych spółdzielniach.

(Senator Stanisław Gogacz: Dobre podstawowe…)
(Wesołość na sali)
Kolejną sprawą jest jawność rejestru lustratorów. 

Pozwoli to zwykłym członkom spółdzielni na kontro-
lę wykonania przepisu, gdyż członkowie spółdzielni 
są uprawnieni do oceny pracy wszystkich organów 
w strukturze organizacyjnej ruchu spółdzielczego.

I poprawka ostatnia, szósta. Art. 4 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: „Członkostwo osoby będącej w dniu wej-
ścia w życie niniejszej ustawy członkiem spółdzielni 
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(senator S. Kogut) i Biuro Legislacyjne, i pan, i na pewno wszyscy sena-
torowie dostaniecie wszystkie poprawki. Nie zarobię 
tego na gwałt, tylko przekażę je wam, żebyście się 
z nimi zapoznali i żebyśmy zgodnie z sumieniem 
rozwiązali ten problem, ten drastyczny problem. Bo 
ja się zgadzam z senatorem Napieralskim. Ruch spół-
dzielczy jest w całej Europie, a nawet i na świecie. Ale 
jak nawet w Austrii, w Niemczech czy w Szwajcarii 
rolnicy się zrzeszają w ruch spółdzielczy, to po to, 
żeby mieć maszyny rolnicze, żeby faktycznie było 
tańsze użytkowanie ziemi, a nie jest tak, że jest duża 
opłata i, tak jak u nas, że każdy ma ciągnik. Ale nie 
będę wchodził w szczegóły. 

Panie Ministrze, dziękuję panu za naprawdę 
ogromny wkład pracy. Myślę, że rozwiążemy ten 
problem bez żadnej kłótni. Państwo Drodzy, ja po-
wiem tak, powiem zdecydowanie: złodziei trzeba 
zamykać, ludziom biednym trzeba pomagać, ale też 
trzeba szanować ludzi za poglądy, bo pan minister jest 
konstytucyjnym ministrem rządu Rzeczypospolitej, 
Prawa i Sprawiedliwości, a nie jest chłopcem do bicia. 
Wychodzi się i się mówi, że nie realizuje… A ja wy-
chodzę i mówię: 5 lat czekania. Dlaczego nie zostało 
to zrealizowane? Dlaczego tego nie zrealizowano? 
Dlaczego? Państwo Drodzy, nie pod publiczkę, ino 
mnie uczono jednego: na pierwszym miejscu jest 
człowiek jako podmiot i dobro obywateli, a ty, synu 
drogi – tak mi ojciec mówił – bądź na drugim miejscu. 
I ojciec mnie nauczył jednego. Prosty chłop, prosty 
chłoporobotnik, cudowny mój tata, ciągle mówił mi 
tak: skup się na rozwiązaniu problemu i bądź na-
prawdę spokojny, a nie w świetle mediów rozwiązuj 
problemy, bo to nie rozwiąże problemu. 

Panie Ministrze, zwracam się do pana z prośbą 
jako przewodniczący Komisji Infrastruktury: prze-
glądnijcie te poprawki, wszystkie poprawki, i pani 
senator Staroń, i pana senatora Potocznego, i pana se-
natora Napieralskiego, żeby naprawdę stwierdzić, czy 
one są zgodne z materią ustawy przyjętej przez Sejm, 
bo my czego innego zrobić nie możemy, i naprawdę 
poprzemy wszystkie poprawki, które są z korzyścią 
dla ruchu spółdzielczego, dla lokatorów.

Powiem jeszcze, Panie Marszałku, jeśli mogę, 
może te 5 minut od razu… Opis przedwczorajsze-
go posiedzenia komisji. Państwo Drodzy, ja byłem 
najbardziej radykalnym związkowcem na kolei, jak 
trzeba było, to za ludźmi głodowałem 16 dni. Ale to 
wczorajsze zachowanie niektórych przedstawicieli, 
obrażanie ministra, gdzie musiałem interwenio-
wać: Państwo Drodzy, przepraszam, pan minister 
ma głos, państwo macie głos, można przedstawić 
swoje poglądy… Bo ja nikomu nie zabroniłem się 
wypowiedzieć, każdego dopuszczałem do głosu, 
nie ograniczając czasu. Było mi wstyd, bo, Państwo 
Drodzy, jeden z przedstawicieli, nie wymienię na-
zwiska – w ogóle rodem z Laskowej – jak wyskoczył 

te wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy 
wyrok był z roku 2012. Pani Senator, była pani 3 ka-
dencje posłem PO. Ja przeczytałem, prześledziłem 
te kłótnie z panem Jankowskim… Dlaczego przez 
5 lat nie zrobiono nic, żeby Trybunał Konstytucyjny, 
który wnosił zastrzeżenia, był… Ja naprawdę wiem, 
że pani wprowadzała… I dlatego myśmy czekali – 
po raz pierwszy o tym mówię – z panem senatorem 
Gogaczem na to, żeby wszedł… Bo my wiedzieli-
śmy, że jest projekt rządowy. No naprawdę, można 
wymieniać poglądy bez obrażania kogokolwiek. Wie 
pani, ja chylę czoła przed wszystkimi parlamenta-
rzystami, przed paniami i panami senatorami, bo 
wiem, że wielu z nich pomaga ludziom w potrzebie 
i robi to w skrytości, nie po to, żeby mieć poklask pu-
bliczny. Ja całe życie poświęciłem pomocy ludziom, 
robię to w skrytości. Tak jest w ewangelii: zamknij 
się w czterech ścianach i pomagaj człowiekowi. Ja 
naprawdę boleje nad losem tych ludzi, których do-
sięgają te eksmisje. Jako człowiek Solidarności sam 
kiedyś pracowałem nad projektem ustawy – po raz 
pierwszy to mówię – o restrukturyzacji, komercjali-
zacji i prywatyzacji PKP. I tam majątek był ogromny, 
jeśli chodzi o zasoby mieszkań zakładowych. I mogę 
publicznie powiedzieć, że zrobiliśmy idealny zapis, że 
do 5% wartości mieszkania kolejarze wykupywali… 
Czasem, Drodzy Państwo, notariusz wziął większe 
pieniądze, bo płaciła firma, niż wynosiła wartość 
mieszkania. Ja mogę wszystkich zapewnić, że na 
pewno na posiedzeniu komisji poruszymy wszystkie 
poprawki, które nie wykraczają poza zakres materii 
tej ustawy. Wszystkie poprawki rozpatrzymy i jeżeli 
będą one korzystne dla lokatorów, na pewno podniosę 
– ja mogę mówić za siebie – rękę za, podniosę rękę 
za. Ino też jestem przeciwny wprowadzaniu tylnymi 
drzwiami – ja nie wiem, jakie są te poprawki – może 
ustawy, która została złożona… A my to wspólnie 
z Komisją Ustawodawczą, Drodzy Państwo, rozpatru-
jemy. Panie Ministrze, naprawdę dziękuję za podjęcie 
tego tematu, bo to świadczy o tym, że to, co mój 
rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że dobro 
człowieka na pierwszym miejscu, że my podejmujemy 
te działania… Bo był czas, było 5 lat, Pani Senator, 
od 2012 r… Wystarczył rok i dobra wola, żeby te 
zalecenia trybunału wprowadzić.

Byłem też, tak jak pani, w programie pani 
Jaworowicz na temat mieszkań w górnictwie. 
Chodziło o to, że cwaniaki wykupywały mieszkania 
zakładowe, że cwaniak wyrzucał ludzi na bruk… 
Bo to się robi w ten sposób, że się podnosi czynsz, 
a jak nie, to się wyłącza światło, odcina się wodę, 
doprowadza się do tego, że człowiek musi opuścić 
mieszkanie. I naprawdę dla dobra lokatorów na pewno 
zrobię komisję… Państwo Drodzy, Panie Ministrze, 
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(senator S. Kogut) (Głos z sali: Przepraszam, jakby nazwisko pa-
dło…)

(Senator Lidia Staroń: Panie Marszałku, ja chcę 
się odnieść, bo cały czas…)

W jakim trybie, Pani Senator?
(Senator Lidia Staroń: W trybie sprostowania, 

ponieważ pan…)
(Senator Stanisław Kogut: Ale nazwisko nie pa-

dło.)
W trybie sprostowania jedno zdanie. Proszę spro-

stować.
(Głos z sali: Ale nazwisko nie padło.)
(Głos z sali: Ale nie wypychaj Napieralskiego…)
Przepraszam. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Napieralski: Pani Senator, pro-

szę bardzo.)
(Senator Lidia Staroń: Nie, proszę bardzo, Panie 

Senatorze, wedle kolejności, ja poczekam, ochłonę…)
Pan senator Napieralski. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym odnieść się do kwestii wykształcenia 

lustratorów, bo to jest dosyć ważna kwestia. To nie 
jest tak, że być może gdzieś pojawi się osoba z takim 
wykształceniem, które uważamy za niedostateczne, 
chociaż w pierwszym swoim wystąpieniu zwracałem 
uwagę, że tak samo…

(Senator Stanisław Kogut: Ale nie mówiłem…)
Nie, nie, nie do pana senatora mówię teraz. 

Do innego pana senatora. I też niezłośliwie, Panie 
Przewodniczący. Chodzi mi tylko o to, że ruch spół-
dzielczy czy związki, które działają na rzecz spół-
dzielni mieszkaniowych, dokładnie widzą, że świat 
dookoła się zmienia, i same regulują wiele wewnętrz-
nych przepisów tak, aby się dopasować.

W 2012 r. została przyjęta specjalna uchwa-
ła Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady 
Spółdzielczej, dotycząca m.in. właśnie lustratorów. 
I proszę posłuchać, jakie kryteria musi spełnić osoba, 
która chce być lustratorem. Po pierwsze, musi posia-
dać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni 
staż w spółdzielni lub w związku spółdzielczym albo 
wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni 
lub w związku spółdzielczym. Czyli proszę zwrócić 
uwagę, że już 5 lat temu de facto same spółdzielnie 
mieszkaniowe zrozumiały, że aby wszystko przebie-
gało dobrze i nie było żadnego zarzutu z zewnątrz… 
I takie przepisy zostały wprowadzone. Oni sami je 
wprowadzili.

Ponadto mówi pan o transparentności. I słusznie, 
ja się z tym zgadzam. Również w tej samej uchwale 
jest zapisane, że wszystkie osoby, które zdały popraw-

na pana ministra… Państwo Drodzy, no, przepra-
szam, nie będę wymieniał nazwiska, powiedziałem, 
to jest prawie mój okręg… nie mój okręg wyborczy, 
ale niedaleko mnie, Senatorze Janie. I w związku 
z tym, Państwo Drodzy, taki apel: naprawdę nie 
roztrząsajmy tego problemu, ino, tak jak mój świę-
tej pamięci cudowny tata mi mówił, skupmy się na 
rozwiązaniu problemu.

Dla mnie, Pani Senator, dla mnie pan prezes 
Jarosław Kaczyński, pan premier, to jest ogromny 
autorytet. I mimo że ja bym z nim rozmawiał, to ja 
bym nie powiedział, że klepnął mi cokolwiek… Bo 
ja wiele razy z nim rozmawiałem i dla mnie to jest 
mąż stanu. Mąż stanu! Ja codziennie się modlę, żeby 
wytrzymał tę presję, te ataki na niego, na… Ja nie 
wiem, ile ludzka psychika może wytrzymać, bo jakby 
mi zginął brat bliźniak, jakby mi zginęli szwagierka 
i tylu ludzi, kolegów z Prawa i Sprawiedliwości… 
A jeszcze jak teraz widzę – to jak wczoraj poszedłem 
– jakieś ataki, nie wiem z której partii, bo ich nie 
popieram, ale chyba z partii Petru, latanie do pana 
prezesa, dawanie mu czegoś czy… No, ludzie… To 
przecież szacunek…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, do rzeczy.)

Kończę.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To nie jest 

temat…)
Ale przepraszam, to jest temat, moje zdanie, Panie 

Marszałku… Ale nie mówię więcej.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale przed-

miot dyskusji…)
Państwo Drodzy, w związku z tym ja deklaruję, 

tak jak powiedziałem, że na pewno wszystkie popraw-
ki, które będą z korzyścią dla lokatorów, dla prawa 
spółdzielczego, będą przegłosowane. I deklaruję, że 
jak będą niesprzeczne z zakresem ustawy, na pewno 
zostaną przegłosowane.

Przepraszam, Panie Marszałku, przepraszam pań-
stwa. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Po raz drugi zabierze głos pan senator Napieralski. 

5 minut, proszę bardzo.
(Senator Lidia Staroń: Ja potem się będę chciała 

odnieść…)
Wyczerpała pani czas.
(Senator Lidia Staroń: Przepraszam, ja się tylko 

chcę odnieść…)
(Senator Stanisław Kogut: Ale nazwisko nie pa-

dło.)
(Wesołość na sali)
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(senator G. Napieralski) spółdzielnia mieszkaniowa, jest prezes i on musiał 
o tę spółdzielnię mieszkaniową walczyć.

Są też takie spółdzielnie mieszkaniowe, które na-
prawdę oprócz tej swojej pierwotnej czy tej najważ-
niejszej działalności, którą prowadzą, na przykład 
zawiązują fundacje, pomagają tym najbiedniejszym, 
nie tylko mieszkającym na terenie spółdzielni, ale 
również spoza tej spółdzielni, edukują, organizują 
konkursy, wyjazdy dzieci uzdolnionych itd., itd. To 
jest naprawdę bardzo dobra idea. I chciałbym tylko 
apelować, szczególnie do pana ministra i do przewod-
niczącego klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości, 
o to, żeby właśnie w toku pracy nad tą ustawą posłu-
chać tego, co mówi ruch spółdzielczy – tak naprawdę 
oni mają tylko 2 czy 3 zastrzeżenia, proszę zwrócić 
uwagę, to nie jest dużo – i przygotować ustawę tak, 
aby nie wylać dziecka z kąpielą. Bo jeżeli faktycznie – 
na tym już będę kończył – ten program mieszkaniowy 
ma wyjść i spółdzielnie mają być w to zaangażowa-
ne, to trzeba tak naprawdę z nimi współpracować 
i wspierać ten ruch, bo on może po prostu pomóc. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Staroń, w trybie sprostowania. Proszę 

o krótką wypowiedź.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

pan mnie nie zrozumiał.
(Senator Stanisław Kogut: Zrozumiałem wyśmie-

nicie.)
Powiem tak: każdy, kto się pochyla nad tą ustawą 

i wie, że trzeba wspomniane kwestie zmienić, dosto-
sować do wyroku trybunału, jest absolutnie tylko do 
pochwalenia. To jest człowiek, który pochyla się nad 
ludzką krzywdą, nad niesprawiedliwością…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
to miało być sprostowanie. Co pani prostuje? Jaką 
wypowiedź?)

(Senator Jan Dobrzyński: Zostaw, Stasiu…)
Ponieważ pan senator tutaj, zwracając się mnie, 

mówił o 5 latach, to ja informuję pana senatora, że 
tych lat było dużo więcej. Tak jak pan senator zauwa-
żył, i to prawidłowo, ja byłam 3 kadencje w Sejmie, 
i od samego początku, Panie Senatorze, zajmowa-
łam się spółdzielczością. Dzięki temu dzisiaj milio-
ny Polaków mogą się uwłaszczyć. Bo w roku 2007, 
wbrew Samoobronie, z którą PiS był wtedy w koalicji, 
PiS razem z Platformą, którą udało się absolutnie do 
tego przekonać, był za uwłaszczeniami. Tam były 
propozycje z tego projektu, który złożyłam, Panie 
Senatorze. Następnie, pomimo orzeczenia, tego wy-

nie egzamin, przeszły wszystkie szkolenia – tam jest 
napisane, ile musi być tych szkoleń, ile godzin, kto 
je przeprowadza – zostają… To jest tak naprawdę 
pokazane, dla wszystkich. Więc to de facto już jest. 
To funkcjonuje.

Powiedziałem też, i powiem to jeszcze raz, że gdy-
by faktycznie poprawka podobna do poprawki pana 
senatora przeszła, to… Ruch spółdzielczy to rozumie, 
tylko trzeba wtedy dać trochę więcej czasu, tak aby 
procedury, które są rozpoczęte, które np. trwają do 
końca bieżącego roku, zostały prawidłowo przepro-
wadzone i dokończone. Bo jeżeli nagle to urwiemy 
albo nagle coś się stanie i zostanie skrócony ten czas 
vacatio legis, to de facto będzie to bardzo duży pro-
blem dla tego ruchu spółdzielczego. A skoro chcemy 
z nimi współpracować i budować z nimi ten pozy-
tywny program, o którym mówiliśmy dzisiaj rano… 
Ważne jest, żeby to się zdarzyło.

I kolejna sprawa jest taka. Ja uważam – i tę de-
klarację pana senatora przewodniczącego biorę za 
dobrą monetę – że jeżeli faktycznie jest tak, że mo-
żemy z tą ustawą jeszcze trochę poczekać i możemy 
taką komisję zwołać i faktycznie zaprosić również 
wszystkich zainteresowanych i o tym porozma-
wiać, również senatorów spoza komisji i ludzi, 
którzy chcieliby przyjść, czy związki, każdego, 
kto chce przyjść i o tym porozmawiać, to warto to 
zrobić. Absolutnie warto to zrobić. Bo być może 
w takiej spokojnej dyskusji na posiedzeniu komisji, 
bez większych emocji można by doprowadzić do 
takich zapisów czy przyjąć takie poprawki, żeby 
wszystkie strony tak naprawdę wyszły zadowolo-
ne, że odniosły zwycięstwo, nawet ci, którzy mają 
poczucie pewnej niesprawiedliwości i walczą o tę 
sprawiedliwość. Bo nie jest też tak, że ktoś spe-
cjalnie… Ja nie znam takiego przypadku, że ktoś 
specjalnie robi takie po prostu machloje, żeby ko-
goś wyrzucać z mieszkania. Ja nie słyszałem, żeby 
ktoś tak przygotowywał tych lustratorów, żeby oni 
byli nieprzygotowani i robili…

(Senator Stanisław Kogut: Czyściciele kamienic.)
Nie, ale ja mówię teraz o spółdzielniach mieszka-

niowych. Ja mówię o spółdzielniach i tylko do tego 
się odnoszę. Tego dotyczy tak naprawdę ta ustawa. 
Mówię o tym, że jak rozmawia się dzisiaj z prezesami, 
szczególnie tych małych spółdzielni mieszkaniowych, 
to widać, że oni naprawdę podejmują wielki trud, żeby 
to utrzymać. Bo łatwiej jest w dużej miejscowości, 
gdzie jest łatwiejszy dostęp do władz, tak naprawdę 
całkowicie inaczej można gospodarować terenami, 
a trudniej jest np. w takiej małej popegeerowskiej wsi, 
gdzie ktoś tak naprawdę dostał… nie chcę mówić, 
że w spadku, ale zarządzał np. 2 czy 3 budynkami, 
które kiedyś należały do PGR, zbudowała się tam 
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(senator L. Staroń) na godzinę 8.00 rano. Ale, Panie Senatorze, ja teraz 
już nie mam jako przewodniczący wielkich możli-
wości. Mogę posiedzenie Komisji Infrastruktury… 
Mogę jedynie dać głos panu ministrowi, pani legisla-
tor, wnioskodawcy, ale nie tak, że będzie polemika, 
i przystępujemy do głosowania. Nawet jak poprawka 
będzie wykraczała poza zakres materii, to musimy ją 
przegłosować.

Tak że jeszcze raz chciałbym, Panie Marszałku, 
serdecznie podziękować, przeprosić i panu ministrowi 
podziękować. Niech pan minister podziękuje pani 
premier Beacie Szydło za to, że w końcu zajęliśmy 
się prawem spółdzielczym. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze chce zabrać 

głos w dyskusji?
Stwierdzam, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Potoczny, pan senator 
Napieralski i pani senator Staroń.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 552, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 552 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, pana senatora Roberta Gawła, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury wraz z wnioskami mniejszości ko-
misji z dnia 11 lipca br., kiedy to procedowano nad 
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami oraz niektórych innych 
ustaw; druk senacki nr 552. Ustawa została uchwalona 
przez Sejm 7 lipca.

roku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., udało się, 
wbrew projektowi rządowemu, przekonać posłów do 
tego, żeby rzeczywiście utrzymać uwłaszczenia.

I na końcu, Panie Senatorze, mieliśmy to też 
w Senacie. Pan na pewno pamięta, bo pan był na 
tych posiedzeniach komisji. Druk nr 99 został zło-
żony, przecież rozwiązujący – pan przewodniczący 
to wie – te problemy, rok temu to by weszło w życie. 
I mieszkania zakładowe, i przecież sprawa związania 
członkostwa… Ale ja nie będę dokładnie tego mówi-
ła, żeby jak to pan mówi, nie latać – zacytuję. Panie 
Senatorze, pan do tego się przyczynił, bardzo mocno 
wstrzymując te prace, prawda?

I na koniec już…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 

to już jest polemika, a nie sprostowanie. Proszę koń-
czyć wypowiedź.)

I na koniec chciałabym tylko, Panie Senatorze, 
powiedzieć…

(Senator Janina Sagatowska: To jest debata.)
Do Trybunału Konstytucyjnego poszła grupa po-

słów, ja byłam wnioskodawcą, i to jest wynik tego. 
Przecież to trybunał powiedział, że te przepisy wołają 
o pomstę do nieba. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator już to mówiła.
Dziękuję bardzo, sprostowanie dokonane.
Pan senator Kogut. W jakim trybie: pierwszy raz, 

drugi raz?
(Senator Jan Dobrzyński: W jakim trybie, Stasiu?)
(Senator Lidia Staroń: Wymieniłam?)
Pan senator ma 5 minut.
(Senator Lidia Staroń: Nie podałam nazwiska.)
(Senator Alicja Zając: Ale patrzyłaś mu w oczy.)

Senator Stanisław Kogut:
Pani Senator, tak, ja byłem inicjatorem i prosi-

łem pana senatora Gogacza: zaczekajmy. Ja się tego 
nie wstydzę, ja mam kręgosłup, ja jestem góralem 
i człowiekiem Solidarności. Nie jestem kameleonem, 
który zmienia zabarwienie. Dla mnie Solidarność 
i PiS to jest świętość. Ale powiedziałem: jest projekt 
rządowy i, Kolego Przewodniczący, musimy zacze-
kać, bo może projekt rządowy będzie zbieżny albo 
będzie szedł dalej niż projekt pani senator Staroń. 
Ja wczoraj zapytałem 4 razy pana ministra, nawet 
na zakończenie, czy wszystkie zalecenia Trybunału 
Konstytucyjnego, wymieniłem lata 2012, 2015 na 
końcu 2013 r… Była jednoznaczna odpowiedź, że tak.

I powiem, Panie Senatorze Napieralski, bardzo 
krótko. Tak, proszę, zapraszam wszystkich na wtorek 
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(senator sprawozdawca R. Gaweł) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym 
rozporządzenie Unii Europejskiej.

Kolejne zmiany to zapewnienie rzeczoznawcom 
majątkowym udostępniania przez obowiązane organy 
i inne podmioty rejestrów i dokumentów, o których 
mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami; uchylenie obowiązku sporządzania 
i przekazywania właściwym organom prowadzą-
cym kataster nieruchomości wyciągów z operatów 
szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych 
oraz zniesienie odpowiedzialności zawodowej rze-
czoznawców w tym zakresie.

Kolejna sprawa to wprowadzenie obowiązku 
dołączania do operatu szacunkowego lub umowy 
o dokonanie wyceny nieruchomości kopii doku-
mentu obowiązkowego ubezpieczenia OC, a także 
wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej 
kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku po-
siadania ubezpieczenia OC; przywrócenie odpowie-
dzialności zawodowej za niewypełnianie obowiązku 
stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez 
rzeczoznawców majątkowych.

Ustawa wprowadza definicje pojęć „pośrednik 
w obrocie nieruchomościami”, „pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami”, „zarządca nieruchomości” 
oraz „zarządzanie nieruchomościami”; zapewnia po-
średnikom w obrocie nieruchomościami dostęp do 
rejestrów obejmujących nieruchomości i prawa do 
nieruchomości; wprowadza odpowiedzialność karną 
za wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami 
bez wymaganej przepisami formy.

Kolejne zmiany to modyfikacje przepisów upoważ-
niających do wydania przez ministra właściwego do 
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa zarządzeń doty-
czących powołania i odwołania Państwowej Komisji 
Kwalifikacyjnej oraz Komisji Odpowiedzialności 
Zawodowej lub ich członków oraz dodanie przepi-
su upoważniającego ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia 
w drodze rozporządzenia sposobów doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców ma-
jątkowych, sposobów dokumentowania oraz oceny 
spełnienia tego obowiązku.

Następnie głos zabrał legislator senacki, który 
zwrócił uwagę na kilka, jego zdaniem, błędnych za-
pisów. Po pierwsze, dotyczyły one art. 2 pkt 2 noweli, 
art. 35b ust. 2 ustawy. Zauważył, że przepis ten miał 
charakter czasowy, wyznaczał termin przekształcenia 
mapy zasadniczej do postaci cyfrowej. W obecnym 
brzmieniu przepis ten zakończył swój byt z dniem 
31 grudnia 2016 r. i ekspirował z systemu prawnego. 

Na początku posiedzenia komisji wiceminister 
Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu, omówił pod-
stawowe cele i założenia tej ustawy.

Przedmiotowa nowelizacja dokonuje zmiany usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Wprowadzane modyfikacje w znacznej 
części mają na celu doprecyzowanie przepisów. Jest 
ona również odpowiedzią na wnioski rzecznika praw 
obywatelskich, a także uwzględnia postulaty niektó-
rych samorządów zawodowych.

Ustawa wprowadza wiele modyfikacji i uściśleń. 
Rozszerza definicje organizacji zawodowych rzeczo-
znawców majątkowych o izby gospodarcze, które 
zrzeszają rzeczoznawców majątkowych prowadzą-
cych we własnym imieniu działalność gospodarczą 
jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w za-
kresie szacowania nieruchomości, wprowadzając do-
datkowy warunek, aby przedsiębiorcy ci stanowili co 
najmniej połowę wszystkich członków izby. Ustawa 
wprowadza możliwości umarzania, odraczania termi-
nów spłaty lub rozkładania spłaty na raty należności 
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz, 
najem lub dzierżawę, w stosunku do nieruchomości 
Skarbu Państwa, przez wojewodę lub właściwego mi-
nistra. Umożliwia właściwym organom powierzenie 
niektórych czynności gospodarowania zasobem nie-
ruchomości Skarbu Państwa wybranym podmiotom. 
Rozszerza katalog czynności, jakie mogą wykonywać 
jednostki organizacyjne korzystające z nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd, tak aby w ramach korzysta-
nia z nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednost-
ka organizacyjna mogła dokonać również rozbiórki 
obiektu budowlanego.

Kolejna zmiana to ograniczenie zasobu nierucho-
mości gospodarowanych przez ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prze-
znaczonych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad poprzez wyłączenie, obok 
nieruchomości przeznaczonych na potrzeby rejono-
we głównej dyrekcji, również nieruchomości zajętych 
pod drogi publiczne lub przeznaczonych na realizację 
inwestycji drogowych.

Dalej mamy zwolnienie użytkowników wieczy-
stych zawierających kolejną umowę o oddanie gruntu 
w użytkowanie wieczyste tej samej nieruchomości 
z obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego, przy zastrzeżeniu, że od 
dnia wygaśnięcia umowy nie upłynęły 3 lata; ujed-
nolicenie terminu określania opłat adiacenckich oraz 
doprecyzowanie zasad określania wartości nierucho-
mości na potrzeby ustalania tychże opłat; ujednolice-
nie brzmienia ustawowej definicji wartości rynkowej 
nieruchomości z definicją zawartą w rozporządzeniu 



186
45. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca R. Gaweł) ne przez przedstawicieli federacji nie zostaną przyjęte, 
ponieważ ustawa całkowicie wypełnia oczekiwania, 
które związane są z działalnością rzeczoznawców, 
odpowiada na sprawy, które były tu poruszone.

Najciekawszy moment całego posiedzenia komisji 
to dyskusja. Tutaj głos zabierał głównie senator Piotr 
Florek, który zwrócił uwagę przede wszystkim na 
2 aspekty. Po pierwsze, na bezzasadne, oczywiście 
jego zdaniem, nakładanie obowiązku dołączenia do 
operatów polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy. Po 
drugie, chodzi o art. 175 ust. 3, gdzie jest mowa o usta-
laniu samorządów zawodowych nie tak… Chodzi 
o to, co robią organizacje zawodowe i co ustalają 
z właściwym ministrem, o to, żeby tzw. standardy, 
które do tej pory były ustalane przez samorząd i mini-
sterstwo, czyli razem… Artykuły zmieniają to prawo 
i minister ma to ustalać. Główny zarzut był taki, że 
minister nie jest w stanie sam tego ustalić. Senator 
zarzucił, że jest to pusty przepis.

Wobec tych postulatów i zarzutów pan minister 
stwierdził w przypadku pierwszego, że dołączanie 
OC do dokumentów jest wynikiem oceny funkcjo-
nowania obecnych przepisów. Chodzi głównie o za-
bezpieczenie interesów drugiej strony, aby poszko-
dowany mógł szybko dojść do informacji o polisie 
rzeczoznawcy, a nie prosić o nią i czekać, jak bardzo 
często było do tej pory.

Po drugie, co do standardów, to na podstawie do-
świadczeń i ostatnich 13 lat działalności, wprowadzo-
no tylko jeden standard. Czyli nie można liczyć na 
sprawne opracowanie standardów przez środowiska 
rzeczoznawców. A przecież wypracowanie standar-
dów jest konieczne. Pan minister uważa, że aby nie 
czekać latami, lepiej będzie, jeśli ustawa konkretnie 
będzie odsyłała do ministra, który będzie odpowiadał 
za to, jest odpowiedzialność… A i tak będzie musiał 
to konsultować z samorządami.

Następnie przewodniczący komisji zarządził gło-
sowanie nad poprawkami według następującej kolej-
ności: najpierw były poprawki zgłoszone przez pana 
senatora Florka, przejęte od stowarzyszenia rzeczo-
znawców, które nie uzyskały poparcia większości, 
a na końcu przegłosowana została poprawka literowa, 
która uzyskała poparcie większości. Przewodniczący 
poddał pod głosowanie całą ustawę i komisja 11 głosa-
mi za, 6 senatorów wstrzymało się od głosu, przyjęła 
projekt do dalszego procedowania. Tyle sprawozdania 
komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz poproszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, pana sena-
tora Piotra Florka.

Legislator nie widzi więc uzasadnienia dla noweliza-
cji przepisu, którego nie ma w systemie.

Po drugie, w art. 4 ust. 1–3 i art. 9 noweli chodzi 
o zasady techniki prawodawczej. Stanowią one, że 
w przypadku gdy, od któregoś z elementów przepisu 
merytorycznego przewiduje się wyjątek lub jeśli któ-
ryś z elementów wymaga uściślenia, przepis formu-
łujący wyjątek lub uściślenie zamieszcza się po tym 
przepisie. Poza tym należy zwrócić uwagę na to, iż 
zgodnie z art. 10 pkt 2 przepisy art. 4 wchodzą w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zaś 
ustawa co do zasady w myśl art. 10 wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2017 r. W związku z tym nale-
ży skorelować termin odnoszący się do zakończenia 
postępowania z chwilą wejścia w życie przepisów.

Jeśli chodzi o art. 10 pkt 3 i 4 nowelizacji, to wy-
stąpiły błędy związane z odesłaniem. Na te sugestie 
legislatora odpowiedział minister.

Co do art. 2 rozwiązania przyjęte przez Sejm 
uznano za właściwe. Ministerstwo nie widzi rażącej 
wady takiego rozwiązania. Według pana ministra nie 
ma także żadnego zagrożenia co do funkcjonowania 
map geodezyjnych.

Jeżeli chodzi o propozycję poprawki do art. 4, 
to jest kwestia podejścia legislacyjnego, ponieważ 
ani legislatorzy z Rządowego Centrum Legislacji, 
ani legislatorzy sejmowi nie widzieli tutaj problemu. 
Inne jest stanowisko legislatora senackiego. Decyzję 
i tak podejmują senatorowie na posiedzeniu komisji, 
a ostatecznie na posiedzeniu Senatu.

Co do art. 10 pkt 4 przyznano, że nastąpiła tam 
pomyłka i wymaga poprawki.

Jeżeli chodzi o kolejną, następną część posiedze-
nia komisji, to głos zabrał przedstawiciel Federacji 
„Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości”, 
który zgłosił zastrzeżenia co do pktu 1 z art. 198b 
ust. 1. Chodzi o penalizację obejmującą każde okre-
ślenie wartości nieruchomości, nawet takie, które nie 
wymaga usług rzeczoznawcy majątkowego. Poza tym 
zgłoszono uwagi do pktów 1 i 2 art. 198b ust. 1. Przepis 
w zakresie dotyczącym pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami i zarządzania nieruchomościami jest we-
dług postulatorów rażąco błędnie sformułowany, gdyż 
odpowiedzialność karna przypisana jest niewłaściwym 
osobom i nie jest możliwe realizowanie założonego 
przedmiotu ochrony. Poza tym niewłaściwie został 
skonstruowany przepis odnoszący się do zarządców 
nieruchomości w pkcie 2 art. 198 ust. 3. Były także 
jeszcze inne, ogólne uwagi ze strony przedstawiciela 
federacji, mówiące o zagrożeniu bezpieczeństwa zwią-
zanego z wyceną nieruchomości, a także dalej idące, 
mówiące o prawie spadkowym etc.

Po tym wystąpieniu pan minister wyjaśnił, że nie 
ma tu takich niebezpieczeństw i postulaty formułowa-
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znawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa, a komunikat o uzgodnieniu standardów 
zawodowych zamieszcza się w dzienniku urzędo-
wym ministra właściwego do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa. Proponowana w nowelizacji zmiana 
tego przepisu – on jest zdecydowanie krótszy – po-
woduje, że on będzie brzmieć tak: minister właściwy 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz 
ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w formie 
obwieszczenia. Jestem przekonany, że jeżeli chodzi 
o organizacje rzeczoznawców majątkowych, to nikt 
się z tym nie zgodzi. Pan minister może wydawać 
rozporządzenia, zarządzenia, w różny sposób pod-
chodzić do sprawy, ale… To nie są przepisy, to nie jest 
ustawa, to nie jest rozporządzenie – to są standardy, 
które określają, jakie czynności rzeczoznawcy mają 
wykonywać. Dobrze by było, gdyby, tak jak do tej 
pory, standardy te ustalały organizacje zawodowe, 
oczywiście w uzgodnieniu z panem ministrem. Ja nie 
wierzę, Panie Ministrze, że pan sam te standardy – 
mówimy w tej chwili o tych drogowych, które u pana 
ministra… – tak napisze, że wszyscy będą z tego za-
dowoleni, skoro do tej pory nie szło ich uzgodnić. 
Odnośnie do tych standardów, to te dotyczące kwestii 
bankowych były w części uzgodnione. No ale prze-
pisy się zmieniały itd. Już nie będę tej sprawy poru-
szał, bo te standardy przed 1997 r. to było coś innego. 
W każdym razie chodzi o to, że lepiej by było tego 
nie zmieniać, czyli ten przepis po prostu zachować 
w takiej formie, w jakiej był. W art. 1 pkt 31 skreślić 
lit. c i nie będzie tematu.

Druga sprawa. Pan senator Gaweł wspominał… 
Ja przejąłem propozycje poprawek Polskiej Federacji 
Rynku Nieruchomości, bo uznałem, że one są bardzo 
zasadne. Nie wiem, pan minister może precyzyjniej 
przeanalizował tę sprawę… Ja po przemyśleniach 
w dalszym ciągu uważam, że słuszne byłoby wpro-
wadzenie tych poprawek. Otóż chodzi o art. 198b: kto 
dokonuje… Chodzi o kary. Ten ktoś podlega karze 
grzywny do 50 tysięcy zł. W tym przepisie są 3 punkty, 
a chodzi o to, żeby one uległy zmianie. Pkt 1: „kto do-
konuje określenia wartości nieruchomości bez spełnie-
nia warunków, o których mowa w art. 174 ust. 7”, pod-
lega tej karze do 50 tysięcy zł. I tu bym się nie upierał. 
Gdyby to dotyczyło tylko tego pierwszego punktu… 
Propozycja jest taka, żeby dookreślić, zapisać „kto 
dokonuje określenia wartości nieruchomości, o której 
mowa w art. 174 ust. 3”… Chodzi o to, żeby dookreślić, 
że rzeczoznawca określa wartość nieruchomości, a tak-
że maszyn, tak żeby ktoś nie myślał, że chodzi o inną 
wartość. Na posiedzeniu komisji były podawane inne 
przykłady co do wartości. Chodzi po prostu o to, żeby 

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Właściwie po sprawozdaniu… Pan senator Gaweł 

przedstawił sprawozdanie tak precyzyjne, jak to rzad-
ko się zdarza na tej sali. Praktycznie wszystko wyło-
żył tak, jak to miało miejsce na posiedzeniu komisji, 
z wielką precyzją i z wielką dokładnością. Niemniej 
parę słów na temat tych wniosków mniejszości będę 
chciał powiedzieć, bo może pan minister jeszcze 
zmieni zdanie. Zawsze warto rozmawiać, dyskuto-
wać.

Oczywiście jeżeli chodzi o ustawę o gospodarce 
nieruchomościami, to jest to kolejna zmiana, dokład-
nie od 1998 r. jest to siedemdziesiąta… chyba nawet 
już dziewięćdziesiąta zmiana, więc mnóstwo tych 
zmian było.

Obecna zmiana ma 21 stron. Muszę powiedzieć, 
że te przepisy w większości mają na celu doprecy-
zowanie, modyfikację, dodanie nowych przepisów. 
I można się tutaj zgodzić, że rzeczywiście ta zmiana 
idzie w dobrym kierunku.

Na pewno nie będę głosował przeciw ustawie, 
to od razu mówię. Ale chciałbym teraz powiedzieć, 
że… Odniosę się tylko do tego, co pan senator Gaweł 
powiedział o OC. Sprawa jest taka, że ich odpowie-
dzialność cywilna… W wielu zawodach, w wielu 
miejscach musimy się wykazywać tą polisą ubezpie-
czeniową. Podałem pewien przykład na posiedzeniu 
komisji. Państwo najlepiej wiecie, bo jeździcie samo-
chodem, więc też musicie mieć odpowiedzialność, 
polisę OC, ale nikt z państwa nie przykleja sobie kopii 
w samochodzie pod szybą, żeby w razie wypadku 
ktoś to widział. Dokładanie do operatu szacunkowego 
dodatkowej kartki, szczególnie w przypadku małych 
operatów, moim zdaniem nie ma sensu.

Mówię to dlatego, że… Bo państwo dzisiaj mnie 
kojarzyliście w przypadku innej ustawy z tym, że 
8 lat pełniłem inną funkcję. To powiem państwu, że 
troszeczkę wcześniej, przedtem, wykonałem w życiu 
tysiące – może nie tysiące, ale na pewno setki – wy-
cen nieruchomości, wielu nieruchomości, ponieważ 
jestem rzeczoznawcą majątkowym. Mam również li-
cencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomo-
ściami. A że ustawa mówi też o prawie geodezyjnym, 
jak pan senator powiedział, to chciałbym dodać, że 
mam też uprawnienia, jeżeli chodzi o geodezję. Nie 
będę jednak poruszał szeroko tego tematu, bo on nie 
jest łatwy. To są tematy dla fachowców, w związku 
z czym o tym nie będę mówił. Wrócę do spraw, które 
są związane z wnioskiem mniejszości.

W art. 1 w pkcie 31 skreśla się lit. c. O co tutaj 
chodzi? Pan senator już o tym wspomniał. Otóż do 
tej pory było tak – to jest art. 175 ust. 6 – że standardy 
zawodowe ustalały organizacje zawodowe rzeczo-
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo panom senatorom sprawozdaw-

com.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jan Dobrzyński: Nie.)
Na pewno?
(Senator Jan Dobrzyński: Na pewno.)
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos?
(Senator Jan Dobrzyński: Też się nie rwie.)
Proszę nie podpowiadać.
Panie Ministrze? Nie.
Teraz senatorowie mogą zadawać pytania panu 

ministrowi.
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma nikogo, Panie 

Marszałku.)
Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów pra-

gnie zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu. Nie ma wniosków legislacyjnych.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 553, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 553 A.

Bardzo proszę pana senatora Wiesława 
Dobkowskiego, sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Infrastruktury sprawozdanie dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu 

to było jednoznaczne. Bez spełnienia tych warunków, 
o których mowa w art. 174 ust. 7… To jest artykuł, 
który mówi, że rzeczoznawca prowadzi działania na 
swój rachunek itd. Gdyby tylko o to chodziło, tobym się 
nie upierał, choć nie jest to dobrze doprecyzowane, ale 
chodzi głównie o te pozostałe 2 punkty. Kto wykonuje 
czynności określone w umowie pośrednictwa, o której 
mowa… – już nie będę tego artykułu wymieniał – 
bez spełnienia warunków, o których mowa art. 179a… 
O czym jest ten art. 179a? Tam jest zdefiniowany po-
średnik w obrocie nieruchomościami. Wiadomo, że 
te licencje dla pośredników, które były… No, tu się 
kłania minister Gowin. W związku z tym trzeba było 
zdefiniować to pośrednictwo. Ten art. 179a mówi, że 
pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsię-
biorca prowadzący działalność gospodarczą z zakre-
su pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. To są 
analogiczne punkty dotyczące pośredników i zarząd-
ców. Cieszę się, że mamy wśród senatorów zarządcę 
nieruchomości z uprawnieniami. To są 2 punkty, ale 
omówię tę kwestię na podstawie jednego przykładu.

Otóż, „kto wykonuje czynności określone w umo-
wie pośrednictwa”… W ustawie zastosowano zapis 
„w umowie pośrednictwa”. A umowa pośrednictwa to 
jest coś określanego między stronami i trudno byłoby to 
zdefiniować, bo to strony definiują warunki umowy po-
średnictwa. Tak samo jest z umową zarządcy. Tu można 
coś napisać, ale to nie będzie jednoznaczne. Propozycja 
jest taka, żeby zapisać to inaczej: kto prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami – taki mamy zapis w ustawie – o któ-
rej mowa w art. 179b, bez wymaganego zgłoszenia do 
właściwej ewidencji działalności gospodarczej, podlega 
karze. Tak samo byłoby, jeżeli chodzi o zarządców.

Proszę państwa, sprawa polega na tym, że jest 
w tym zakresie różnica między rzeczoznawcami 
a pośrednikami i zarządcami. Polega ona na tym, że 
rzeczoznawca jest niejako sprecyzowany. Wiadomo, 
kto to jest i że wykonuje pracę na własny rachunek. 
A jeżeli chodzi o zarządców i pośredników, to mamy to 
zdefiniowane w ustawie. Żeby można było ten przepis 
wyegzekwować i żeby nie było tu żadnych niejasności, 
proponuję… Podtrzymuję to, że wniosek mniejszości, 
który został złożony, ma sens. Jeżeli nie zostanie on 
przyjęty, to życie pokaże, i to w krótkim czasie, czy 
te kary rzeczywiście będą egzekwowane. Jeżeli ktoś, 
kto będzie wykonywał umowę pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, a nie zarejestruje działalności… 
Nie musi tego robić, może wykonywać pracę bez takiej 
czynności. Ale taka osoba nie będzie podlegała karze. 
W związku z tym należałoby się zastanowić, czy jed-
nak nie warto byłoby wprowadzić te nieduże poprawki.

Tyle moich uwag do tej ustawy. Z wszystkimi po-
zostałymi punktami się zgadzam. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) wypłat dotyczących tych wniosków, które zostały 
złożone w dniu ogłoszenia informacji. Bo czasami, 
w sytuacji jakiegoś spiętrzenia tych wniosków… No, 
może stać się tak, że w tym dniu akurat będzie tych 
wniosków dużo. I dlatego te 5% jest pozostawiane 
jako rezerwa.

(Senator Jan Dobrzyński: Jak to w życiu bywa, 
Panie Senatorze.)

Ale okazało się, że nie wszyscy deklarujący ko-
rzystanie z programu ostatecznie z niego skorzystali. 
Stało się tak dlatego, że część wnioskodawców wyco-
fała swoje wnioski o dofinansowanie lub zrezygno-
wała z zawarcia umowy kredytu. I na dzień 30 maja 
tego roku wykorzystanie środków wsparcia wyniosło 
90,72%. Oznacza to, że z limitu wynoszącego 746 mi-
lionów zł na rok 2017 pozostała niewykorzystana 
kwota w wysokości około 65 milionów zł.

Ta właśnie rozpatrywana ustawa, nowelizacja 
umożliwia wznowienie, uruchomienie programu 
w celu wykorzystania tej kwoty jeszcze w roku bieżą-
cym, w roku 2017. Umożliwi to uruchomienie pomocy 
na zakup mieszkania dla około 4 tysięcy gospodarstw 
domowych. Ta pomoc nie mogłaby być uruchomiona, 
gdybyśmy tej ustawy nie wprowadzali.

Ustawa ta zmieni też zasady przyjmowania wnio-
sków w roku 2018. Nauczeni doświadczeniem, czyli 
po prostu w wyniku tego, jak to wyglądało w tym 
roku, w roku 2018, przewiduje się, że… Ta ustawa 
da możliwość składania wniosków o dofinansowanie 
wkładu własnego do momentu, gdy kwota wynika-
jąca ze złożonych wniosków osiągnie równowartość 
100% limitu, a nie 95%, jak było do tej pory w usta-
wie. Tak jak mówiłem, wynika to z tego, że część 
beneficjentów ostatecznie nie korzysta z programu, 
więc nie ma obawy, że ostatniego dnia… że kiedy 
w Biuletynie Informacji Publicznej będzie ogłoszo-
ne… Nie ma obaw, że wtedy jeszcze dużo wniosków 
będzie złożonych. Jeżeli będą złożone, to i tak będą 
one uznane, ponieważ jest tak, że potem się okazuje, 
że nie wszyscy z tego korzystają i są rezerwy… Tak 
że wtedy…

(Senator Jan Dobrzyński: Jak to w życiu bywa, 
Panie Senatorze.)

To wszystko się zbilansuje, tzn. może tam jeszcze 
jakaś, powiedzmy, resztówka zostanie. Jeżeli zostanie 
resztówka, to jeszcze w przyszłym roku będziemy 
debatować, żeby ją wykorzystać.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w imieniu 
Komisji Infrastruktury…

(Senator Jan Dobrzyński: …masz zaszczyt…)
…mam zaszczyt…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panowie 

Senatorowie, nie przeszkadzajcie panu senatorowi. 
Bardzo proszę, spokojnie.)

…mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie… 

pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Celem 
tej ustawy jest wprowadzenie uregulowań umożliwia-
jących pełne wykorzystanie środków na dofinansowa-
nie wkładów własnych w formie spłaty części kredytu 
hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania 
lub wkład budowlany, a także na dodatkowe dofi-
nansowanie z tytułu urodzenia lub przysposobienia 
trzeciego lub kolejnego dziecka.

Ustawa umożliwia wznowienie przyjmowania 
wniosków o dofinansowanie jeszcze w 2017 r., a także 
przyjmowanie wniosków na 2018 r. do chwili osią-
gnięcia limitu w postaci całej kwoty limitu określo-
nego na ten rok.

W tym miejscu chciałbym krótko powiedzieć o za-
sadach pomocy państwa w ramach programu pomocy 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych lu-
dzi. Ten program będzie trwał do 2018 r., czyli jeszcze 
w tym roku, w końcówce, i w przyszłym roku. Z tego 
programu mogą skorzystać małżonkowie, z których 
jedno nie ukończyło trzydziestego piątego roku życia. 
Mogą oni zakupić mieszkanie o powierzchni do 75 m2 
lub budynek mieszkalny, dom do 100 m2. Może to być 
mieszkanie własne lub spółdzielcze.

Program narzuca zasadę, że jego beneficjenci mu-
szą wziąć kredyt hipoteczny o wartości 50% kosztów 
nabycia lokalu, na co najmniej 15 lat. Pozostałe kwoty 
pochodzą ze środków własnych. Tutaj jest jeszcze 
ustalona cena zakupu mieszkania lub domu, która 
jest określona dla poszczególnych gmin. Chodzi o to, 
żeby te mieszkania nie były w zbyt wygórowanej ce-
nie. Jest odpowiedni wzór, który określa tę wartość, 
tę cenę zakupu. W każdej gminie może to wyglą-
dać inaczej lub podobnie, zależy to od tego, jakie są 
ceny na rynku w danej gminie. W razie spełnienia 
tych warunków państwo dofinansowuje 10% wkładu 
własnego. Rodziny z trojgiem dzieci mogą otrzymać 
jeszcze dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%.

Jak już powiedziałem, ustawa przewiduje, ten 
program przewiduje… Koniec tego programu jest 
w roku 2018. Ustawa określa na poszczególne lata 
limit środków, do wysokości których może być wy-
płacone wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu 
własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie. Na 
rok 2017 limit tych środków wynosi 746 milionów zł, 
a na 2018 trochę więcej, bo 762 miliony zł.

Zasady dofinansowania polegają na tym, że bene-
ficjenci składają wnioski o dofinansowanie wkładu 
własnego z Funduszu Dopłat. Jeśli suma wynika-
jąca z tych wniosków osiągnie równowartość 95% 
kwoty zaplanowanej na wypłaty finansowego wspar-
cia, wówczas Bank Gospodarstwa Krajowego ogła-
sza w Biuletynie Informacji Publicznej informację 
o wstrzymaniu przyjmowania dalszych wniosków. 
Pozostałe 5% miałoby być pozostawione na pokrycie 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) zabraknie. Na pewno ich wystarczy, a w razie czego 
jeszcze jest dodatkowa rezerwa w budżecie, z której 
będzie można skorzystać.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z pań i panów senatorów…
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, proszę podejść jeszcze do mów-

nicy. Pan senator Czarnobaj zada pytanie.
Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać pyta-

nie? Nie. No będzie tylko 1 pytanie, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, 3 pytania.)
Proszę bardzo. 3 pytania zada pan senator 

Czarnobaj.  

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie jest następujące. 

Kwota 750 tysięcy to w zaokrągleniu kwota przezna-
czona na wsparcie dla osób w ramach tego programu 
dotyczącego pierwszego mieszkania. 

Jak pan szacuje, ile rocznie trzeba zapewnić środków 
na te wnioski, które mogą wpłynąć? Czy jest takowa 
wiedza, że żeby zabezpieczyć środki dla osób chętnych 
do otrzymania wsparcia w roku np. 2018, potrzeba nie 
750 tysięcy, a 800 tysięcy zł, 1 miliard itd.? Czy jest ta-
kowa wiedza w ministerstwie, jakie są oczekiwania, jeśli 
chodzi o rodziny, o ich wsparcie w zakupie pierwszego 
mieszkania? To jest pierwsza rzecz. 

Powracam, Panie Ministrze, do pytania, bo wcze-
śniej już nie chciałem tego drążyć, żeby nie przedłu-
żać. Proszę nam powiedzieć… Wiemy, że w ciągu 
8 lat powstało około 1 miliona 200 tysięcy mieszkań. 
Państwo na pewno robiliście taką kalkulację, że jeżeli 
wszystko będzie się dobrze składało… Wiemy, że 
będziemy dążyli do lepszych wyników, w zestawieniu 
z innymi krajami Unii Europejskiej – tak jak ładnie 
pan minister powiedział. To proszę powiedzieć… Jeśli 
w ciągu 10 lat będzie się dobrze składało, to ile takich 
mieszkań w sumie może powstać? Nie tylko w ra-
mach programu dotyczącego pierwszego mieszkania, 
tylko w ogóle w Polsce.

I trzecie pytanie, ostatnie. Gdyby pan minister 
mógł mi powiedzieć… Jeżeli zsumujemy łączną 
wartość wsparcia np. na rok 2018 lub 2017 – czy 
to z budżetu państwa, czy z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, czy z innych instytucji, na które rząd 
ma wpływ – to jaką wartość bezwzględną, ile, jeśli 
chodzi o wsparcie, otrzymuje dziedzina związana 
z budową i otrzymywaniem mieszkań?

Stanowisko Wysokiej Komisji jest takie, żeby przy-
jąć ustawę bez poprawek. Wszyscy głosowali za, jedno-
głośnie, tak że wnosimy do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Ponownie witam pana ministra Kazimierza 
Smolińskiego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Ministrze, pan 

senator tak pięknie wyjaśnił.)
Panie Senatorze, nie komentujemy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dosłownie dwa zdania wyjaśnienia. W związku 

z tym, że likwidujemy limit i będzie tu do 100%, 
nie ma zagrożenia, że dopłaty nie będą realizowane 
dla rodzin z trzecim i czwartym dzieckiem, bo ta 
rezerwa była po to, żeby właśnie dla tych dużych ro-
dzin dopłacać ewentualnie dodatkową kwotę, jeżeli 
dziecko się urodziło. No niestety tak się składa, jeśli 
chodzi o ten program, że w pierwszym roku jego 
funkcjonowania osób z taką dopłatą było 0,01%, 
w ubiegłym roku – 0,2%. Więc nawet jeżeli dojdzie-
my do 100%, a część z tych osób, które złożą wnio-
ski, z tego nie skorzysta… Nawet jak 0,5% z tego 
nie skorzysta, a do tej pory to było około 6–7%, 
to zawsze będzie limit, w ramach którego dla tych 
wielodzietnych rodzin ta dopłata będzie. No niestety 
w Polsce osoby zamożne, które mają wiele dzieci, nie 
korzystają z tego programu, a ci z kolei niezamożni 
wielodzietni też nie mogą z niego skorzystać. Tak 
więc ten program nie jest tak prorodzinny, jak to 
było w założeniu, bo jednak wielodzietne rodziny 
z niego nie korzystają. Tak że nie ma żadnego za-
grożenia, że dla rodzin wielodzietnych tych środków 
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(senator L. Czarnobaj) koniec 2016 r były 162 tysiące, a w 2017 r. będzie wię-
cej – zostanie zachowany, to przez 10 lat zbudujemy 
1 milion 600 tysięcy. Ale myślę, że ta liczba będzie 
rosła, bo już w tym roku, tak jak powiedziałem, jest 
40% więcej wydanych pozwoleń na budowę, 20% 
więcej rozpoczętych budów. Tak więc to też wskazuje, 
że liczba mieszkań będzie większa niż w ubiegłym 
roku, czyli będzie więcej niż 160 tysięcy. Jak to po-
mnożymy przez 10, to będzie więcej niż 1 milion 
600 tysięcy. Uważam, że na pewno trzeba zbudować 
dużo powyżej 2 milionów. Z tym że od początku 
zastrzegaliśmy, że to nie jest tak, że państwo zbuduje 
2 miliony mieszkań czy 1 milion. Wszyscy, którzy na 
rynku funkcjonują, mają ich tyle zbudować. Jeżeli nic 
nie będziemy robili, to na 160 tysiącach się zatrzyma 
i pewnie będzie razy 10. Ale każdy instrument, który 
wprowadzamy, zwiększa liczbę budowanych, więc ta 
liczba powinna być większa. My dążymy do średniej 
europejskiej. To jest nasze założenie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja mam pytanie: nie będzie pan udzielał pisemnej 

odpowiedzi?
(Senator Leszek Czarnobaj: Na temat łącznych 

nakładów.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Na temat łącz-
nych nakładów udzielę pisemnej odpowiedzi.)

Będzie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak, udzielę.)
Dobrze, dobrze.
Momencik. Jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Krótkie pytanie. Ten program kończy się w 2018 r. 
Proszę mi powiedzieć: czy nie przewidujecie pań-

stwo przedłużenia tego programu, skoro jest coraz 
większe zainteresowanie, skoro on staje się coraz 
bardziej skuteczny?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
My od początku mówiliśmy, że wprowadzamy… To 

znaczy polityka rządu jest taka, żeby przede wszystkim 
zaspokajać potrzeby tych, którzy nie są w stanie tych 
potrzeb zaspokoić na rynku komercyjnym. Badania 
wykazują, że w Polsce około 40% społeczeństwa radzi 
sobie na rynku, czyli jest w stanie wynająć mieszkanie 

Te 3 pytania. Jeżeli na ostatnie pan minister nie 
będzie znał odpowiedzi, bo może tak być, to proszę 
o odpowiedź na piśmie typu: szacujemy, że łączne 
wsparcie na rok 2018 będzie w takiej to a takiej kwo-
cie. Nie mówię tylko o programie MdM, czyli doty-
czącym, nazwijmy to, pierwszego mieszkania.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, ile osób jest chętnych? Nie ma 

takich badań. Wiadomo, że w Polsce brakuje kilku 
milionów mieszkań. Badania w tym zakresie wskazują 
bardzo różnie. Jedni mówią, że brakuje nam 700 tysię-
cy, inni mówią, że brakuje nam 5 milionów. Tak? W za-
leżności od tego, do jakiego standardu chcemy dojść, 
czy bierzemy pod uwagę zdegradowane domy, które 
kiedyś trzeba będzie wyburzyć i w zamian wybudować 
nowe, czy chcemy dojść do średniej europejskiej, czy 
też chcemy mieć poziom, powiedzmy, Niemiec lub 
Szwecji, ta wielkość będzie bardzo różna. Tak?

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że 
w pierwszym roku było bardzo małe zainteresowanie, 
w drugim roku ono było osiemdziesięcioparoprocento-
we, w ubiegłym roku już było więcej chętnych, ale nie 
wiadomo ilu, ponieważ wstrzymuje się przyjmowanie 
wniosków, jeżeli jest 95%. W tym roku jest to samo. 
A więc ilu tych chętnych jest, to trudno powiedzieć. 
Tak? Zdecydowanie więcej chętnych jest od momentu, 
kiedy dotyczy to rynku wtórnego. Bo prawie połowa 
tych wniosków dotyczy rynku wtórnego, a połowa 
tylko i wyłącznie rynku nowego. Czyli też nie w całości 
to się przekłada na powstawanie nowych mieszkań, bo 
obraca się też dotychczasowymi. Tak że ten program 
ma prorozwojowy charakter tylko w połowie.

A jeżeli chodzi o wsparcie, to też są różne segmen-
ty. Tak? Dzisiaj rano mówiłem o wsparciu budow-
nictwa społecznego. Przewiduje się, że dzięki temu 
wsparciu może powstać ponad 100 tysięcy miesz-
kań. To są mieszkania komunalne i przede wszyst-
kim TBS-owskie. Ile spółdzielnie będą chciały? Nie 
wiemy, ile będą chciały wykorzystać. Ale są to środki 
rzędu ponad 10 miliardów zł. Przedstawię panu sena-
torowi pisemnie, jakie przewidujemy wsparcie w cią-
gu tego okresu i ile chcemy wybudować mieszkań. 
Jeżeli przyjmiemy, że ten stan, który jest dzisiaj – na 
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oraz zmianie niektórych innych ustaw

(sekretarz stanu K. Smoliński) Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 

w dniu 11 lipca 2017 r. rozpatrzyła ustawę o zmia-
nie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw.

Ustawa nie wzbudzała większych kontrowersji. 
Po przedstawieniu przez pana ministra założeń usta-
wy… Ona w głównej mierze ma na celu wprowa-
dzenie nowych uregulowań prawnych związanych 
z programem dostarczania owoców i warzyw oraz 
mleka do szkół, który to program w związku ze 
zmianami unijnymi musimy w nowym roku szkol-
nym 2017/2018 zmienić. Są proponowane odpowied-
nie rozwiązania.

Kolejna zmiana w ustawie, którą też przedstawił 
pan minister, obejmuje zmiany prawne związane 
z powstaniem nowej agencji, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, i podziałem kompetencji, bo 
jak wiemy, nowa agencja ma wśród swoich zadań 
część zadań związanych z Agencją Nieruchomości 
Rolnych, ale także z Agencją Rynku Rolnego. Zmiany 
w tej ustawie mają to doprecyzować, uregulować.

Trzecia, ostatnia zmiana dotyczy środków 
z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Ta ustawa ma doprecyzować i uszczegółowić 
różne propozycje i zmiany.

Tak jak powiedziałem, ustawa nie wywołała 
w czasie posiedzenia komisji dyskusji. Było zapro-
ponowanych 6 poprawek przez Biuro Legislacyjne, 
ale te poprawki nie uzyskały poparcia komisji. 

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Witam na posiedzeniu pana ministra Zbigniewa 
Babalskiego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie.

komercyjne lub uzyskać kredyt, 20% to są tacy, którzy 
mają tak niskie dochody, że nie są w stanie uzyskać 
żadnej pomocy i muszą korzystać z pomocy socjal-
nej, komunalnej. Zostaje 40%, czyli ci, którzy mają 
za duże dochody, żeby dostać mieszkanie komunalne, 
a jednocześnie za małe, żeby uzyskać kredyt czy też 
wynająć mieszkanie na rynku. My chcemy tę tendencję 
odwrócić, tak żeby tym osobom, co najmniej tym 40% 
– dla wszystkich innych pomoc też jest, ale tu przede 
wszystkim chodzi o te 40% – dla których w tej chwili 
nie ma żadnej oferty na rynku, taką ofertę dać. W całym 
programie mieszkaniowym jest to zawarte. Będziemy 
wspierali budownictwo indywidualne czy jakiekolwiek 
inne poprzez indywidualne konta mieszkaniowe. To 
będzie pomoc dla wszystkich, oni dostaną premię. Dla 
tych o bardzo niskich dochodach jest pomoc, o której 
dzisiaj już mówiłem, a za chwilę w Sejmie będzie ko-
lejna ustawa, ustawa o budownictwie socjalnym, tak 
żeby wspierać tych, którzy mają najniższe dochody. 
Narodowy Program Mieszkaniowy kompleksowo prze-
widuje wszystkie segmenty. Dlatego uważamy, że ten 
program wyczerpuje się, zgodnie z założeniem poprzed-
niego rządu, że on się skończy w 2018 r., i wprowadzamy 
inne instrumenty, które zaspokoją te potrzeby i nowe 
potrzeby. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie widzę już, Panie Ministrze, więcej osób chęt-

nych do zadania pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że pan minister, przedstawiciel rzą-

du zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytanie zadane przez pana senatora Leszka 
Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 550, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 550 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Komunikaty

uki odbędzie się 14 lipca, czyli w piątek, o godzi-
nie 8.30 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków złożonych w trakcie debaty plenarnej do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
odbędzie się dziś, 13 lipca, 15 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw związanych z syste-
mami wsparcia rodzin odbędzie się dziś bezpo-
średnio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 176. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To wszystkie komunikaty?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Tak.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo państwu.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-

dziny 9.00.
Dziękuję.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać pytanie panu 
ministrowi? Nie.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Wobec tego zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo proszę pana senatora o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 
dzisiaj bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali 
nr 106 w gmachu Sejmu. Porządek posiedzenia: roz-
patrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; rozpa-
trzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w sprawie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej i ustawy o zasadach finansowania na-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 02)

(marszałek S. Karczewski)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 
Bogdan Borusewicz i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Proponuję, proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Cicho!)
…abyśmy skreślili z porządku obrad punkt dwu-

dziesty pierwszy: sprawozdanie o stanie ochrony ję-
zyka polskiego za lata 2014–2015…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 
Marszałku, ale poustawiał pan tyle tych bramek, że 
nie mogłem zdążyć do Senatu.)

Ale, Panie Senatorze, my już rozpoczęliśmy, i to 
nie dyskusję…

(Senator Jan Rulewski: I trzeba wałęsać się…)
Panie Senatorze, proszę usiąść i nie przeszkadzać.
(Senator Czesław Ryszka: Siadaj, Janek.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszę zachowywać się godnie, 

jak senator. Przeszkadza pan.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
Dziękuję.
Proponuję skreślenie z porządku obrad punktu 

dwudziestego pierwszego.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję też uzupełnienie porządku obrad 

o następujące punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych in-
nych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad; oraz ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 

go jako punktu dwudziestego czwartego porządku 
obrad.

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

(Głos z sali: Sprzeciw. Jest sprzeciw.)
Proszę bardzo. Pan senator Klich pierwszy.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w sprawie ustawy o ustroju sądów powszech-

nych, z wnioskiem o to, aby ona nie została wprowa-
dzona do porządku obrad.

Myśmy na ten temat rozmawiali na posiedze-
niu Konwentu Seniorów, ale pan marszałek nie 
uwzględnił wniosku przedstawicieli klubu Platformy 
Obywatelskiej.

To jest szalenie niebezpieczna ustawa. To jest usta-
wa, za pomocą której dokonuje się zamachu stanu 
w Polsce. To jest ustawa, za pomocą której likwido-
wane jest niezależne sądownictwo w Polsce. To jest 
ustawa, o której wszyscy na tej sali wiemy, że łamie 
konstytucję, tylko jedni mówią o tym głośno, a inni 
się do tego nie przyznają. Ta ustawa w przynajmniej 
3 miejscach łamie Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej, zmieniając w ten sposób ustrój państwowy 
w Polsce.

Ta ustawa łamie art. 173 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, mówiący o tym, że – cy-
tuję – sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną 
od innych władz. To oznacza, że sądy i trybunały 
mają być oddzielone od władzy legislacyjnej i władzy 
wykonawczej. A tymczasem ze względu na zapisy 
tej ustawy przestaną takie być. Ta ustawa podważa 
trójpodział władzy w Polsce.

Ta ustawa podważa konstytucję w jej art. 178 
ust. 1, który mówi także o niezawisłości sędziów. 
Jeżeli niezależność sądów zostanie podważona, bę-
dzie to wpływało na niezawisłość sędziów. Nie ma 
możliwości, żeby nie wpływało. W związku z tym 
sędziowie przestaną być w sprawowaniu swojego 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 30)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Klich) (Marszałek Stanisław Karczewski: O tę kolejność 
ja właśnie dbam i chciałbym, żeby ta kolejność była 
zachowana.)

Za chwilę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie będziemy 

teraz prowadzili debaty, dyskusji, bo…)
Ja nie prowadzę… Ja nie chcę prowadzić debaty.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …o tym punk-

cie już rozmawialiśmy.)
Debata będzie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już rozmawia-

liśmy o…)
Debata będzie, ale ja chcę zwrócić uwagę panu 

marszałkowi i Wysokiej Izbie na sytuację, która na-
stąpiła. Otóż ja wczoraj wieczorem otrzymałem ma-
teriały na dzisiejsze poranne posiedzenie konwentu, 
z których wynikało, że te ustawy będziemy procedo-
wać za 2 tygodnie. A dzisiaj rano dowiedziałem się, że 
te ustawy pan marszałek ma zamiar wprowadzić do 
porządku. I pan marszałek wprowadził te dwie usta-
wy. To jest złamanie dobrych obyczajów. To znaczy 
sytuacja, w której raz się dowiadujemy, że te ustawy 
wchodzą, innym razem, że nie wchodzą, wskazuje, że 
była prowadzona i jest prowadzona gra dezinformacji, 
jeżeli chodzi o opinię publiczną i opozycję. I na to 
zwracam uwagę.

Zgłaszam sprzeciw co do wprowadzenia w ta-
kim trybie, 48-godzinnym, ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw, ale nie tylko ze względu na tryb i na 
to, że nie daliście nam – wy, większość – możliwości 
zasięgnięcia opinii prawnych, zastanowienia się nad 
tymi ustawami. Ja rozumiem, że większość senacka 
i sejmowa, większość PiS, doskonale się na wszyst-
kim zna i nie ma żadnych wątpliwości co do tych 
ustaw. Ale ja mam poważne wątpliwości i uważam, 
że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, ponieważ 
skraca 4-letni okres sprawowania funkcji sędziów 
w Krajowej Radzie Sądownictwa, który jest zapisany 
w konstytucji. Skraca. Co to oznacza? Już wiemy, że 
czeka ustawa o Sądzie Najwyższym, gdzie się skraca 
6-letnią kadencję prezesa. Myślę, że prezydent też 
się powinien zastanowić, bo jego kadencja też jest 
zapisana w konstytucji, ale – jak można sądzić, wi-
dząc te przykłady łamania konstytucji – także może 
zostać skrócona. Jestem w związku z tym zdecydo-
wanie przeciwny wprowadzeniu ustawy dotyczącej 
Krajowej Rady Sądownictwa i proszę pana marszałka 
o refleksję, gdzie idziemy i dokąd Polskę prowadzicie. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)
A w jakiej sprawie?

urzędu niezawiśli. A konstytucja mówi o tym, że sę-
dziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli.

I wreszcie, co najważniejsze, ta ustawa podważa 
jedno z podstawowych praw człowieka, zapisanych 
nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale 
i w międzynarodowych aktach ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską – w Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i w konwencji ONZ o prawach czło-
wieka. Art. 170… Art. 45 konstytucji mówi bowiem 
– cytuję – że każdy ma prawo do rozpatrzenia spra-
wy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
A w momencie, kiedy sądy zostaną poddane władzy 
politycznej, przestaną być niezależne, a zatem oby-
watele stracą – przynależne im w sposób naturalny 
i z mocy prawa – prawo do niezależnego wyroku 
sądowego.

Dlatego też wnoszę, Panie Marszałku, o to, aby ta 
ustawa nie została wprowadzona do porządku obrad, 
bo obciąża ona Senat odpowiedzialnością – zazna-
czam: odpowiedzialnością – za łamanie konstytucji. 
Wszyscy, którzy opowiedzą się za tą ustawą, zrobią to 
ze świadomością tego, że łamią konstytucję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, tego Tuska zostaw 

już w spokoju…)
(Senator Jan Rulewski: Tusk musi wrócić.)
(Głos z sali: …Do więzienia.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Tusku, wróć…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Te ustawy, które pan wprowadza w takim trybie 

48-godzinnym, nie są ustawami byle jakimi. To są 
ustawy zmieniające ustrój sądownictwa, a więc…

(Senator Czesław Ryszka: Taki jest tytuł tej usta-
wy.)

…te ustawy będą wpływać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze, proszę nie mówić o ustawach, bo jest wnio-
sek… Przepraszam, że przerwę… Pan senator Klich 
nie zgadza się z wprowadzeniem nowelizacji usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, i to już 
wystarczy, to już było… I teraz pan, jak rozumiem, 
o Krajowej Radzie Sądownictwa… Tak?)

Panie Marszałku, po kolei.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale nie…)
Za chwilę…
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) (Senator Piotr Zientarski: Ale wtedy, Panie 
Marszałku, mój wniosek będzie bezprzedmiotowy.)

Nie. Może pan…
(Senator Piotr Zientarski: No tak!)
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: No tak.)
Panie Senatorze, proszę zapoznać się z regula-

minem.
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie…)
Pan może w każdym momencie skierować… zgło-

sić wniosek o skierowanie ustawy do komisji. Może 
pan. Tak że jak zostanie…

(Senator Piotr Zientarski: No ale ja chcę go teraz, 
Panie Marszałku…)

Ale nie…
(Senator Piotr Zientarski: Ja go złożyłem wczoraj 

i chcę go przypomnieć.)
No dobrze, ja pamiętam, pan przypomni. Na ra-

zie…
(Senator Bogdan Klich: Nie można nie przyjąć 

wniosku formalnego senatora…)
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Na razie przegłosowujemy wnioski formalne 

zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
(Senator Bogdan Klich: To jest wniosek formalny.)
(Senator Jan Rulewski: Ja mam wniosek formal-

ny…)
Wysoka Izbo, proponuję…
(Senator Jan Rulewski: …co do porządku…)
Ale, proszę państwa, będzie… Czy ja zamknąłem 

dyskusję, powiedziałem, że porządek został ustalony? 
Nie. No to będziecie państwo mogli zabierać głos 
w ramach zgłaszania wniosków formalnych, a w tej 
chwili przegłosujemy 2 wnioski.

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
(Senator Bogdan Klich: Nad wnioskiem formal-

nym głosuje się od razu.)
Nie będziemy do wniosku dokładali drugiego 

wniosku. Panie Senatorze, jak pan nie rozumie re-
gulaminu…

(Senator Bogdan Klich: Ja, Panie Marszałku, znam 
konstytucję.)

Już kiedyś panu dawałem regulamin, niech pan 
się zapozna z regulaminem.

(Senator Bogdan Klich: To jest wniosek formalny 
senatora.)

Ja ogłaszam głosowanie nad wnioskiem…
(Senator Bogdan Klich: Nie, Panie Marszałku. Bo 

to jest trzeci wniosek.)
(Senator Jan Filip Libicki trzyma w górze kartkę 

z napisem: Niezawisłe – #WolneSądy – Niezależne)
…moim wnioskiem o uzupełnienie porządku ob-

rad. Przegłosujemy osobno 2 wnioski…
(Poruszenie na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Idzie pan do mównicy? 

Co pan wyrabia?)

(Senator Piotr Zientarski: W sprawie wniosku 
formalnego…)

Jakiego?
(Senator Piotr Zientarski: …dotyczącego wpro-

wadzenia tych 2 ustaw, z uwagi, Panie Marszałku, 
na nierozpoznanie naszych wniosków…)

Nie, ale to już…
(Senator Piotr Zientarski: …o skierowanie tych 

ustaw, obu ustaw, do Komisji Ustawodawczej.)
Ale to jest inny wniosek formalny. Najpierw…
(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest wniosek for-

malny związany, Panie Marszałku, z porządkiem.)
Ale, Panie Senatorze, ja nie mogę… Ale momen-

cik… Ja nie mogę przeprowadzić w tej chwili głoso-
wania nad wnioskiem, żeby skierować tę ustawę do 
innej komisji, ponieważ…

(Senator Piotr Zientarski: Mnie chodzi o nieroz-
poznanie, Panie Marszałku, wniosku o skierowanie… 
a rozpoznanie tego wniosku uzależnia możliwość 
wprowadzenia tych ustaw…)

Chce pan…
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
…taki wniosek, żeby…
(Senator Piotr Zientarski: Taki wniosek.)
…te ustawy, które jeszcze nie są wprowadzone do 

porządku obrad…
(Senator Piotr Zientarski: Tak, bo nie ma do nich 

opinii.)
…były skierowane…
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Ale wie pan, że taki wniosek można zgłosić rów-

nież później, w każdej chwili.
(Senator Piotr Zientarski: No, później… To znaczy 

– przepraszam – kiedy?)
Ale nie, ja bym…
(Senator Bogdan Klich: Idź, powiedz.)
Nie będzie… Nie, nie, momencik, momencik. 

Proszę usiąść.
Ja w tej chwili mam 2 wnioski.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to są odrębne wnio-

ski.)
No dobrze, ale ja w tej chwili…
(Senator Piotr Zientarski: Ale mnie chodzi o nie-

rozpoznanie wczorajszego.)
Proszę państwa, ja w tej chwili poddam pod głoso-

wanie mój wniosek o uzupełnienie porządku obrad…
(Senator Bogdan Klich: Ale tu jest wniosek for-

malny.)
Ja nie pozwolę w tej chwili na debatę, dyskusję 

i sprzeciw każdego senatora.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, to nie jest debata.)
(Senator Bogdan Klich: To jest wniosek formalny.)
Proszę państwa, ja każdemu udzielę głosu, tylko 

po przegłosowaniu tego, co mamy przegłosować.
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(marszałek S. Karczewski) Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, w związku z zasadą regulamino-
wą, że rozszerzenie porządku obrad może nastąpić po 
rozpoznaniu… po przygotowaniu opinii czy stanowiska 
komisji… Wczoraj członkowie Platformy Obywatelskiej 
i jednocześnie członkowie Komisji Ustawodawczej zło-
żyli zarówno do pana marszałka, jak i do przewodniczą-
cego Komisji Ustawodawczej wniosek, ażeby skierować 
te dwie ustawy do Komisji Ustawodawczej, tak żeby 
członkowie Komisji Ustawodawczej mogli aktywnie 
uczestniczyć w pracach i w pełni realizować uprawnie-
nia członka komisji, czyli brać udział również w gło-
sowaniu. Tę kwestię przedstawialiśmy na posiedzeniu 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jak 
również osobiście zaniosłem pismo do gabinetu marszał-
ka i pan marszałek…

(Senator Władysław Komarnicki trzyma w gó-
rze kartkę z napisem: Niezawisłe – #WolneSądy – 
Niezależne)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pismo było nie 
do mnie, tylko było skierowane do przewodniczącego 
Gogacza.)

No ale wiadomo, że pan marszałek decyduje o tym.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie było do 

mnie skierowane. No ale rozumiem.)
Było skierowane do przewodniczącego…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak.)
…w celu… w celu… w celu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie do 

mnie, nie do mnie.)
(Senator Jan Rulewski: W internecie było.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Błędnie… 

Panie Senatorze, no przecież pisma…)
Panie Marszałku, no przecież wiadomo, że to jest 

pana uprawnienie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale nie było 

to pismo… Formalnie nie było to pismo skierowane 
do mnie.)

Wola senatorów była jednoznacznie skierowana…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, wola, tyl-

ko że nieprawidłowo wyrażona. No, trudno.)
Dlatego też uważamy, że rozpoznanie tego wniosku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze…)
…tego wniosku jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …rozumiem…)
…uzależnia… uzależniamy…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, ponieważ państwo macie krajową 

radę, ogłaszam przerwę do godziny 11.30.
Dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 45  

do godziny 11 minut 30)

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, nie ma 
zgody z naszej strony…)

Pierwszy wniosek…
(Senator Bogdan Klich: Nie ma zgody z naszej 

strony na łamanie regulaminu, który uniemożliwia… 
Pan uniemożliwia senatorom Platformy Obywatelskiej 
zabranie głosu i zgłoszenie wniosków formalnych.)

(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny!)
(Senator Bogdan Klich: Są 2 wnioski…)
Pan mi przerwał…
(Senator Bogdan Klich: …w tej sprawie i proszę, 

że tak powiem, traktować konstytucję i regulamin 
poważnie.)

(Senator Jan Rulewski: Pan nie wysłuchuje innych 
wniosków.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Wnioski formalne prze-
głosowuje się kolejno, kolejno się je przegłosowuje.)

Proszę… Ja wiem, jak się głosuje. Pan senator 
Klich nie wie – dziękuję, że pan przypomniał – ale 
dowiedział się. Nie wiem… Tylko że nie usłyszał 
najprawdopodobniej, bo nie widzę po wyrazie twarzy, 
żeby pan senator to zrozumiał.

(Senator Piotr Zientarski: Rozpatrzenie tego wnio-
sku uzależnia dalsze prowadzenie…)

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o uzupełnienie porządku…

(Senator Jan Filip Libicki trzyma w górze kartkę 
z napisem: Niezawisłe – #WolneSądy – Niezależne)

(Senator Jan Rulewski: Pan nie wysłuchuje innych 
wniosków formalnych.)

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, 
mogę?)

Ale po… Głosujemy nad wnioskami.
(Senator Bogdan Klich: No właśnie. No ale nie 

mogą…)
(Senator Piotr Zientarski: Ale to od mojego wnio-

sku zależy… Mój wniosek ma wpływ na głosowanie, 
które pan teraz…)

(Senator Adam Bielan: Głosujemy!)
A dlaczego pan pierwszy nie złożył tego wniosku? 

Jaki wniosek pan… Proszę z miejsca…
(Senator Piotr Zientarski: To już jest kolejność…)
Proszę z miejsca zgłosić wniosek.
(Głos z sali: Może być tylko jeden…)
Proszę z miejsca zgłosić wniosek.
(Senator Bogdan Klich: Piotrek, idź na mównicę 

i przedstaw wniosek.)
Proszę zgłosić… Proszę pana, ja jestem marszałkiem, 

nie senator Klich. Proszę z miejsca zgłosić wniosek.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, proszę 

przestrzegać konstytucji i regulaminu.)
Ale do mikrofonu, do mikrofonu.
(Senator Czesław Ryszka: Wyprowadzić!)
(Senator Bogdan Klich: Wstań, Piotrek, wstań.)
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(Senator Barbara Zdrojewska trzyma w górze 
kartkę z napisem: NIEZALEŻNE SĄDY)

(Senator Jan Rulewski: Jest wniosek formalny…)
Ale, proszę państwa…
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale…)
Czy ja prowadzę obrady, czy pan?
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale to inny wniosek 

formalny.)
Panie Senatorze, ja powiedziałem, że będziemy 

głosować nad 2 wnioskami…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja chcę sko-

rzystać z praw regulaminowych.)
Ale w jakiej kwestii?
(Senator Mieczysław Augustyn: Wniosek dotyczą-

cy głosowania, prowadzenia obrad…)
Ale nad czym?
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Ale nad czym? Ale nad czym? Czy nad tymi punk-

tami?

Senator Mieczysław Augustyn:
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 9 regulaminu chcę 

złożyć wniosek formalny dotyczący przeprowadzenia 
głosowania. Mam do tego prawo. Otóż…

Pozwoli pan marszałek, że jednak podejdę na 
mównicę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja proszę…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Komuna, PRL!)
(Głos z sali: Proszę nie krzyczeć.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale 

proszę o wyciszenie rozmów. A pana proszę o przed-
stawienie wniosku formalnego.)

Dziękuję.
Proszę, ażebyśmy przed przystąpieniem do głoso-

wania ogłosili przerwę na ponowne rozpatrzenie tych 
ustaw przez komisję. Dlatego że na podstawie art. 61 
ust. 2 pkt 2 regulaminu można procedować nad usta-
wą bez otrzymania w porę druków tylko w szczegól-
nych wypadkach, za zgodą komisji. Otóż wczoraj ten 
punkt regulaminu został złamany, w związku z tym 
dostarczona nam dzisiaj opinia jest obciążona błędem 
prawnym i jest z mojego punktu widzenia nieważna. 
To był właśnie powód, dla którego członkowie komisji 
z Platformy Obywatelskiej opuścili obrady. Podczas 
tych obrad nie przedstawiono żadnych, żadnych 
szczególnych okoliczności, szczególnych wypadków, 
jak tu się o tym mówi, które by uzasadniały skrócenie 
terminu na dostarczenie materiałów.

I wobec tego, że nie dopełniono obowiązków za-
wartych w art. 61 ust. 2 pkt 2 regulaminu, komisja 
powinna się zebrać i w trybie już regulaminowym 
– bo w tej chwili terminy dostarczenia dokumentów 
zostałyby zachowane – przygotować prawidłowo opi-
nię. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę państwa, wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę o uwagę i o wyciszenie 

rozmów.
Nim przystąpimy do głosowania nad 2 wnioskami, 

informuję, że obecne…
(Rozmowy na sali)
Moment…
(Głos z sali: Spokojnie jest.)
(Senator Jan Filip Libicki trzyma w górze kartkę 

z napisem: NIEZALEŻNE SĄDY)
(Senator Bogdan Klich: Nie, nie…)
No, ale czy pan pozwoli coś przeczytać?
(Senator Bogdan Klich: Pan mówi, że przystępu-

jemy do głosowania. No, nie przystąpimy do głoso-
wania…)

Ja proponuję, Panie Senatorze, żeby pan słuchał, 
co mówię, i nie mówił nieprawdy. Dobrze? Bo pan 
jest specjalistą od mówienia nieprawdy.

(Senator Jarosław Rusiecki: Ewentualnie do la-
ryngologa…)

Informuję, że obecnie posiedzenie zostało wy-
dłużone o dodatkowy dzień, to jest wtorek, 18 lipca 
br.

Punkty dotyczące informacji o działalności Rady 
Mediów Narodowych oraz sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji zostaną rozpatrzone we 
wtorek. Rozpoczniemy posiedzenie o godzinie 11.00 
we wtorek.

Proszę państwa, ja przed przerwą…
(Senator Jan Dobrzyński: Niech pan tam… pod 

szybą…)
Panie Senatorze, proszę o ciszę…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale on tu zdjęcie chce 

sobie zrobić…)
Panie Senatorze!
(Senator Jan Dobrzyński: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
Są specjalne służby, które nad tym czuwają. 

A zdjęcia można wykonywać.
Proszę państwa, ja złożyłem propozycję uzu-

pełnienia porządku obrad o 2 punkty. Był wniosek 
przeciwny, 2 wnioski przeciwne. Pan senator Bogdan 
Klich złożył wniosek przeciwny odnośnie do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, a pan marszałek Borusewicz – odno-
śnie do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa.

Przystąpimy teraz do głosowania…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Chwileczkę.)
Przystąpimy do głosowania, a później państwo 

zgłosicie wnioski formalne.
Przystępujemy…
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Było 2 przedstawicieli…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa…)
Było 2 przedstawicieli Biura Legislacyjnego i po-

twierdziło to, co ja robiłem. To po pierwsze.
A po drugie, Panie Senatorze, żaden senator czło-

nek komisji Platformy Obywatelskiej nie opuścił… 
Pan senator Rulewski był do samego końca posiedze-
nia komisji, zabierał głos, składał wnioski, a pan wy-
chodzi na mównicę i wszystkich wprowadza w błąd. 
Proszę takich rzeczy nie robić, bo pan od początku 
oszukuje.

(Poruszenie na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: W takim razie…)
Proszę państwa… Ja później dam panu głos.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Czy pan podał jedną 

szczególną okoliczność? Panie Przewodniczący, py-
tam, czy pan podał…)

Ale musimy przegłosować te…
(Senator Piotr Zientarski: Czy pan wypełnił re-

gulamin?)
(Senator Jan Rulewski: Ja chcę w sprawie pańskie-

go projektu dotyczącego przerwy w obradach złożyć 
wniosek formalny, bo to jest nowa okoliczność.)

Nowa okoliczność.
Proszę bardzo, niech pan zgłosi, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skoro pan zapowiedział, co przyjmuję z zadowo-

leniem, prowadzenie tego posiedzenia z trybem prze-
rwy, to mój wniosek formalny zmierza do tego, żeby 
we wtorek – najkorzystniej – odbyło się procedowanie 
nad 2 projektami ustaw…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie może… 
Nie, Panie Senatorze, ten wniosek jest bez…)

Ale… Wniosek formalny o to, żeby pan marszałek 
mi pozwolił dokończyć to spokojne wystąpienie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ten wnio-
sek jest nie…)

Przepraszam bardzo… Jednak bardzo proszę, 
Panie Marszałku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, niech 
pan dokończy, Panie Senatorze, a później… Dobrze.)

Dwa słowa, tylko że pan mi przerwał.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dwa słowa.)
…Żeby w związku z tym trybem, z przerwą 

prace nad 2 projektami, czyli projektami dotyczą-
cymi Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo… Proszę bardzo…
Proszę państwa, my w tej chwili…
(Rozmowy na sali)
No dobrze, ale chcecie państwo prowadzić dys-

kusję, debatę…
(Senator Piotr Zientarski: Ja chciałbym króciutko 

wniosek formalny...)
Taki sam czy inny?
(Senator Piotr Zientarski: Inny.)
(Głos z sali: To z miejsca, z miejsca niech pan…)
Dobrze. Ale proszę, pozwólcie prowadzić obrady.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, pan senator mnie zwolnił z czę-

ści uzasadnienia. Ja po to składałem ten wniosek 
wczoraj, tę prośbę do Komisji Ustawodawczej i do 
wiadomości pana marszałka… Pan marszałek z urzę-
du ma prawo uczynić zadość woli senatorów – taka 
była do tej pory praktyka, niepodważalna – jeśli wi-
dzą oni potrzebę, żeby inna komisja zajęła stanowi-
sko. Ta sytuacja była wyjątkowa właśnie z tych powo-
dów, że regulamin został złamany, ponieważ komisja 
nie miała prawa głosować nad zgodą w sytuacji, gdy 
pan przewodniczący nie podał przynajmniej jednej 
formalnej – my moglibyśmy się z nią zgadzać albo 
nie – szczególnej okoliczności. A art. 61 regulaminu 
wyraźnie mówi o tym, że w wypadku szczególnych, 
czyli przynajmniej 2 okoliczności, jak rozumiem… 
On nie podał ani jednej. To jest w protokole. Dlatego 
uważamy, że bez… Skoro tamta komisja nie mogła 
działać zgodnie z regulaminem, to nie ma stanowiska. 
Stąd też dzisiaj domagamy się stanowiska Komisji 
Ustawodawczej, żeby można to było zgodnie z re-
gulaminem wprowadzić do porządku obrad. I to jest 
mój wniosek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No dobrze, rozumiem. Tylko że…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
Pan senator Mamątow. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji stanowczo protestuję prze-
ciwko państwa insynuacjom, że komisja działała nie-
zgodnie z regulaminem. Komisja działała… (Oklaski)

(Głos z sali: Oczywiście.)
(Senator Barbara Zdrojewska trzyma w górze 

kartkę z napisem: NIEZALEŻNE SĄDY)
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(senator J. Rulewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, rozumiem, ale to…
(Senator Piotr Zientarski: Nie było materii, nad 

którą można było głosować.)
Ale, Panie Senatorze, ja mam bezwzględne wra-

żenie…
(Senator Janina Sagatowska: W kółko to samo!)
…wręcz przekonanie, że w tej chwili powtarzamy 

się i powtarzamy argumenty.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, no…)
Państwo macie takie zdanie, są inne zdania… I po 

to jest głosowanie…
(Senator Adam Bielan: Głosujemy!)
…i po to jest demokracja, żeby korzystać z tego. 

I proszę państwa…
(Poruszenie na sali)
Proszę państwa…
(Głos z sali: Panie Marszałku, ale dostarczono te 

druki zgodnie z regulaminem…)
Druki zostały dostarczone…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, druki zostały dostarczone zgod-

nie z regulaminem… Druki zostały dostarczone zgod-
nie z obowiązującym regulaminem, komisja zgodnie 
z regulaminem przedstawiła sprawozdanie…

(Senator Bogdan Klich: Ja w trybie sprostowania.)
(Senator Adam Bielan: Rozstrzygnijmy w wyniku 

głosowania.)
…i ja wnoszę o to, żebyśmy rozpoczęli głosowa-

nie.
Pierwsze głosowanie: kto jest za tym…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Sekretarzu, 

zgłosiłem się godzinę temu w sprawie…)
(Senator Bogdan Klich: Ale konwent był, a tej in-

formacji nie było!)
(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy, Panie 

Marszałku!)
(Senator Bogdan Klich: …Z wnioskiem formal-

nym…)
Ale to będzie… udzielę panu wtedy głosu…
(Senator Bogdan Klich: Nie…)
Głosujemy teraz nad tymi wnioskami. Nie, później 

będą następne głosowania…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 

zgłaszałem się godzinę temu i nie uzyskałem głosu.)
Proszę bardzo, proszę państwa…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, w imie-
niu klubu Platformy Obywatelskiej wnoszę o zwoła-
nie Konwentu Seniorów i…)

Przystępujemy do…
(Senator Bogdan Klich: Wnoszę o zwołanie 

Konwentu Seniorów i…)

powszechnych, odbywały się – najkorzystniej – we 
wtorek.

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

(Senator Stanisław Kogut: Wyżej, bo nie widać, 
wyżej…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja ad 

vocem, do wypowiedzi pana przewodniczącego…)
Proszę państwa, możemy prowadzić dyskusję…
(Senator Piotr Zientarski: Ale nie, Panie 

Marszałku, jedno zdanie, bo pan przewodniczący 
powiedział…)

Proszę państwa, państwo się domagacie niezależ-
nych sądów…

(Senator Piotr Zientarski: Krótko chciałem po-
wiedzieć…)

…tu widzę karteczki…
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
…a nie dajecie mi prowadzić obrad. Nie dajecie 

mi prowadzić obrad, utrudniacie mi to.
(Senator Piotr Zientarski: Nie…)
(Głos z sali: Kto te kartki…)
Proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Ale, Panie Marszałku, 

ad vocem…)
Ad vocem?
Proszę bardzo, ad vocem.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, pan przewodniczący 

Mamątow powołał się przed chwilą na opinię Biura 
Legislacyjnego. Biuro Legislacyjne stwierdziło jedy-
nie to, że kwestie dotyczące szczególnych okoliczno-
ści są… mogą być rozstrzygane przez komisję. I na to 
oczywiście wyrażamy zgodę. Ale Biuro Legislacyjne 
nie powiedziało, że zwalnia pana z podania okolicz-
ności wymienionych w art. 61, że nie ma pan po-
dać szczególnych okoliczności. Bo myśmy… Bo jak 
członkowie mogli głosować, czy są szczególne oko-
liczności, czy nie ma…

(Senator Robert Mamątow: Trzeba być członkiem, 
Panie Senatorze!)

…skoro żadnych szczególnych okoliczności nie 
podano?
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(marszałek S. Karczewski) Dobrze, dobrze, głosujemy. Ja jestem przeciwny 
zwołaniu Konwentu Seniorów…

(Senator Bogdan Klich: Bardzo proszę pana mar-
szałka o przestrzeganie regulaminu…)

Panie Senatorze, proszę zejść z mównicy!
(Senator Bogdan Klich: Nie zamierzam zejść w tej 

chwili, dopóki pan…)
Dobrze, przystępujemy…
(Senator Adam Bielan: Głosujemy nad wnio-

skiem!)
(Senator Bogdan Klich: …nie przeprowadzi gło-

sowania…)
(Część senatorów klubu Prawo i Sprawiedliwość 

skanduje: Gło-so-wa-nie! Gło-so-wa-nie!)
(Senator Bogdan Klich: …i nie zwoła pan 

Konwentu Seniorów, Panie Marszałku, na nasz wnio-
sek, naszego klubu parlamentarnego…)

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej 
trzymają w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
skanduje: Kon-went! Kon-went!)

(Część senatorów klubu Prawo i Sprawiedliwość 
skanduje: Gło-so-wa-nie! Gło-so-wa-nie!)

(Senator Bogdan Klich: Nie zabierzecie nam głosu 
i nie zakrzyczycie opozycji i tych obywateli, którzy 
są zwolennikami demokratycznego państwa prawa 
w Polsce. Nie zakrzyczycie takich głosów…)

Proszę państwa, przystępujemy…
(Senator Stanisław Kogut: To po co wychodzili-

ście wczoraj?)
Panie Senatorze, proszę…
Panie Senatorze, ja zgłaszam pana zachowanie do 

komisji… do pana komisji, bo pan…
(Senator Bogdan Klich: Może pan sobie zgłaszać, 

gdzie chce, ale w tej chwili oczekujemy od pana zwo-
łania Konwentu Seniorów.)

Panie Senatorze, proszę zejść stąd, proszę zejść 
z mównicy.

(Senator Bogdan Klich: Nie, dopóty, dopóki pan 
nie zwoła Konwentu Seniorów…)

(Senator Adam Bielan: Staszek, nie daj się spro-
wokować.)

(Senator Bogdan Klich: …i nie przeprowadzi, że 
tak powiem, Konwentu Seniorów na nasz formalny 
wniosek…)

Ten wniosek…
(Senator Bogdan Klich: …nie zamierzam schodzić 

z mównicy. Bardzo proszę pana marszałka o respek-
towanie zasad regulaminu…)

(Senator Adam Bielan: Staszek, nie daj się wypro-
wadzić z równowagi.)

No tak, ale pan w tej chwili stosuje terror…
(Senator Bogdan Klich: …dotyczących wniosków 

formalnych, Panie Marszałku.)
Terror!

Nie będzie… Po przegłosowaniu…
(Senator Bogdan Klich: …zarządzenie przerwy, 

Panie Marszałku…)
(Senator Stanisław Kogut: Co ty robisz?)
(Senator Janina Sagatowska: Proszę nie utrudniać 

prowadzenia obrad!)
(Senator Bogdan Klich: …do czego mamy peł-

ne prawo. I proszę nam nie sugerować tego, że pra-
wa utraciliśmy jako senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej.)

Nie utraciliście! Możecie głosować!
(Senator Robert Mamątow: Nikt wam nie zabie-

ra…)
(Senator Bogdan Klich: Proszę nam nie zabie-

rać naszych praw. Wnoszę o zwołanie Konwentu 
Seniorów i zarządzenie kilkunastominutowej prze-
rwy.) (Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Tak jest!)
Ale nikt nie ma, Panie Senatorze, prawa do tego, 

żeby przeszkadzać mi w prowadzeniu obrad!
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

skanduje: Kon-went! Kon-went!) (Oklaski)
Nikt nie ma prawa do tego, żeby…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
skanduje: Kon-went! Kon-went!)

Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, raz jesz-

cze proszę o… Raz jeszcze proszę…)
Ale ja nie udzieliłem panu głosu. Nie udzieliłem 

panu głosu.
(Senator Bogdan Klich: …o to, żebyśmy mogli…)
Nie udzieliłem panu głosu. Nie udzieliłem panu…
(Senator Bogdan Klich: …abyśmy mogli w tej 

chwili…)
Panie Senatorze, nie udzieliłem panu głosu, proszę 

zejść z mównicy… Mówię po raz pierwszy.
(Senator Bogdan Klich: Nie zamierzam zejść 

z mównicy, dopóki pan nie przeprowadzi głosowa-
nia…)

(Senator Adam Bielan: Głosujemy!)
(Senator Stanisław Kogut: Co robisz? Jak ty się 

zachowujesz?)
(Senator Bogdan Klich: …nad wnioskiem for-

malnym, który przed chwilą został legalnie złożony. 
Przed chwilą w imieniu grupy senatorów…)

(Senator Stanisław Kogut: Zastanów się!)
(Senator Adam Bielan: Głosujemy nad wnioskiem.)
Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Klich: …złożyłem wniosek 

o zwołanie Konwentu Seniorów i zarządzenie prze-
rwy…)
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(marszałek S. Karczewski) Panie Marszałku, ja nie mogę robić czegoś nieregula-
minowo. Jest zgłoszony wniosek formalny, ja poddaję 
pod głosowanie ten wniosek, no…

(Senator Janina Sagatowska: Wniosek jest.)
No, jest głosowanie… jest wniosek przeciwny…
(Senator Adam Bielan: Głosujemy!)
Proszę bardzo, kto jest, proszę państwa, za tym, 

aby zwołać Konwent Seniorów?
Kto jest przeciw?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nasi.)
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 27 było za, 55 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 5)
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania 

w sprawie kolejnych wniosków formalnych.
Najpierw mój wniosek, o uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
trzeciego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 55 było za, 28 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Przystępujemy do głosowania w sprawie moje-

go wniosku formalnego i propozycji uzupełnienia 
porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw; oraz rozpatrzenia tego punktu jako 
dwudziestego czwartego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 55 było za, 28 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
I wniosek formalny pana senatora Zientarskiego – 

bo teraz punkt jest już w porządku obrad… I dopiero 
teraz ten wniosek jest zasadny i można rozpatrywać 
ten wniosek.

Kto jest za tym, aby obydwie ustawy skierować 
do Komisji Ustawodawczej?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Wszyscy nasi.)
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

Był wniosek przeciwny, pana senatora 
Martynowskiego.

Kto jest za?
Kto jest za wniesieniem tych ustaw do Komisji 

Ustawodawczej?

(Senator Adam Bielan: Staszek, nie daj się spro-
wokować.)

(Senator Bogdan Klich: Proszę nie stosować…)
Panie Senatorze, proszę zejść z mównicy.
(Senator Janina Sagatowska: To jest prowokacja!)
(Senator Bogdan Klich: Proszę nie stosować słow-

nej przemocy.)
(Senator Jan Rulewski: Tak jest!)
Proszę zejść z mównicy.
(Senator Bogdan Klich: Proszę nie stosować słow-

nej przemocy. Panie Marszałku, żądamy jako klub 
zwołania Konwentu Seniorów i mamy pełne prawo 
do tego, aby Konwent Seniorów został zwołany.)

Czy pan zgłosił wniosek formalny? To proszę zejść 
z mównicy.

(Senator Bogdan Klich: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Tak!)
No to proszę zejść z mównicy.
(Senator Marek Martynowski: Ja zgłaszam wnio-

sek.)
(Senator Adam Bielan: Nie można głosować…)
Proszę zejść.
(Głos z sali: To jest pod Trybunał Stanu…)
Proszę, pan senator Martynowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam wniosek przeciwny do wniosków 

pana senatora Klicha….
(Senator Janina Sagatowska: O zwołanie konwentu.)
…pana senatora Augustyna i pana senatora 

Rulewskiego. I apelowałbym o powagę… (Oklaski)
(Senator Robert Mamątow: Tak jest!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Przystępujemy do głosowania.
(Senator Marek Martynowski: …bo pan przewod-

niczący klubu powinien zachowywać się poważnie.)
Kto jest za…
(Senator Jan Rulewski: Zbiorowo nie można wnio-

sków przegłosować.)
Ale, Panie Senatorze, proszę nie… Panowie, prze-

szkadzacie w prowadzeniu obrad.
(Senator Alicja Zając: Wreszcie niech spokój za-

panuje!)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

uściślijmy…)
Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: …Pan wzywał 

Konwent Seniorów i…)
Ale jest wniosek o zwołanie konwentu, jest wnio-

sek przeciwny i głosujemy. No, proszę pana, ja nie… 



203
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu (cd.)

(marszałek S. Karczewski) (Marszałek Stanisław Karczewski: Ja to panu 
wytłumaczę później, zaproszę do siebie do gabinetu 
i wszystko wytłumaczę.)

Ale co to znaczy, że nie… Mam nie podać tego 
szczególnego przypadku i powiedzieć ludziom: pro-
szę bardzo… I to jest według pana taki przypadek?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, to nie… Przepraszam bardzo. 

Dziękuję panu za zabranie głosu. Nie jest to wniosek 
formalny.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam w takim 
razie.)

No trudno. No, nie jest to wniosek formalny, jest 
to pytanie. Chętnie panu odpowiem, Panie Senatorze. 
Zapraszam do gabinetu, wytłumaczę to panu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję.)
Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia… Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
…Do rozpatrzenia…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku!)
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, mam wniosek formalny dotyczący porządku 

obrad.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Pan akurat nie zapytał, czy są jakieś wnioski…
(Senator Jan Dobrzyński: Pytał.)
Nie, nie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie muszę 

w tym… Panie Marszałku…)
Ja rozumiem, ale ja mam…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku! W tym momencie nie muszę. 

Każdy ma prawo, jak pan doskonale wie, w każdym 
momencie zgłosić wniosek formalny czy…

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja zgłaszam.)
Proszę bardzo. I to wiemy, każdy o tym wie. Ja 

nie muszę zadawać takiego pytania. Zadaję takie py-
tanie po wyczerpaniu tych punktów, które dotyczą 
rozpoczęcia porządku obrad, żebyśmy ustalili… To 
jest normalna formuła.

(Senator Bogdan Borusewicz: No, to ja poczekam 
na…)

Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, na posiedzeniu Konwentu 

Seniorów w dniu dzisiejszym rano poinformo-

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 28 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego, 

który sugeruje i prosi o to, aby te ustawy były rozpa-
trywane we wtorek, po wznowieniu obrad…

(Głos z sali: Odważcie się. Odwagi!)
…po przerwie? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 28 było za, 55 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Wniosek formalny został odrzucony.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa…
(Senator Jan Rulewski: No i widzi pan, jak po-

rządnie…)
Jak nie przeszkadzacie państwo, to jest bardzo 

porządnie.
Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu siedemnastego porządku obrad…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 

z pełnym spokojem...)
Ale co, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 

z pełnym spokojem – co w moim przypadku…)
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
…jest okolicznością specjalną… Mówię w sprawie 

formalnej. Zgłaszałem się półtorej godziny wcześniej. 
Przypominam, że jestem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Półtorej godzi-
ny? Ale półtorej godziny trwała przerwa.)

Ja wiem, ja nic nie mówię. Półtorej godziny… Otóż 
jestem przewodniczącym senackiej komisji – to jest 
dla mnie wielki zaszczyt. I teraz proszę mi wytłuma-
czyć… I w moim pojęciu te słowa będą już preceden-
sem, do którego nie będziemy się odnosić. Jeżeli ja 
prowadzę posiedzenie komisji i dostaję oczywiście 
wcześniej o jeden… za wcześnie materiały, to mogę 
zastosować §2… pkt 2 przepisu ustawy, art. 60…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze…)

Ale proszę mi dać skończyć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie jest 

wniosek formalny. To jest pytanie…)
Nie, nie, no zaraz… Ale ja nie mogę prowadzić 

obrad, jeżeli nie wiem, co…
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu (cd.)

(senator B. Borusewicz) I poddajemy go pod głosowanie.
Kto jest za tym, aby zdjąć te punkty? Kto jest za 

wnioskiem pana marszałka?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników. Będziemy 

mieli teraz jasność.
Wprowadziliśmy te punkty, bo chciała tego więk-

szość, a teraz większość nie chce, żeby zdjąć te punk-
ty.

Podaję wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 28 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wniosek pana marszałka upadł.
Przystępujemy do rozpatrzenia…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, mogę?)
No, proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Opinia publiczna, Panie Marszałku, powin-
na dowiedzieć się, jaki był szczegółowy przebieg 
zdarzeń, które doprowadziły do wniosku senatora 
Borusewicza, przed chwilą przegłosowanego…

(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: Tam na Wiejskiej czekają.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Wali się Magdalenka.)
…ponieważ to nie wybrzmiało. Otóż wchodząc na 

posiedzenie konwentu w dniu dzisiejszym, zarówno 
marszałek Borusewicz, jak i ja, otrzymaliśmy mate-
riały, w których…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to, Panie 
Senatorze…)

Panie Marszałku, proszę pozwolić mi dokończyć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale dlaczego 

pan…)
(Rozmowy na sali)
Otrzymaliśmy materiały, z których wynikało – 

i mamy to na papierze – że te 2 punkty będą rozpa-
trywane na następnym posiedzeniu Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ja odbieram panu głos, bo ja to tłumaczyłem 
4-krotnie, pan tego nie zrozumiał.

(Senator Bogdan Klich: Tymczasem podczas po-
siedzenia Konwentu Seniorów…)

Przystępujemy, proszę państwa, do…
(Senator Bogdan Klich: …okazało się, że…)
Odbieram panu głos.
(Senator Bogdan Klich: …na to posiedzenie 

Senatu. To jest niedopuszczalne i to jest manipulacja.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

wał pan, że te 2 punkty, dotyczące Krajowej Rady 
Sądownictwa i ustroju sądów, będą rozpatrywane 
we wtorek.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie.)
(Senator Jan Dobrzyński: Głosowane.)
W związku z tym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie. Nie, nie, 

nie, Panie Marszałku, absolutnie tak nie mówiłem.)
Rozumiem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie mówiłem 

tak.)
To wrócimy do stenogramu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie mówi-

łem…)
Ja w związku z tym składam wniosek… Jestem 

zaskoczony tym, że to nie zostało zrealizowane.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale…)
W związku z tym składam wniosek o zdjęcie z po-

rządku obrad punktów: Krajowa Rada Sądownictwa i…
(Senator Jadwiga Rotnicka: I sądy powszechne.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, Panie 

Senatorze…)
…ustrój sądów powszechnych.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja nie będę pod-

dawał tego wniosku pod głosowanie, bo ten wniosek 
przed chwilką przegłosowaliśmy. No więc ja nie…)

(Senator Jan Dobrzyński: Ale po co? Przecież jest 
przyjęty!)

Ten wniosek nie dotyczy wprowadzenia…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja nie będę 

poddawał pod głosowanie…)
…nie dotyczy wprowadzenia…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, no dobrze…)
Ja mam prawo zgłosić wniosek o zdjęcie z po-

rządku.
(Senator Jan Dobrzyński: Ale o co? Przecież już 

to przyjęliśmy.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Chce pan, żeby zdjąć te punkty, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
(Senator Janina Sagatowska: Głosujemy!)
Panie Senatorze, ja zrobię wyjątek dla pana jako 

marszałka. Pan był 10 lat marszałkiem i zrobię wy-
jątek dla pana, niezgodny z regulaminem i z logiką.

(Senator Jan Dobrzyński: Dlaczego, Panie 
Marszałku?)

Kto jest za tym, aby zdjąć obydwa…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

to jest zgodne z regulaminem i z logiką.)
Jest wniosek formalny, ja jestem przeciwny temu 

wnioskowi.
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Ustawa o zmianie ustawy– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(marszałek S. Karczewski) Czy przedstawiciel rządu – witamy na posiedze-
niu pana ministra Jakuba Skibę – pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu? Może być „tak”, może być „nie”. 
Nie.

Ale senatorowie mogą w tej chwili zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, co 
posłowie robią na sali?)

Mogą przebywać…
(Głosy z sali: Mogą być!)
(Senator Robert Mamątow: Mogą! Mogą!)
No, Panie Senatorze, proszę nie zadawać takich 

pytań. Mogą tu być. My możemy obserwować, jak 
oni obradują, a oni tak samo…

(Senator Czesław Ryszka: Ale nie w tym miejscu.)
Panie Senatorze…
(Poruszenie na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: A co, wywalić ich?)
(Senator Robert Mamątow: Co za różnica, w któ-

rym.)
Panie Senatorze, proszę nie robić wojny, bo nie 

ma potrzeby. Ludzie czekają na ustawy ważne dla 
Polski i dla nich…

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo, Panie 

Marszałku. Tak jest.)
…a nie na tych posłów, którzy przychodzą.
(Oklaski)
Proszę bardzo, jest miejsce, zapraszam panią po-

seł.
(Poseł Joanna Scheuring-Wielgus: Dzień dobry.)
Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Możecie ob-

serwować, nagrywać, co tylko chcecie.
(Senator Czesław Ryszka: Na galerii.)
Czy są pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję też, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

osiemnastego porządku obrad: ustawa o wykony-
waniu zadań z zakresu promocji polskiej gospo-
darki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu 
Spółka Akcyjna.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 547, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 547 A.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 545, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 545 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

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…
(Rozmowy na sali)
…która 11 lipca obradowała nad ustawą…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii!)
…o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia.
Nowelizacja wprowadza do art. 98 po §3 paragrafy 

3a–3c. Po pierwsze, będzie możliwe uiszczenie nało-
żonej mandatem karnym grzywny za pomocą karty 
płatniczej, o ile oczywiście funkcjonariusz będzie 
dysponował odpowiednim urządzeniem do autory-
zacji takich rozliczeń. Po drugie, koszty związane 
z autoryzacją i przekazem tych środków na właściwy 
rachunek bankowy będzie ponosił oczywiście uka-
rany. Po trzecie, o tych 2 wspomnianych aspektach 
funkcjonariusz nakładający mandat poinformuje 
ukaranego.

Uiszczenie grzywny w tej formie będzie oczy-
wiście dobrowolne. Ta nowelizacja dotyczy osób za-
mieszkujących w Polsce, ale także cudzoziemców. 
Wdrożenie tego rozwiązania będzie stanowić zna-
czące udogodnienie dla osób ukaranych mandatem, 
a także poprawi ściągalność grzywien.

Wysoka Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
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.

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

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.



206

45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.
Ustawa o wykonywaniu zadań  

z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

(marszałek S. Karczewski) Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja chciałbym zapytać o następującą kwestię. Bo 

pan powiedział, że ta nowa formuła promowania na-
szego handlu, inwestycji… że ta instytucja będzie 
miała formę spółki. Dotychczas było tak, że te wy-
działy promocji handlu i inwestycji były może nie 
do końca instytucjami dyplomatycznymi, ale quasi-
-dyplomatycznymi i tę pomoc polskim przedsiębior-
com świadczyły, że tak powiem, bezpłatnie. Teraz, 
skoro mamy do czynienia ze spółką, czyli podmiotem 
prawa handlowego, to, jak rozumiem, trzeba będzie 
wnosić jakieś opłaty, no bo spółka ma na celu zara-
bianie konkretnych pieniędzy. Czy tak rzeczywiście 
będzie? Czy teraz polscy przedsiębiorcy, którzy będą 
chcieli skorzystać z takiej pomocy, będą musieli za 
to zapłacić? Dziękuję.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. 
Rzeczywiście na posiedzeniu komisji ten temat 
był omawiany. Pani minister powiedziała jedno-
znacznie, że wszystkie te działania, które podej-
mowane były na dotychczasowych zasadach, będą 
nieodpłatne, natomiast te, które będą objęte tzw. 
działalnością komercyjną, będą, że tak powiem, 
wysublimowane, będą jasno określone i oddzielo-
ne i to będzie po prostu działalność, która będzie 
realizowana przez spółkę akcyjną, zgodnie zresztą 
z kodeksem spółek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Pan senator 

Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku, za udzielenie głosu. 
Wprawdzie na posiedzeniu komisji podobne pyta-

nia padały, ale chciałbym ponowić pytanie. Na pewno 
jest tam część profesjonalistów, którzy dotychczas 
dobrze czynili na rzecz – jakby to powiedzieć? – 
polskiego biznesu. Czy wszyscy zostaną wymienie-
ni, czy część kadry, która jest na tych placówkach 
i ma jakieś sukcesy, zostanie? Bo przecież wiemy 
doskonale, że tu chodzi nie o zmianę szyldu, tylko 
o zmianę myślenia, podejścia do działania i sposobu 
załatwiania spraw na rzecz polskiego biznesu… Tak 
to odebrałem.

(Senator Adam Gawęda: Dziękuję… Mogę, Panie 
Marszałku?)

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana 
senatora Adama Gawędę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej przez Sejm 7 lipca 2017 r. ustawie o wykony-
waniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki 
przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka 
Akcyjna.

Marszałek Senatu 10 lipca skierował ustawę do 
komisji. Komisja rozpatrzyła proponowany projekt 
ustawy na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r.

Ustawa ta określa zasady wykonywania zadań 
z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską 
Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Do 
kompetencji agencji będzie należało wspieranie na-
pływu inwestycji zagranicznych, wspieranie inwe-
stycji polskich za granicą, dostarczanie przedsiębior-
com informacji ekonomiczno-handlowych na temat 
rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicz-
nym informacji na temat warunków i uregulowań 
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej 
na terytorium Polski, w tym prowadzenie portalu 
informacyjnego, organizowanie przedsięwzięć in-
formacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą 
oraz działalność wydawnicza. Dotychczas zada-
nia te były wykonywane przez wydziały promocji 
handlu i inwestycji przy ambasadach i konsulatach 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawę na posiedzeniu komisji omówili podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, pani minister 
Jadwiga Emilewicz, oraz wiceprezes Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko. Przedstawicielka 
Biura Legislacyjnego, pani mecenas Beata Mandylis, 
nie zaproponowała żadnych poprawek. Ja zgłosiłem 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja 
ten wniosek zaakceptowała. W tym momencie reko-
menduję Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Proszę bardzo, pan senator Libicki.
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z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, gdzie będą siedzi-

by spółek? Bo dzisiaj przy ambasadach oczywiście 
funkcjonuje cała struktura. Czy spółki będą wtedy 
szukały swojego miejsca na terenie danego kraju, czy 
będą opierały się na siedzibach ambasad?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o to, o co pytał pan senator Probierz, 

to dyskusja na posiedzeniu komisji dotyczyła przy-
szłej działalności czy przyszłych inicjatyw, które mają 
uporządkować funkcjonowanie samorządu gospodar-
czego. Wtedy nakreślimy – tak zaproponowała pani 
minister – ramy funkcjonowania placówek agencji 
oraz izb gospodarczych, które w tej nowej ustawie 
o samorządzie gospodarczym zostaną uregulowane. 
To tyle, co mogę powiedzieć jako sprawozdawca, bo 
to było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji.

Co do założeń funkcjonowania tej agencji, to nie 
zostały określone bardzo precyzyjne… Nie było ta-
kiej potrzeby. Każdy z członków komisji w dyskusji 
zauważał, że agencja nie może być jedynie jednostką 
administracyjną, tylko powinna… I ta inicjatywa 
ustawodawcza zmierza do tego, żeby agencja rze-
czywiście przejęła funkcje spółki, która będzie roz-
liczana z efektów podjętych inicjatyw, działalności, 
jak również z efektów mierzalnych, które będą mogły 
być określone w KPI.

Aha, jeszcze trzecie pytanie. Gdzie będzie siedzi-
ba? To też nie zostało jednoznacznie określone. Na 
razie te jednostki będą funkcjonowały, opierając się 
na dotychczasowej organizacji spółki.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zada pan senator Libicki, później pan se-

nator Golba.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dziękuję za odpowiedź, ale pro-

szę o doprecyzowanie. Pana odpowiedź rozumiem 
w ten sposób, że ten zakres usług oferowanych przed-
siębiorcy, które do tej pory realizowały wydziały pro-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście była dysku-
sja na ten temat. Z pewnością to pytanie jest skiero-
wane głównie do pani minister i do ministra spraw 
zagranicznych. Jednak z dyskusji wynikało, że żadna 
osoba nie zostanie zwolniona – mówię to tak wprost – 
ale będzie jasny podział na placówki dyplomatyczne 
i agencję, która będzie wypełniała przestrzeń, jeśli 
chodzi o promocję polskiego biznesu, i nie tylko pro-
mocję polskiego biznesu za granicą, ale również jeśli 
chodzi o promocję naszych atutów narodowych, roz-
wój gospodarczy i przyciąganie inwestorów na polski 
rynek gospodarczy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy widzi pan jakąś rolę dla izb 

handlowych i izb gospodarczych w zakresie promocji 
naszej gospodarki? Wiemy wszyscy, że przynależność 
do tych izb nie jest obligatoryjna. Wiemy jednakże, 
że nasi przedsiębiorcy już dawno temu nauczyli się 
liczyć i gdyby ta przynależność była opłacalna, to 
pewno by wstąpili… Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam króciut-

kie pytanie. 
Czy na posiedzeniu komisji były przedstawiane 

kwestie dotyczące założeń funkcjonalnych, w tym 
również ważnych założeń ekonomicznych nowo po-
wstałej spółki akcyjnej? Czy to jest tak, że powołu-
jemy spółkę, zobaczymy, co będzie dalej, a później 
będziemy budowali program inwestycyjny czy pro-
gram finansowy dla spółki?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze senator Grubski. Proszę bardzo.
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(senator J.F. Libicki) Senator Adam Gawęda:

Dokładnie tak. W zasadzie na to pytanie można by 
było odpowiedzieć w tym momencie tak: oczywiście, 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu jako spółka ak-
cyjna będzie takim jakby koordynatorem, lepiszczem 
dla polskich przedsiębiorców, którzy będą zaintere-
sowani wejściem na rynki zagraniczne, tak aby ich 
przygotować, wskazać im obszary ryzyka i możliwe 
obszary ekspansji gospodarczej, jak również takie ob-
szary, które będą dla tych przedsiębiorców korzystne 
z punktu widzenia ich rozwoju. Ta spółka właśnie 
z tego będzie rozliczana. Istniejący dotychczas wy-
dział był tylko administratorem, pełnił funkcję, którą 
może pełnić dowolna witryna internetowa – możemy 
kliknąć i pozyskać informację, co trzeba zrobić. Nam 
nie o to chodzi, żeby utrzymywać drogie placówki 
tylko po to, by przekazywały informacje, które można 
uzyskać w polskich jednostkach państwowej admini-
stracji publicznej. Taka jest moja odpowiedź. To jest 
właśnie cel, który powinien być osiągnięty.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję.
Chciałabym zapytać o współpracę między pio-

nami ekonomicznymi w placówkach – one funkcjo-
nują zgodnie z założeniami polityki zagranicznej 
– a agencją. Czy to będzie podlegać pod agencję? 
Sprawami pionów zarządza minister spraw zagranicz-
nych, a tutaj jest minister finansów i rozwoju. Może 
to jest pytanie do przedstawicieli ministerstwa. Jak 
ta współpraca będzie wyglądała po wejściu w życie 
ustawy? Dziękuję.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Senator.
Rzeczywiście to pytanie powinno być skierowane 

do przedstawicieli ministerstwa. Jako sprawozdawca 
mogę tylko przekazać informację o dyskusji, która 
odbyła się na posiedzeniu komisji. Rzeczywiście bę-
dzie to rozdzielone. Polskie placówki dyplomatyczne 
nie będą pozbawione tych funkcji, niemniej jednak 
znaczącą część tych funkcji przejmie polska agencja. 
Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to przedstawicie-
le ministerstwa odpowiedzą na to pytanie.

Senator Alicja Zając:
Ja może jeszcze o coś dopytam. To będzie takie 

uzupełnienie mojego pytania, jego dalsza część. 

mocji handlu i inwestycji, zostaje bez zmian. I to jest 
jakby wsparcie państwa dawane przedsiębiorcy, który 
poszukuje nowego rynku zbytu. Ten katalog będzie 
spisany i to wszystko będzie wykonywane za darmo. 
Ale za pewne usługi trzeba będzie wnieść stosowną 
opłatę. Czy tak mam to rozumieć?

(Senator Adam Gawęda: Panie Marszałku, można 
odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Tak to należy rozumieć. Jeśli chodzi o katalog za-
dań, które były realizowane przez wydziały handlu 
i inwestycji zagranicznych, to będzie to nieodpłatne. 
Ale może być taka sytuacja, że trzeba będzie wykonać 
dodatkową usługę, np. rozpoznać rynek, przygotować 
biznesplan czy jakieś dodatkowe dokumenty, które 
będą wymagane konkretnymi lokalnymi przepisami 
danego kraju. Ta komercyjna część zadań przejętych 
przez spółkę będzie po prostu skatalogowana. To bę-
dzie wykonywane odpłatnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Golba, a później pani senator Zając.

Senator Mieczysław Golba:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, w związku z tym, że w poprzed-

nich latach był bardzo poważny problem z kontaktem, 
jeśli chodzi o przedsiębiorców polskich działających 
zagranicą… Tam był prawdopodobnie jakiś konflikt 
z wydziałem promocji handlu, a w szczególności 
z ambasadą. Pytający chodzili do jednej instytucji 
do drugiej, a te instytucje dawały różne odpowiedzi. 

I moje pytanie jest takie: czy Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu zajmie tu jakieś inne stanowisko, 
tzn. czy będzie bardziej prorozwojowa, czy da szan-
sę polskim przedsiębiorcom i czy te wszystkie spra-
wy będą załatwiane zdecydowanie szybciej, lepiej? 
Komunikacja to jest podstawa, a do wspomnianej 
wcześniej instytucji niejednokrotnie ciężko było się 
dodzwonić. Miałem bardzo dużo takich sygnałów. 
I w związku z tym pytam, czy ta nowa instytucja, 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, będzie tworzyć 
taką jak gdyby bardziej otwartą przestrzeń dla pol-
skich przedsiębiorców.
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(senator A. Zając) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Myśmy na posiedzeniu komisji podejmowali kilka 

elementów, kilka spraw, które także w pytaniach do 
sprawozdawcy były poruszane przez koleżanki i kole-
gów senatorów, ale nie wszystkie te sprawy udało się 
wyjaśnić na posiedzeniu komisji. Jest taka prośba, żeby 
minister nam to wyjaśnił. Ja sam kierowałem to pytanie 
do pani minister, która wówczas reprezentowała rząd, 
ale ona nie znała odpowiedzi na to pytanie. W wyni-
ku wejścia w życie tej ustawy zostaną zlikwidowane 
te wydziały handlu, promocji itd., które są obecnie. 
W tych wydziałach są zatrudnieni pracownicy. 

Moje pytanie jest takie: ilu tych pracowników obec-
nie pracuje? Ile jest osób, które w tej chwili pracują na 
etatach dyplomatycznych? Bo przedstawiano nam, że 
dużą korzyścią tej właśnie ustawy, którą proponujemy, 
nad którą będziemy głosowali, jest to, że zostaną zlikwi-
dowane etaty dyplomatyczne, bo spółka będzie działała 
w tym obszarze bardziej efektywnie i sprawniej. A więc 
ile tych etatów dyplomatycznych zostanie zlikwidowa-
nych w wyniku likwidacji wydziałów? I jak przewiduje-
cie państwo: docelowo ile osób będzie pracowało w tych 
komórkach za granicą, które będą oddziałami agencji 
w różnych miastach i państwach na świecie?

I jeszcze jeden element – ale nie chciałbym za dużo 
spraw stawiać od razu w pierwszym pytaniu. To jest 
kwestia, która była też podniesiona przez panią sena-
tor Zając. Chodzi o pytanie dotyczące skutków finan-
sowych. Ten art. 12 stwierdza, że skutki finansowe 
tej ustawy to jest 35 milionów zł. Tyle będzie w tym 
roku, natomiast w latach następnych, aż do roku 2026, 
z punktu widzenia budżetu państwa będzie to 0 zł. 
W jaki więc sposób – skoro w ustawie wpisujemy, że 
budżet państwa nie będzie przekazywał środków dla 
agencji, bo na każdy rok aż do 2026 r. jest planowane 
0 zł z budżetu państwa – ta agencja będzie finansowa-
na? W końcu większa część zadań ma być bezpłatna, 
no i finansowana z budżetu państwa. To wydaje się 
nielogiczne. I wydaje się, że jeśli tej sprawy nie popra-
wimy, to wtedy, kiedy będziemy pracowali nad przy-
szłorocznym budżetem, natychmiast będzie w ustawie 
okołobudżetowej zmiana tej ustawy i zmiana art. 12, bo 
nie będzie sposobu, żeby przekazać środki finansowe 
z budżetu dla tej agencji. To tyle na początek.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pytanie do pana ministra.
Panie Ministrze, Panie Marszałku, powtórzę swoje 

pytanie. 

Jak będzie wyglądało finansowanie? Czy budżet 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie będzie 
uszczuplony o kwoty, które przejdą na działalność 
zagraniczną nowej agencji? Pytam, żeby kolejny raz 
nie zabierać głosu.

Senator Adam Gawęda:
Zgodnie z art. 12 pkt 1 w latach 2017–2026 maksy-

malny limit wydatków budżetu państwa będący skut-
kiem finansowym ustawy wynosi 35 milionów zł. Jest 
tu pokazane, że w 2017 r. ta kwota będzie… Później 
ta kwota nie jest przewidziana. A czy będą uszczu-
plone… Ja sobie nie przypominam takiej dyskusji. 
Nie chciałbym pani senator wprowadzić w błąd. Nie 
jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadania pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska w toku prac parlamentar-
nych został upoważniony minister rozwoju i finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Paweł Chorąży: Może odpowiem na pytania, które 
padły w międzyczasie…)

Jeszcze nie było pytań do pana.
(Senator Alicja Zając: Było jedno, moje.)
No tak, ale czy chce pan na tym etapie zabrać głos?
(Senator Krzysztof Słoń: Może pan minister…)
(Senator Alicja Zając: Przyjdzie, słyszy.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Paweł Chorąży: Na tym etapie nie.)
Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Było już pytanie pani senator Zając.

Najpierw senator Kleina.
Bardzo proszę, panie Senatorze. Pan senator 

Kleina.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, 

Panie Ministrze, pan minister będzie…)
(Rozmowy na sali)
Może zbierzemy kilka pytań, a później pan po-

dejdzie i odpowie.
Bardzo proszę.
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
To zapraszamy pana ministra.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

Senator! Szanowni Panowie Senatorowie!
Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy służbami dyplo-

matycznymi a trade offices czy oddziałami zagra-
nicznymi nowej agencji… Już w tej chwili w służbie 
dyplomatycznej są wydziały ekonomiczne, które 
zajmują się ogólną promocją interesu gospodarczego 
Polski, i one dalej będą wykonywać swoje zadania. 
A biura powoływane w strukturach PAIH tak napraw-
dę przejmą majątek, który był do tej pory w dyspo-
zycji WPHI podlegających ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki. Ustawa w żaden sposób nie 
dotyczy środków finansowych, które są w dyspozycji 
ministra spraw zagranicznych. Wszystkie kwestie 
finansowe są tak naprawdę w obszarze działania mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki, który do tej 
pory nadzorował wydziały WPHI.

Z tym się wiąże kwestia art. 12. Ja bym chciał wy-
jaśnić, że art. 12 nie jest oceną skutków finansowych. 
To nie jest ocena skutków wdrożenia tej regulacji. 
Zgodnie z, o ile dobrze pamiętam, art. 50 ust. 1a usta-
wy o finansach publicznych ustawy mogą przenosić 
środki z jednych jednostek do drugich. I to jest 35 mi-
lionów zł, które są zapisane w art. 12 ust. 1. To są 
środki do tej pory umieszczone w rezerwie, która jest 
w dyspozycji ministra rozwoju. Chcemy je przenieść 
do części 20, części ministra właściwego do spraw go-
spodarki. W kolejnych latach wszelkie dotacje, które 
będą przeznaczane, bo taka możliwość w obecnym 
systemie i w przyszłym jest zapisana, będą normalnie 
procedowane w toku prac nad budżetem. Tak że te 
35 milionów, które są zapisane w art. 12 ust. 1, wynika 
z wypełnienia zobowiązań z art. 50 ust. 1a ustawy 
o finansach publicznych. Dotyczy to przeniesienia 
tych zobowiązań, które są w tegorocznym budżecie.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z siedzibą spół-
ki… Spółka ma jedną siedzibę, jest nią Warszawa, a te 
trade offices, które będą powoływane, będą oddzia-
łami zagranicznymi. Tak że to nie jest tak, że tutaj 
będzie więcej podmiotów.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrudnionymi 
osobami… Ponieważ ulegają likwidacji WPHI, to 
wszystkie osoby, które są zatrudnione w WPHI, rów-
nież są zwalniane ze względu na likwidację ich miejsc 
pracy. Jednakże różnica między obecnym systemem 
a systemem, który chcemy wdrożyć, polega przede 
wszystkim na tym, że w tej chwili trwają otwarte 

Czy państwo robiliście jakąś kalkulację finansową 
dla nowo powstającej spółki, która będzie zajmowa-
ła się tą dziedziną mającą być przedmiotem? Czy 
były robione przez państwa jakieś analizy, czy będzie 
tak, jak powiedział pan senator sprawozdawca, że 
rozpoczniemy działalność i spółka musi przynosić 
efekty? Czy takie jest założenie, czy są jakieś zało-
żenia ekonomiczne?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Marszalku, za 
udzielenie głosu.

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie, bo trochę… 
Z pełnym szacunkiem do pana senatora sprawozdaw-
cy, którego bardzo cenię – jesteśmy razem w jednej 
komisji… Zaniepokoiła mnie odpowiedź, że nikogo 
nie zwolnimy, bo przez wiele lat współpracowałem 
z Biurem Radcy Handlowego w Berlinie, z przedsta-
wicielem, i według mojej wiedzy został on zwolniony. 

W związku z tym czy ja mogę prosić o podanie 
na piśmie 2 rzeczy? Pierwsza to analizy ekonomicz-
ne, które na pewno państwo zrobiliście, przystępując 
do tej zmiany. I druga, jeżeli to jest możliwe, to in-
formacja, jaką będziecie stosować politykę kadrową 
w odniesieniu do oświadczeń, które miały miejsce na 
posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
I ostatnie pytanie w tej rundzie, pan senator 

Libicki. Później poprosimy pana ministra o odpo-
wiedź.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja jeszcze powtórzę to, o co py-

tałem pana senatora sprawozdawcę. Prosiłbym, żeby 
pan to uszczegółowił. To znaczy pytanie jest takie: 
co przedsiębiorca dostanie bezpłatnie w ramach tej 
usługi, którą w tej chwili realizuje WPHI, a za co 
będzie musiał zapłacić? Nie chodzi mi o jakiś bardzo 
szczegółowy katalog, ale o to, żeby pan to trochę bar-
dziej uszczegółowił niż pan senator sprawozdawca. 
Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) powiedzieć, nie ma jakiejś zasadniczej zmiany, jeżeli 
chodzi o formę prawną. Wybraliśmy formę spółki 
m.in. dlatego, aby w przyszłości biura, oddziały za 
granicą mogły świadczyć usługi odpłatne. Jakie bę-
dzie rozróżnienie? W tej chwili jest tak, że większość 
WPHI świadczy usługi o charakterze ogólnym, czyli 
np. informuje przedsiębiorcę o tym, jakie są regulacje, 
z jakimi obostrzeniami może się spotkać, chcąc eks-
portować, jakiego rodzaju akredytacje musi uzyskać. 
Czyli wiele z tych usług ma charakter informacyjny. 
Informują one również o tym, jakie są możliwości 
eksportowe danego produktu do danego kraju. Zależy 
nam na tym, aby biura za granicą oprócz podawania 
takich ogólnych informacji świadczyły również usługi 
bardziej wyspecjalizowane, zbliżone do tradycyjnych 
usług konsultingowych, czyli np. pomagały danemu 
przedsiębiorcy, nie tylko mówiły o tym, co można, ale 
też prowadziły go indywidualnie, czyli np. pomagały 
mu przygotować strategię wejścia na dany rynek. To, 
co w tej chwili świadczy sektor konsultingowy – jeżeli 
to jest świadczone, bo różnie tu jest z dostępnością 
– czyli usługi bardziej wyspecjalizowane, zindywi-
dualizowane, to jest to, za co w przyszłości mogłyby 
być pobierane opłaty. A usługi bardziej ogólne, te na 
bardziej ogólne zapytania, czyli mniej więcej to, co 
robiły WPHI w obecnym systemie, byłyby usługami 
nieodpłatnymi.

Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie 
do tej pory zadane pytania.

(Głos z sali: Przepraszam bardzo…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Rozpoczynam kolejną rundę pytań.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie…)
(Senator Kazimierz Kleina: Bo pan minister mi 

nie odpowiedział.)
Ale proszę włączyć mikrofon, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam. Panie 

Marszałku, pan minister chyba mi nie odpowiedział 
na pytanie, jeśli chodzi o założenia finansowe.)

To może zróbmy kolejną rundę.
Pan senator Kleina, a potem pan senator 

Komarnicki.

Senator Kazimierz Kleina:
Nie otrzymałem odpowiedzi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Wydaje mi się, że 

mikrofon nie działa.)
Włączony jest.
Panie Marszałku, jak tak dużo osób zadaje pyta-

nia, jak 10 osób zadaje pytania, to pan minister chyba 
nie jest w stanie ich wszystkich spisać.

nabory, czyli wszyscy pracownicy, którzy są zatrud-
nieni, mogą dostać propozycję pracy w tworzonym 
trade office lub wziąć udział w otwartym naborze.

Chciałbym też zwrócić uwagę na jeden aspekt, 
który wiąże się z poprawą efektywności. Do tej pory 
mieliśmy taką sytuację, że osoby, które pracowały 
w polskich WPHI za granicą, to byli na ogół urzęd-
nicy. Mamy przykłady tego, że część z tych osób nie 
znała np. języka kraju, w którym miała pracować, 
nie znała realiów. To był tak naprawdę wyjazd na 
placówkę. Bardzo często mieliśmy problemy z tym, że 
osoba 2 lata uczyła się np. regulacji, które obowiązują 
na danym rynku. A zależy nam na tym… Dlatego 
w wielu naborach, które prowadzimy, stawiamy też 
na osoby np. już pracujące w kraju, w którym ma być 
ulokowane WPHI. Taka osoba, która tam prowadzi 
działalność gospodarczą czy jest zatrudniona, nie 
musi tracić czasu na to, żeby pojechać, powiedzmy, 
do Chin i przez 2 lata zapoznawać się z regulacjami, 
które dotyczą obrotu gospodarczego w tym kraju. 
Tak że to jest też kwestia związana z tym, o czym ta 
ustawa mówi w szczególności, a mówi ona o poprawie 
efektywności działania, zwłaszcza na tych rynkach, 
które polskim przedsiębiorcom nie są do końca znane.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, ile osób 
posiadało czy posiada… ile osób pracuje w służbie 
dyplomatycznej… Mamy obecnie około 49 WPHI – 
około, ponieważ one są systematycznie likwidowane. 
Średnio są po 2–3 osoby w każdym z WPHI. Zatem 
jest to grupa około 100 osób.

Jeżeli mówimy o usługach płatnych i usługach…
(Senator Kazimierz Kleina: …Dyplomatycznych?)
Proszę?
(Senator Kazimierz Kleina: Na stanowiskach dy-

plomatycznych?)
Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: 100 osób na stanowi-

skach dyplomatycznych.)
Tak, około 100 osób. To też jest około. Ja nie mam 

dokładnych danych, ale…
(Senator Kazimierz Kleina: Na posiedzeniu ko-

misji…)
(Głos z sali: No nie…)
(Senator Kazimierz Kleina: Każdy mówi, że nie 

ma tego, a to przecież…)
W części po prostu… Ja podaję takie kwoty… nie 

kwoty, tylko liczby, bo mówimy o osobach, w przy-
bliżeniu, ponieważ trwa proces likwidacji.

Jeżeli mówimy o usługach płatnych i usługach 
nieodpłatnych… W państwa pytaniach wybrzmiewa-
ło też to, dlaczego ta agencja to jest spółka akcyjna, 
i poniekąd to jest też związane z tym, dlaczego to 
jest w ogóle spółka. Zacznę też od tego, że obecnie 
PAIiIZ też jest spółką akcyjną, więc tutaj, można 
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(senator K. Kleina) I jednak będę się upierał przy tym, że kwestie 
dotyczące art. 12 raczej… Z punktu widzenia finanso-
wania wspomnianych zadań w przyszłości ten zapis, 
ta forma zapisu ustawy jest wadliwa i będzie unie-
możliwiała finansowanie waszych zadań z budżetu 
państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Ministrze, ja chciałbym jeszcze raz dopre-

cyzować swoje 2 pytania.
Pierwsze. Prosiłem o tę analizę ekonomiczną – nie 

odniósł się pan do tego – która na pewno została przez 
ministerstwo przygotowana w momencie tak poważ-
nej zmiany organizacyjnej, tj. analizę, jeżeli chodzi 
o porównanie konstrukcji dotychczasowych placówek 
z tymi, które będą w innej, jak by to powiedzieć, 
szacie komercyjnej. Przypominam, że to jest spółka 
i na pewno taka analiza jest. Prosiłem, jeżeli to jest 
możliwe, Panie Ministrze, o nią na piśmie. Dlaczego? 
Dlatego że ja jestem przedsiębiorcą i przez przeszło 
20 lat bardzo ściśle współpracowałem z przedsta-
wicielami wspomnianej placówki w Berlinie, bo ja 
jestem z polsko-niemieckiego pogranicza.

Druga sprawa. Zaniepokoiło mnie to, że było 
oświadczenie, że nikt nie zostanie zwolniony, a we-
dług mojej wiedzy człowiek świetnie wykształcony, 
władający niemieckim językiem literackim, pełnią-
cy określoną funkcję, został, zdaje się, zwolniony. 
W związku z tym jeżeli mogę prosić na piśmie o po-
litykę kadrową, jaką państwo proponujecie… Będę 
wdzięczny. I o to chciałem prosić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
To znaczy wydaje mi się, że jednak do części pytań 

się odniosłem. Mówiłem, że w przypadku likwida-
cji WPHI osoby, które są tam zatrudnione, zostaną 
zwolnione, ponieważ jest likwidowane ich miejsce 
pracy. One oczywiście mogą albo dostać propozycje 
z PAIH, albo stanąć do otwartego konkursu.

Ale jest też oczywiście pytanie – i to jest bar-
dziej, można powiedzieć, pytanie strategiczne – na 
ile istnieje potrzeba, abyśmy mieli WPHI w takich 
krajach jak Niemcy czy w krajach europejskich, które 

(Wicemarszałek Adam Bielan: To było tylko 5.)
(Senator Alicja Zając: Ale 3 mogą.)
No, więcej. Ale niech będzie, że było 5. Wydaje 

się, że więcej… Ale nieważne.
Ja zadawałem także pytanie dotyczące tego – 

i rzeczywiście zależy mi na tym, żebym otrzymał 
taką precyzyjną odpowiedź – ile osób było na etatach 
dyplomatycznych. Ja nie bronię tych osób i nie o to 
mi chodzi, tylko chciałbym wiedzieć, ile osób było 
do tej pory na etatach dyplomatycznych i na etatach 
urzędniczych we wspomnianych wydziałach handlu 
w poszczególnych miejscach na świecie. Bo wszystkie 
te etaty zostaną zlikwidowane, prawda?

I drugie pytanie z tym związane. Ile osób będzie 
pracowało po tej właśnie zmianie? To jest, wydaje 
mi się, dość istotna sprawa. I pewnie na to pytanie 
otrzymam odpowiedź na piśmie, bo pan minister też 
mówi, że dokładnie… nieprecyzyjnie, mówi, że tak 
mniej więcej…

I jeszcze takie mam pytanie. Dzisiaj mamy mó-
wić – czy to zostało zdjęte, to nie wiem – o ustawie 
o języku polskim. A ciągle, z jakimś uporem, także 
przedstawiciele rządu w różnych sprawach używa-
ją słów, które nie są… które łamią ustawę o języku 
polskim. Tutaj pan minister, ale wcześniej też pani 
minister na posiedzeniu komisji mówili o trade of-
fices i o różnych innych takich kwestiach. Wydaje 
mi się, że dla takiej komórki są także jakieś polskie 
nazwy, zrozumiałe prawdopodobnie dla wszystkich 
mieszkańców Rzeczypospolitej. Tak że miałbym też 
taką prośbę, żeby spróbować znaleźć jakiś polski od-
powiednik dla nazwy tego biura, które tak się nazywa 
albo które pani tak nazywa.

I jeszcze jedno pytanie, trzecie, już konkretne. Bo 
my już tutaj… Ci, którzy dłużej są w parlamencie, 
wiedzą, że zawsze była rywalizacja między ministrem 
spraw zagranicznych a ministrem gospodarki – różnie 
on się tam nazywał, przez lata ta nazwa się zmieniała 
– o to, kto ma się zajmować wspomnianą promocją. 
Wydawało mi się już przez moment, że wspomniana 
ustawa kończy tę sprawę. Ale na posiedzeniu komisji… 
I pan to dzisiaj potwierdza, że ta ustawa w zasadzie jest 
trochę takim kolejnym zgniłym kompromisem między 
MSZ a Ministerstwem Rozwoju – bo tak się ono dzisiaj 
nazywa – i że ona de facto robi wszystko to samo, co 
robiono przez te wiele, wiele lat w przeszłości, tylko 
dzisiaj trochę inaczej to się nazywa. No, zobaczymy. 
Miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze sprawdzi. 
Ale wydaje się, że to wszystko to jest po prostu dokład-
nie to samo, co było w przeszłości, tylko troszeczkę 
inaczej się nazywa. Czy państwo, tzn. Ministerstwo 
Rozwoju, próbowaliście rzeczywiście doprowadzić 
relacje między MSZ a wami do takich racjonalnych 
reguł? Bo z zapisów tej ustawy to wcale nie wynika.
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) (Senator Kazimierz Kleina: Biuro agencji chyba…)
Chyba „zagraniczny oddział agencji”, chyba tym 

pojęciem posługuje się ustawa. Pewnie trzeba będzie 
jakąś polską nazwę potoczną tych biur ukuć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

Mam 3 pytania. 
Kto będzie sprawował nadzór nad nową agencją 

i gdzie to jest zapisane?
Czy agencja przejmuje prawa likwidowanej agen-

cji i czy jest zapisane gdzieś w ustawie, że przejmuje 
te uprawnienia, prawa i obowiązki?

I trzecia kwestia. Tu właściwie będą 2 piony. Jeden 
to będzie sama agencja, a drugi to będzie pion ekono-
miczny w placówkach zagranicznych podległy mini-
strowi właściwemu do spraw zagranicznych. Pytanie, 
czy rzeczywiście jest sensowne takie duplikowanie… 
Czy one będą sią różniły zadaniami, czy też po pro-
stu minister do spraw zagranicznych będzie miał, 
powiedziałbym, swoją działkę, a minister do spraw 
gospodarki swoją?

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Nie odpowiedziałem na jedno z wcześniejszych 

pytań, które pan powtórzył. Może zacznę od niego. 
Kwestie… Ja bym chyba nie robił sobie specjalnych 
złudzeń, że uda się stworzyć system, w którym dzia-
łania służb dyplomatycznych będą w sposób dosko-
nały oddzielone od tych działań, które związane są 
z promocją gospodarczą i wsparciem poszczególnych 
przedsiębiorców. Tak długo, jak minister właściwy 
do spraw gospodarki będzie innym ministrem wła-
ściwym niż minister spraw zagranicznych… W zasa-
dzie w każdym kraju te dysonanse w większym bądź 
w mniejszym stopniu istnieją. Zapewne ta ustawa ich 
w sposób całkowity nie zlikwiduje. Celem tej ustawy 
jest skoncentrowanie działań w pierwszym rzędzie 
na interesie przedsiębiorców, to znaczy, można po-
wiedzieć, ogólna promocja interesu gospodarczego. 
I od tego jest minister spraw zagranicznych. Zresztą 
już w tej chwili ambasadorowie większość swojego 
czasu poświęcają sprawom gospodarczym, promocji 
kwestii gospodarczych. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
reprezentant państwa polskiego za granicą w imię 
takiego doskonałego oddzielenia tych aktywności 

są stosunkowo blisko, a na ile powinniśmy przenieść 
ciężar naszej działalności na te rynki, które są ryn-
kami wschodzącymi, w których jest najłatwiej się 
osadzić. Odpowiedzią, którą my jako resort dajemy 
w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, jest 
przekierowanie zainteresowania w większym stopniu 
na te rynki, które są głównie rynkami pozaeuropejski-
mi, bo tam jest stosunkowo łatwiej wejść, gdyż tam…

(Senator Władysław Komarnicki: O właśnie, Panie 
Ministrze, o tę strategię prosiłem. O nic więcej.)

Okej.
To można też zobaczyć po tych biurach, które są 

w tej chwili otwierane. Teheran to jest miejsce, w któ-
rym biuro zostało otwarte. I to jest np. Wietnam, to 
jest Meksyk, czyli to te kraje, w których do tej pory 
byliśmy nieobecni, a w których tak naprawdę sto-
sunkowo łatwiej jest podnieść obroty – nie tak jak 
na rynkach nasyconych.

Jeżeli chodzi o kwestię zatrudnionych osób… 
Ja powiedziałem, że nie znam dokładnej liczby, ale 
mamy około 49 wydziałów promocji handlu i inwe-
stycji, w których jest zatrudnionych około 100 osób. 
Tak że to jest ta grupa, która, można powiedzieć, 
w skrajnym przypadku może zostać zwolniona.

A jeżeli mówimy o kwestiach związanych z fi-
nansowaniem, to założeniem, które przyjęliśmy na 
etapie tworzenia ustawy, było to, że agencja będzie 
miała mniej więcej takie same środki, jakie były do tej 
pory w dyspozycji PAIiIZ. Czyli szacujemy, że… I to 
będzie się wiązało przede wszystkim z tymi usługami 
nieodpłatnymi. Docelowy budżet średnioroczny to 
jest około 100 milionów. Ale myślę, że miarą sukcesu 
działania tej agencji i biur w nowej formule jest też 
to, ile będą w stanie generować usług odpłatnych, bo 
one będą świadczyły o tym, czy ten system jest efek-
tywny, to znaczy czy przedsiębiorca chce korzystać 
z tej usługi, którą świadczy mu właśnie polski oddział 
za granicą, co więcej, czy jest gotów za nią płacić. 
Można powiedzieć, że zakładany średnioroczny bu-
dżet to jest około 100 milionów.

Jeżeli chodzi o kwestię nazw, to chyba przed chwi-
lą znowu powiedziałem o trade office, za co bardzo 
przepraszam. Przyjmuję tę uwagę.

(Senator Kazimierz Kleina: Jak to powinno 
brzmieć po polsku?)

Ustawa chyba posługuje się pojęciem „odział za 
granicą”, o ile dobrze…

(Senator Kazimierz Kleina: A czy można powie-
dzieć „biuro handlowe”? Pan minister nie chce głośno 
wypowiedzieć, że zamiast trade office będzie mówił 
„biuro handlowe”…)

To znaczy… O ile dobrze pamiętam, to nie ma 
w ustawie nazwy własnej. To chyba funkcjonuje pod 
nazwą…
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(podsekretarz stanu P. Chorąży) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, tak naprawdę odpowiedział pana 
na moje pytanie, bo powiedział pan, że jeśli chodzi 
o działalność nowej agencji i jej oddziałów, to będziecie 
starali się zmieścić w budżecie przeznaczanym dotych-
czas przez PAIiIZ na promocję. To bardzo zła wiado-
mość. Dlaczego nie planujecie państwo zwiększenia 
nakładów? Oprócz różnych narzekań, które rzeczywi-
ście słyszeliśmy, na funkcjonowanie tych służb, słysze-
liśmy ogromne narzekania na to, że budżet PAIiIZ na 
promocję jest wielo-, wielokrotnie niższy od tego, który 
przeznaczają inne państwa. Mieszanie w szklance nie 
czyni herbaty słodszą. Dlaczego nie przewidujecie pań-
stwo dodatkowych nakładów poza tym, co uda się od 
samych zainteresowanych ściągnąć za usługi płatne? 
Państwo musi inwestować w promocję, zwłaszcza gdy 
idzie o małe i średnie przedsiębiorstwa, których na 
płacenie za płatne usługi zwyczajnie nie stać. Proszę 
powiedzieć: czy planujecie państwo zawalczyć w na-
stępnym budżecie o dodatkowe pieniądze? I jak chcecie 
przezwyciężyć to, o czym mówiono na posiedzeniu 
komisji, tę trudność, żeby tego wsparcia dla przedsię-
biorców nie traktowano jako niedozwolonej pomocy 
publicznej? To są pierwszoplanowe, moim zdaniem, 
sprawy, coś, co mogłoby pomóc w tym natarciu, które 
jest bardzo dobrym pomysłem. Ja nie mam nic prze-
ciwko reorganizacji, ale naprawdę nie z takim budże-
tem. To się nie powiedzie, nie będzie miało wymiaru 
satysfakcjonującego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Ministrze, ja absolutnie się zgadzam, jeżeli 

chodzi o zmianę strategii. Bo ja doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, że są kraje, w których my nie mamy 
czego szukać, dlatego że to są kraje wysokich techno-
logii i za dużo w nich, że tak powiem, nie zapromujemy 
się. I nawet, powiem szczerze, podoba mi się kierunek 
i zmiana, którą pan był uprzejmy nam przedstawić, 
ale prosiłem… Bo brakuje mi jednego zdania: że ja to 
dostanę na piśmie. O to chcę pana prosić.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Paweł Chorąży: Okej.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Peczkis

Senator Grzegorz Peczkis:
To było mówione na posiedzeniu komisji, ale ko-

ledzy, którzy byli na posiedzeniu komisji – ja ich 
widziałem – zadają teraz takie pytania, jak gdyby na 

w ogóle nie zajmował się sprawami gospodarczymi 
czy ogólnym interesem gospodarczym. Tak że tutaj, 
można powiedzieć, to rozróżnienie jest takie, że my 
w większym stopniu koncentrujemy się na sprawach 
indywidualnych, na projektach indywidualnych, 
a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe mu 
placówki na kwestiach związanych z interesem ogól-
nym, co oczywiście nie oznacza, że obie te służby 
będą od siebie odseparowane. One muszą i powinny 
ze sobą współpracować.

Jeżeli chodzi o nadzór nad agencją, to agen-
cja ma formę spółki akcyjnej i ma być ulokowana 
w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, 
w związku z czym nadzór właścicielski w imie-
niu rządu sprawuje minister właściwy do spraw 
rozwoju. To jest ten organ, który sprawuje nadzór 
nad działaniami agencji zarówno w warstwie me-
rytorycznej, jak i w warstwie finansowej. Art. 12, 
o którym była mowa, związany właśnie z przesu-
nięciami wewnątrz budżetu tegorocznego, również 
jest tego wyrazem.

Jeśli chodzi o strukturę korporacyjną, to jest to 
grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeżeli chodzi 
o nadzór ze strony organu administracji, to jest to 
minister właściwy do spraw gospodarki, czyli mini-
ster rozwoju.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator…

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, Panie 

Marszałku.
Nie udzielił mi pan odpowiedzi na pytanie o ewen-

tualne prawa czy obowiązki, które poprzednia agen-
cja… Bo zastępujemy jedną agencję drugą. No, ta 
nowa powinna wstępować w prawa i obowiązki tam-
tej poprzedniej, bo to jest jakby naturalne: wygaszamy 
jeden podmiot, ale nie ma pustki.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Agencja jest nadal ta sama. Tak że tutaj nie ma 

zmiany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn, później pan senator 

Komarnicki.
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(senator G. Peczkis) mówi o przyszłych budżetach agencji. Od tego jest pro-
ces planowania budżetowego, w którym poszczególne 
organy uczestniczące w procesie ustalania budżetu będą 
uczestniczyć. Oczywiście jest ambicja, aby ten budżet 
był większy. Ja bym jednak zwrócił uwagę na aspekt 
efektywności tego budżetu, który już mamy. Z budżetu, 
którym do tej pory dysponowały WPHI, około 20% było 
przeznaczone na promocję jako taką, a reszta przezna-
czona była na inne koszty. Oczywiście cieszę się, że 
mamy wsparcie w Senacie, jeśli chodzi o potencjalne 
zwiększenie tych środków, ale myślę, że jest potencjał do 
tego, aby szukać lepszego sposobu wydatkowania tych 
środków, tych pieniędzy, którymi agencja już dysponuje.

Mówiąc, że nie będzie zmiany, chciałem powie-
dzieć, że nie ma skutków finansowych, które powo-
duje sama organizacja… To znaczy te 35 milionów, 
o których dyskutujemy, wiążą się tak naprawdę 
z przeniesieniem środków, które już są w tego rocz-
nym budżecie.

Jeżeli chodzi o majątek w tych miejscach, w któ-
rych istniały WPHI, to on będzie przenoszony do 
oddziałów. Na to pozwala ustawa.

Jeśli chodzi o sam obecnie funkcjonujący system, 
to nie byłoby tej propozycji ustawowej, gdyby nie… 
I to nie jest ocena tylko i wyłącznie rządu, ale, moż-
na powiedzieć, przede wszystkim samych przedsię-
biorców. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusje na 
temat różnych historii, które potrafiły się przydarzać 
WPHI, które, można powiedzieć, czasem były dosyć 
groteskowe i żałosne. Myślę, że główną przesłan-
ką powinien być interes polskich przedsiębiorców. 
Gdziekolwiek się pójdzie na spotkanie, słyszy się ich 
narzekania na to, że WPHI nie jest dla nich żadnym 
partnerem, nie jest podmiotem, z którym współpra-
cą byliby zainteresowani. Kiedy miałem spotkania 
z przedsiębiorcami, którzy interesowali się rynkami 
zagranicznymi, to oni mówili: a po co ja będę szedł 
do tego WPHI, skoro ja tam nie dowiem się niczego 
ponad to, co i tak już sam wiem. Tak że na pewno… 
Zresztą te usługi odpłatne to jest kierunek, który też 
jest oczekiwany przez przedsiębiorców. Oni mówią, 
że ten system będzie efektywny tylko wtedy, jeżeli my 
będziemy gotowi pójść i zapłacić temu człowiekowi, 
który jest tam na miejscu, za to, żeby on zrobił coś 
dla nas. To będzie prawdziwa wartość działalności 
instytucji, która jest za granicą.

Tak że ja pozwolę sobie jednak nie odpowiedzieć 
na te pytania, bo nie chcę tutaj w jakiś sposób depre-
cjonować i ośmieszać tego, co do tej pory było. Nie 
wszędzie, nie zawsze, ale bywały sytuacje, również 
takie, o których mówił pan senator… Może skupmy 
się na tym, żeby zbudować system, który będzie bar-
dziej efektywny, taki żeby przedsiębiorca był gotów 
nawet i zapłacić, by móc z niego skorzystać.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

tym posiedzeniu komisji nie byli. Panie Ministrze, ja 
mam prośbę, pytanie…

(Senator Alicja Zając: Słabo cię słychać.)
Tu jestem, Panie Ministrze, tu jestem.
Mam prośbę o to, żeby pan minister ewentualnie 

powiedział i powtórzył, jak do tej pory funkcjonowało 
wydatkowanie środków na tę współpracę. Jak do tej 
pory funkcjonowały np. takie przedstawicielstwa przy 
ambasadzie we Francji? I czy faktem jest, że były 
również kryminalne aspekty tego funkcjonowania 
i współdziałanie z przestępczością zorganizowaną 
do tej pory?

(Senator Władysław Komarnicki: No nie, jak Boga 
kocham…)

Dlaczego w ogóle to zmieniamy? No bo faktycznie 
pan mówi tak miękko, ładnie, ale może pora, żeby 
po prostu powiedzieć otwarcie o tym, że zmieniamy 
strukturę skostniałą. A to, że ktoś władał 2 językami, 
bo były takie osoby, nie znaczy, że reprezentował 
interesy Rzeczypospolitej Polskiej, bo zależnie od 
tego, gdzie kończył uczelnię – czy np. w Rosji – tam 
podpisywał odpowiednie dokumenty. I to trzeba sobie 
zacząć mówić otwarcie. Gdyby pan minister może na 
ten temat kilka słów zechciał powiedzieć…

Wicemarszałek Adam Bielan:
I pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister wspomniał o placówce w Teheranie. 

Ile osób pracuje w tej placówce, jaki tam jest budżet 
i kiedy ta placówka powstała?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży:
Jeśli chodzi o placówkę w Teheranie, to, o ile do-

brze pamiętam, została ona otwarta w maju. Myślę, że 
na obecnym etapie jest tam 1 osoba. A jeżeli chodzi 
budżet, to poprosiłbym o umożliwienie udzielenia 
odpowiedzi na piśmie. Jeśli chodzi o pytanie pana 
senatora, to też prośba, żeby na piśmie… Przekażemy 
te informacje.

Jeżeli już mówimy o budżecie, to ja być może, a ra-
czej na pewno, skoro państwo tak to zrozumieliście, 
wyraziłem się nieprecyzyjnie. Ustawa jako taka nie 
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większą cegiełkę do tego, a najwięcej oczywiście sami 
przedsiębiorcy. Nie brakło tutaj dobrych przykładów 
pomocy. Uspokajające są informacje, że większość 
tych służb zagranicznych zostanie zagospodarowana 
w dyplomacji.

Chciałbym tylko wskazać, że słabością tych roz-
wiązań jest brak na tym etapie świadomości, o ile 
zwiększą się możliwości finansowe działania nowych 
struktur. To jest konieczne. Tutaj z tej mównicy przez 
lata mówiono, że łatwo jest narzekać, ale i łatwo wy-
kazać, że takie działania w porównaniu do działań 
innych krajów, także w kontekście ich siły gospodar-
czej, są głęboko niedofinansowane. Oby ziściły się 
zamierzenia, zapowiedzi, że budżet będzie uzupełnio-
ny wpływami komercyjnymi. Wydaje mi się jednak, 
że na pewno nie będzie to dotyczyło małych i śred-
nich przedsiębiorstw i że raczej będzie to pokrywało 
koszty tych działań, które chcecie państwo podjąć 
na rzecz oczekujących promocji. Tego zysku, który 
można by przeznaczyć na innych, zbyt wiele praw-
dopodobnie się wypracować nie da. Dla tych, którym 
trzeba pomóc nieodpłatnie, pieniądze niewątpliwie 
będą potrzebne. Pilnujmy tego w komisji gospodarki, 
Panie Przewodniczący, tak żeby to nam gdzieś nie 
umknęło. Agencja powinna liczyć na większe środki. 
Mam nadzieję, że znajdziecie państwo sposób, by 
przeznaczone zostały na wsparcie przedsiębiorstw bez 
naruszania przepisów unijnych o pomocy publicznej. 
Inni to robią, a więc pewnie takie sposoby są. Warto 
iść tym śladem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Oczywiście rozwój eksportu to jest jeden z trzech 

ważnych elementów dotyczących kształtowania PKB 
w Polsce. I każdy element, który wzmacnia polski 
eksport, możliwość eksportu, jest warty poparcia, 
dlatego ja osobiście zagłosuję za tą ustawą, bo to jest 
dobry element, który, jak powiedziałem, wzmacnia 
polską gospodarkę.

Z tym że chciałbym powiedzieć nie tylko to, co jest 
dobre, chciałbym nie tylko chwalić, bo to pan minister 
i państwo wiecie. Cały czas wracam do tego, że tego 
rodzaju przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką akademic-
ką… Tworzy się również to, że jednym z ważnych 
elementów takiego przedsięwzięcia, które… Jeszcze 
raz powiem, że to rozwiązanie idzie w bardzo dobrym 
kierunku, bo wszelkiego rodzaju wyspecjalizowane 
instytucje jak agencja czy inne podmioty w formie 
spółki są, w mojej osobistej ocenie, na pewno – zresz-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Władysława Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wielkie podziękowania za 

Teheran, bo to jest jednak ważna rzecz. Ja jestem 
przewodniczącym grupy polsko-irańskiej w parla-
mencie i my od 8 lat – a były sankcje i nie wolno 
było handlować z Iranem albo ten handel był bardzo 
ograniczony – staraliśmy się przekonywać polskich 
przedsiębiorców do tego, że to będzie rynek przy-
szłościowy, to będzie rynek, który da możliwości 
rozwoju, możliwości zarobienia środków. Państwo 
wyszliście naprzeciw… Bardzo serdecznie za to dzię-
kuję w imieniu grupy. Oby tak dalej.

Myślę, że 1 osoba to mało jak na Iran, bo to jest 
jednak wielki kraj i wzmocnienie kadry by się przy-
dało. Myślcie też państwo o budżecie dla tej placów-
ki w Teheranie. Tam potrzeba dzisiaj dużego skoku 
jakościowego, a my możemy na tym zrobić świetny 
interes. Dziękuję jeszcze raz, Panie Ministrze.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
To pożądana, oczekiwana przez przedsiębiorców 

zmiana. Dobrze, że próbuje się tę chyba rzeczywiście 
skostniałą strukturę poruszyć, dostosować do tego, 
co wiele krajów robi. Na tej nowej drodze życzymy 
resortowi sukcesów, bo to będzie sukces polskiej go-
spodarki. Chodzi o to, żeby dołożyć do tego, co już 
jest. Ja bardzo sobie cenię wstrzemięźliwość pana mi-
nistra w negatywnych ocenach. Na posiedzeniu naszej 
komisji nie zabrakło głosów, które mówiły o wiel-
kich osiągnięciach polskiej gospodarki. Cieszymy 
się z tego. Państwo pokazujecie owoce, wszyscy je 
zbieramy. Super! Ale to się samo nie stało – a ta eks-
pansja polskich przedsiębiorstw na arenie międzyna-
rodowej jest imponująca – każdy dołożył mniejszą lub 
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(senator L. Czarnobaj) powiedzieć bez cienia wątpliwości – nasz narodowy 
majątek, a których efekty działań w zasadzie były 
żadne. Jeżeli dotychczas współpraca polegała na tym, 
że to były wysokopłatne, lukratywne stanowiska 
zagraniczne będące pewną nagrodą za wieloletnią 
działalność i że w zasadzie to były takie niekończą-
ce się wczasy zagraniczne, to należałoby tych ludzi 
z tego po prostu rozliczyć. Jeżeli były takie ośrodki, 
o których pani minister mówiła, gdzie wydawano… 
z budżetem wynoszącym 3 miliony rocznie, gdzie 
w zasadzie zastanawiano się, jak te pieniądze, mówiąc 
kolokwialnie – tu pani minister również to powiedział 
– rozwalić, żeby udało się je wydać, no, dosłownie 
na siłę… Jeżeli współczynniki oceny realizacji zadań 
polegały na policzeniu liczby połączeń telefonicznych, 
to coś jest tu nie tak. To jest nie ta rzeczywistość, nie 
rzeczywistość dzisiejszego dnia. Jeżeli ktoś bazował 
na immunitecie dyplomatycznym dla realizacji celów 
gospodarczych, to również jest coś nie tak – i to dzi-
siaj wiemy – dlatego że cele gospodarcze odbiegają 
od celów ambasady, od celów przedstawicieli dyplo-
matycznych. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że 
ambasady w zasadzie – i tu również nie podzielam 
pewnego optymizmu – w mojej opinii nie powinny 
skupiać się na współpracy gospodarczej, dlatego że 
gospodarka jest uwolniona od celów narodowych. 
W większości przypadków tak po prostu jest. Poza 
kilkoma narodowymi podmiotami gospodarczymi – 
w przypadku Polski to KGHM, Orlen, inne bardzo 
duże spółki, Lotos, Grupa Azoty – przedsiębiorcy, 
którzy potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, w za-
sadzie nie mogą na nie liczyć.

Przyjmowałem ostatnio przedsiębiorcę, który 
działał na rynku ukraińskim, a teraz przenosi się… 
chciał przenieść się na rynek indyjski. I on w amba-
sadzie nie był w stanie – pomimo wielu, wielu próśb, 
również do MSZ – dostać się do jakiegokolwiek dy-
plomaty, który zechciałby go przyjąć. Ja nie mówię 
o pomocy. On tej pomocy nie uzyskał. Ale mówię 
o dostaniu się do ambasady, do wydziału pomocy, 
który zechciałby go w Indiach przyjąć. On pojechał, 
wykonał swoją misję z pomocą tzw. pomocników go-
spodarczych, ale płatnych, normalnie wolnorynkowo 
płatnych. I tego nie było… I trzeba mówić o tym, że 
tego po prostu nie było. Te warunki tworzone są teraz 
po to, żeby pomagać przedsiębiorcom.

Ambasady dzisiaj często nie są w stanie realizo-
wać innych zadań niż te wskazane przez państwo. 
Podawałem przykład Ukrainy. Na Ukrainie wysta-
wiana jest teraz rekordowa w skali Europy liczba 
wiz. Najwięcej na Ukrainie Zachodniej, ale również 
na Ukrainie Wschodniej. W związku z tym każdy, 
kto zechce pojechać do ambasady i przyjrzeć się, jak 
one funkcjonują, dowie się, że konsulowie po prostu 
nie mają możliwości wykonywania innych zadań niż 
wystawianie wiz. Jeżeli europejska norma to 93 wizy 

tą to pokazują różnego rodzaju opracowania i badania 
– lepsze niż urzędnicze udzielanie pomocy podmio-
tom gospodarczym. To jest rzecz wszędzie na świecie 
szanowana. Ale w przypadku tego rodzaju przedsię-
wzięć zawsze oprócz założeń, dobrych chęci, budu-
je się dobry biznesplan. Buduje się go po to, Panie 
Ministrze, żeby wyciągnąć wnioski i przeprowadzić 
analizy, a nie żeby po zrobieniu powiedzieć: no, jesz-
cze coś tam zrobimy. Dlatego ubolewam trochę, że 
nie przygotowano w ministerstwie i nie przedłożono 
na posiedzeniu komisji, nie przedłożono podczas de-
baty tego, jakie są w ogóle założenia ekonomiczne, 
finansowe. Wtedy łatwiej byłoby powiedzieć: tutaj 
się trochę myliliśmy, to trochę zmienimy, tu trochę 
dodamy… Bo przecież polski eksport to nie jest tylko 
eksport związany z jednorodną firmą, to są także 
małe, średnie, duże firmy. W związku z tym musi 
być różnorodna pomoc. Ale równocześnie jest kwe-
stia dotycząca tej pomocy, kto, za ile, za co płaci… 
Ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o polskie małe 
i średnie firmy, a także o te, które wchodziłyby na 
rynek innowacyjny, to należałoby je w ramach całego 
pakietu pomocy zwolnić z jakichkolwiek opłat, szcze-
gólnie w początkowym okresie działania, żeby to było 
coś w rodzaju inkubatora polskiego eksportu. I trochę 
ubolewam nad tym, ale mam nadzieję, że w czasie 
funkcjonowania władze tej spółki w miarę szybko 
przedstawią właścicielowi założenia, o których tutaj 
mówię, i mam nadzieję, że jak za rok wrócimy do 
informacji w tej sprawie na posiedzeniu komisji, to 
państwo przedłożycie to, jakie będą założenia i jakie 
będą efekty również finansowo-ekonomiczne samej 
spółki, a także efekty związane z polskim eksportem. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Peczkis. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze! Panie i Panowie!
Jest to kolejna zmiana, która według mnie jest 

bardzo potrzebna i na którą przedsiębiorcy bardzo 
czekają. Nie podzielam optymizmu, jeżeli chodzi 
o tzw. przeszłość, że były jakieś, powiedzmy, większe 
lub mniejsze nieścisłości, jakieś potknięcia, ale z tych 
potknięć… No, trzeba przejść nad tym do porządku 
dziennego i działać dalej, dlatego że uważam, że spo-
łeczeństwo polskie, zresztą tak jak parlamentarzyści, 
oczekuje pewnego rozliczenia przeszłości, rozliczenia 
działalności ośrodków, które trwoniły – i to można 
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(senator G. Peczkis) Już kończąc, chciałbym tylko powiedzieć, że 
bardzo ważne jest, żeby ci ludzie, którzy będą za-
trudniani w nowej agencji, byli również szczegółowo 
rozliczani z działalności, i to, jak myślę, na pozio-
mie zadaniowym. Czyli liczy się nie tylko to, że ktoś 
zna dwa języki i ma ukończoną jedną, drugą, trzecią 
fantastyczną zagraniczną szkołę. Zresztą akurat ja 
jestem zdania, że zagraniczna szkoła jest tutaj wadą, 
bo ktoś, kto nasiąknął zagranicą i bywa w jakichś 
zagranicznych towarzystwach, ma też gdzie indziej 
swoje punkty orientacyjne. To powinny być mimo 
wszystko szkoły krajowe, a tych ludzi, którzy będą 
zatrudniani, należałoby systematycznie oceniać pod 
kątem zadań, które wykonali. Oczywiście wcześniej 
te zadania trzeba im jednoznacznie wskazać. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Komarnickiego. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Senatorowie! Panie Ministrze!
Stoi tutaj człowiek pogranicza, który 20 lat współ-

pracował z rynkiem niemieckim. Kiedy wchodziliśmy 
na ten rynek jako średni i mali przedsiębiorcy – nie 
wolno o tym dzisiaj zapominać – bez tego wspar-
cia, mówiąc szczerze, nie mielibyśmy najmniejszych 
szans. Mówię to z autopsji. Żeby poznać rynek, trzeba 
się było przez wiele lat uczyć, a na to nie było czasu. 
Organizowaliśmy w nowej rzeczywistości przedsię-
biorstwa, zajmowaliśmy się przedsiębiorczością. Te 
placówki, Panie Doktorze, Panie Senatorze, zdały 
egzamin. Ja to mówię z autopsji, a pan senator jako 
teoretyk mówi, co by ewentualnie było, gdyby było. Ja 
mówię, że na terenie Niemiec wszystkie polskie firmy 
otrzymywały należytą informację, a te firmy, które 
nie miały polskiej informacji, były oszukiwane lub 
okradane. O tym się nie mówi, ale byliśmy naiwnym 
przedsiębiorcami. No, tak bardzo chcieliśmy mieć 
eksport usług budowlanych.

Zgadzam się z tym, że po 27 latach trzeba zrobić 
pewną modyfikację, ale musimy rozgraniczyć misję 
dyplomatów i misję handlowców. Nie wolno wrzu-
cać tych ludzi do jednego worka, dlatego że każdy 
z nich ma całkiem inną misję. Ambasador nie może 
zajmować się, na litość boską, sprawami jakiegoś pana 
przedsiębiorcy – małego, średniego czy nawet dużego.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że są pewne ryn-
ki, takie jak rynek niemiecki, austriacki, belgijski 
czy holenderski, które na początku lat dziewięćdzie-
siątych chłonęły typowe usługi. Dzisiaj ta geografia 

dziennie, a oni wystawiają 300 wiz dziennie… Ktoś, 
kto nie wie, na czym to polega, po prostu nie wie, 
że to jest coś na granicy ludzkiej wytrzymałości, to 
wystawianie takiej ilości wiz. Jeżeli od tego konsula 
oczekiwalibyśmy jeszcze tego, żeby on po wystawie-
niu tych wiz, czyli po 8–10 godzinach, dokonywał 
jakiejś promocji gospodarczej Polski… To jest mgliste 
marzenie. To jest po prostu niemożliwe.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wyjść na ze-
wnątrz… Mówiłem o Ukrainie, bo akurat ten ry-
nek i tych przedsiębiorców troszkę znam. Dzisiaj 
tego wsparcia po prostu tam nie ma. Oni to robią 
na własną rękę. Jeżeliby to wsparcie było… Ono 
niekoniecznie musi być za darmo. Ja nie jestem 
zdania, że Polska powinna, wspierając prywatnych 
przedsiębiorców, robić to za darmo. Oni zresztą nie 
są nastawieni na to, żeby mieć tę darmową pomoc. 
Mówię to na postawie spotkań. Chodzi tylko o to, 
żeby ta pomoc była. Czyli nawet jeśliby to miało 
być przy ambasadzie… Nie twierdzę, że to musi 
być MSZ, tak jak jest to teraz planowane. Ale cho-
dzi o to, żeby ta pomoc była, choćby za pieniądze, 
ale była. Czyli choćby za pieniądze, ale żeby taki 
człowiek do ambasadora w Indiach czy do mini-
strów w Indiach mógł dotrzeć, bo dzisiaj po prostu 
tego nie ma.

I udawanie, że było dobrze, a będzie troszkę le-
piej… No, to też nie. Gdybyśmy nie czytali, gdybyśmy 
nie wiedzieli o tym, że przez długi czas tzw. elita dy-
plomacji gospodarczej była kształcona w rosyjskich 
szkołach, w takim MGIMO…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale daj, Panie, spokój! 
Daj, Panie, spokój!)

Ale to pan uważa… Pan będzie miał chwilę, za 
moment będzie mógł pan jeszcze dopowiedzieć. 
I może pan podnieść rękę, może się pan zgłosić. Ale 
mam do pana prośbę, żeby pan mi nie przerywał. 
Mam pewien tok myślowy i chciałbym to dokończyć. 
Dobrze?

A więc jeżeli ktoś przez długi czas kształcił na-
szych dyplomatów poza granicami naszego kraju, 
a zmienił się ustrój geopolityczny, jest inny układ 
sił… I teraz pytanie: jakie dokumenty, kończąc tamtą 
szkołę, podpisywali tamci dyplomaci? Wobec kogo 
oni są lojalni? O czyje interesy dbają? W dzisiejszej 
sytuacji Polski to nie jest bez znaczenia. Tu nie cho-
dzi o to, żeby ich za to kompleksowo rozliczać, żeby 
ich… ale o to, co oni realizują, jakie zadania realizują 
dzisiaj. Dlaczego właśnie ci ambasadorowie nie mają 
czasu dla polskiego przedsiębiorcy, chociaż wykazu-
ją, że cały czas są zarobieni? No, choćby w Indiach. 
Chodzi właśnie o takie elementarne pytania. Komu 
oni tam pomagają? Dla kogo oni pracują? Chodzi o to, 
żeby to kompleksowo rozliczyć.
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(senator W. Komarnicki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja właściwie chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa 

do pana senatora Peczkisa. Staram się nie adresować 
moich wypowiedzi do konkretnych osób, bo to do ni-
czego nie prowadzi, ale chciałbym, żebyśmy jednak po-
zostawali w duchu rozwoju polskiej gospodarki, a nie 
tkwili w przeszłości. Wyciąganie wniosków z historii 
jest ważnym elementem, bo historia jest nauczycielką 
przyszłości, ale to, co słyszę od pana, Panie Senatorze, 
to jest coś porażającego – znowu jakieś czystości, nie 
wiem, rasy, wykształcenia… No przecież jeżeli były 
osoby, które sprzeniewierzyły się swojemu zadaniu, 
które miały realizować, to pan nie musi podpowiadać 
panu ministrowi czy komukolwiek, bo będzie wie-
dział, co z taką osobą trzeba zrobić – to, że nie tylko 
zwalnia się taką osobę, ale też kieruje się sprawę na 
drogę postępowania karnego. Jeszcze tylko zabrakło 
w pana wniosku tego, żeby powołać komisję śledczą 
do spraw różnego rodzaju niedociągnięć w służbie 
dyplomatycznej, zajmującą się dziedziną gospodarki 
i eksportu. No, też można… Chcę tylko powiedzieć, że 
za 11 miesięcy… że z raportu GUS wynika, że chyba 
o 1,7% wzrósł polski eksport, a największym dzisiaj, 
że tak powiem, odbiorcą polskiego eksportu są Niemcy. 
I można doszukiwać się tego, że również robili to róż-
nego rodzaju agenci wykształceni, nie wiem, w róż-
nych krajach. Tylko pytam: po co pan to robi? Przecież 
jeżeli są agenci, to wiadomo, że trzeba ich ścigać. Jeżeli 
ktoś przekroczył uprawnienia lub zrobił cokolwiek 
takiego, to trzeba wyciągać z tego wnioski. Ale jeśli 
nawet zostały wyciągnięte wnioski, to zgodnie z nauką 
akademicką jest tak – ja tak słyszałem, ale nie wiem, 
bo ja nie pracuję na uczelni – że nie buduje się, że tak 
powiem, definicji czy prawd na podstawie jednostko-
wych zdarzeń, tylko pewne zjawisko w sensie jego ma-
sowości dopiero upoważnia do wyciągania wniosków. 
Dlatego prosiłbym, żebyśmy szli w takim kierunku, 
że jest to ruch w dobrym kierunku. Na pewno pan 
minister i ministerstwo po wyciągnięciu wniosków 
z różnych błędów popełnionych w przeszłości będą 
w przyszłości eliminowali te błędy. Proponuję, żeby-
śmy w tym kierunku szli w rozumowaniu, jeśli chodzi 
o wspieranie polskiego eksportu, który stanowi ważne 
źródło wzrostu PKB, poprawy życia Polaków i wzrostu 
dochodów budżetu państwa. Proponowałbym, żeby-
śmy tak o tym myśleli. Dziękuję bardzo.

(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Marszałku, 
mogę ad vocem? Bo zostałem wywołany przez pana 
senatora.)

gospodarcza się zmienia. Pochwaliłem pana, Panie 
Ministrze, że sięgnęliście do Teheranu, bo oni łakną 
polskiej produkcji – takiej, która im pasuje. Byłem 
na spotkaniu z ambasadorem z Teheranu i rozmawia-
łem z nim osobiście. Oni oczekują takiego polskie-
go produktu, jaki im pasuje. My z tym produktem 
w Niemczech nie mamy czego szukać i dlatego pana 
pochwaliłem, ale – i to jest zastrzeżenie – błagam 
o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.

Tam powinni trafić ludzie biznesu z prawdziwego 
zdarzenia, którzy mają trochę doświadczenia na tych 
rynkach i potrafią promować firmy. Nieważny jest 
nawet tytuł doktora. Ważne jest to, co dana osoba 
chce zrobić, żeby spełnić oczekiwania i nie zmarno-
wać pieniędzy podatników, a wykładają oni niemałe 
pieniądze. I to jest istotą rzeczy.

Życzę powodzenia. Prosiłem pana ministra, żeby 
przekazał mi to na piśmie, dlatego że będę śledził 
tę sprawę. Sam kiedyś oczekiwałem takiej pomo-
cy. Dzisiaj już nie jestem czynnym przedsiębiorcą, 
ale jestem w strukturach samorządu gospodarczego 
i wspieram wszystkie inicjatywy, które pozwalają 
wypromować ciągle jeszcze z wielkim trudem roz-
wijającą się polską gospodarkę. Bardzo dziękuję za 
uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie będę zabierał już czasu i powiem bardzo krótko, 

jako senator sprawozdawca. Chciałbym przede wszyst-
kim podziękować za tę inicjatywę dotyczącą tej dobrej 
ustawy. Myślę, że jestem wyrazicielem tego, co było 
na posiedzeniu komisji. Jestem przekonany, że polska 
agencja będzie nową płaszczyzną i nowym otwarciem 
dla polskiej gospodarki, dla większej ekspansji polskiej 
gospodarki na rynkach zagranicznych, będzie takim 
instrumentem, który będzie aktywnie wykorzystywany 
nie tylko w poszukiwaniu nowych rynków, ale również 
w zaangażowaniu się w dobrą współpracę i ściąganie 
inwestycji zagranicznych do Polski, w regiony, przy 
dobrej, a w przyszłości lepszej współpracy z samorzą-
dami gospodarczymi w Polsce. Myślę, że i ta ustawa, 
i dzisiejsza dyskusja zmierza do tego, aby rzeczywiście 
wykorzystać Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółkę 
Akcyjną do podjęcia nowych wyzwań, przed którymi 
stoimy. I myślę, że tutaj jako Senat jesteśmy w pełni 
zgodni co do tego, że nowe możliwości zostaną właści-
wie wykorzystane. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Następny w… Nie no, był pan marszałek 

Borusewicz, a jest… Kto wykreślił pana marszałka 
Borusewicza z listy?

(Senator Władysław Komarnicki: Kto śmiał?)
(Głos z sali: Jest, tylko, że on nie przełączył lap-

topa…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)
(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
No tak. Pan marszałek Borusewicz i później pan 

senator Stanisławek.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest dobre rozwiązanie, to, które niesie ustawa, 

to włączenie WPHI… Tak?
(Głos z sali: Tak.)
…Włączenie WPHI do struktury Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu. Cały czas był problem z WPHI. 
Pamiętam lata dziewięćdziesiąte i kwestię: czy WPHI 
mają być nadal podległe merytorycznie, a także struk-
turalnie Ministerstwu Gospodarki – wtedy, kiedy 
było takie ministerstwo – czy Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych? I one faktycznie cały czas w tej sy-
tuacji, która była, bardzo często chodziły samopas. 
To znaczy one same wyznaczały sobie zadania…

(Senator Leszek Czarnobaj: I same się rozliczały 
z tego.)

…i same się rozliczały.
(Senator Władysław Komarnicki: Tak jest.)
I jeżeli byli dobrzy pracownicy, aktywni, to dobrze 

to funkcjonowało. Ale jeśli ktoś chciał przebimbać 
czas w dobrym, ładnym miejscu, to bardzo trudno 
było go ruszyć.

Dobrze, że one wchodzą w tę wspominaną struk-
turę, że Ministerstwu Spraw Zagranicznych udało się 
jednak to przewalczyć, a oprócz tego że Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych już nie chodzi o to, żeby one 
były bezpośrednio w strukturze ministerstwa. Bo 
z tym też były problemy. Ja pamiętam, jeszcze 7 lat 
temu część podlegała MSZ, były wydziały handlu 
w ambasadach, a część to były nadal podmioty osob-
ne. Ta sytuacja, o której mówiłem…

Bardzo błędny jest pogląd, że ludzie tam pracujący 
koniecznie muszą być wykształceni w kraju. Jeżeli 
ktoś pracuje w Niemczech, to dobrze, żeby on miał 
także niemieckie wykształcenie. Jaki to problem? 
Jeżeli pracuje w Stanach Zjednoczonych, to powinien 
skończyć jakąś uczelnię amerykańską, po uczelni pol-
skiej, dlatego że on będzie wtedy lepiej przygotowany, 
i językowo, i, że tak powiem, świadomościowo, i pod 
względem kontaktów. Przecież te kontakty robi się 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
W jakim trybie?
(Senator Grzegorz Peczkis: Sprostowania. 

Zostałem wywołany po nazwisku.)
(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Włączony jest mikro-

fon…)
Ale nie słychać.

Senator Grzegorz Peczkis:

Już. Chciałbym zaprotestować przeciwko 
twierdzeniu, iż użyłem wyrażeń rasistowskich, 
że mówiłem o czystości rasy czy też o narodo-
wości. To jest nieprawda. Pan jest kłamcą, Panie 
Senatorze.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator… Tak?
(Senator Grażyna Sztark: To do komisji etyki…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
W jakiej…
(Senator Leszek Czarnobaj: To ja już z miejsca.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie ma… Rasizm za-

rzuca…)

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
(Senator Grzegorz Peczkis: Rasizm pan zarzu-

ca…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, proszę 

pana, ale nie chciałbym, żeby to był dialog. To nie jest 
miejsce na dialog.)

Dlatego chciałbym tylko w ramach sprostowania 
powiedzieć…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Sprostowanie 
tak, ale dialog nie. Bardzo proszę.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, Panie Marszałku, 

Panie Senatorze, że ja jestem daleki od przypinania 
komukolwiek – a jeżeli pan tak zrozumiał, to chcę 
powiedzieć, że pan źle to zrozumiał – łatek rasistow-
skich. Ja powiedziałem, że narodowość i to, kto gdzie 
co kończył, nie powinny być elementem oceny przy-
datności do pracy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak jest.)
A to jest zasadnicza różnica. Jeżeli pan tego nie 

rozumie, to, jak mówił dzisiaj pan marszałek w dys-
kusji dotyczącej… to ja panu w przerwie wytłumaczę, 
co ja miałem na myśli.

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak jest.)
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(senator B. Borusewicz) Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Jestem zbudowany wystąpieniem pana marszałka 

Borusewicza. Bardzo się cieszę, że pan marszałek wi-
dzi te kierunki, te białe plamy, które nie były odkryte 
w ostatnich latach.

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę panu senatorowi 
Czarnobajowi, że eksport do Niemiec jest świetny, ale 
ogranicza nasz rozwój i dlatego zostały wyznaczone 
nowe kierunki – właśnie po to, żeby ten eksport pobu-
dzić i otworzyć nas na kraje, które mają z nami bardzo 
dobre kontakty i polityczne, i gospodarcze. A nasz 
eksport jest bardzo niski. Ja mówię o Indonezji, mó-
wię o Wietnamie – o Iranie mówił pan marszałek – 
mówię o Meksyku, mówię o Kanadzie, mówię o tych 
kierunkach, gdzie do tej pory istnieliśmy w bardzo 
wąskim zakresie. Uważam, że ten zrównoważony roz-
wój, na który stawiamy nie tylko w kraju, ale i w ra-
mach eksportu, jest niezwykle istotny. Chodzi o to, 
żebyśmy nie zawężali… nie ograniczali się do Europy, 
ponieważ Europa jest już niestety, powiedziałbym, 
gęsta od tego eksportu.

Chciałbym zwrócić uwagę na sprawę naboru kan-
dydatów. Nie ma znaczenia to, skąd jest kandydat, 
ponieważ kryteria są jasne. To wszystko jest opisane 
na stronie internetowej. Jest konkurs ofert. Jakie kan-
dydat ma spełniać warunki? One są jasne. Oczywiście 
że może być preferowany pewien profil wykształce-
nia, ale to wszystko jest opisane, kryteria są jasne, jest 
konkurs ofert. Nie ma tutaj nic, co mogłoby świadczyć 
o jakimkolwiek kumoterstwie – z czego oczywiście 
wszyscy się cieszymy.

Dyplomacja gospodarcza jest niezwykle ważna, 
niezwykle istotna, bo bez dyplomacji gospodarczej, 
czyli bez wsparcia dyplomacji… Uważam, że te biura 
handlu zagranicznego mogą być troszeczkę niedosza-
cowane przez naszą dyplomację. Uważam – i tu taki 
apel – że powinniśmy tę współpracę między tworzo-
nymi biurami handlu zagranicznego i dyplomacją ja-
koś, może nawet ustawowo… No, trzeba spowodować, 
żeby ta współpraca była.

Tak że wszyscy się cieszymy z tej inicjatywy 
Ministerstwa Rozwoju i wszyscy popieramy tę usta-
wę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Mieczysław Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
2 kwestie. Zacznę od tej, którą pan przewodniczący 

chwilę temu poruszył. Tak, to jest bardzo delikatna 

także na dobrej uczelni. Potem ci ludzie, miejscowi, 
idą w ważne miejsca. Tak więc ja absolutnie uważam, 
że wspomniany pogląd jest błędny. Uważam także, że 
jeżeli ktoś ma pracować w Rosji, to dobrze, żeby skoń-
czył jakąś uczelnię rosyjską. Bo to nie jest tak, jak jeden 
minister zadekretował, a wprowadził to… I minister 
Macierewicz ujawnił agenturę… Nie, przepraszam. 
W ustawie o WSI była mowa o tym, że należy ujaw-
nić oficerów WSI, którzy złamali prawo, a on ujawnił 
tych, którzy skończyli uczelnie rosyjskie, sowieckie 
czy rosyjskie. A to jest jednak coś zupełnie innego. 
Jeżeli ktokolwiek sądzi, że to jest tożsame, to się 
myli. Werbowani są także absolwenci czysto polskich 
uczelni. A od tego, żeby temu przeciwdziałać, są od-
powiednie służby. Ja jednak uważam, że w tej sprawie 
to powinni być ludzie kształceni nie tylko w Polsce.

I sprawa, o której chcę powiedzieć. Trudno nie 
pochwalić ministerstwa za to, że zajęło się Iranem. 
To jest faktycznie olbrzymi rynek, kraj, który ma 
olbrzymie zasoby naturalne – ropę, gaz – i w któ-
rym my jesteśmy oczekiwani. Po embargu, po proble-
mach firm amerykańskich w związku ze stosunkami 
Iranu ze Stanami Zjednoczonymi i z ich obecnym 
prezydentem firmy amerykańskie są może oczeki-
wane, ale tam nie wchodzą. My w takich miejscach, 
gdzie ta konkurencja jest mniejsza, mamy szansę. 
W związku z tym mamy szansę w Iranie. Potencjał 
Iranu jest nieporównywalny z innymi. Ale mamy 
też szansę w takich miejscach, które są w zasadzie 
białymi plamami – w Omanie, w Mauretanii. To są 
rynki, które trzeba otwierać. I powiem, że planując 
podróże w poprzedniej kadencji, zawsze miałem na 
względzie otwieranie rynków czy pomoc dla polskich 
przedsiębiorstw. Po to byłem w tych krajach. Po to, 
żeby je niejako otwierać. I to były pierwsze delegacje 
polskie na tym szczeblu. W Iranie pierwsza delegacja 
Senatu i pierwsza delegacja na szczeblu państwowym 
była w październiku 2015 r., przed wyborami. Było to 
akurat bardzo niewygodne, ale wiedziałem, że Iran się 
otwiera, że za chwilę będą znoszone sankcje i że trze-
ba tam być, bo Irańczycy są dumnym narodem i nie 
wyciągają ręki do nikogo. Trzeba do nich pojechać 
i pokazać, że mamy nieco inną politykę niż wielkie 
mocarstwa, którym ten Iran akurat przeszkadza na 
Bliskim Wschodzie, w Syrii. My akurat nie mamy 
w tym regionie takich interesów, żeby być po stronie 
tych, którzy chcą izolować Iran. Trzeba z nim robić 
interesy. I dlatego jeszcze raz gratuluję ministerstwu 
tej decyzji. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Teraz pan senator Stanisławek. Bardzo proszę.
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(senator M. Augustyn) Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 
Jest to projekt rządowy.

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu zmianę 
sposobu wyboru sędziów członków KRS, wprowa-
dzenie na poziomie ustawowym instytucji wspólnej 
kadencji wybieranych członków rady oraz skrócenie 
kadencji dotychczasowych członków rady będących 
sędziami, posłami i senatorami. Jednocześnie ustawa 
wprowadza nowy tryb procedowania KRS w spra-
wach indywidualnych związanych z rozpatrywaniem 
i oceną kandydatów do pełnienia urzędu na stano-
wiskach sędziów Sądu Najwyższego, jak również 
na stanowiskach sędziów w sądach powszechnych, 
sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz 
na stanowiskach asesorów sądowych w sądach admi-
nistracyjnych. To ostatnie wiąże się z utworzeniem 
nowych organów, czyli Pierwszego Zgromadzenia 
Rady oraz Drugiego Zgromadzenia Rady, czego kon-
sekwencją jest zmiana w zakresie składu osobowego 
Prezydium Rady.

Wczorajsze posiedzenie komisji w części dotyczą-
cej Krajowej Rady Sądownictwa było posiedzeniem 
krótkim, trwającym około 30 minut. Swoje stano-
wisko zajęło Biuro Legislacyjne, które polemicznie 
wyraziło się co do konstytucyjności proponowanych 
zmian, podobnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 
Padły 2 wnioski: wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek oraz wniosek o odrzucenie ustawy w całości. 
Wniosek o odrzucenie ustawy w całości przepadł, 
a został przegłosowany pozytywnie wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. 

W związku z tym Wysoka Komisja wnosi o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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?

Pan senator Komarnicki pierwszy. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

i kluczowa sprawa, żeby przy tym, nazwijmy to, roz-
wodzie… Chodzi o to, żeby on przebiegł w przyjaznej 
atmosferze i żeby nie stracić dobrych ludzi, a przede 
wszystkim o to, żeby była współpraca. Zalety wszyscy-
śmy tutaj podkreślali, ja również w poprzednim wystą-
pieniu… Natomiast zdajemy sobie także sprawę z tego, 
że te nowe placówki stracą status dyplomatycznych. To 
jest z kolei trochę wada, trochę strata. Dużo zależy od 
jakości współpracy między wydziałami ekonomicz-
nymi i tą nową agencją. Bardzo ważne jest, żeby tej 
wartości, broń Boże, nie stracić, bo jedno bez drugiego 
dobrze funkcjonować nie będzie, na pewno nie bardzo 
dobrze, a chciałoby się taką dynamikę widzieć.

Co innego mnie jednak, powiedziałbym, zmusiło, 
żeby zabrać głos. Otóż na posiedzeniu komisji mó-
wiono wiele – pan minister też o tym wspomniał, ale 
nie w takim kontekście majątkowym jak pani minister 
Emilewicz – że często jedynie 20% środków przezna-
czano na rzeczywistą promocję, a resztę pochłaniały 
duże koszty majątkowe. Pani minister wskazywała 
na różnego rodzaju lokalizacje, które może i były 
prestiżowe, ale niekoniecznie funkcjonalne. Zgoda, 
tyle tylko, żeby nie ulec pokusie i tych bardzo dobrych 
lokalizacji, bardzo pięknych budynków nie potracić, 
bo to też jest wartość – tam Rzeczpospolita jest re-
prezentowana. Trzeba po prostu zadbać o to, żeby te 
lokalizacje służyły może innym celom, np. skupiały 
Polonię, były wykorzystywane do tego, do czego moż-
na je wykorzystać, a nie poszły, że tak powiem, pod 
młotek, bo trzeba ratować, uzupełniać budżet. Taka 
pokusa może być i przed nią był przestrzegał. Róbmy 
to bardzo rozważnie, żeby nie potracić świetnych 
lokalizacji, w których wisi biało-czerwona.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze? Nie, to wszyscy. Dziękuję bar-

dzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 562, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 562 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.
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(senator W. Komarnicki) Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę wskazać 

wyraźnie to, o czym pan przed chwilą mówił w spra-
wozdaniu. Gdzie są te konstytucyjne delikty w pro-
jekcie tej ustawy i dlaczego nie pochyliliście się nad 
nimi? Bo skoro Biuro Legislacyjne Senatu wskazuje 
problem konstytucyjny, to według tego, co pamiętam 
z 12 lat pracy w parlamencie, komisja natychmiast 
powinna wprowadzić poprawki. Jeżeli nie wprowa-
dziła, to proszę powiedzieć dlaczego, zwłaszcza że 
pan mówił, że są wskazówki Biura Legislacyjnego 
Senatu, iż jest to niekonstytucyjne. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Chciałabym poprosić pana o wyczerpujące wyja-

śnienie, dlaczego komisja – a właściwie członkowie 
komisji, którzy głosowali – zdecydowała się na tak 
doraźny tryb pracy w tej sprawie. Dziękuję.

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

Senator Rafał Ambrozik:
Momencik, sekundkę.
Szanowni Państwo! Wysoki Senacie! Szanowne 

Panie i Panowie Senatorowie!
(Głosy z sali: Głośniej!)
Te pytania można było zadawać podczas prac 

komisji. One niestety nie padły, dlatego że państwo 
opuściliście obrady.

(Głos z sali: Taki jest pana obowiązek.)
Przepraszam, ale proszę mi nie przerywać. Jak 

państwo zadajecie pytania… Proszę państwa, ja z sza-
cunkiem do państwa podchodzę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Spokojnie, nie 
denerwujmy się.)

Tak więc te zagadnienia, o które państwo pytają, 
nie były przedmiotem prac komisji, niemniej jednak 
postaram się częściowo na nie odpowiedzieć.

Jeżeli chodzi o to, dlaczego wprowadzamy proku-
ratorów do procedury wyboru sędziów do Krajowej 
Rady Sądownictwa, to wiąże się to z tym, że umożli-
wiamy środowiskom prawniczym ocenę kandydatów. 

Pierwsze pytanie. W jakim celu do katalogu pod-
miotów, które są uprawnione do zgłaszania kandyda-
tów na członków KRS, wprowadzono stowarzyszenia 
zrzeszające prokuratorów i grupę co najmniej 20 pro-
kuratorów? To jest pierwsze moje pytanie.

Drugie pytanie. Kadencji członków Krajowej 
Rady Sądownictwa nie można wygasić zwykłą usta-
wą, bo to jest materia konstytucyjna, a więc zwykła 
ustawa jest tutaj nieskuteczna. Dla skutecznego wy-
gaszania tych kadencji niezbędne byłoby dokonanie 
zmiany w konstytucji. Wszyscy jesteśmy tego świa-
domi. Projekt ustawy przewiduje zaś wygaśnięcie 
obecnych kadencji członków KRS 30 dni po wejściu 
w życie ustawy. Nawet jeśli przyjąć, że w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza się 
wcześniejsze zakończenie kadencji, to… Chciałbym 
sprawozdawcę poprosić, aby wskazał, gdzie tu mamy 
do czynienia z jakimiś szczególnymi okolicznościa-
mi, które uzasadniałyby wygaszenie obecnej kadencji 
członków KRS.

Następne moje pytanie dotyczy tego, że ustawa 
wprowadza dwa rodzaje zgromadzeń KRS. Pierwsze 
składa się, jak wiemy, z posłów, senatorów i ministra 
sprawiedliwości, przedstawiciela prezydenta oraz pre-
zesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drugie 
zgromadzenie stanowi 15 sędziów. Analiza procedury 
wyboru sędziów wskazuje na to, że w tej sytuacji 
1 głosowi parlamentarzysty odpowiada 1/33 głosu 
sędziego. Skąd wynika to zróżnicowanie wielkości, 
ważności, jeżeli chodzi o głosy parlamentarzystów 
i głosy sędziów? Czy jest tutaj jakaś podstawa for-
malna?

I ostatnie pytanie. W uzasadnieniu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tylko że, Panie 

Senatorze, mamy po minucie, a pan już znacznie prze-
kroczył czas.)

Dobrze, dziękuję. Zadam je potem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Może pan się 

zgłosić później, ale minuta minęła.)
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.
Kto następny?
3 osoby i odpowiedzi. Dobrze? Ma pan notatnik?
(Senator Rafał Ambrozik: No, zanotowałem to 

sobie.)
To bardzo proszę. Pan senator Fedorowicz.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, ja 

mam tylko prośbę do państwa senatorów.)
No to później, w ramach odpowiedzi… Momencik, 

teraz nie udzieliłem panu głosu.
Pan senator Fedorowicz.
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(senator R. Ambrozik) Drugi zarzut dotyczył kwestii, czy kadencja ma być 
wspólna, czy indywidualna. Trzeci dotyczył tych 
nowych organów Krajowej Rady, czyli Pierwszego 
Zgromadzenia Rady i Drugiego Zgromadzenia Rady. 
To główne zarzuty, które się pojawiły.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. To już wszystkie odpowiedzi, tak, Panie 

Senatorze? Tak.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas wczorajszej de-

baty na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w dyskusji podjęty był te-
mat konsekwencji prawnomiędzynarodowych, jakie 
może mieć przyjęcie ustawy o KRS? Bo jeżeli ona 
wejdzie w życie, to w sposób rażący złamie konsty-
tucję, jeżeli chodzi o gwarancje dawane przez kon-
stytucję sędziom powoływanym na określony czas. 
W konsekwencji legalność wyboru nowych członków 
KRS może być podważona przez instytucje i krajowe, 
i międzynarodowe, a powołani sędziowie mogą być 
traktowani jako wybrani nielegalnie. Ich wyroki będą 
uznawane przez większość państw europejskich, te, 
w których standardy demokratyczne są szanowne, 
za wyroki nielegalne, co może mieć… Wiemy, że ta-
kie wyroki są wydawane przez choćby sądy w Turcji 
czy w innych państwach i w Unii nie są szanowane 
jako nielegalne, co rodzi gigantyczne konsekwencje 
prawnomiędzynarodowe, w tym prawo do roszcze-
nia odszkodowawczego, a ilość tego jest wręcz trud-
na do oszacowania, ale z całą pewnością ogromna. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja chciałbym zapytać o taką kwestię. Bo nie ma 

co ukrywać, że ten projekt, o którym rozmawiamy, 
może być poselski, może być inny, ale to jest projekt 
obecnej większości rządowej. Obecna większość rzą-
dowa bardzo często przy okazji prac nad tego typu 
ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości 
mówi: zwracamy wymiar sprawiedliwości obywate-
lom. Ja chciałbym więc zapytać o to, jakie organiza-

Nie chodzi tylko o prokuratorów. W tej ustawie są 
także wymienione stowarzyszenia sędziów.

Co do pytania o te szczególne okoliczności pracy 
w trybie przyspieszonym, to bardzo cenną uwagę 
wyraził marszałek Senatu, który powiedział, że na 
tę ustawę oczekują Polacy, oczekuje Polska. A druga 
sprawa dotyczy tego, że KRS cały czas pracuje. Trwa 
kadencja KRS i w związku z tym na swoich posie-
dzeniach wydaje ona stosowne uchwały w składzie, 
w którym zasiadają członkowie wybrani na indywi-
dualne – niekonstytucyjne, jak wyraził się Trybunał 
Konstytucyjny – kadencje. W związku z tym…

(Senator Jerzy Fedorowicz: …W niekonstytucyj-
nym składzie.)

(Senator Robert Mamątow: Ale po co pan prze-
rywa?)

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, Panie 
Senatorze, umówmy się, że nie przeszkadzamy sobie 
wzajemnie. Emocje są, ale można nad nimi panować. 
Bardzo o to proszę.)

W związku z tym jest potrzeba pilnego przerwa-
nia niekonstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę… To nie jest dyskusja. No, 
w innych miejscach prowadzi się takie rozmowy, taki 
dialog. Jest regulamin i bardzo proszę wszystkich 
o przestrzeganie tego regulaminu.)

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, już na wszystkie pytania pan odpowie-
dział czy jeszcze nie?)

Jeszcze było pytanie o zarzuty Biura 
Legislacyjnego. Panie Senatorze, takie zarzuty się 
pojawiły, niemniej senatorowie, którzy głosowali, 
uznali, że są one bezpodstawne. Inna sprawa, że nikt 
tak naprawdę nie przejął poprawek zaproponowanych 
przez Biuro Legislacyjne.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja przepraszam naj-
mocniej, Panie Marszałku, ja muszę sprostować. 
Prosiłem, żeby pan był łaskaw przytoczyć to, dla-
tego że…)

Dobrze, dobrze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Momencik. 

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, naprawdę są 
u państwa emocje, ja je rozumiem…)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale zgłaszałem się…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie widziałem, 

od razu pan zaczął mówić. Tak że bardzo proszę, żeby 
panował porządek w tej sali. Mam dosyć bałaganu, 
a był bałagan. Proszę bardzo, Panie Senatorze.)

Chodzi tu o udział parlamentu, Sejmu konkretnie, 
w wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
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(senator J.F. Libicki) że rola parlamentarzystów, którzy są członkami rady, 
jest mocno ograniczona, Szanowni Państwo. Często 
jest tak, że… Właściwie zawsze jest tak, że zespoły, 
które pracują nad kandydaturami zgłoszonymi do 
konkursów, są powoływane w ten sposób, że jest 2 
sędziów i 1 parlamentarzysta, czy też 3 sędziów i 2 
parlamentarzystów. Czyli zawsze jest taka przewaga. 
Wydaje się jednak, że Krajowa Rada powinna opie-
rać się na pewnej równowadze, a ta równowaga jest 
zachwiana, chociażby w prezydium rady, gdzie nie 
zasiada żaden parlamentarzysta, mimo że zgłaszali-
śmy ten problem na forum rady.

I jeszcze sprawa tych wyroków – i to było poru-
szane w komisji, w przeciwieństwie do kwestii z 2 
poprzednich pytań – czy one mogą być nielegalne. To 
pan marszałek Borusewicz pytał o to. Otóż, Szanowni 
Państwo, my…

(Senator Sławomir Rybicki: Ja pytałem.)
Proszę? To wspólnie państwo pytali, bo powta-

rzaliście te pytania.
Otóż my nie kwestionujemy wyroków z państw 

członkowskich Unii Europejskiej i myślę, że państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, komisja… czy sądy 
państw członkowskich Unii Europejskiej nie będą 
podważać wyroków polskich sądów, bo nie ma do 
tego podstaw. Przede wszystkim ta ustawa, ta nowe-
la nie została jeszcze oceniona przez trybunał, o ile 
w ogóle taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 
wpłynie…

Jeszcze coś miałem…
(Głos z sali: Zapisuj to sobie.)
(Głos z sali: Konsekwencje prawnicze…)
A, jeszcze miałem powiedzieć, że… Szanowni 

Państwo, no, my możemy się zastanawiać, gdyby pod-
ważano wyroki naszych sądów, czy nie podważać 
wyroków sądów niemieckich, a w tym kraju krajowa 
rada sądownictwa nie funkcjonuje, austriackich, cze-
skich, czy podważać wyroki…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale są inne…)
(Senator Grażyna Sztark: Procedury są inne.)
(Głos z sali: Są inne procedury.)
…holenderskich sądów, a tam nie ma trybunału 

konstytucyjnego. Szanowni Państwo, no, naprawdę 
nie popadajmy w…

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, ja 
bym chciał ad vocem…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, nie, momencik…
(Senator Sławomir Rybicki: …bo moje pytanie nie 

zostało właściwie zrozumiane.)
Ale, Panie Senatorze, momencik. Nie zabieramy 

głosu… Zaskoczył mnie pan.
(Senator Sławomir Rybicki: Ale chciałem…)
Ja jeszcze nie wiem… Momencik.

cje wypowiedziały się i oceniły te projekty. Chodzi 
mi o różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje – bo 
w nowoczesnym społeczeństwie w tego typu byty 
organizują się obywatele. 

Byłbym wdzięczny, gdyby pan mógł powiedzieć, 
jakie organizacje, stowarzyszenia, fundacje prawni-
cze czy też te, które się zajmują prawami człowieka, 
miały okazję wypowiedzieć się na posiedzeniu ko-
misji, w formie pisemnej albo ustnej, co do tego, jak 
oceniają te projekty. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje pytanie również zmierza do wyjaśnienia, 

co powodowało ustawodawcą, że w KRS wyłoniono 
dwa zgromadzenia, pierwsze i drugie, które mają 
w zasadzie takie same kompetencje do opiniowania 
czy do przedkładania kandydatów na stanowiska 
sędziowskie. Dopiero w sytuacji, kiedy istnieje roz-
bieżność między tymi dwoma zgromadzeniami, cała 
KRS zajmuje stanowisko. Nie rozumiem, dlaczego tak 
postąpiono, bo przecież zgodnie z konstytucją to KRS 
w całości miała przedstawiać kandydatów na stano-
wiska sędziowskie. To jest dla mnie zastanawiające. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o opinie organizacji, to na posiedze-

niu komisji była przedstawiona opinia Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Co do większej liczby opi-
nii, to myślę, że informację o tych opiniach przedstawi 
minister. Na posiedzeniu komisji była przedstawiona 
jedna opinia.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pozytywna oczywi-
ście?)

Już się wypowiadałem co do tej kwestii, Panie 
Senatorze, jaka to była opinia.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, nie do-
słyszałem.)

Sprawa tych dwóch zgromadzeń. Otóż, w mojej 
ocenie, potrzeba dwóch zgromadzeń wiąże się z tym, 
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(marszałek S. Karczewski) Drugie pytanie dotyczy opinii gremiów między-
narodowych. Czy zna pan opinię OECD o tym pro-
jekcie? Czy była ona przedmiotem rozważań na po-
siedzeniu komisji? Mówię o tym dlatego, że przecież 
trwała przed Komisją Europejską przeciwko Polsce 
procedura w sprawie nieprzestrzegania praworządno-
ści. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kwestia właśnie tej 
ustawy, nad którą obradujemy, będzie włączona do 
procedury, ponieważ ona również jest świadectwem 
tego, że Polska zamierza w dalszym ciągu pogłębiać 
stan nieprzestrzegania praworządności.

Może na razie te 2 pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:

To już 1,5 minuty było dokładnie.
Pan senator Zientarski, bo mu przerywałem. 

Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, jak pan sobie wyobraża inter-
pretowanie czy nadinterpretowanie konstytucji? Bo 
mówi pan, że zauważacie brak równowagi pomiędzy, 
że tak powiem, przedstawicielstwem parlamentarnym 
a sędziami, podczas gdy konstytucja wyraźnie, enu-
meratywnie wymienia, ilu powinno być sędziów, ilu 
parlamentarzystów poszczególnych izb. I tutaj abso-
lutnie wielcy twórcy, jak m.in. niekwestionowany do 
tej pory przez nikogo prof. Strzembosz, który zajmo-
wał się tymi sprawami… No, chodziło przede wszyst-
kim o to, żeby właśnie sędziowie mieli przewagę, ale 
żeby nie byli – że tak powiem – monopolistami, jeśli 
chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zadam 2 pytania i proszę mnie zapisać do następ-

nej kolejki.
Pierwsze pytanie dotyczy informacji o Krajowej 

Radzie, ponieważ w marcu kończy się kadencja wielu 
członków Krajowej Rady Sądownictwa, wielu sę-
dziów. Czy panowie stwierdziliście jakieś nadzwy-
czajne nieprawidłowości, czy też macie zastrzeżenia, 
które zmusiły was do pracy w trybie doraźnym nad 
tą ustawą?

I drugie pytanie. Czy sędziowie wybrani przez 
państwa w tym trybie… również doraźnym, bo tak 
będzie musiał… Czy oni dają gwarancję niezależno-

Czy pan skończył?
(Senator Rafał Ambrozik: Skończyłem, Panie 

Marszałku, tak.)
W jakim trybie pan senator chce się zgłosić?

Senator Sławomir Rybicki:

No, na moje pytanie nie została udzielona odpo-
wiedź, bo pan senator chyba nie do końca zrozumiał 
moje intencje. Mnie nie chodzi o to, że inne państwa 
będą podważały wyroki polskich sądów, tylko o to, 
że każdy, kto ma interes prawny, może się zwrócić do 
Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu i powołać 
się na okoliczność, że wyrok polskiego sądu, który 
narusza interes prawny obywatela Unii Europejskiej, 
może być zakwestionowany, bo wyrok został wyda-
ny przez sąd zależny od władzy. O taką okoliczność 
mi chodziło i o to, czy było to przedmiotem analizy 
i debaty w komisji praw człowieka.

(Senator Rafał Ambrozik: Szanowny Panie 
Senatorze…)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Szanowny Panie Senatorze, Krajowa Rada 
Sądownictwa nie wchodzi w skład władzy sądow-
niczej, nie sprawuje władzy sądowniczej, więc ja tu 
nie widzę podstaw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam 3 pytania.
Pierwsze. Proszę powiedzieć, gdzie jeszcze, w ja-

kich krajach funkcjonują rozwiązania podobne do 
tych, które państwo proponujecie. Bo Ministerstwo 
Sprawiedliwości zamieściło taką tabelę, w której 
pokazuje, że są podobne rozwiązania w innych kra-
jach, po czym Krajowa Rada Sądownictwa zamieściła 
swoją tabelę, z której wynika, że to było kłamstwo. 
Czy rozważaliście to na posiedzeniu komisji, co tak 
naprawdę jest prawdą… Tym bardziej że pan sena-
tor też, zdaje się, powoływał się na dane dotyczące 
funkcjonowania takiej krajowej rady sądownictwa 
w innych krajach.

(Senator Rafał Ambrozik: Braku funkcjonowania.)
Nie musi być krajowej rady, ważne, żeby były za-

bezpieczenia.
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(senator G. Sztark) obawa, że w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają 
upolitycznieni sędziowie? Proszę odpowiedzieć na to 
pytanie samym sobie. Dziękuję.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja uważam, że pan marszałek 

nie miał prawa wprowadzić dzisiaj pod obrady tych 
2 punktów, nad którymi obradujemy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę zadawać 
pytanie, a nie wydawać sądy, Panie Senatorze.)

Sekundę.
…Ponieważ Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji odbyła posiedzenie niezgod-
ne z Regulaminem Senatu. Chciałem to wytłumaczyć, 
ale ponieważ pan marszałek nie dopuszczał do głosu, 
nie mogłem w tej sprawie głosu zabrać.

Ale zadam pytanie w tej sprawie. Otóż…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, dopiero będzie możliwość wypowiadania 
się, w trakcie dyskusji, więc…)

Tak, ale w tej chwili zadaję pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, na razie 

jeszcze nie…)
Chodzi mi o art. 59, który stanowi, że posiedzenie 

komisji – o regulaminie mówię – odbywa się w termi-
nach określonych przez samą komisję lub jej przewod-
niczącego. Chciałbym się od pana senatora dowie-
dzieć, czy to posiedzenie zostało zwołane przez samą 
komisję, czy akurat w tym bardzo szybkim trybie 
zwołał to posiedzenie pan senator Robert Mamątow.

Teraz drugie pytanie, dotyczące art. 61, które zgła-
szałem na posiedzeniu komisji.

(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, proszę 
powtórzyć, jeżeli pan może, Panie Senatorze, to dru-
gie pytanie.)

Art. 59 i pierwsze pytanie: kto zwołał komisję, 
czy przewodniczący, czy państwo?

Drugie. Chodzi mi o te szczególne przypadki; ja 
to poruszałem na posiedzeniu komisji. Pan powie-
dział, że pan już przed chwilą odpowiedział. Otóż 
ja się przed chwilą dowiedziałem, że pan marszałek 
odpowiedział na to pytanie tak: oczekują tego Polacy. 
Jednak prosiłbym o przytoczenie – ja byłem na po-
siedzeniu komisji, ale może nie słyszałem – jakie 
było uzasadnienie pana przewodniczącego Roberta 
Mamątowa, jeśli chodzi o wprowadzenie tego w tym 
szczególnym trybie. Bo jeżeli nie było uzasadnienia, 
to nie powinniśmy nad tym procedować i nie powinno 
być zgody komisji na wprowadzenie tego pod obrady. 
Proszę, takie 2 pytania.

ści? I kto będzie ponosił koszty, jeżeli się okaże, że 
zostali oni wybrani nieprawidłowo?

Dziękuję bardzo i zapisuję się do następnej…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Tak, już zapisałem panią senator.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Szanowni Państwo, pytacie o zagadnienia, które 

nie były przedmiotem prac komisji. Więc ja nie wiem, 
czy ja mam… Muszę wykraczać poza…

(Senator Grażyna Sztark: To zapytam pana mi-
nistra.)

…rolę sprawozdawcy.
Jeżeli chodzi o rozwiązania podobne do rozwiązań 

w innych krajach… Szanowni Państwo, Polska jest 
suwerennym krajem i sama może określać – o czym 
zresztą mówi konstytucja – ustrój, zakres działania, 
tryb pracy oraz sposób wyboru sędziów do Krajowej 
Rady Sądownictwa.

Drugie pytanie, dotyczące opinii gremiów mię-
dzynarodowych. Szanowni Państwo, nie było to 
przedmiotem obrad komisji.

Panie Senatorze Zientarski, pan pytał o skład rady, 
o to, jak sobie wyobrażam pracę rady.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest. O przewagi… 
Sędziowie mają przewagę…)

Dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko dlaczego 
chociażby w prezydium rady nie ma…

(Senator Piotr Zientarski: To jest wewnętrzna 
sprawa…)

No, wewnętrzna sprawa, tak jak konkurs i okre-
ślenie składów – co też jest wewnętrzną sprawą rady 
– opiniujących kandydatury.

(Senator Piotr Zientarski: To można było zmienić.)
Ale widać, że tej demokracji niestety w Krajowej 

Radzie Sądownictwa brakuje. A niestety…
(Senator Piotr Zientarski: To można było zmie-

nić…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, spokojnie. Proszę bardzo, Panie Senatorze.)
Kolejne pytanie, o ten tryb doraźny. Ja mówiłem, 

odpowiadałem na pytanie, dlaczego ustawa została 
wprowadzona tak szybko. Tak że nie będę tego po-
wtarzał.

Czy wybrani sędziowie dają gwarancję niezależ-
ności? Szanowni Państwo, sędziowie do Krajowej 
Rady Sądownictwa są wybierani spośród sędziów 
wskazanych w latach poprzednich przez Krajową 
Radę Sądownictwa. Czy w takim razie zachodzi jakaś 
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zgłaszał żadnych zastrzeżeń do tej informacji? Jeśli 
ktoś zgłaszał, to może pan to przypomnieć.

(Senator Piotr Zientarski: I jakie?)
(Senator Krzysztof Słoń: Nie było to przedmiotem 

obrad komisji.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator… Proszę bardzo o odpowiedzi, Panie 

Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Jeżeli chodzi o zgodność z regulaminem pracy 

komisji… To jest pytanie nie do mnie, proszę je skie-
rować do właściwych osób.

Sprawa kolejna dotyczy tego, którzy Polacy ocze-
kują… Pani Senator, pokrzywdzeni przez polskie 
sądy, a tych jest cała masa. Proszę tego nie lekcewa-
żyć. Ja mam tutaj pismo, które skierowałem… wła-
ściwie oświadczenie. Skierowałem je wraz z siedzą-
cym tu obok senatorem Pękiem do rzecznika praw 
obywatelskich – który politycznie nie jest nam bliski, 
poglądowo również…

(Głos z sali: Na szczęście.)
Poglądowo również, nieste… Całe szczęście.
(Senator Władysław Komarnicki: Całe szczęście.)
Właśnie.
(Senator Grażyna Sztark: Jeszcze.)
Rzecznik skontrolował, Szanowni Państwo, 

37 jednostek penitencjarnych w roku 2015 oraz 
2016. Pracownicy rzecznika osobiście spotkali się ze 
108 osadzonymi z niepełnosprawnością intelektualną 
lub psychiczną. Szanowni Państwo, analizie podda-
ne zostały 82 postępowania sądowe, które toczą się 
wobec 35 skazanych. Zakwestionowano 36 rozstrzy-
gnięć, co stanowi blisko 45% analizowanych spraw. Te 
35 osób, Pani Senator, czeka na zmianę w ustawach.

(Senator Jan Rulewski: To jest: skazanych.)
(Rozmowy na sali)
Upośledzonych psychicznie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie komen-

tujemy. Jesteśmy politykami, nie komentatorami. Nie 
komentujemy wypowiedzi, bardzo proszę.)

Upośledzonych psychicznie, którzy nigdy nie po-
winni znaleźć się w aresztach, w zakładach karnych.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już? Czy jesz-
cze…)

(Senator Piotr Zientarski: A kto ich oskarżał? 
Prokuratura oskarżała.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze… Proszę państwa…)

Panie Senatorze, sądy wydają wyroki. To nie 
prokuratura wsadza ludzi do zakładów karnych, ale 
sędziowie, którzy wydają wyroki.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Gdybym była złośliwa, tobym zapytała, któ-

rzy Polacy oczekują. Może by pan wymienił tych 
Polaków.

(Senator Piotr Zientarski: Wszechpolacy.)
(Senator Grażyna Sztark: Wszechpolacy.)
A teraz druga sprawa – przechodzę już do pytania.
Szanowny Panie Reprezentujący…
(Głos z sali: Sprawozdawco.)
…Sprawozdawco, tak, chciałabym poprosić o od-

powiedź na pytanie, dlaczego nie skierowano tych 
ustaw do Komisji Ustawodawczej. Myśmy wczoraj 
napisali do pana marszałka pismo w tej sprawie. Czy 
byłby pan łaskaw odpowiedzieć? Bo dotychczas była 
taka praktyka, że tego typu ustawy były procedowane 
w Komisji Ustawodawczej.

Ja jeszcze wyjaśnię, dodam, bo może nie wszyscy 
o tym wiedzą, że Platforma Obywatelska ma tylko 
2 przedstawicieli w komisji, do której to trafiło, jest 
tam określona większość itd. Ja oczywiście nie po-
dejrzewam tu jakiejś manipulacji, ale mimo wszystko 
chciałabym zapytać pana – a być może pan marsza-
łek odpowie – dlaczego w tej chwili tego typu waż-
ne, ustrojowe ustawy nie są kierowane do Komisji 
Ustawodawczej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mam pytanie. Czy zechce pan sprostować nie-

prawdę, którą pan podał, o tym, iż nikt z senatorów 
obecnych podczas wczorajszego posiedzenia nie prze-
jął poprawek działu legislacyjnego? Jeśli ma pan trud-
ności z pamięcią, to proszę, pytam – i to jest drugie 
pytanie – czy zechce pan spojrzeć do protokołu.

(Senator Stanisław Kogut: Nie można obrażać.)
Podpowiadam, że jako mój głos jest to zanoto-

wane.
Kolejne pytanie dotyczy kwestii, którą wypo-

wiadają i pan marszałek, i pan przewodniczący PiS. 
PiS wydaje się, ze ta ustawa ma umoralnić sędziów, 
wprowadzić przyspieszenie w sprawach… Pytanie 
jest takie: w jakim miejscu ustawy to jest zapisane?

I ostatnie pytanie. Wszyscy panowie po stronie 
PiS z wczorajszego posiedzenia, ale również ja, od-
bieraliśmy informację Krajowej Rady Sądowniczej 
za rok 2016. Czy jest prawdą, że żaden z panów nie 
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Panie Senatorze, dobrze, ale to nie jest…
(Senator Piotr Zientarski: Sąd nie… Istnieje zasa-

da skargowości. Sam sąd nie może nikogo oskarżyć 
ani skazać. No.)

No, ja wiem, państwo uważacie, że sądy działają 
idealnie…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, to pan mówi, że…)
…a my uważamy inaczej.
(Senator Piotr Zientarski: Ja tak nie mówię!)
Ale pan tak sugeruje.
(Głos z sali: Panie Marszałku! To jest…)
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
Dobrze.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Senatorze, na-

prawdę proszę nie lekceważyć tych osób i tych dra-
matów ludzkich.)

(Rozmowy na sali)
Są to dramaty ludzkie, więc, proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Ale z powodu oskarże-

nia prokuratorskiego zostali…)
(Senator Rafał Ambrozik: Jeśli do więzienia tra-

fiła chociaż jedna osoba, która nie powinna się tam 
znaleźć…

(Senator Piotr Zientarski: Od 2 lat…)
(Rozmowy na sali)
Proszę, ale… Proszę państwa!
(Senator Rafał Ambrozik: Bo to jest tak…)
Ja wam odbieram głos. Wyłączam w tej chwili mi-

krofony na sali i mikrofon na mównicy, bo… Proszę 
o spokój. To nie ma być, proszę państwa, kłótnia, 
tylko to ma być pytanie – odpowiedź. I nie komen-
tujemy ani pytań, ani odpowiedzi. Proszę państwa, 
później będzie debata, dyskusja i będziecie państwo 
mogli wyrazić swoje emocje, poglądy. Po to jest de-
bata i dyskusja.

Pan senator Komarnicki, później panie senator 
Rotnicka i Borys-Damięcka.

Proszę bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, nie 

odpowiedział pan na moje pytanie.)
Ale, Pani Senator… No dobrze, no…
(Senator Rafał Ambrozik: Mogę jeszcze raz.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale nie…)
To pani zada jeszcze raz to pytanie.
Pan senator Komarnicki…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
Tak, słucham? W jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 

Marszałku, ale w wyniku pańskiej nadpobudliwo-
ści…)

Mojej?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę państwa, bo ogłoszę przerwę na uspoko-
jenie emocji…

(Głos z sali: To żałosne…)
(Rozmowy na sali)
No nie, proszę państwa, zachowujecie się dziwnie…
(Rozmowy na sali)
No, dziwnie się zachowujecie. Proszę o powstrzy-

manie emocji i nieprzeszkadzanie w prowadzeniu 
obrad.

(Senator Piotr Zientarski: Ale, Panie Marszałku…)
Ale nie, no… Nie udzieliłem panu głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Jedno słowo…)
Prosi się o głos, podnosząc rękę.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)
Jest pan tu już którą kadencję?
(Senator Piotr Zientarski: No, czwartą.)
(Głos z sali: Pierwszą!)
No właśnie, więc o co… Proszę podnieść… No, 

słucham pana.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: W jakim trybie 

pan teraz…)
Chodzi o to, żeby, jeśli zadajemy pytania, te py-

tania były poważne… tj. odpowiedzi.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, dziękuję 

bardzo…) (Wesołość na sali)
Przepraszam bardzo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dzię-

kuję za ten komentarz. Bardzo.)
(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
Jeśli pan mówi, że ludzie…
(Głosy z sali: Dobrze mówi!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, 

ale…)
(Rozmowy na sali)
…siedzą w więzieniach z winy sądów…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, proszę 

państwa, naprawdę…)
Przecież to prokurator oskarżył ich…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze! Dobrze. Jesteśmy…)
…i prokurator ma prawo wnieść kasację.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, już, dobrze, okej…
(Senator Piotr Zientarski: Pytam: co robi urząd 

prokuratorski?)
Panie Senatorze! Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Pan mówi, że to wina 

sądów?)
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(marszałek S. Karczewski) tutaj zapisu o sprawozdawcy mniejszości, więc tak 
naprawdę nikt nie przejął tych poprawek. Oczywiście 
pan, Panie Senatorze Rulewski, początkowo powie-
dział, że przejmuje, ale nie określił się jako sprawoz-
dawca mniejszości, więc uznaję, że pan tych popra-
wek nie przejął.

(Senator Robert Mamątow: Nie przejął, nie prze-
jął.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mamątow jest nad-
pobudliwy.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, Panie Senatorze Przewodniczący!)

A, i pan, Panie Senatorze Rulewski, jeszcze pytał 
o…

(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: No ale nie przejął…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie dyskutuj-

my, Panie Senatorze. Ma pan przewagę ze swoim 
głosem, Panie Senatorze.)

Ja nie wiem, ja nie…
(Rozmowy na sali)
Ja nie znalazłem informacji w uzasadnieniu usta-

wy, że ustawa ma umoralniać sędziów. Nie wiem, 
gdzie to jest zapisane. Jeżeli pan może mi odpowie-
dzieć, to proszę. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: A, i jeszcze…)
Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, w trybie 

sprostowania.)
W trybie sprostowania ma pan możliwość wypo-

wiedzenia się. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Bardzo krótko.
Panie Senatorze, mówi pan, że nie zgłosiłem wnio-

sku mniejszości. Otóż wczoraj – i nie było to żadną 
tajemnicą – nie mogłem tego wniosku mniejszości 
zgłosić, bo byłem tylko sam autorem poprawek, a mu-
szą być co najmniej 2 osoby… co było tłumaczone 
w obecności pana przewodniczącego Mamątowa. 
Zatem proszę o sprostowanie też tej wypowiedzi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Do trzech razy sztuka. Bardzo serdecznie dzięku-

ję, Panie Marszałku.

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: …Pan…)
Ja jestem… Tak, to prawda…
(Senator Jan Rulewski: …pan sprawozdawca nie 

odpowiedział na moje…)
I to pan mówi, Panie Senatorze…
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: …nie odpowiedział na 

moje 2 pytania. Bardzo proszę, żeby to były odpo-
wiedzi pana sprawozdawcy, nie pańskie.)

(Rozmowy na sali)
Dobrze, ale ja nie… Nie, ja absolutnie nie odpo-

wiadam na państwa pytania. Pan senator odpowiada 
tak, jak…

(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, czy mogę 
dokończyć odpowiedzi? Proszę bardzo, mogę odpo-
wiedzieć na dalsze pytania, jeżeli…)

(Senator Jan Rulewski: No właśnie, o to chodzi.)
Jeszcze pan zadaje… to znaczy odpowiada pan?
(Senator Rafał Ambrozik: Mogę odpowiedzieć. 

Tak.)
To proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo ja myślałem, 

że to już koniec. Okej. To teraz była moja wina.
(Senator Jan Rulewski: Bardzo dziękuję.)
Pierwszy raz dzisiaj się pomyliłem.
(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Senator sprawozdaw-

ca zadaje pytania… To druga jest…)
(Wesołość na sali)
Nie, ale… Proszę państwa, spokój. No, napraw-

dę… Przed nami wakacje niedługo, tak że…
(Senator Władysław Komarnicki: Nawet się nie 

obraziłem na pana, Panie Marszałku, że nie udzielił 
mi pan głosu. Nawet się nie obraziłem.)

Dziękuję.
(Wesołość na sali)
Proszę państwa, pan senator sprawozdawca, se-

nator Ambrozik.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani senator Zdrojewska pytała, dlaczego ta 

ustawa nie została skierowana również do Komisji 
Ustawodawczej. To jest pytanie nie do mnie, ja nie 
kieruję ustaw do poszczególnych komisji. Ale było 
głosowanie w komisji. Komisja wyraziła pogląd, że 
pracujemy nad tą ustawą w Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

(Senator Barbara Zdrojewska: A powody?)
A, pan senator Rulewski pytał o to przejęcie pro-

pozycji poprawek Biura Legislacyjnego. Ja nie widzę 
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(senator W. Komarnicki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)
Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję bardzo.
Miałam zadać pytanie takie, jakie zadała pani 

senator Rotnicka, więc wysłucham odpowiedzi i po-
traktuję ją jako odpowiedź na moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest takie. Przed opuszczeniem 
posiedzenia komisji przez opozycję, która wyszła po 
zadaniu szeregu pytań, przed tym wyjściem padło 
m.in. pytanie… Chciałabym usłyszeć odpowiedź, czy 
państwo, pozostając sami na tej sali i przyjmując tę 
ustawę, zastanowili nad tym pytaniem i pochylili, że 
tak powiem, czoła w tym zastanowieniu. To pytanie 
było takie: czy państwo zdajecie sobie sprawę – i jaki 
jest wasz stosunek do tego – że tę ustawę będą reali-
zowali wasi następcy, czyli ci, którzy przyjdą po was? 
Czy zastanawiacie się, jakie to będzie miało skutki 
dla państwa polskiego, dla społeczności polskiej, dla 
obywateli i dla postrzegania państwa polskiego poza 
granicami kraju? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o odpowiedzi.

Senator Rafał Ambrozik:
Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie. Chodziło 

o to, w jaki sposób obywatele mieliby uczestniczyć 
w procedurze wyboru sędziów do Krajowej Rady 
Sądownictwa. Tak?

(Senator Władysław Komarnicki: Tak, tak.)
No, poprzez swoich przedstawicieli w Sejmie. Art. 4 

konstytucji: władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej 
należy do narodu; naród…

(Rozmowy na sali)
…sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli 

lub bezpośrednio.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, konstytucja z PRL, czy konsty-

tucja nie z PRL? Czytam konstytucję obecną, obecnie 
obowiązującą.

(Senator Piotr Zientarski: Art. 10!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę 

o spokój.)
Pytanie drugie. Kto wystąpi z wnioskiem do pre-

zydenta o powołanie na stanowisko sędziego? Zrobi 
to Krajowa Rada Sądownictwa po przeprowadzeniu 

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 
W uzasadnieniu projektu projektodawcy wskazują, 
że powierzenie Sejmowi kompetencji wyboru sę-
dziów do pełnienia funkcji członków KRS ma na celu 
zwiększenie stopnia demokratyzacji, czyli udziału 
obywateli w obsadzie organu państwowego, jakim jest 
KRS. Moje pytanie: w jaki to sposób obywatele mie-
liby uczestniczyć w obsadzie KRS? Przecież projekt 
nie zawiera żadnych elementów określających udział 
czynnika społecznego. Projekt nie przewiduje insty-
tucji wysłuchania publicznego. Projekt nie przewiduje 
możliwości zgłaszania kandydatów przez określone 
grupy obywateli. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Rotnicka, a później pani senator 

Borys-Damięcka.
Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Na mnie kolej, tak?
Zanim zadam pytanie, poproszę pana sprawoz-

dawcę, żeby jednak do tych mikrofonów bardziej się 
pochylił, tak żeby było lepiej słychać, bo naprawdę…

(Głos z sali: Może podnieść…)
Albo troszeczkę wyżej podnieść mównicę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Na wyższy 

poziom.)
(Rozmowy na sali)
A ja w międzyczasie będę zadawała pytanie.
(Senator Rafał Ambrozik: Nie da się wyżej, nie-

stety.)
(Senator Jan Filip Libicki: Tam guzik jest…)
(Senator Rafał Ambrozik: Ale nie da się wyżej, 

naprawdę.)
Pytanie pogłębiające, uzupełniające moje pytanie 

pierwsze, bo miałam trochę mało czasu. Otóż wiado-
mo, że te 2 zgromadzenia są odrębnymi ciałami w ob-
rębie KRS. I teraz: kto przekaże prezydentowi wnio-
sek, jeżeli obraduje tylko jedno zgromadzenie, skoro 
ta kompetencja zgodnie z art. 179 konstytucji należy 
do całej KRS? Przecież nie chodzi tylko o formalne 
przekazanie – chodzi także o merytoryczne uzasad-
nienie. To robi cała KRS. Proszę mi to wyłożyć, bo 
ja odbieram to tak, że to nie jest zgodne z art. 179 
konstytucji. Podobne stanowisko… Takie stanowi-
sko prezentuje przede wszystkim strona prawników. 
Odpowiadając na moje pierwsze pytanie, powiedział 
pan, że skład pierwszego zgromadzenia i skład dru-
giego zgromadzenia są odmienne. Tak?

(Senator Rafał Ambrozik: Tak.)
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(senator R. Ambrozik) Bez komentarzy, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie… 

Proszę o wyjaśnienie słowa „obalanie”. No bo wie 
pani, coś się wkrada…)

(Senator Piotr Zientarski: Obowiązuje prawo.)
Może użyłam złego słowa…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie chciałbym, 

żeby na naszą salę wkradały się takie niepożądane 
słowa…)

Tak. Więc żeby było bez komentarzy, to skomen-
tuję to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: …że ktoś kogoś 
obala.)

Dopóki nie zostanie wycofane, przegłosowane…
(Senator Piotr Zientarski: …prawo, Panie 

Marszałku.)
…czy wybrane inne przez nadchodzące… dotąd 

to prawo będzie obowiązywać. Czy państwo pochylili 
się nad skutkami tego, co państwo wczoraj uchwalili? 
Jakie będą społeczne skutki w momencie, w którym 
państwa następcy zaczną według tego prawa rządzić 
i procedować?

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Senator, odpowiedziałem na to pytanie. Nasi 

następcy, jeżeli… nie wiem… nie będą chcieli zmie-
nić tej ustawy, jeżeli ona w ogóle wejdzie w życie 
– bo procedujemy tak naprawdę nad ustawą, która 
jeszcze w życie nie weszła – będą wybierani przez 
naród. I tyle.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie tego do-
tyczyło pytanie.)

Naród, najwyższy suweren…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Proszę mi już 

nie odpowiadać.)
…będzie uczestniczył w procedurze wyboru sę-

dziów do Krajowej Rady Sądownictwa, tak jak obec-
nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Teraz pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja trochę w duchu pytania senatora Rybickiego, 

tzn. chciałbym zapytać o pewne implikacje między-
narodowe, a mianowicie chodzi mi o taką kwestię: 
obecna większość rządowa chwali się bardzo często 
napływem dużej ilości inwestycji zagranicznych. 
Zwykle jest tak – to zawsze mówią wszyscy, którzy 
mają doświadczenie w życiu gospodarczym, ja chyba 
akurat mam w tym najmniejsze – że chodzi o stabil-

konkursu zgodnie ze nowelizowaną procedurą kon-
kursową.

Pytanie trzecie. Pani Senator, po tym, jak państwo 
wyszliście z posiedzenia komisji… Pan marszałek 
Borusewicz i pan przewodniczący Rulewski wrócili 
na posiedzenie, tak że nie obradowaliśmy, nie przyj-
mowaliśmy ustawy sami pod nieobecność opozycji 
– to żeby było jasne.

Pytała pani też, co się stanie, kiedy skończy się 
obecna kadencja i przyjdą nasi następcy do Sejmu, 
do Senatu. Proszę zwrócić uwagę, że nasi następcy 
będą wybierani przez najwyższego suwerena – przez 
naród. Żadna władza nie może się pozycjonować jako 
ważniejsza niż najwyższy suweren, czyli naród.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, no właśnie.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, 

chcę dopytać, jeżeli wolno…)
(Senator Piotr Zientarski: Z woli suwerena jest 

konstytucja.)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale dopytać o co?
(Senator Piotr Zientarski: Z woli suwerena jest 

konstytucja nasza.)
(Senator Rafał Ambrozik: To prawda.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dopytać, no 

bo dla mnie to jest…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pani senator pragnie dopytać.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, bo dla 

mnie ta odpowiedź nie jest kompletna.)
To proszę dopytać.
(Rozmowy na sali)
Ale ja już prosiłem państwa o to, żebyśmy się wza-

jemnie… nie komentowali.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chcę dopy-

tać…)
No to proszę dopytać, proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ustalone i uchwalone prawo, bez względu na to, 

kiedy odbędą się następne wybory i kto dojdzie do 
władzy, będzie musiało być wykonywane do momen-
tu, w którym ewentualnie nie zostanie obalone, że tak 
powiem. Więc czy państwo…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jak to „oba-
lone”?)

Moje pytanie brzmiało: czy państwo zastanawiali 
się…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 
bardzo… Kto kogo obala?)
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(senator J.F. Libicki) które są proponowane w ustawie, gdziekolwiek jesz-
cze istnieją? To pierwsze pytanie.

Drugie. Czy komisja rozpatrywała także kwestię 
funkcjonowania KRS w związku z opinią wyrażoną 
przy Okrągłym Stole przez Jarosława Kaczyńskiego, 
który KRS w tym kształcie się domagał?

Trzecie pytanie. Dlaczego w świetle art. 1 pkt 11 
i art. 31d niektóre uchwały rady nie będą mogły pod-
legać zaskarżeniu?

Czwarte pytanie. Dlaczego ustawa przewiduje 
wygaszenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego sę-
dziów sądów powszechnych i asesorów sądów oraz 
rzecznika dyscyplinarnego sądów wojskowych?

(Senator Jerzy Czerwiński: To nie ta ustawa.)
Dziękuję na razie…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Senatorze, to 

przedostatnie pytanie czego dotyczyło? Bo nie zapi-
sałem, nie zdążyłem.)

Dlaczego decyzje rady podejmowane na wniosek 
któregoś ze zgromadzeń…

(Senator Rafał Ambrozik: Zaskarżalność, tak?)
…nie będą podlegały zaskarżeniu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze, o udzielenie od-

powiedzi.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Ja nie widzę związku między inwestycjami czy moż-
liwością inwestycji zagranicznych w Polsce a ustawą 
o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Jeżeli chodzi o pytanie nr 2, to minister sprawie-
dliwości, pan Zbigniew Ziobro, wielokrotnie publicz-
nie wyrażał swoją opinię na temat Krajowej Rady 
Sądownictwa i jej funkcjonowania.

Odpowiedź na pytanie nr 3…
(Senator Grażyna Sztark: Czy minister bywał na 

posiedzeniach?)
To w ramach dopytania, jak rozumiem, tak?
(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
Nie miałem sposobności, ja akurat, spotkać pana 

ministra w KRS. Ale być może… Nie jestem tam 
codziennie, więc…

(Głos z sali: Nie, nie bywał.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie był ani razu.)
(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o posiedzenia, 

a nie co dzień.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No przecież nie bę-

dzie…)
(Głos z sali: Pan jest ostatni…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, proszę 

państwa, to nie są pytania. Na razie jesteśmy w fazie 
zadawania pytań.)

ność systemu prawnego. Stabilność systemu praw-
nego, właściwe funkcjonowanie sądów jest jednym 
z ważnych elementów i czynników, które przyciągają 
inwestycje zagraniczne. Otóż niezależnie od tego… 
Bo państwo uważacie, że macie rację; my uważamy, 
że podejmujecie działania niekonstytucyjne. Trwa 
duży fundamentalny spór, także w tej Izbie. Spór, któ-
ry jest oceniany także poza Polską, także przez tych 
potencjalnych inwestorów, dla których, jak mówicie, 
tworzycie jak najlepsze warunki, żeby ich przycią-
gnąć. Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
że to, co się właśnie w tej chwili dzieje, i te zmiany 
dotyczące sądownictwa mogą się odbić na skali inwe-
stycji zagranicznych w przyszłości? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, następne pytanie. Z uwagi na 

to, że byłam również członkiem Krajowej Rady 
Sądownictwa i wiele razy zgłaszano… Muszę po-
wiedzieć, że ja nie miałam takich problemów, dyle-
matów jak pan. Często gęsto zgłaszaliśmy odrębne 
zdanie, nieraz w gorącej atmosferze, i przypuszczam, 
że to byli ci sami przedstawiciele sądownictwa czy sę-
dziów, ale można było uzyskać konsensus. Być może 
zabrakło po prostu dobrej woli do rozmów.

Mam pytanie: czy minister sprawiedliwości, który 
jest również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, 
a był, jak przypuszczam, twórcą tych zmian w KRS, 
przedkładał kiedykolwiek swoje zastrzeżenia w sto-
sunku do Krajowej Rady Sądownictwa? Czy ostrze-
gał przedstawicieli KRS przed jakimiś zdarzeniami, 
które się miały tam wydarzyć? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Po pierwsze, chciałbym powtórzyć pytanie. 

W świetle tych rozbieżności między danymi poda-
wanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przez 
KRS… Czy państwo zadaliście sobie trud i zwery-
fikowaliście, jakie są rzeczywiście międzynarodowe 
rozwiązania w tym zakresie i czy podobne do tych, 



234
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

(senator R. Ambrozik) których ewentualnie dopuszczają się sędziowie, nie 
ulegały przedawnieniu. Po prostu rzecznik musi dzia-
łać, czy zastępca, który ma kompetencje podobne do 
rzecznika.

(Senator Mieczysław Augustyn: I dlatego się go 
odwołuje.)

Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już wszyscy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Teraz panowie senatorowie Czarnobaj, Florek 

i Wcisła.
Pierwszy pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, moje 2 pytania 

będą chyba najprostsze z zadanych dotychczas na 
tej sali.

Interesuje mnie wczorajsze posiedzenie komisji. 
Czy pan senator mógłby mi powiedzieć, czy podczas 
obrad komisji państwo, tzn. senatorowie PiS, zadawa-
liście jakiekolwiek pytania do przedstawiciela rządu 
w zakresie projektów tejże ustawy? A jeśli tak, to 
czego one głównie dotyczyły? Poprosiłbym w dwóch 
zdaniach…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chcę uprzedzić, że jeśli nie uzy-

skam odpowiedzi na te pytania, to będę zapisywał się 
po raz kolejny do zadawania pytań.

Moje pytanie dotyczyło posiedzenia komisji, któ-
re odbywało się w tym trybie… Przez kogo zostało 
ono zwołane, czy przez przewodniczącego, czy przez 
samą komisję? Chodzi mi o to, co cytowałem, art. 59. 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. W jaki sposób pan przewodniczący se-
nator Robert Mamątow uzasadnił ten szczególny 
wypadek, jeśli chodzi o zwołanie komisji w trybie 
art. 61 pkt 2? Myślę, że był pan obecny na posiedzeniu 
komisji i słyszał pan, dlatego chcielibyśmy usłyszeć, 
jakie to było uzasadnienie. Dziękuję.

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

Komisja nie zastanawiała się nad… Nie było 
takiego pytania, jeżeli chodzi o porównanie ocen 
KRS i ministra sprawiedliwości czy Ministerstwa 
Sprawiedliwości w stosunku do powołań sędziów 
w krajach Unii Europejskiej. Ale z informacji, które 
zostały przedstawione gdzieś tam do publicznej wia-
domości… Zaraz, ja tylko znajdę…

(Senator Mieczysław Augustyn: Okazały się fał-
szywe.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Może pan mi-
nister będzie miał.)

Nie, nie, już mam. W Czechach kandydatów na 
sędziów zgłaszają prezesi sądów okręgowych, ale 
to minister, Ministerstwo Sprawiedliwości decydu-
je, które kandydatury przedstawi prezydentowi do 
mianowania. Minister sprawiedliwości może także 
zgłaszać swoich kandydatów. W Danii sędziowie 
powołani są przez monarchę na wniosek ministra 
sprawiedliwości wydany na podstawie rekomendacji 
rady do spraw nominacji sędziowskich, ale – uwaga 
– minister sprawiedliwości nie jest związany reko-
mendacjami rady.

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie?)
(Głos z sali: W Danii.)
W Danii.
Norwegia. Sędziowie są powoływani przez króla 

w porozumieniu z rządem… Ja mówię o prawie, a nie 
o praktyce.

(Senator Piotr Zientarski: A, w praktyce…)
Sędziowie są powoływania przez króla w porozu-

mieniu z rządem na podstawie formalnych zaleceń od 
rady do spraw nominacji ministra sprawiedliwości. 
Rząd może zaproponować swojego kandydata i nie 
musi stosować się do rekomendacji rady. A jeżeli cho-
dzi o Niemcy, to minister sprawiedliwości mianuje 
kandydata na stanowisko sędziego na czas próby. Po 
pozytywnie ocenionej próbie minister sprawiedliwo-
ści mianuje sędziego dożywotnio.

Kolejne pytanie dotyczyło zaskarżalności. 
Szanowni Państwo, wspomniana zaskarżalność 
dotyczy tylko pewnego etapu konkursu. Od każdej 
uchwały końcowej, jeżeli chodzi o konkurs na stano-
wisko sędziego, będzie możliwe odwołanie się, będzie 
możliwość jej zaskarżenia.

To chyba wszystko. Nie, jeszcze… Nie, chyba 
wszystko.

(Senator Mieczysław Augustyn: Pytałem o rzecz-
nika.)

A, pan senator pytał jeszcze o rzecznika. 
Rzeczywiście takie pytanie padło, jako jedno z nie-
licznych zadanych na posiedzeniu komisji. Padło py-
tanie o rzecznika, o odwołanie rzeczników i pozo-
stawienie zastępców rzeczników. Takie rozwiązanie 
jest wprowadzane po to, by delikty dyscyplinarne, 
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wiadałem na to pytanie, Panie Senatorze. Trybunał 
Konstytucyjny orzekł w czerwcu tego roku, że niektó-
re przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa są 
niezgodne z konstytucją. Krajowa Rada Sądownictwa 
może w tej chwili obradować w każdym momencie 
i może podejmować uchwały i przyjmować stanowi-
ska, które mogą nosić znamiona niekonstytucyjności 
z uwagi na to, że są podejmowane czy przyjmowane 
przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, któ-
rych kadencje określone jako indywidualne są nie-
konstytucyjne.

Jeszcze jakieś pytanie było?
(Rozmowy na sali)
Tak, to jest podstawa, którą podam, a jeżeli chodzi 

o… Ja nie widzę tutaj zagrożenia dla praworządności, 
Szanowny Panie Senatorze. Mamy demokrację. Taka 
jest wola narodu. Myśmy o tych zmianach w polskim 
sądownictwie mówili w czasie kampanii wyborczej. 
Proszę sobie uzmysłowić, że żaden parlamentarzysta, 
poseł, senator, żaden premier czy prezydent nie ma 
takiej władzy nad człowiekiem jak sędzia. On może 
pozbawić człowieka wolności, majątku. No, musi być 
jakakolwiek kontrola, a najlepiej społeczna – i taką 
teraz wprowadzamy – tak żeby władza sądownicza 
była zrównoważona w stosunku do innych władz, 
czyli wykonawczej, ustawodawczej. Chodzi o to, żeby 
była nad nią społeczna kontrola, której teraz nie ma. 
Sędziowie sami się wybierają, sami się nagradzają, 
sami się dyscyplinują, kontrolują – to jest w mojej 
ocenie niekorzystne przede wszystkim dla Polaków.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek. Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Ja jeszcze chciałem… Bo 

nie było odpowiedzi.)
Nie było odpowiedzi? Proszę bardzo…
Proszę bardzo, pan senator Wcisła jeszcze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja prosiłem o to, aby pan powie-

dział, czy można wolą większości ustalić definicję 
zawartą w Regulaminie Senatu, a jeżeli można, to 
czy można ją ustalić w taki sposób, że jej się nie zde-
finiuje. Bo komisja nie zdefiniowała, na czym polega-
ją te szczególne wypadki, które usprawiedliwiałyby 
zwołanie posiedzenia komisji niezgodnie z regula-
minem. Czy można to ustalić woluntarystycznie bez 
zdefiniowania?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, jeżeli chodzi o py-

tanie pana senatora Czarnobaja o to, czy były zada-
wane pytania i czego dotyczyły, to… Senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości, że ta 
ustawa jest dobra dla Polaków, dobra dla Polski, więc 
zgadzają się z propozycją przedstawioną przez rząd.

Pytanie drugie…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie komen-

tujemy pytań ani odpowiedzi…)
…senatora Florka…
(Głos z sali: Jakie pytanie, taka odpowiedź.)
Przewodniczący komisji nie ma obowiązku uza-

sadnienia, zgodnie z tym, co usłyszeliśmy, dlaczego 
w trybie pilnym wprowadzana jest ta ustawa, z uwagi 
na to, że przewodniczący komisji nie decyduje o tym, 
do jakiej komisji wpływa ustawa i w jakim terminie.

Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Wcisła.
(Senator Piotr Florek: Proszę mnie zapisać.)

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, pan jako członek komisji pra-

worządności powinien być wyczulony właśnie na 
punkcie praworządności. A przeciwieństwem pra-
worządności jest woluntaryzm. Tak więc proszę mi 
powiedzieć, jak pan jako senator i członek komisji 
praworządności godzi się z woluntarystycznym, prze-
głosowanym czy zdefiniowanym siłą głosów pojęciem 
występowania szczególnych okoliczności. Bo komisja 
nawet nie zadała sobie trudu, aby wyjaśnić, jakie to 
szczególne okoliczności usprawiedliwiały łamanie 
regulaminu i zastosowanie trybu wyjątkowego dla 
zwołania tego posiedzenia. Jak widzę, do tej pory nie 
zadaliście sobie takiego trudu. Tak więc proszę mi 
powiedzieć, jak się ma zasada praworządności do za-
sady woluntaryzmu, który zastosowaliście, zwołując 
posiedzenie komisji. A być może w międzyczasie… 
Być może już pan wie, co oznaczają te szczególne 
wypadki, i potrafi je pan zdefiniować.

(Senator Rafał Ambrozik: Mogę?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Wcisła pytał o to, dlaczego komisja 

obradowała i dlaczego w trybie pilnym. Ja już odpo-
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O szczególnych wypadkach mówił marsza-
łek Karczewski. Ta ustawa jest oczekiwana przez 
Polaków, a poza tym mówiłem już o tym, że były 
i są zastrzeżenia – wniósł je Trybunał Konstytucyjny 
– do obecnych zapisów ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa. To były te pilne powody. Ja bym je 
określił jako te powody, które spowodowały potrzebę 
pilnego wprowadzenia pod obrady komisji ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Ale to naprawdę nie do mnie pytanie. Proszę pytać 

właściwe osoby.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, to do kogo ja mam się zwrócić, 

skoro pan jest sprawozdawcą komisji?
(Głos z sali: Do Pana Boga.)
Podstawową sprawą jest to, czy ta komisja została 

zwołana zgodnie z regulaminem. Pytam pana po raz 
czwarty o tę samą sprawę. Pan mówi w tej chwili 
o swoim zdaniu. Słyszałem również, że pan marsza-
łek powiedział, że Polacy tego oczekiwali. To jest 
państwa zdanie. Ja chcę wiedzieć, jak pan senator, 
pan przewodniczący Robert Mamątow, uzasadnił na 
posiedzeniu komisji to, że państwo procedowaliście 
dalej nad tymi dwoma punktami. Jeżeli pan nie wie, 
nie pamięta, to proszę, żeby to pan senator Mamątow 
jako przewodniczący komisji odpowiedział na to 
pytanie.

(Głos z sali: Żeby uzasadnił…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja już na to pytanie odpowiada-

łem, bo takie pytanie już padło. Proszę nie powtarzać 
pytań, bo ja nie będę powtarzał odpowiedzi.

(Senator Piotr Zientarski: Ale jakie było uzasad-
nienie?)

Byłem na posiedzeniu komisji, słuchałem dyskusji 
i moja rola jako sprawozdawcy…

(Senator Piotr Florek: Ale czy było uzasadnienie?)
(Senator Piotr Zientarski: Było uzasadnienie czy 

nie było?)
Ale odpowiadałem już na to pytanie.
(Senator Piotr Florek: Chciałbym dopytać w ta-

kim razie.)

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeżeli pan ma jakieś zastrzeżenia, 

to proszę skierować te swoje wątpliwości do komisji 
regulaminowej. Ja odpowiadałem, jakie szczególne 
okoliczności zaistniały. Mówiłem o tej niekonstytu-
cyjności. No naprawdę, nie będę się powtarzał.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Ja będę kontynuował w nieskończoność w ta-

kim razie, Panie Senatorze. Na posiedzeniu komisji 
przedstawiłem cytat z art. 61 regulaminu. Jeszcze 
raz powtórzę: druki senackie oraz inne materiały 
dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu 
komisji powinny być doręczone jej członkom nie 
później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie. 
Nie były. I art. 61 ust. 2: przepisu ust. 1 nie stosuje 
się, po pierwsze, jeżeli posiedzenie komisji zostało 
zwołane w trakcie obrad Senatu i w związku z tymi 
obradami – a nie zostało zwołane w tym trybie, co 
zresztą pan senator Mamątow potwierdził – po dru-
gie, w szczególnych wypadkach za zgodą komisji. 
Tak że w grę wchodzi tylko szczególny wypadek. 
Jeżeli pan, pani Senatorze, nie pamięta… Bo najpierw 
trzeba uzasadnić i ewentualnie potem prowadzić… 
To posiedzenie komisji zostało zwołane w tym try-
bie nadzwyczajnym, dodatkowym. Ja w takim razie 
proszę o uzasadnienie tego szczególnego przypadku, 
a jeżeli nie pan, to obecny pan przewodniczący, se-
nator Mamątow… Przewodniczący komisji chyba też 
może zabrać głos w tej sprawie. Proszę w takim razie, 
żeby pan senator Mamątow wytłumaczył, powiedział 
nam, jaki to był szczególny przypadek, że zwołano 
posiedzenie komisji w tym trybie. Ja w dalszym ciągu 
uważam, że to posiedzenie zostało zwołane niezgod-
nie z Regulaminem Senatu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to pytanie nie powinno być skie-

rowane do mnie i pan dobrze o tym wie. Ja nie wiem, 
dlaczego pan je do mnie kieruje.

(Senator Piotr Florek: Chciałem zapytać…)
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z konstytucją. Mówi się tutaj o rażących niezgodno-
ściach. Pan jako członek KRS powinien sobie z tego 
zdawać sprawę. Jako prawnik wie pan, jak dalece ta 
ustawa narusza art. 179 konstytucji i art. 187, zwłasz-
cza w przypadku dwóch ustępów. To wszystko zostało 
przecież przygotowane przez Fundację Batorego czy 
chociażby przez naszych legislatorów, a pan powołuje 
się na Polaków. Szanowny Panie Przewodniczący, 
proszę powiedzieć, czy komisja odniosła się do tego, 
że aby powoływać się na Polaków, trzeba by zrobić 
referendum i zmienić konstytucję. Trzeba by ogłosić 
referendum i zmienić m.in. te punkty, które mówią 
o gwarancyjnym charakterze konstytucyjnych orga-
nów kolegialnych – co wielokrotnie podkreślał cho-
ciażby Trybunał Konstytucyjny.

I druga sprawa. Pan mówił o tym, że nie ma żad-
nego problemu, bo na pewno wszystkie trybunały 
sprawiedliwości będą to respektowały. Nie, zwracam 
uwagę, że nie tylko trybunał…

(Senator Rafał Ambrozik: Takich słów nie wypo-
wiedziałem, niemniej nie mam wątpliwości…)

Proszę nie przerywać, dopóki nie skończę.
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę, pro-

szę bardzo.)
Już kończę, szybciutko.
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę do-

kończyć.)
Przypominam, że myśmy byli dzisiaj na spotkaniu 

z panem sędzią Żurkiem, który jest członkiem KRS 
i który informował nas o znanej sprawie sędziego, 
który odwołał się w sprawie kadencyjności…

Wyłączył mi pan marszałek mikrofon… Dziękuję.
…Węgierskiego sędziego, który odwołał się do 

Trybunału Sprawiedliwości i wygrał, i wygrał ten pro-
ces. Tak że my możemy się spodziewać, że zarówno 
w przypadku tej drugiej ustawy, którą dzisiaj będzie-
my omawiali, jak i tej ustawy, jeśli chodzi o kadencyj-
ność, będą odwołania. I jeszcze raz przypominam, że 
rozstrzygał to już polski Trybunał Konstytucyjny. To 
było orzeczenie Trybunału w sprawie K 25/07. To nie 
było tak dawno. I właśnie w tym zakresie jest rażąco 
naruszany art. 187 ust. 4 konstytucji z 1997 r. Państwo 
najpierw zmieńcie konstytucję – a nie macie do tego 
w tej chwili prawa ani takiej większości – a później 
powołujcie się na Polaków! Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Rafał Ambrozik: Mogę?)
Chce pan? Proszę bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Proszę odpowiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Chciałbym tylko prosić, żeby pan powiedział, 

czy było uzasadnienie, czy nie było uzasadnienia. 
Kropka.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Senatorze, odpowiadałem na to pytanie kil-

kanaście minut wcześniej. Proszę sobie sprawdzić 
w stenogramie.

(Senator Piotr Florek: To proszę powtórzyć, bo ja 
nie dosłyszałem. Proszę powtórzyć. Było uzasadnie-
nie czy go nie było?)

(Głos z sali: Ja też nie słyszałem.)
(Senator Piotr Florek: No, niech pan odpowie.)
Mówiłem, że…
(Senator Piotr Zientarski: Tak czy nie?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie!)
(Senator Piotr Zientarski: Tak czy nie?)
Pan przewodniczący Mamątow zgodnie ze swoją 

wypowiedzią nie musiał uzasadniać wprowadzenia 
w trybie pilnym…

(Senator Piotr Zientarski: A, czyli nie było.)
(Senator Piotr Florek: Aha.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie było. To jest od-

powiedź.)
…nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa.
(Senator Piotr Florek: No to posiedzenie komisji 

było nielegalne.)
Z Regulaminu Senatu nie wynika, że przewodni-

czący musi to uzasadniać.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest przedmiotem 

głosowania.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 

jasno odpowiedział.)
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jako mówca ja też się do tej sprawy odniosę i za-

proponuję jakieś rozwiązanie.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym jednak poprosić, żeby pan senator 

sprawozdawca nie powoływał się bez przerwy na 
Polaków. Zaraz powiem dlaczego. To, co jest istotą 
tej sprawy i o czym tutaj rozmawiamy, to podstawo-
we zastrzeżenie dotyczące niezgodności tej ustawy 
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…otrzymaliśmy w środę…
(Senator Piotr Zientarski: Proszę doczytać prze-

pis.)
…o 21.22. Więc…
(Senator Piotr Zientarski: Oraz…)
Warto to sprawdzić.
(Senator Piotr Zientarski: Proszę doczytać… 

Dobrze?)
Ma pan tę wiedzę, czy te druki dotarły o godzinie 

21.22 w środę?

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tu padło pytanie o druki. O druki padło pytanie?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Te druki były dostarczone tak, jak pan senator 

Mikołajczyk mówił, w takim terminie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Zientarski. Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Ja mam dwa pytania.
Czy w art. 61 mówi się o drukach, czy także o in-

nych dokumentach? Przede wszystkim mam na myśli 
opinię Biura Legislacyjnego, bo to jest dla nas podsta-
wowy dokument. I to wymaga wtedy zastosowania 
właśnie art. 61… To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie mam do pana jako członka 
Krajowej Rady Sądownictwa. Powiedział pan, że sy-
tuacja, jaka jest w Krajowej Radzie Sądownictwa, wy-
maga niezwłocznego przerwania jej kadencji. A jak 
pan wie, podstawowym zadaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa jest wskazywanie panu prezydentowi 
kandydatów do powołania na stanowiska sędziowskie, 
począwszy od pierwszego szczebla, a skończywszy na 
Sądzie Najwyższym. Pytam, czy w ostatnim czasie 
Kancelaria Prezydenta czy też przedstawiciel pre-
zydenta jako członek Krajowej Rady Sądownictwa 
przedstawiał jakieś dokumenty, uchwały czy dezy-
deraty do Krajowej Rady Sądownictwa, mówiące, że 
nie wykonuje ona swoich konstytucyjnych zadań, że 
są jakieś zastrzeżenia itd. Czy tego rodzaju sygnały 
lub formalne pisma od Kancelarii Prezydenta bądź też 
od przedstawiciela prezydenta w KRS miały miejsce?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:

Każdy parlament, szczególnie polski, ma prawo… 
To znaczy parlament polski ma prawo zmieniać kon-
stytucję, jeżeli będzie miał taką większość, więc pro-
szę nie odbierać tego prawa parlamentowi.

Pani mówi, Pani Senator, żebym się nie powoływał 
na Polaków. Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej 
będę powoływał się na opinie Polaków o polskim 
sądownictwie.

(Rozmowy na sali)
Ja wielokrotnie spotykałem się w swoim biurze 

senatorskim z mieszkańcami…
(Rozmowy na sali)
…Polski, z Polakami, którzy w sposób jedno-

znaczny twierdzą, że polskie sądownictwo wymaga 
zmian, że polskie sądownictwo musi podlegać spo-
łecznej kontroli narodu.

Jeżeli chodzi o te Węgry, to stan faktyczny tam był 
inny, więc ja się zwyczajnie do tego nie będę odnosił, 
tym bardziej że państwo pytają o rzeczy, które nie 
były przedmiotem obrad komisji. Posiedzenie komi-
sji trwało 30 minut w tej części dotyczącej Krajowej 
Rady Sądownictwa.

A jeżeli chodzi o te opinie Fundacji Batorego, no 
to, Szanowni Państwo, od oceny konstytucyjności 
ustaw w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny, nie ża-
den inny organ. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Był.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę pana senatora Mikołajczyka.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, właśnie odpowiedział pan na py-

tanie, jedno z pytań, które chciałem zadać, to znaczy 
czy minister odniósł się do konstytucyjności zapisów, 
a jeśli tak, to co w tej kwestii powiedział.

Jeśli zaś chodzi o druki, to chciałbym podkreślić 
i jednocześnie zapytać, czy pan ma taką wiedzę, że 
druki nr 562 i 563, Panie Senatorze Florek, otrzyma-
liśmy w środę o godzinie 21.22…

(Senator Piotr Zientarski: Proszę doczytać dalej: 
„oraz inne materiały”. Proszę doczytać dalej…)

…drogą mailową.
(Senator Piotr Zientarski: Opinia Biura 

Legislacyjnego, Panie Senatorze…)
Nie, ale to są te druki, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Nie. Druki to jest co 

innego…)
Druki senackie…
(Senator Piotr Zientarski: Oraz, dalej…)
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Napieralski. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie, którego miałem nie zadać, ale 

zadam. Pański kolega klubowy przed chwilą powie-
dział o tym, że dokumenty wpłynęły… Już nie pa-
miętam, jaką dokładnie godzinę podał. Dwudziesta 
pierwsza ile? Jeżeliby pan senator przypomniał…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: 21.22.)
21.22. Czy uważa pan, że to jest normalny czas 

dostarczania dokumentów i normalna pora na pracę 
polskiego parlamentu? I czy ta godzina dostarczania 
dokumentów np. nie podważa godności polskiego 
parlamentu i powagi polskiego parlamentu?

I drugie moje pytanie. Proszę powiedzieć mi, 
Panie Senatorze, jakie było uzasadnienie co do ta-
kiego specjalnego trybu procedowania i odnoszenia 
się do art. 61 Regulaminu Senatu. Pan mi dokładnie 
wytłumaczy, dlaczego tak się stało. Tu mam wątpli-
wości, tak jak moi koledzy, moje koleżanki, co do 
tego, czy to, co teraz robimy, jest zgodne z przepisami 
prawa i Regulaminem Senatu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie, wy doskonale 

znacie tę ustawę. Ona nie pojawiła się w obiegu pu-
blicznym wczoraj, przedwczoraj, tylko już kilka mie-
sięcy temu. Jesteście dobrze przygotowani, widać to 
po pytaniach, więc myślę, że spokojnie od tej 21.00 – 
w przeddzień jeszcze, czyli to było tak naprawdę koło 
40 godzin – można było się zapoznać, ewentualnie 
rozwiać wątpliwości co do zmian, które wniósł Sejm.

A na pytanie, Panie Senatorze Napieralski, doty-
czące okoliczności, to ja już odpowiadałem. Tak więc 
proszę, Panie Marszałku, żeby mnie pan zwolnił od 
odpowiedzi po raz kolejny na to samo pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja pana nie mogę zwolnić ani czegokolwiek naka-

zać. Pan odpowiada w miarę swojej wiedzy.
Pan senator Florek…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Napieralski.)
Aha, jeszcze senator Napieralski.

Senator Rafał Ambrozik:

Chciałbym dopytać: do kogo miałyby te pisma 
wpłynąć?

(Senator Piotr Zientarski: Które?)
No, od przedstawiciela prezydenta. Bo nie zrozu-

miałem tego.

Senator Piotr Zientarski:
No, czy przedstawiciel KRS…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na posie-

dzenia rady…)
Przepraszam, czy przedstawiciel prezydenta 

w KRS przedstawiał stanowisko prezydenta, że rada 
nie wykonuje swoich konstytucyjnych zadań i trzeba 
przerwać… No bo pan tak powiedział. Pytam więc…

(Senator Rafał Ambrozik: Nie, ja niczego takiego 
nie powiedziałem, że przedstawiciel prezydenta…)

Nie, pan tego nie powiedział. Pan powiedział, że 
istnieje potrzeba. Pytam w takim razie, czy Kancelaria 
Prezydenta – organ, który że tak powiem, stawia krop-
kę nad „i”, jeśli chodzi o pracę KRS, czyli powołuje 
sędziów przedstawionych przez KRS… Tylko w 10 
przypadkach nie powołał bez uzasadnienia, zresztą 
nie wiemy, z jakiego powodu. I przedstawiciel, który 
uczestniczy stale – a nie jak pan Zbigniew Ziobro, 
który chyba raz był… Bo ja pamiętam, że jeszcze 
w poprzedniej kadencji, jak byłem w KRS, chyba raz 
czy dwa razy był, a teraz, jak się okazuje, w ogóle nie 
przychodzi. Ale przedstawiciel prezydenta uczestni-
czy w posiedzeniach. Uczestniczy i poważnie traktuje 
swój obowiązek. Pytam, czy właśnie od tych organów 
były zastrzeżenia co do niewykonywania konstytu-
cyjnych zadań przez Krajową Radę Sądownictwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Jeżeli chodzi o art. 61, to on jasno określa: druki 

senackie oraz inne materiały.
(Senator Piotr Zientarski: Oraz.)
Dobrze, Panie Senatorze, ale było pytanie o druki.
Sprawa druga, czyli to… Panie Senatorze, no, 

mówiłem, że to Trybunał Konstytucyjny ocenił, że 
kadencja rady jest obecnie niekonstytucyjna, bo ka-
dencja rady powinna być wspólna, nie indywidualna.

Jeżeli chodzi o prezydenta, to prezydent wielokrot-
nie się wypowiadał, co sądzi o polskim sądownictwie. 
Czekał także na wyrok trybunału w tej kwestii, o któ-
rej ja mówiłem. Myślę, że taką już zupełną oceną usta-
wy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa będzie 
decyzja o podpisaniu przez prezydenta tej ustawy. 
Wtedy ostatecznie w tej kwestii się wypowie.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, odpowiadając 
na jedno z pytań dotyczących charakteru tej ustawy, 
kontaktując się ze swoimi wyborcami… Zapisałem 
sobie to do sztambucha, bo to bardzo fajne określenie, 
a mianowicie że wyborcy – jak rozumiem, Prawa 
i Sprawiedliwości – domagają się społecznej kontroli 
narodu. Tak dokładnie…

(Senator Rafał Ambrozik: Nad sądownictwem.)
Tak, tak.
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Czy mógłby pan, Panie Senatorze, wskazać 

w ustawie, tej, o której mówimy, o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, w których to artykułach mówi się, że 
wprowadzamy tym projektem ustawy społeczną kon-
trolę narodu nad sądownictwem? To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie, z tym związane…
(Senator Jacek Włosowicz: Nie było na obra-

dach…)
Drugie pytanie, z tym związane. Panie Senatorze, 

czy mógłby pan w 2 zdaniach podać definicję spo-
łecznej kontroli narodu?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Co pan rozumie przez 

to pojęcie?)
(Senator Jacek Włosowicz: Było to na posiedzeniu 

komisji?)
(Senator Stanisław Kogut: Nie.)

Senator Rafał Ambrozik:
Nie, nie było.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, do 

pana to pytanie…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 

sprawozdawca da sobie radę.)
(Senator Leszek Czarnobaj: To jest człowiek inte-

ligentny i na pewno odpowie.)
Ta społeczna kontrola narodu, Panie Senatorze, po-

lega na tym, że przedstawiciele narodu wybierają spo-
śród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
Czyli naród ma pośredni wpływ na to, kto się znaj-
dzie w Krajowej Radzie Sądownictwa, jaki sędzia. 
Przypominam, że to będą sędziowie, którzy zostali 
wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obec-
nym kształcie, co do których my chyba nie mamy 
wątpliwości, że są apolityczni. Czy mamy, czy pań-
stwo macie?

(Senator Jan Rulewski: A czy sędziowie to naród?)
(Senator Stanisław Kogut: Przestań.)

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, staram się cały 
czas mówić w języku polskim. Myślę, że jest to ję-
zyk zrozumiały dla nas wszystkich, ale w tej chwili 
już widzę, że dochodzi do krętactwa i matactwa. Bo 
państwo mówicie o tym, że druki zostały przekazane 
w terminie. Ja byłem na posiedzeniu komisji, cyto-
wałem art. 61, do którego odniósł się pan przewod-
niczący senator Robert Mamątow, i potwierdził…

(Senator Robert Mamątow: Nie ma pan bliższej 
rodziny?)

Potwierdził pan…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Robercie Mamątow…)
(Senator Piotr Zientarski: Pan jest przewodniczą-

cym komisji, osobą urzędową…)
(Senator Jan Rulewski: Reklama.)
(Senator Piotr Zientarski: Reklama.)
Mogę kontynuować?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, może 

pan kontynuować. A pan senator będzie słuchał.)
Chcę powiedzieć, że kiedy zacytowałem na po-

siedzeniu art. 61, pan senator Mamątow odpowie-
dział… To jest nagrane, wystarczy sobie przesłuchać 
i przejrzeć posiedzenie wczorajszej komisji. Pan se-
nator Mamątow powiedział, że nie możemy proce-
dować w trybie pktu 1, tylko w trybie pktu 2, o tym 
szczególnym przypadku. I była na ten temat mowa 
w komisji. Proszę sobie to odsłuchać. No, chyba że 
pan senator Mamątow był nieprzygotowany, zwołał 
komisję i przyszedł, nie wiedząc, że są druki. Ale to 
jest całkiem inna sprawa, jeżeli tak było.

Tak więc w związku z tym ja domagam się po 
raz kolejny, żeby jeżeli nie pan sprawozdawca ko-
misji, to… Jest na posiedzeniu obecny pan senator 
Mamątow, on również może, jako przewodniczący 
komisji, odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Czy pan chce się 

ustosunkować?

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, ja na to pytanie już odpowiada-

łem. Panie Senatorze Florek, proszę się nie powtarzać. 
Bo skoro pan słyszał, to po co pan zadaje te pytania? 
To jest zwykły atak na przewodniczącego, zupełnie 
niepotrzebny.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czarnobaj.
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(senator R. Ambrozik) rozwagę opinii społecznej i ekspertów, przeprowadzić 
szeregu dyskusji, a dopiero potem ją procedować, 
zamiast ją dopychać tak na siłę, kolanem? Co się ta-
kiego wydarzyło albo co takiego stoi niejako z tyłu, 
za tą decyzją, że w taki sposób procedujemy nad tak 
ważnymi przepisami?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie o okoliczności procedowania w tym trybie 

to kolejne pytanie, które się powtarza. Chyba, nie 
wiem, dziesiąte z kolei. Ja już na ten temat mówi-
łem. Ja, wypowiadając się na temat tych 40 godzin, 
mówiłem o tym, że można zapoznać się ze zmianami 
wprowadzonymi przez Sejm na ostatnim posiedzeniu, 
gdyż, jak widzę po pytaniach, państwo doskonale 
znacie tę ustawę. Nie było potrzeby… Tryb był pilny, 
w związku z tym mogliście państwo zapoznać się 
z podstawowymi zmianami. A ustawę znacie dosko-
nale. I naprawdę te pytania już padały.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy zrobić krótką przerwę 

w związku z tym wypadkiem?
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję. Nie, nie. Już 

uratowaliśmy sytuację.)
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, żeby nie sprawiać wrażenia, że 
zdołałem się zapoznać z ustawą, chciałbym pana za-
pytać, czy wygasza ona również kadencje przedstawi-
cieli Senatu w Krajowej Radzie. Z tego, co pamiętam 
– oczywiście mogę się mylić – wynika, że paru pana 
kolegów z Prawa i Sprawiedliwości jest przedstawi-
cielami Senatu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan 
senator sam w niej jest. 

Czy pan senator ma aż tyle zastrzeżeń do sie-
bie jako przedstawiciela Senatu w Krajowej Radzie 
Sądownictwa, że pan sobie kadencję też wygasza? 
O ile prawdą jest, że wygaszacie państwo wszystkie 
kadencje…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

(Senator Jacek Włosowicz: Specjalna kasta.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 

Napieralski…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, Panie 

Marszałku, ale…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan skoń-

czył, Panie Senatorze?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, zaraz, zaraz, 

Panie Marszałku, jeśli mogę… Clou pytania było ta-
kie, żeby pan wskazał powiązania…)

Przepraszam…
(Głos z sali: Oj, woda się wylała…)
Już mówię o tych powiązaniach… Sekundkę.
(Senator Jan Rulewski: Marszałek Sejmu jest na-

rodem?)
„Sejm wybiera spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sądów powszechnych, sądów admini-
stracyjnych, sądów wojskowych piętnastu członków 
Rady na czteroletnie wspólne kadencje”. Sejm, czyli 
wybrańcy narodu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Boncielski… Nie, przepraszam, jaki… 

Napieralski! Pan senator Napieralski. (Wesołość na 
sali)

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Myślałem, że 

pan o mnie zapomniał. A jednak…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, do tego pytania zainspirowała 

mnie pańska wypowiedź przed chwilą. Otóż mówił 
pan, że 40 godzin to jest czas wystarczający do tego, 
aby zapoznać się z ustawą, i że wszyscy tę ustawę 
znamy. Wszyscy, którzy siedzimy na tej sali, jesteśmy 
przekonani, że zmiany w polskim wymiarze sprawie-
dliwości – po to aby pomagać Polkom i Polakom – są 
ważne. Każdy z nas, kto siedzi na tej sali, chce, aby 
były sprawiedliwe wyroki, aby sądy pracowały jak 
najszybciej, jak najsprawniej, jak najistotniej. Ustawy, 
o których dzisiaj dyskutujemy, w naprawdę bardzo 
ważny sposób wpływają na to, co się dzieje w pol-
skim państwie. Dlatego spokojnie możemy je nazwać 
ustawami, które wpływają na nasz ustrój, ale przede 
wszystkim na poczucie bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości. Proszę mi powiedzieć: czy tak poważna ustawa 
naprawdę nie powinna być nam dostarczona w sposób 
normalny, zgodnie z regulaminem i z procedurami? 
Nie powinniśmy się nią zajmować dłużej? Nie powin-
niśmy jako kluby i senatorowie poddać tej ustawy pod 
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może inaczej. Zachodzi pytanie, czy nie zostało zła-
mane prawo. Dlaczego stanowisko Krajowej Rady 
Sądownictwa uchwalone na posiedzeniu 26 maja 
zostało zwrócone Krajowej Radzie Sądownictwa? 
W jakim trybie, na jakiej podstawie? Dlaczego 
przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, 
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwrócili 
to stanowisko Krajowej Radzie Sądownictwa? No, 
Krajowa Rada Sądownictwa napisała prawdę i tej 
prawdy się przestraszyła. I to jest jedno z zastrzeżeń 
do prac Krajowej Rady.

Ja do tej pory, mimo że byłem informowany, że 
dostaniemy odpowiedź na pismo, które wspólnie zło-
żyliśmy, nie dostałem z Krajowej Rady Sądownictwa 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego to stanowisko nie zo-
stało opublikowane. Nawet jeden z sędziów – to wyni-
ka ze stenogramu – przy uchwalaniu tego stanowiska 
powiedział, że trzeba je w miarę sprawnie przesłać do 
Trybunału Konstytucyjnego. Więc co się stało, że to 
stanowisko nie zostało wysłane, tylko zwrócone? To 
jest jedno z zastrzeżeń, Panie Senatorze.

Naprawdę ja nie chciałabym wchodzić w prace 
rady tak mocno, chociaż to jest ważne, to niestety 
pokazuje, jak pracuje rada…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
…albo może jej prezydium, bo być może członko-

wie rady… Chociaż nie wypowiadali się co do zwrotu 
tego stanowiska.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Poważna sprawa.)
(Senator Rafał Ambrozik: Bardzo poważna, Panie 

Senatorze, bardzo poważna sprawa.)
Panie Senatorze, więcej chętnych do zadania pytań 

nie widzę. Dziękuję panu.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, wniosek 

formalny.)
Proszę bardzo, wniosek formalny.
(Głos z sali: Kombinują…)

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Wysłuchaliśmy, 

ja przynajmniej, z najwyższą uwagą wszystkich od-
powiedzi pana senatora sprawozdawcy i muszę po-
wiedzieć, że tak marnego sprawozdania ja dawno 
nie słyszałem.

(Senator Robert Mamątow: Nieładnie. Nieładnie.)
(Senator Stanisław Gogacz: Ale nie ma pan 

prawa…)

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie 

Mecenasie! Myślę, że dbanie o siebie jest mniej ważne 
niż dbanie o polski wymiar sprawiedliwości, o pol-
skie sądownictwo. Ja mam zastrzeżenia co do rady 
jako całości. Myślę, że ta nowelizacja przyczyni się 
do poprawy pracy rady, chociażby przez wejście do 
prezydium jednego z przedstawicieli polskiego par-
lamentu, czyli przedstawicieli narodu. Teraz aspekt 
społeczny będzie też brany pod uwagę, bo na razie 
to KRS jest emanacją korporacji, przy wszystkich 
swoich zaletach, a parlament przy wszystkich swoich 
wadach jest emanacją demokracji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Proszę uprzejmie.
(Senator Aleksander Pociej: Ja powiem…)
(Głos z sali: Nie, po co…)
(Senator Bogdan Klich: Już powiedziałeś…)
(Senator Kazimierz Kleina: Wystarczy…)
Pan senator Pociej się zgłaszał. Proszę bardzo, 

ma głos.

Senator Aleksander Pociej:
Ja chciałbym tylko i wyłącznie zadać jedno py-

tanie, dopytać. Czy mógłby pan senator wymienić 
zastrzeżenia, które pan ma do tej rady?

(Senator Rafał Ambrozik: Tak, jak najbardziej.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Tak, Panie Senatorze.
Przejdźmy może do tych zastrzeżeń, które ja 

osobiście przedstawiłem, to znaczy osobiście, 
wspólnie z senatorami, z senatorem Stanisławem 
Gogaczem i posłami. Chodzi chociażby o stanowi-
sko z 26 maja, które Krajowa Rada Sądownictwa 
przyjęła w przedmiocie wniosku prokuratora ge-
neralnego do TK – chodziło o zgodność z kon-
stytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 
To stanowisko zostało uchwalone na posiedzeniu 
Krajowej Rady Sądownictwa 26 maja tego roku. 
I na kolejnym posiedzeniu, lipcowym, to stanowisko 
wróciło, tylko, Szanowni Państwo, z uzasadnienia 
tego stanowiska zostały wykreślone słowa, które 
wskazują na to, że parlament może swobodnie re-
gulować kwestie kadencji. W mojej ocenie… Nie, 
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(senator B. Klich) (Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
(Senator Jacek Włosowicz: Jaką metodą badano?)
A tylko 15% Polaków uważa, że to jest dopusz-

czalne. To jest sondaż Ipsos, renomowanej agencji…
(Senator Jacek Włosowicz: Ale jaką metodą go 

zrobiono?)
…przeprowadzony na próbce ponadtysiącosobo-

wej.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale to już jest debata, 

Panie Senatorze.)
A zatem pan senator sprawozdawca powołuje się 

na fałszywą podstawę, a mówi wyraźnie o tym, że 
takie jest społeczne oczekiwanie. Społeczne oczeki-
wanie jest inne.

Po drugie wreszcie, skoro uzyskujemy informację 
o tym, że tak naprawdę nie został zrealizowany art. 61 
ust. 1 Regulaminu Sejmu, bo w myśl tego ustępu…

(Senator Piotr Zientarski: Senatu.)
Tak, Senatu.
…Druki senackie oraz inne materiały – tu jest 

koniunkcja, a nie alternatywa – nie zostały dostar-
czone o czasie…

(Senator Jacek Włosowicz: Oraz! Oraz!)
…żadne opinie, żadne inne materiały nie zosta-

ły dostarczone o czasie, to winien być zastosowany 
ust. 2, a nie zostaliśmy, zgodnie z ust. 2, poinformo-
wani o tym, jakie są te szczególne okoliczności, które 
pozwalają skrócić ten czas.

Zatem składam wniosek formalny, Panie 
Marszałku, o odroczenie naszego posiedzenia na ten 
temat, odroczenie i zwołanie… ponowne zwołanie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w celu ponownego, zgodnego z prawem, legalnego, 
a nie nielegalnego, rozpatrzenia tej ustawy. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Stanisław Gogacz: Precedens pan two-
rzy.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, Panie Senatorze, że to jest wniosek 

o ponowne skierowanie ustawy do komisji?
(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)
(Głos z sali: Senator Martynowski…)
(Senator Stanisław Gogacz: Nigdy czegoś takiego 

nie było.)
(Senator Bogdan Klich: I zarządzenie przerwy 

w obradach Senatu.)
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

mogę?)
(Senator Piotr Zientarski: Ale zgłaszał się pan 

senator…)
(Senator Robert Mamątow: Wniosek formalny.)
Proszę bardzo… Ale pan senator Martynowski 

już się zgłosił, tak?
(Głos z sali: Nie można przerywać.)

Z całym szacunkiem, z całym szacunkiem dla pana 
senatora, który jest wybitnym parlamentarzystą…

(Senator Stanisław Gogacz: Ale nie ma pan prawa 
oceniać…)

Ja wiem, co mogę powiedzieć, i dlatego to mówię.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale to nie daje pod-

stawy do oceniania.)
Z całym szacunkiem dla pana senatora, który jest 

wybitnym parlamentarzystą, bardzo inteligentnym 
i dobrze przygotowanym człowiekiem…

(Senator Stanisław Gogacz: Nigdy się nie zdarzy-
ło, żeby oceniano sprawozdawcę.)

Niech mi pan nie przerywa, bo ja tego nie lubię.
(Senator Aleksander Pociej: To jest swobodna 

ocena.)
Ale rozumiem…
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Ale rozumiem problem pana senatora sprawoz-

dawcy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam 

bardzo…)
(Senator Stanisław Gogacz: Na jakiej podstawie 

jest ta wypowiedź?)
…który polega na tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale…)
(Senator Robert Mamątow: Wniosek formalny.)
…że posiedzenie komisji…
(Senator Stanisław Gogacz: To jest debata. To nie 

jest wniosek formalny!)
…było tak marne, że nie da się z niego złożyć…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie, to 

ja prowadzę obrady…)
…dobrego sprawozdania.
(Senator Robert Mamątow: Wniosek formalny!)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę…)
I dlatego z wnioskiem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zaraz, naj-

pierw skończymy ten wniosek.)
I dlatego chciałbym złożyć wniosek formalny o to, 

aby posiedzenie komisji zostało powtórzone. Bo nie 
da się z tego posiedzenia komisji, które się odbyło, 
złożyć sensownego sprawozdania, gdyż tak drama-
tycznie słabego posiedzenia komisji, a uczestniczyłem 
w nim, po prostu do tej pory nie widziałem.

Skoro pan senator sprawozdawca mówi nam 
o tym, że uzasadnieniem podporzadkowania pol-
skiego sądownictwa wobec władzy politycznej, bo 
to jest istota tej ustawy dotyczącej KRS, jest tzw. 
społeczne oczekiwanie, to ja informuję państwa, że 
zgodnie z przeprowadzonym niedawno sondażem 
Ipsos 76% Polaków – pamiętajmy: 76% Polaków – 
uważa, że politycy nie powinni mieć w ogóle wpływu 
na powoływanie sędziów. 76% Polaków tak uważa!
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(wicemarszałek B. Borusewicz) ził go tu przy nas wszystkich – senatora pierwszej ka-
dencji – i powiedział, że tak marnego sprawozdawcy 
jeszcze nie widział. Panie Senatorze, jest pan… Ja nie 
będę pana obrażał, bo nie mam takiego zwyczaju, ale 
jest pan po prostu złym człowiekiem. Złym, zepsutym 
człowiekiem! (Oklaski)

(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, ad 
vocem…)

Nie można w ten sposób… Nie można wycho-
dzić do senatora w ten sposób… Ja rozumiem, że 
możemy się różnić, proszę państwa, możemy mieć 
różne zdania, możemy nawet, jak przy tych ustawach, 
podchodzić… Państwo uważacie, że myśmy źle prze-
prowadzili posiedzenie komisji, a my uważamy, że 
dobrze. Ale to wszystko ma być w granicach kultury. 
Nie może być takiego zachowania jak to, co pan zro-
bił. Nie może być, naprawdę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: On nie powiedział…)
Jeszcze raz powtarzam: niech pan się uderzy 

w pierś i przeprosi. My, gdybyśmy byli złośliwi, to-
byśmy panu tyle rzeczy wytknęli… Ale my tego nie 
robimy. No i tyle. Bardzo proszę o zachowanie po-
wagi, Panie Senatorze.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Pan senator w jakim trybie?
(Senator Bogdan Klich: Ja muszę się odnieść… Ad 

vocem, przepraszam bardzo, ad vocem.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Bo nie powiedział… Nie powiedział.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ale przecież pan senator Klich 

wielokrotnie zabierał dzisiaj głos…
(Senator Aleksander Pociej: Ale ja nie zabierałem.)
W żadnym trybie tego się nie krytykuje…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, nie 

zabrałem ani razu…)
No, ale ja nie… Czy ja dałem panu…
Proszę państwa, był apel pana senatora Mamątowa, 

żebyśmy powstrzymali emocje i zachowywali się 
w sposób kulturalny.

(Głos z sali: I nie obrażali.)
I bardzo proszę… Ponawiam ten apel i również 

ja o to samo proszę. Proszę państwa również o to, 
żebyście państwo przestrzegali regulaminu. Żebyście 
zabierali głos wtedy, kiedy prowadzący obrady mar-
szałek poprosi o to. Nie może dochodzić do takiej 
sytuacji, do jakiej doszło w Sejmie, że wyszedł sena-
tor i bez zezwolenia mówił 5 minut… Mówię o panu 
senatorze…

(Senator Jerzy Fedorowicz: W Sejmie – senator?)
Nie może dojść do takiej sytuacji, jaka była 

w Sejmie… tu, w Senacie, że ktoś podchodził bez 
zezwolenia do mównicy i zabierał głos. No, a tak mie-

(Senator Marek Martynowski: Dziękuję, Panie 
Marszałku…)

Nie, wcześniej pan senator…
(Senator Robert Mamątow: Ale ja oddaję głos panu 

senatorowi.)
Pan rezygnuje z głosu, tak?
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Rozumiem.
Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ten wniosek był już przegłoso-

wany. Ale jeżeli pan chce go poddać pod głosowanie, 
to w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo 
proszę o 10 minut przerwy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ile?)
…10 minut przerwy, tak żeby było kworum.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Ogłaszam 15-minutową przerwę.
(Senator Stanisław Gogacz: Łaskawy pan mar-

szałek.)
(Senator Aleksander Pociej: W przeciwieństwie 

do waszego.)
(Rozmowy na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 09  

do godziny 15 minut 24)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Pan senator Martynowski. Pan się zgłaszał?
Ja bym chciał…
(Głos z sali: Mamątow.)
Pan senator Mamątow, proszę bardzo. W jakim 

trybie?
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, pan 

senator…)
Ale proszę bardzo mówić do mikrofonu, żeby się 

nagrało.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku, pan senator Klich zrobił coś 

niebywałego, proszę państwa. Wyszedł na mównicę 
i senatora, dla którego jest to pierwsza kadencja, który 
mógł państwu odpowiadać, że nie było to tematem 
rozmów w komisji, ale chciał państwu powiedzieć 
szczerze, co on myśli o tej ustawie, jak on ją widzi, 
i przedstawić… A pan Klich, pan senator Klich obra-
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(marszałek S. Karczewski) zupełnie zbyteczne. Bardzo też proszę – kieruję 
ten apel w stronę pana senatora Klicha – żeby-
śmy nie nadużywali formuły wniosku formalnego 
i w trakcie zgłaszania wniosku formalnego nie 
komentowali i ustawy, i pana senatora czy spra-
wozdania pana senatora, bo to jest niepotrzebne, 
naprawdę niepotrzebne. Bardzo o to proszę i jesz-
cze raz apeluję o powstrzymanie emocji i o zabie-
ranie głosu w takim zakresie, w jakim ten głos 
został udzielony.

Pan senator w jakiej formule?
(Senator Bogdan Klich: W formule sprostowania 

tego, co powiedział pan senator Mamątow.)
Dobrze. Proszę o sprostowanie.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, przypomnę, 
co powiedziałem.

Powiedziałem, że bardzo szanuję pana senatora 
sprawozdawcę. Tak?

(Głosy z sali: Tak!)
Powiedziałem, że szanuję go za jego zdolności 

intelektualne. Tak?
(Głosy z sali: Tak!)
Powiedziałem, że sprawozdanie jest sprawozda-

niem marnym. Tak?
(Głosy z sali: Tak!)
Powiedziałem, że sprawozdanie jest sprawozda-

niem marnym, ponieważ marne były obrady komisji. 
Tak?

(Głosy z sali: Tak!)
Tak.
(Wesołość na sali)
I podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. Nic 

więcej nie powiedziałem, uzasadniłem tylko w 2 
punktach, dlaczego uważam, że sprawozdanie nie 
mogło być lepsze: bo obrady były obradami marny-
mi… Tak?

(Głosy z sali: Tak! Tak, było.)
Dokładnie tak było.
W związku z tym oczekuję od pana senatora – 

jeżeli chce pan uchodzić, że tak powiem, w moich 
oczach za człowieka honoru – przeprosin za słowa, 
które pan powiedział. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Powiedzieć o kimś, 
że jest zły, to jest jednak obraza…)

(Senator Piotr Zientarski: To było ad personam.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak się mówi, żeś ty…)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dobrze.
Pan senator Martynowski w jakim trybie?

liśmy. No więc apeluję bardzo o to, proszę państwa, 
abyśmy wszyscy wzajemnie się szanowali i wszyscy 
przestrzegali regulaminu.

(Rozmowy na sali)
Widzę pana rękę. Udzielę panu głosu.
Pan senator Pociej. W jakim trybie?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: 

Sprostowania.)

Senator Aleksander Pociej:
Sprostowania tego, co powiedział pan senator 

Mamątow.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Szanowni Koledzy! Chciałbym 

tylko zwrócić uwagę, że pan senator Klich nie po-
wiedział tego tak osobiście, w stosunku do senatora 
sprawozdawcy…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nawet przeciwnie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii…, Panie 

Senatorze…)
…że jest marnym… Panie Senatorze Robercie, 

nie jest prawdą, że powiedział to tak osobiście, że 
pan senator jest marnym sprawozdawcą. Pan senator 
Klich powiedział – do czego, jak uważam, absolutnie 
ma prawo – tylko jedną rzecz. Powiedział, że jest to 
sprawozdanie… I do takiej oceny każdy z nas ma 
prawo. Powiedział, że w związku z tym, że była taka, 
a nie inna debata na temat tej ustawy, to sprawozdanie 
jest marne – w takim sensie, że zawartość naszej dys-
kusji w związku z trybem procedowania była marna.

(Rozmowy na sali)
I nikt, i nikt, nikt tutaj na sali – większości kole-

gów nie było – nikt nie skierował tego tak osobiście 
w stosunku do pana senatora, którego, jak zresztą 
koledzy powiedzieli przed chwilą…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo grzeczny ko-
lega.)

…każdy szanuje. Również ja w naszej komisji 
współpracuję z nim w bardzo wielu sprawach i bar-
dzo szanuję. Nikt, Panie Senatorze, nie mówił o panu 
jako o człowieku. Powiedzieliśmy o zawartości tego 
sprawozdania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Ja bym państwa bardzo serdecznie prosił: pro-

szę, byśmy nie komentowali swoich… Każdy z nas 
ma prawo do zabrania głosu i ja to respektuję, ale 
bardzo proszę, żebyście państwo nie komento-
wali pytań, odpowiedzi, wypowiedzi. Można się 
do nich odnieść, ale te komentarze są naprawdę 
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nielogicznego totalnie, totalnie nie… no, nie będę 

określał, ale totalnie…
Bardzo proszę, głosujemy nad tym wnioskiem 

pana senatora Klicha.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Klicha?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 24 – za, 52 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Proszę państwa, projekt tej ustawy, którą oma-

wiamy, został wniesiony przez rząd. Do prezentowa-
nia stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister sprawiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witam na posiedzeniu pana ministra Warchoła. 
Bardzo serdecznie witamy pana ministra.

Czy pan chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Nie.)
Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu, związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Są pytania.
Pan marszałek Borusewicz pierwszy. Proszę bardzo.
Później pan senator Augustyn.
A pana ministra zapraszam do mównicy.
(Rozmowy na sali)
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

mogę, tak?)
Tak. Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Wniosek był zgodny z regulaminem, wielokrotnie 

głosowałem nad takimi wnioskami.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cii…)
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, jakie są 

racje, które przemawiają za tą ustawą. To znaczy 
dlaczego chcecie przerwać kadencję Krajowej Rady 
Sądownictwa i tworzyć tak skomplikowaną dwuin-
stancyjną izbę? Jakie racje przemawiały za tą ustawą?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, pan senator…
Panie Ministrze, umówimy się na 3 pytania i 3 od-

powiedzi.

(Senator Marek Martynowski: W trybie formal-
nym. Szanowny Panie Marszałku, ja chciałbym zło-
żyć wniosek przeciwny…)

Ale momencik, bo ja jeszcze, wie pan… 
Przepraszam, Panie Senatorze, dlatego że…

(Senator Marek Martynowski: Ale był już wcze-
śniej wniosek pana Klicha…)

…będę chciał poprosić pana senatora, żeby jeszcze 
sformułował dokładnie ten wniosek.

Bardzo proszę, pan senator Klich. Bardzo proszę 
o precyzyjnie określenie swojego wniosku.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, wnoszę o ponowne skierowanie 
tego projektu ustawy do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma takiej 
możliwości.)

(Głos z sali: Jest.)
…i zarządzenie przerwy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma takiej 

możliwości.)
…ze względu na posiedzenie tej komisji. Taki jest 

wniosek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

No, nie ma takiej możliwości.
(Rozmowy na sali)
Do innej komisji można skierować. Ten wnio-

sek formalny jest… Panie Senatorze, nie można 
do tej samej komisji kierować, nie ma takiej moż-
liwości.

(Rozmowy na sali)
No, nie ma takiej możliwości, Panie Senatorze. 

No przecież…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Wykładnia legislatorów jest taka, że 

można…)
Że można?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze, taki wniosek poddam pod głosowanie, 

choć mnie się wydaje nielogiczny.
Pan senator.

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku, jeszcze raz. Składam wniosek 

przeciwny…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze.)
…do marnego wniosku pana senatora Klicha. 

(Oklaski)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jakie są racje przemawiające za tą ustawą? Bardzo 

dziękuję, Panie Marszałku, za to pytanie, bo ono 
otwiera naszą dyskusję dzisiaj, mam nadzieję, że bar-
dzo ciekawą. Racje te wyraził najlepiej pan sędzia, 
pan prezes Stępień w swoim wywiadzie, w którym 
wskazał, że mimo 25 lat, które minęły od zmian 
ustrojowych w naszym kraju, od 1989 r., nie było 
dobrej woli reformowania wymiaru sprawiedliwości. 
Nie zrobiono niczego pozytywnego w tym zakresie. 
Nie dokonano nawet podstawowej, rudymentarnej 
refleksji, kim powinien być sędzia w nowożytnym de-
mokratycznym państwie. Kim powinien być sędzia? 
Przedstawicielem narodu – orzeka w imieniu narodu, 
ale i ma legitymację od narodu. Nie ma legitymacji od 
samego siebie, od swoich kolegów, tylko od narodu. 
Naród jest pierwszą władzą, cała władza pochodzi od 
narodu – art. 4. I my nadajemy realny wymiar art. 4, 
zasadzie zwierzchności narodu. My, naród, dajemy 
władzę wszystkim – władzy ustawodawczej, wyko-
nawczej i sądowniczej.

Dlaczego ta ustawa? Konstytucja tego od nas wy-
maga. To, co do tej pory było, model korporacyjny, 
było niezgodne z konstytucją. Cała władza pocho-
dzi od narodu, a nie od sędziów, dlatego zrywamy 
z sędziokracją, nadajemy realny kształt demokracji 
i zasadzie zwierzchności narodu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dobrze.)
Drugie pytanie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Stępień słucha…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, proszę 

państwa…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale Stępień słucha 

tego.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, pan ma donośny głos, ale proszę tego nie 
nadużywać.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja…)
Następne pytanie, dlaczego przerywamy kadencje 

członków Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie 
Krajowej Rady Sądownictwa mają w tej chwili tzw. 
kadencje indywidualne, które zostały uznane przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. 
Kadencje te zostały wypracowane uchwałą Krajowej 
Rady Sądownictwa z 2001 r. Jak to wynika z opinii 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Tak jest.)

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, ja oczywiście czerpię dane 
z internetu…A więc po pierwsze, chciałbym po-
twierdzenia. Czy państwo rzeczywiście jesteście 
autorami tabeli, która pokazuje, że w innych krajach, 
bez dodatkowej kontroli niezależnych czynników 
związanych z samym środowiskiem sędziowskim, 
dokonywane są nominacje sędziowskie? I jak pan 
się odnosi – jeżeli to prawda, jeżeli to państwo je-
steście autorami tej tabeli – do kontrtabeli, którą 
Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła, zadając 
kłam temu, co państwo tam pokazywaliście, jeżeli 
to wasze… To po pierwsze.

Po drugie, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, 
czy… Dlaczego niektóre decyzje rady, która działa 
na wniosek zgromadzenia, nie będą mogły podlegać 
zaskarżeniu? Nie uzyskałem odpowiedzi, więc adre-
suję to do pana. Dlaczego tak naprawdę wygasza się 
kadencję rzecznika dyscyplinarnego?

Żeby ułatwić odpowiedź na pytanie dla pana 
marszałka, proszę powiedzieć, czy to prawda, że 
jeśli chodzi o tempo rozpatrywania spraw admini-
stracyjnych, to jesteśmy w czołówce Europy, a je-
żeli chodzi o rozpatrywanie spraw innego typu, 
to plasujemy się wyżej niż np. Włochy, Francja 
i wiele innych krajów. Prosiłbym, żeby podać te 
statystyki.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Jest jeszcze ktoś? Bo to było drugie pytanie?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

jest senator Zientarski.)
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, zapytam wprost. Czy racje pana 

ministra magistra Ziobry i pańskie, jako doktora nauk 
prawnych, są pana zdaniem na tyle ważkie, ażeby 
totalnie ignorować stanowisko Rady Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w spra-
wie projektowanych zmian ustawowych dotyczących 
władzy sądowniczej – Kraków, 8 maja 2017 r.? Czy 
wy uważacie, że te autorytety – to m.in. alma mater 
również pana ministra – są zupełnie… No, dlaczego 
one są ignorowane po prostu? Czy dla was one prze-
stały już być autorytetem?

(marszałek S. Karczewski)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Patologicznym, bo żaden organ nie może zawłasz-
czać, uzurpować sobie władzy tak, jak mieliśmy to 
w 2001 r…

(Senator Mieczysław Augustyn: Minister sprawie-
dliwości też nie.)

…kiedy to doszło poprzez uchwałę do zawłaszcze-
nia kompetencji władzy ustawodawczej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przede wszystkim 
to minister sprawiedliwości…)

Następne pytanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę o powstrzymanie się od 
komentarzy.)

(Senator Czesław Ryszka: Ty się znasz na prawie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czy to jest ta-

kie trudne?)
Następne było pytanie pana senatora Augustyna. 

Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi 
o tę tabelę, to możemy powiedzieć, że jesteśmy jej au-
torami. Z dumą przyznajemy się do tej tabeli. I chciał-
bym w tej chwili usunąć wszelkie wątpliwości, które 
pojawiły się w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi 
o tę tabelę i kontrtabelę. Mianowicie odwołam się do 
komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z 10 kwietnia 2017 r., w którym 
Komisja Europejska w bardzo przydatnym dla nas ra-
porcie pokazuje różne modele powoływania sędziów. 
I co z tego wynika? Mianowicie mamy do czynienia 
z różnorakimi sposobami wskazywania kandydatów 
na sędziów i powoływania sędziów do krajowych rad 
sądownictwa w tych krajach, które mają te rady. No, 
np. Austria nie ma rady sądownictwa, Niemcy nie 
mają rady sądownictwa, Czechy również nie mają. 
Niemniej jednak w tych krajach, które już posiadają 
krajowe rady sądownictwa, modele są najrozmait-
sze. I tak oto np. w Danii, jak wskazuje Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie 
z 5 maja 2017 r., Rada Administracji Sądowej składa 
się z 11 członków: 8 przedstawicieli sądów, w tym 5 
sędziów wskazywanych przez przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości, 1 prawnika i 2 przedstawi-
cieli społeczeństwa o szczególnych kwalifikacjach 
kierowniczych i społecznych…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
…chociaż – uwaga – formalnie wszyscy ci człon-

kowie są powoływani przez ministra sprawiedliwości.
(Senator Mieczysław Augustyn: Formalnie.)
Weźmy przykład Szwecji, gdzie również jest mo-

del bardzo podobny do modelu duńskiego.
(Senator Piotr Zientarski: Formalnie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Formalnie.)
Rada funkcjonuje w oparciu o akt o formie rządu 

z 28 lutego 1974 r. – jest to część szwedzkiej kon-
stytucji – i ustawę nr 1390 z 2010 r. o powoływaniu 

prof. Dobrowolskiego, wówczas doszło do ingeren-
cji w proces ustawodawczy ze strony organu, któ-
ry nie ma tego rodzaju uprawnień. Krajowa Rada 
Sądownictwa nie ma uprawnień do poprawiania 
konstytucji. Z konstytucji już wtedy, w 2001 r., ja-
sno wynikało, że kadencje nie mogą być kadencjami 
indywidualnymi. To jest kadencja grupowa. Mieliśmy 
zresztą pewien precedens, a mianowicie przypadek 
pewnego sędziego, który rozpoczął kadencję uzupeł-
niającą… Nie pamiętam, do 4 lat brakowało mu chyba 
roku czy 2 lat. I rozpoczął tę kadencję uzupełniającą. 
To był bodajże sędzia z Lublina. Tymczasem w 2001 r. 
mieliśmy do czynienia z sytuacją niebywałą, kiedy to 
Krajowa Rada Sądownictwa swoją własną uchwałą, 
jednozdaniową, z załączoną opinią prof. Trzcińskiego, 
stwierdziła, że od tej pory będą kadencje indywidu-
alne. No to jest coś takiego, jak gdyby nagle Senat 
stwierdził, że oto będziecie państwo senatorami doży-
wotnio, bo tak to sobie ustalił i załączył do tego opinię 
prof. X. Przecież to jest absurd. Dlatego Trybunał 
Konstytucyjny w tym roku przywrócił należyty stan 
rzeczy, postawił kota na nogach, a nie na głowie, jak 
to do tej pory było. I dlatego konieczna jest interwen-
cja ustawodawcy w postaci wprowadzenia kadencji 
zbiorowej, co niniejszym czynimy. Ale żeby to wpro-
wadzić, trzeba wygasić mandaty obecnych członków 
Krajowej Rady Sądownictwa.

To jest jeden argument, bardzo istotny, ale jest 
jeszcze drugi argument, który związany jest z tym, co 
powiedziałem przed chwilą. Trybunał Konstytucyjny 
bodajże w wyroku z 2007 r. stwierdził, że jest do-
puszczalne wygaszenie mandatów w sytuacji, gdy 
przemawiają za tym ważkie argumenty natury 
ustrojowej. Jakie to są ważne argumenty natury 
ustrojowej? Czytamy o tym w jednej z opinii. Pan 
prof. Banaszak wskazuje, że argumentami, które 
przemawiają za skróceniem kadencji, jest właśnie 
zmiana modelu sądownictwa z korporacyjnego na 
model demokratyczny, jeżeli chodzi o powoływanie 
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, i nadanie 
realnego wymiaru zasadzie zwierzchności narodu.

(Senator Mieczysław Augustyn: PiS się zna…)
To są argumenty przemawiające za tym, aby wy-

gasić mandaty obecnych sędziów Krajowej Rady 
Sądownictwa. Wyraźnie czytamy w opinii, że samo 
ujednolicenie legitymacji demokratycznej wybranych 
członków Krajowej Rady Sądownictwa i realizacja 
zasady suwerenności narodu stanowi ten ważny in-
teres publiczny i jest przynajmniej tak samo ważne, 
jak przesłanki uznane w wyżej wskazanym wyroku 
z 2007 r. Trybunału Konstytucyjnego za wystar-
czająco uzasadniające wygaszenie mandatu w trak-
cie kadencji; chodzi tu bowiem o wyeliminowanie 
stanów faktycznych o charakterze patologicznym. 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) I my w tym właśnie kierunku poszliśmy z naszą 
poprawką, przewidując, że tylko…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przepraszam bardzo.
Panie Senatorze – teraz już mówię do pana, Panie 

Senatorze Augustyn – dlaczego pan przeszkadza? 
Dlatego, że pan nie ma racji, czy dlatego, że pan ma 
rację?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dlatego, że ma rację.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Mam rację.)
To dobrze, ale proszę powstrzymać się od komen-

tarzy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jakby nie miał racji, 

toby nie przeszkadzał.)
A ja uważam, że my… Dobrze, nie będę… Bardzo 

proszę, Panie Senatorze, o ciszę. To naprawdę prze-
szkadza. Czy pan wie o tym, że to przeszkadza?

(Senator Jerzy Fedorowicz: A ja też przeszka-
dzam.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 
przepraszam, ale starałem się uwypuklić z wypowie-
dzi pana ministra to, co…)

No dobrze, ale to nie jest…
(Senator Mieczysław Augustyn: …co wskazuje na 

kłamliwość pierwszej części wypowiedzi.)
…pana zadanie w tej chwili. Teraz słuchamy, 

a później będzie debata.
(Senator Czesław Ryszka: Prawda boli.)
Może pan dwukrotnie zabrać głos. Będzie 15 mi-

nut, zachęcam, proszę się zapisać.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale przekłamanie…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku…)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
W §44 czytamy, iż OBWE odnosi się do Hiszpanii 

jako do kraju wzorcowego – na jego podstawie my 
ustalamy nowy model powoływania sędziów do 
Krajowej Rady Sądownictwa – wskazując, że jedy-
na różnica polega na tym, że tylko ze środowiska 
prawniczego mogą pochodzić kandydaci. I tak też 
uczyniliśmy – kandydaci będą mogli pochodzić tylko 
ze środowiska prawniczego, z żadnych innych gre-
miów, organów. To tyle, jeżeli chodzi o standardy 
europejskie.

Powoływałem się jeszcze na komunikat Komisji 
Europejskiej. Chciałbym wskazać 3 kraje: Szwecję, 

sędziów sądów powszechnych. Zgodnie ze stanowią-
cym część szwedzkiej konstytucji aktem o formie 
rządu sędziów zawodowych powołuje rząd. Wysoki 
Senacie, w Szwecji sędziów powołuje rząd, który 
przy obsadzaniu stanowisk sędziowskich powinien 
kierować się wyłącznie obiektywnymi przesłankami, 
takimi jak zasługi oraz kwalifikacje.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale na wniosek 
rady!)

To jest rozdział 11 §6.
Zgodnie z ustawą w sprawie mianowania stałych 

sędziów sędziowie wszystkich sądów powoływani są 
na swój urząd przez rząd po zasięgnięciu opinii Rady 
Nominacji Sędziowskich.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale na wniosek.)
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie, na wniosek.)
Rada Nominacji Sędziowskich składa się 

z 9 członków, wybieranych na 4-letnią kadencję – to 
jest §4 ustawy – przy czym 5 członków musi być 
aktualnymi lub stałymi sędziami, 2 członków musi 
być prawnikami działającymi poza sądownictwem, 
1 musi być adwokatem, a pozostałych 2 członków re-
prezentuje społeczeństwo. Każdy członek musi mieć 
osobistego zastępcę. Sędziowie są wskazywani przez 
sądy, a następnie powoływani do rady przez rząd. 
Rząd może jednak odmówić…

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
…powołania do rady sędziego wskazanego przez 

sąd.
(Senator Piotr Zientarski: Ale są wskazywani!)
Aby umożliwić rządowi realny wybór, sądy zwy-

kle wskazują więcej niż jednego kandydata na miej-
sce. Rząd powołuje sędziego w dalszej procedurze 
określonej w §6–11. To jest model skandynawski. 
W modelu germańskim w ogóle nie ma rad. W mo-
delu skandynawskim są takie rady, jak tutaj widać. 
I jest też model hiszpański, na którym my się właśnie 
opieramy, co docenia Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, wskazując, że…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Na ostatnim miejscu 
są Kortezy.)

Jak widać, art. 44 niniejszej opinii wskazuje, że 
rząd odnosi się do modelu hiszpańskiego jako przy-
kładu kraju, gdzie sędziów i członków stosownego 
organu samorządu wybiera parlament. I tutaj rzeczy-
wiście jest mowa o tym, jak ta procedura wygląda, 
a następnie, w konkluzji, podkreśla się, że należy 
jednak zważyć, iż nikt inny jak tylko samo środo-
wisko prawnicze może przedstawiać kandydatów na 
sędziów do rady.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A u nas odwrotnie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
(Senator Janina Sagatowska: Proszę nie przeszka-

dzać.)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wadzić, żeby przynajmniej sami siebie nie oskarżali. 
Bo sądzić nadal się będą sami, ale oskarżać raczej nie. 
Tutaj trzeba wprowadzić model nieco bardziej zba-
lansowany, oparty na zasadzie checks and balances, 
tak żeby ci rzecznicy dyscyplinarni nie pochodzili 
z wyboru kolegów. W związku z tym konieczne jest 
wygaszenie kadencji rzeczników dyscyplinarnych.

Jeżeli chodzi o tempo rozpoznawania spraw, je-
żeli chodzi o statystyki, że jest u nas tak dobrze, tak 
szybko sprawy się toczą… No, zapytajmy o to przed-
siębiorców, zapytajmy o to ludzi, którzy na co dzień 
z sądami się spotykają. Ja z ostatnich raportów znam 
raport Doing Business, który wskazuje na tempo roz-
poznawania spraw w naszym kraju, materiały praw-
no-porównawcze dotyczące chociażby dochodzenia 
roszczeń umownych. Kilka lat temu sporządzano tego 
typu analizy i wyszło, że to trwa ponad 800 dni, tym-
czasem na Litwie, zdaje się, trwa to dwieście kilka 
dni. Tak że tego typu raporty są obecne w przestrzeni 
publicznej i mogę na piśmie odpowiedzieć szczegóło-
wo, opowiedzieć o tych raportach, do których myśmy 
mieli dostęp.

Jeżeli chodzi o te raporty, to chciałbym też zwrócić 
uwagę na jedną kwestię i znów się odwołać do pana 
sędziego Stępnia, który wskazał problem w polskim 
wymiarze sprawiedliwości. Mianowicie bardzo traf-
nie pan sędzia wskazuje, że my… To znaczy na pyta-
nie, skąd ten kryzys, to niedomaganie, wręcz zapaść 
wymiaru sprawiedliwości, pan sędzia odpowiada: 
„Myśmy zostawili na boku samego sędziego, dbając 
tylko o to, aby coraz więcej zarabiał. Skupiliśmy się 
także na ogadżetowywaniu sądów. Mówię to jako 
ktoś, kto przez 10 lat funkcjonował w latach siedem-
dziesiątych w sądownictwie powszechnym”. Czyli 
coraz większe zarobki i coraz większe ogadżetowy-
wanie sądów. Absolutnie pan sędzia ma rację.

Odwołam się znów do statystyk CEPEJ. Rada 
Europy podaje w swoich statystykach, że w Polsce 
tylko w latach 2012–2014, Szanowni Państwo, wy-
datki na sądownictwo wzrosły o 18%. Czy za tym 
poszła szybkość rozpoznawania spraw? To jest py-
tanie retoryczne.

(Senator Mieczysław Augustyn: Koszty.)
Kolejne dane. Jeżeli chodzi o ów CEPEJ, jesteśmy 

na piątym miejscu, jeżeli chodzi o wydatki, PKB na 
głowę mieszkańca. W tej chwili jest to 0,35%, pod-
czas gdy inne kraje, Austria, Niemcy, które zresztą 
nie mają rad, mają dużo niższe wydatki. Tak że tak 
to wygląda.

Odwołam się do trzeciego raportu, sprzed kil-
ku lat, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, któ-
ry powtórzyliśmy, nie dając wiary tym wynikom, 
bodajże z 2013 r. Mianowicie Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości, Szanowni Państwo, zbadał, jak to 
jest z tymi asystentami. Ogadżetowywanie sądów, 
to o czym mówi pan sędzia Stępień. Coraz więcej 

o której już mówiłem, Irlandię i Słowenię, które… 
Zgodnie z tym raportem, są to 3 kraje – podobnie 
Holandia, Litwa, Łotwa i Austria – w których w ra-
zie niepowołania sędziego nie wszczyna się kontro-
li sądowej. Dodatkowo te 3 kraje, czyli Słowenia, 
Irlandia i Szwecja… Irlandia i Szwecja, przepraszam, 
mają system, w którym organ wykonawczy może 
odrzucić kandydata i wybrać dowolnego innego kan-
dydata, który mu się podoba. To jest model irlandz-
ko-szwedzki. A jak wygląda powoływanie sędziów 
w Niemczech? Sędzia zgłasza się do ministra sprawie-
dliwości, a minister sprawiedliwości, bez zasięgnięcia 
opinii jakiejkolwiek rady, powołuje danego sędziego 
bezpośrednio, wskazuje, kto będzie sędzią. Ani rada 
do sprawy wyboru sędziów, ani rada do spraw no-
minacji sędziowskich nie uczestniczy w procedurze 
powołania sędziego w Niemczech. Tak wygląda ten 
model. A jeżeli chodzi o sąd najwyższy w Niemczech, 
to w połowie jest on wybierany przez ministerstwa 
sprawiedliwości poszczególnych landów w liczbie 16 
i 16 przedstawicieli Bundestagu. Czyli ministrowie 
wraz z politykami wybierają sędziów sądu najwyż-
szego w Niemczech. Taki mamy model w Niemczech.

Jeżeli chodzi o tabelkę i kontrtabelkę, to sądzę, że 
wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wyczerpał kłam-
stwa…)

Pan senator – przepraszam, nie zapisałem sobie 
godności, przepraszam najmocniej – zapytał o to, 
dlaczego niektóre decyzje rady nie będą podlegać 
zaskarżeniu. Panie Senatorze, art. 31d reguluje tę kwe-
stię. Chodzi tutaj tylko o te tzw. ułamkowe uchwały 
rady. Uchwała in gremio rady zawsze będzie mogła 
podlegać zaskarżeniu. Chodzi o uchwały poszczegól-
nych zgromadzeń.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dlaczego?)
Dlaczego? No dlatego, żeby wprowadzić pewną 

elementarną operatywność, tak aby nie wszystko było 
skarżone. Inaczej byśmy mieli do czynienia z syste-
mem przeładowanym niczym choinka różnego rodza-
ju odwołaniami od odwołań, odwołaniami od decyzji 
cząstkowych. Nie ma sensu wprowadzać tego typu 
rozwiązania. Rada musi mieć charakter operatyw-
ny, w związku z czym jest możliwa zaskarżalność 
uchwały, ale tej podejmowanej gremialnie.

Kolejne pytanie dotyczyło…
(Senator Mieczysław Augustyn: …wygaszenia ka-

dencji rzeczników.)
…wygaszenia kadencji rzeczników dyscyplinar-

nych. Tak, to jest związane z projektowaną prze-
budową modelu dyscyplinarnego w postępowaniu 
dyscyplinarnym dotyczącym sędziów. My ten model 
krytykujemy, bo sędziowie sami siebie powołują, sami 
siebie sądzą, sami siebie awansują. My chcemy wpro-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Senator Mieczysław Augustyn: Sądy ludowe. 
Sądy ludowe.)

Mamy tutaj OSR, w których wiele innych organi-
zacji się wypowiadało, jedne opinie są pozytywne, 
drugie są negatywne… Żyjemy w społeczeństwie 
otwartym, pluralistycznym, gdzie jest wolność dys-
kusji, wolność debaty, każdy może opiniować, co mu 
się podoba. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Trzeba sobie jeszcze 
zdawać sprawę z pewnych kwestii, jak się zostaje 
ministrem.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze raz apeluję o powstrzymanie się od zby-

tecznych komentarzy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To proszę, żeby 

pan minister nie dyskredytował Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.)

Może pan…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To zwyczajne nad-

użycie.)
Panie Senatorze, proszę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo, ja 

nie będę wysłuchiwał takich tekstów…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …od człowieka, który 

skończył Uniwersytet Warszawski…)
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo, pan senator Libicki. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …w nie najlepszym 

terminie.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale ma pan rację, bo nasz uniwersytet 

skończył minister Ziobro.)
(Głos z sali: Może nie do końca…)
Panie Senatorze, nie dał pan… Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam. Dziękuję 

bardzo.)
(Senator Jerzy Fedorowicz wychodzi z sali obrad)
Ciekawe, jak byśmy wyglądali, gdyby wszyscy 

senatorowie nagle zaczęli się tak zachowywać.
(Głos z sali: Ale to było sprowokowane przez mi-

nistra.)
(Senator Grażyna Sztark: Ale trochę szacunku.)
(Senator Piotr Zientarski: Mniej cynizmu.)
No nie, proszę państwa… Dobrze, przepraszam.
Pan senator Libicki, bardzo proszę.
(Senator Grażyna Sztark: To było kompromitu-

jące.)

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja od pewnego 

czasu obserwuję pewne dosyć zaskakujące zjawisko. 

gadżetów, coraz więcej asystentów. I jakie są tego 
wyniki? No, niezbyt zadowalające. A dlaczego? Od 
2006 r. liczba asystentów w sądach wzrosła o 100%. 
A ostatnim ministrem sprawiedliwości, który po-
czynił tak wielkie nakłady na sądy, był kto? Pan 
minister Zbigniew Ziobro w 2006 r. On w ostatnim 
okresie poczynił największe wydatki na asystentów, 
wydatki na sądownictwo w skali ostatnich kilku lat, 
kilkunastu lat. Jakie są tego efekty? Efekty tego są 
takie, że środki mamy niestety zmarnotrawione przez 
nadzwyczajną kastę, Szanowni Państwo.

Które sądy pracują najwolniej? Najwolniej pra-
cują te sądy, w których jest najwięcej asystentów 
– tak wynika z owego raportu Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości. Te sądy, w których jest najwięcej 
asystentów, pracują najwolniej. Nic dodać, nic ująć.

Tak że pełna zgoda z panem sędzią Stępniem. 
Dość dodatkowych wydatków, dość ogadżetowywa-
nia sądów, przywracamy etos pracy, przewracamy 
etos służby. I należy spojrzeć ergonomicznie na wy-
miar sprawiedliwość – jest to usługa, którą obywa-
tel ma otrzymać. A zamiast kolejnych funduszy za 
2 lata… Jak rozumiem, będzie to kolejne 18%. Itd.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Zientarskiego, dotyczące stanowiska rady wydziału 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, to oczywiście 
nie kwestionujemy prawa…

(Senator Piotr Zientarski: Zakwestionowaliście.)
…uprawnienia wydziału, rady wydziału prawa UJ 

do podejmowania uchwał.
(Senator Piotr Zientarski: Jest uprawniona. 

Zakwestionowaliście merytoryczną zawartość.)
Każda rada wydziału prawa może podjąć sobie 

uchwałę w dowolnej sprawie, jaka jest przedmiotem 
życia publicznego, życia naukowego. Ale dlaczego 
ma ona nas wiązać? Nas wiąże legitymacja udzielona 
przez naszych wyborców.

(Senator Piotr Zientarski: Tak, oczywiście.)
Nas wiąże wola narodu, wola obywateli i wola 

społeczeństwa. Rada wydziału prawa UJ nie jest 
żadnym organem reprezentatywnym polskiego spo-
łeczeństwa, z którym my…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Rozum jest organem.)
…mielibyśmy w sposób wiążący…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bo ja jestem 

z Krakowa. Rozum!)
…z którym mielibyśmy się wiązać i na którym 

mielibyśmy polegać jako na jakiejś prawdzie obja-
wionej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To ciekawe! I mówi to 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.)

Jest wiele różnych organów doradczych, gremiów, 
które mogą opiniować, wypowiadać się w tym pro-
cesie.
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(senator J.F. Libicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dobrze, Panie Senatorze, pan zrobił, bo trzeba 
unikać piętrowych pytań. Jeżeli grupujemy pytania 
od 3 osób, to może raczej po jednym… A ponowne 
zadawanie pytań jest oczywiście możliwe.

(Senator Jan Rulewski: To jedno pytanie za 
dużo…)

To teraz proszę pana senatora Zientarskiego. I na 
tym zamkniemy serię pytań.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, pan się powoływał dwukrotnie na 

pana sędziego Stępnia, stwarzając wrażenie, że pan 
sędzia akceptuje te zmiany. Czy rzeczywiście pan sę-
dzia Stępień akceptuje zmiany, jakie wyście wprowa-
dzili? I czy pan ma prawo w tej sytuacji powoływać 
się na niego w kontekście waszych zmian? Bo tu cho-
dzi o kontekst waszych zmian, a nie o krytykowanie. 
Ja też krytykowałem i krytykuję sądownictwo, cho-
ciażby problem, jak pan to nazwał, ogadżetowiania, 
czyli tych asystentów, i pan o tym wie, że jestem… 
Ale to nie oznacza, że jestem za tego rodzaju sytuacją. 
To było pierwsze pytanie.

Drugie. Przywołuje pan model hiszpański. Pytam: 
czy w modelu hiszpańskim również powołuje się… 
zgłasza się przedstawicieli zawodu prokuratorskiego? 
Bo z tego, co wiem, to nie, a pan mówi, że tu jest pełna 
analogia. I jeśli już jesteśmy przy Hiszpanii, żeby to 
było kompatybilne…

(Sprzężenie mikrofonu)
Czy w rankingu niezawisłości sędziowskiej, bo 

taki jest, to wiem… Dzisiaj było spotkanie m.in. 
z sędzią Żurkiem, który mówił, że istnieje ranking 
właśnie niezawisłości sędziowskiej i o tym, jak ona 
jest realizowana. Hiszpania zajmuje jedno z ostat-
nich miejsc, jeśli chodzi właśnie o ocenę europejskich 
organów i jeśli chodzi o realizację niezawisłości sę-
dziowskiej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył…
(Senator Piotr Zientarski: Na razie tyle.)
Dziękuję.
Panie Ministrze, seria pytań od 3 senatorów.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki zwrócił się z pytaniem o in-

cydenty z udziałem sędziów. Panie Senatorze… Czy 

Otóż co jakiś czas przez różne media, szczególnie 
przez media publiczne, są nagłaśniane pewne incy-
denty o charakterze karnym z udziałem sędziów, a na-
stępnie przedstawiciele obecnej większości rządowej, 
że tak powiem, w oparciu o te incydenty mówią wła-
śnie o najwyższej kaście, która jest uprzywilejowana 
itd., itd. Wydaje mi się, że, tak jak w każdej takiej 
sytuacji, nie wolno z incydentu wyprowadzać daleko 
idących uogólnień. 

W związku z tym, ponieważ ja ani nie jestem 
prawnikiem, ani nie jestem członkiem Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, chciałbym pana 
zapytać, ilu w Polsce jest orzekających sędziów i ile 
postępowań dyscyplinarnych w roku 2016 było pro-
wadzonych w stosunku do sędziów. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zgodnie z zasadą poprosimy jeszcze o pytanie 

pana senatora Rulewskiego.
(Senator Czesław Ryszka: Wrócił.)

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, rzeczywiście jest coś na rzeczy… 

Stąd prośba o takie samoograniczanie się co do wyklu-
czania ludzi z narodu. Pan przynajmniej 2 grupy wy-
łączył. Jest pytanie: jakie kolejne grupy pan z narodu 
wyłączy? Pan wyłączył w tej chwili profesorów, inni 
wyłączają aktorów, jeszcze inni wykluczają przynaj-
mniej parę milionów głosujących na inne partie niż PiS.

(Senator Czesław Ryszka: Trzeba wykluczyć oby-
wateli, których nazwiska zaczynają się na literę „r”.)

Pytanie jest takie: ilu w końcu naród liczy praw-
dziwych Polaków? Czy pan to policzył? Czy czasem 
nie spadniemy w klasyfikacji narodowej na ostatnie 
miejsce w świecie? Czy nie skreślą nas z różnych list 
referencyjnych?

Teraz drugie pytanie. Panie Ministrze, nie odma-
wiam innego spojrzenia na różne instytucje prawa, 
ale chciałbym zapytać, dlaczego pan jako minister 
i pańscy koledzy nie wykonali dyspozycji prezesa PiS, 
który powołuje się na przesłanie narodowe, iż w tych 
zmienionych sądach i Krajowej Radzie Sądownictwa 
nie powinni zasiadać obywatele PRL i ludzie niemo-
ralni? Tak to napisał. Gdzie to jest w ustawie zapisa-
ne? Czy zatem będzie lustracja w kontekście czasu 
urodzenia? Podział na tych, co się urodzili czy zdobyli 
wykształcenie w PRL, i na tych, co zrobili to potem?

Panie Ministrze, trzecie pytanie może zadam póź-
niej, jak pan odpowie – pozytywnie – na te dwa.



253
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Może dokoń-
czymy, pozwolimy…)

(Senator Aleksander Pociej: Nie, ale komuś cały 
czas…)

(Głos z sali: Panu ministrowi.)
(Senator Aleksander Pociej: Panu ministrowi… 

Nie. Albo panu ministrowi, albo… Cały czas coś 
dźwięczy, to dosyć przeszkadza.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, zrozumiałem komunikat. Wyjaśnimy 
sprawę.)

Panie Senatorze, odpowiadam, że to nie mój te-
lefon.

(Senator Czesław Ryszka: To ta wiertarka, co tu-
taj…)

(Senator Aleksander Pociej: Czyj, proszę pań-
stwa…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Niech ktoś za-

bierze…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, już działamy. Pan minister mówi dalej. Proszę 
bardzo.)

Dalej: orzeczono karę usunięcia z zajmowanej 
funkcji – 0 spraw; orzeczono karę przeniesienia 
na inne miejsce służbowe – 3 sprawy; orzeczono 
karę złożenia z urzędu – 3 sprawy; orzeczono 
zawieszenie podwyższenia uposażenia – 2 spra-
wy; odstąpiono od wymierzenia kary – 4 sprawy; 
uniewinniono – 9 spraw; i umorzono w zakresie 
kary – 7 spraw.

Na tym ostatnim punkcie chciałbym się zatrzy-
mać – umorzenie w zakresie kary. Art. 108 §2, szczę-
śliwie już niefunkcjonujący w przestrzeni publicz-
nej, w obrocie prawnym, to przepis furtka, furtka 
na bezkarność. Usunięty przez nas. Jego historię 
dość dobrze znam. Byłem wtedy asystentem rzecz-
nika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, 
który w 2007 r. wystosował pismo do ówczesnego 
prezesa Krajowej Rady Sądownictwa, iż przychodzą 
do niego obywatele, skarżąc się właśnie na tę furtkę 
na bezkarność.

(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest nieaktualne.)
Dlaczego? Ponieważ uzyskiwano pozytywne roz-

strzygnięcia przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, z którymi obywatele wracali do naszego 
kraju, chcąc wyegzekwować konsekwencje wobec 
sędziego winnego naruszenia konwencji, za którego 
Polska musiała w efekcie zapłacić odszkodowanie. 
I co się okazywało? Że nie ma takich możliwości, 
bo czyn się już przedawnił. 2 lata. Po 2 latach nie 
można orzekać o karze. Niebywały przywilej, który 
posiadała tylko grupa sędziów, tylko sądownictwo 
posiadało ten przywilej.

Jak dalej wygląda statystyka? To są te sprawy, 
które wpłynęły, i te rozstrzygnięcia… Generalnie…

można wyprowadzać z tego jakieś uogólnienia? 
Czarne owce zdarzają się w każdym środowisku. 
I krzywdzenie… Byłoby krzywdzące dla środo-
wiska twierdzenie, że wszyscy tak postępują – bo 
nie. Jest mnóstwo uczciwych sędziów, rzetelnie wy-
konujących codziennie swoją pracę, którzy ponad 
miarę przyjmują na siebie różne obowiązki związa-
ne chociażby z nierównym podziałem pracy… I do 
tego zdążamy. Zdążamy do równego rozkładu czasu 
pracy i w ślad za tą reformą fundamentalną, czyli 
zmianą modelu, pójdą dalsze reformy związane 
właśnie m.in. z równomiernym rozkładem czasu 
pracy itd., ograniczeniem kognicji, uproszczeniem 
procedur…

(Sprzężenie mikrofonu)
Czy te przypadki o czymś świadczą? Świadczą 

o niewydolnym modelu postępowania dyscyplinar-
nego. Jeżeli bowiem mamy do czynienia z sytuacją, 
w której sędzia podejrzany o kradzież części do wier-
tarki orzeka przez pół roku, wydaje jeszcze kilkana-
ście orzeczeń, to jest coś nie tak. Jeżeli mówimy o sy-
tuacjach, w których po 10 lat toczy się postępowanie 
dyscyplinarne, następnie sędzia przechodzi w stan 
spoczynku i w ostateczności ukarany jest bardzo ła-
godną karą przez Sąd Najwyższy jako ostateczną 
instancję dyscyplinarną z takim oto uzasadnieniem, 
że on już dość się nacierpiał przez te 10 lat, aby być 
surowo ukarany, no to coś jest nie tak. Jeżeli uza-
sadnieniem jego łagodnego traktowania przez sąd 
dyscyplinarny jest twierdzenie, że jego już osądziła 
opinia publiczna, więc nie wymierzajmy mu kary 
adekwatnej do stopnia zawinienia, no to jest coś nie 
tak. Dlaczego? Bo są równi i równiejsi. To świadczy 
o tym, że są równi i równiejsi. Twierdzenie, że opinia 
publiczna go osądziła, jest właśnie emanacją tego 
twierdzenia, bo gdyby to był zwykły Polak, zwykły 
Kowalski, tzn. nieznany szerszej opinii publicznej, to 
rozumiem, a contrario, że uzyskałby karę adekwatną 
do stopnia zawinienia, gdyż opinia publiczna swego 
osądu nie byłaby w stanie wydać, jako że nie byłby on 
znany w przestrzeni publicznej. Tutaj jest patologia.

Dlatego też przejdę do drugiego pytania…
(Sprzężenie mikrofonu)
…do pytania o statystyki. Bardzo dziękuję za 

to pytanie, Panie Senatorze. Z 2015 r… Ilu mamy 
sędziów? Około 10 tysięcy. Ile mamy postępowań 
dyscyplinarnych? W 2015 r. wszczęto postępowanie 
dyscyplinarne w 50 sprawach, umorzono postępowa-
nie dyscyplinarne w 11 sprawach…

(Sprzężenie mikrofonu)
…sądy dyscyplinarne wydały następujące orze-

czenia: upomnienie – 17 spraw; nagana – 18 spraw…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, ja 

mam wniosek formalny…)
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Jeżeli zaś chodzi o pytanie drugie… Przykro mi, 
Panie Senatorze, ale nie zrozumiałem tego pytania. 
Trudno mi się do niego odnosić.

(Senator Janina Sagatowska: Jest nielogiczne.)
Jest to pytanie, powiedziałbym, o charakterze 

politycznym, na które… Ja nie jestem politykiem, 
nie znam na nie odpowiedzi, trudno mi się tutaj wy-
powiadać. Zresztą to jest na zasadzie relata refero, 
ktoś inny coś powiedział i pan profesor… pan senator 
cytuje… Ja nie wiem, szczerze… Tak że proszę mi 
wybaczyć, ale przejdę do kolejnego pytania.

Pan senator Zientarski zwrócił się z pytaniem 
o opinię pana prof. Stępnia odnośnie do naszych 
zmian. Tak, Panie Senatorze, pełna zgoda. Z infor-
macji, które posiadam, wynika, że pan sędzia jest 
krytyczny wobec naszej nowelizacji, projektu nowe-
lizacji, ale to wcale nie oznacza, iż nie…

(Senator Piotr Zientarski: Jego argumenty nie idą 
w tym kierunku.)

…nie jesteśmy zbieżni w diagnozie. Diagnoza jest 
taka sama – w opinii, jak rozumiem, również pana 
senatora – czyli wszyscy się tutaj zgadzamy co do 
diagnozy, tylko jest pytanie, jakie brać lekarstwo.

(Głos z sali: Noo…)
Nie może być tym lekarstwem, Szanowni Państwo, 

dalszy korporacjonizm. To byłoby mniej więcej tak, 
jak w latach sześćdziesiątych, za Gomułki, kiedy uku-
to takie stwierdzenie, że lekiem na wady socjalizmu 
jest więcej socjalizmu. Dlatego też lekiem na kor-
poracjonizm nie może być więcej korporacjonizmu. 
Po prostu. Stąd też zmiana jest konieczna, zmiana 
modelu korporacyjnego na model demokratyczny, 
otwarty model demokratyczny, w którym to przed-
stawiciele społeczeństwa dysponujący mandatem de-
mokratycznym bezpośrednim – państwo nim dyspo-
nujecie – wybierają przedstawicieli do Krajowej Rady 
Sądownictwa. Nie ma lepszej kontroli niż kontrola 
demokratyczna.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan mini-
ster…)

Pytanie kolejne dotyczyło Hiszpanii i roli pro-
kuratorów. Tak, Panie Senatorze, w Hiszpanii pro-
kuratorzy nie mają takiej inicjatywy – pełna zgoda. 
Dlaczego mają zatem u nas? – bo tak rozumiem drugą 
część pytania. Z tego względu mają taką inicjatywę, 
iż Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje szereg 
decyzji bardzo istotnych w kontekście środowiska 
sędziów i prokuratorów. Jest projekt – chociażby 
ostatni projekt zgłoszony przez posłów – aby Krajowa 
Rada Sądownictwa opiniowała kandydatury do Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stąd też rola pro-
kuratorów jest istotna. A chciałbym też wyraźnie 
zaznaczyć, że prokuratorzy podobnie jak sędziowie 
w wielu systemach prawnych, we Włoszech, Francji, 
w systemie romańskim, są określani wspólnym mia-
nem urzędników wymiaru sprawiedliwości, we 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Przepraszam, Panie Ministrze, na chwileczkę, bo 
to rzeczywiście przeszkadzało.

Proszę państwa, trzeba wyłączyć wszystkie mi-
krofony przy pulpitach, bo jeżeli któryś jest włączony, 
to może być zwarcie.

(Senator Aleksander Pociej: No właśnie.)
Przepraszam, teraz będzie panu łatwiej.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
74 decyzje kończące postępowania zapadły 

w 2015 r., z czego 31 było uniewinnień, umorzeń, 
odstąpień od wymierzenia kary, co stanowi 41% 
spraw. 41% spraw, Szanowni Państwo, kończy się 
zwolnieniem z odpowiedzialności. Czy to jest 
dużo, czy to jest mało? Nie mnie osądzać. Ja tylko 
się odniosę do przykładu Holandii – kraju, w któ-
rym w ciągu ostatnich 30 lat mieliśmy 5 postępo-
wań dyscyplinarnych. Na moje pytanie, dlaczego 
tak mało, kolega z Rady Sądownictwa Holandii 
odpowiedział: ponieważ nasi sędziowie, gdy mają 
coś na sumieniu, odchodzą, po prostu odchodzą. 
Wyraziłem zdziwienie. Jak to? Odchodzą? Nie 
paktują? Nie umawiają się o karę? Może proszą 
o karę łagodniejszą, dogadują się? Odpowiedź: 
nie, u nas nie ma dogadywania się, po prostu od-
chodzą.

Szanowni Państwo, gdybyśmy w naszym kraju 
mieli wzorce holenderskie, niepotrzebna byłaby 
żadna reforma. Jak to wygląda u nas? Statystyki 
jasno to pokazują, i te sprawy 10-letnie, niestety, 
które kładą się cieniem na polskim wymiarze spra-
wiedliwości. Immunitet zapewnia niezawisłość, 
chroni niezawisłość, ale nie zapewnia bezkarno-
ści. Tak że to jest niestety smutny wniosek z tych 
statystyk. Dlatego dziękuję panu senatorowi za to 
pytanie.

Pan senator Rulewski zwrócił się z pytaniem o wy-
kluczenie…

(Senator Jan Rulewski: O liczebność narodu 
w Polsce.)

Ja chciałbym wyraźnie wskazać, iż w mojej wypo-
wiedzi wcale nie dążyłem do wykluczenia profesorów 
z narodu, tak jak pan tu zasugerował, wskazałem 
tylko tyle, że rada wydziału prawa UJ nie ma mandatu 
demokratycznego i jej opinia nie może być wiążąca 
dla polskiego ustawodawcy.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ma mandat inte-
lektualny.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie…)
Tak że tylko tyle.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Czego ten raport jest dowodem? Ten raport jest 
dowodem na to, iż w systemach, w których jest zba-
lansowanie w zakresie powoływania sędziów – czy-
li władza wykonawcza wraz władzą ustawodawczą 
i władzą sądowniczą wzajemnie się uzupełniają 
i wzajemnie się kontrolują, powołując sędziów – jest 
najwyższy procent zaufania do wymiaru sprawie-
dliwości, do sądów. Tak że to jest bardzo pozytyw-
ne i optymistyczne, że modele charakteryzujące się 
pełnym korporacjonizmem niestety cieszą się niskim 
zaufaniem społecznym. Nie może być inaczej, albo-
wiem rzeczywiście wola społeczeństwa, wola narodu 
jest tam bagatelizowana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję.
Panie Ministrze, żonglowanie takim zachwala-

niem różnych rozwiązań z różnych, kompletnie in-
nych systemów i takie wybiórcze porównywanie jest 
ciekawe. Jednak wydaje mi się, że jest to zajęcie dosyć 
ryzykowne, i postaram się to panu zaraz udowodnić. 
Powołał się pan na Radę Europejską ze 2–3 razy. Moje 
pytanie jest takie: jeżeli Rada Europejska skrytykuje 
wasze rozwiązania – a opierał się pan w swoich wy-
wodach dwukrotnie na Radzie Europejskiej – i jeżeli 
przyjdzie krytyka z organów Rady Europejskiej…

(Głosy z sali: Rady Europy.)
Rady Europy… Nie z Rady Europejskiej, przepra-

szam. I jeżeli inne organy, np. Rady Europy, skryty-
kują to, to konsekwentnie, jak rozumiem, skoro pan 
się tutaj powoływał, państwo się z tego wycofacie. 
To jest pierwsze pytanie: czy wycofacie się, jeżeli 
przyjdzie taka krytyka? To po pierwsze.

Po drugie, zacytował pan bardzo mocno byłego 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Stępnia, 
i mówił pan dosyć szeroko o grzechu oga…

(Głos z sali: …ogadżetowania.)
…ogadżetowania. Nie wiem, co na to… Mieliśmy 

ostatnio debatę na temat języka polskiego. Nie wiem, 
czy akurat minister rządu polskiego powinien mówić 
o ogadżetowywaniu.

Ale moje pytanie jest trochę inne. Bo jednym 
tchem pochwalił pan swojego zwierzchnika, pana 
ministra Ziobrę, za to, że w latach 2005–2006 dał 
właśnie na to największe pieniądze. Chciałbym się 
od pana dowiedzieć, jakie kroki w związku z tym 
poczyniliście, żeby policzyć, ile pieniędzy – bo we-
dług pana były to pieniądze wyrzucone w błoto… 
Czy macie gdzieś jakiekolwiek…

(Głos z sali: I on zmarnował.)

Włoszech akurat magistrati. Była tradycja, o ile się 
orientuję, prokuratury przy sądach – tak było przed 
wojną – tak że sąd i prokuratura… Jakiś czas temu 
była dyskusja na temat tego, czy taki model jest wła-
ściwy czy niewłaściwy. Stąd też prokuratorzy i sę-
dziowie mogą tego typu kandydatury u nas zgłaszać.

(Senator Piotr Zientarski: Pytałem, czy to jest 
w modelu hiszpańskim.)

W modelu hiszpańskim tego nie ma.
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie, o to mi cho-

dziło.)
Nie ma tego, tak jest.
Pytanie trzecie. Czy w rankingu niezawisłości 

sędziowskiej plasujemy się wysoko, czy nisko? Jeżeli 
chodzi o ranking niezawisłości… Ja rozumiem, że 
chodzi o niezawisłość w oczach społeczeństwa, bo to 
społeczeństwo ocenia poziom niezawisłości, ocenia 
sędziów.

(Senator Piotr Zientarski: To jest europejski…)
Tak. Spotkałem się z tego typu rankingiem. 

Komisja Europejska w swoim raporcie odwołuje się 
do takiego rankingu, wynikają z niego bardzo ciekawe 
wnioski. Mianowicie najwyższym zaufaniem w opinii 
społeczeństwa, jeżeli chodzi o niezależność, cieszy 
się sądownictwo w Danii, w Austrii, w Niemczech, 
w Holandii, w Irlandii, następnie w Szwecji. Czyli 
jakie to są kraje? Austria, Niemcy, gdzie nie ma rad.

(Głos z sali: Ale nie model hiszpański.)
Irlandia, gdzie organ władzy wykonawczej może 

eliminować kandydata, który mu się nie spodoba, 
w trakcie procedury naboru. Dania, gdzie rada sądow-
nictwa w całości podlega ministrowi sprawiedliwości. 
To są te kraje. Szwecja, gdzie model wygląda tak, jak 
opisałem. Tam jest największe zaufanie do wymiaru 
sprawiedliwości.

Na drugim biegunie są Bułgaria, Włochy, są kraje, 
w których mamy do czynienia rzeczywiście z mode-
lem… nazwałbym go sędziokracją, w którym sędzio-
wie mają wyłączny wpływ na powoływanie. Tak jest 
w Bułgarii. To rada sądownictwa jest powoływana 
przez sędziów i rada sądownictwa ma duże upraw-
nienia, szczegółów nie znam, ale ten model rzeczy-
wiście charakteryzuje się pełnym korpocjonizmem, 
podobnie jak we Włoszech. Tak że tutaj jest to na 
drugim biegunie.

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem o Hiszpanię.)
Jeżeli chodzi o Hiszpanię… Hiszpania w tym 

rankingu, jeżeli chodzi o brak zaufania do wymiaru 
sprawiedliwości, jest, powiedziałbym, na średnim 
poziomie, ale raczej w opinii społeczeństwa ze wska-
zaniem na tę drugą część tabeli, powiedziałbym, ro-
mańską – czyli w okolicach Włoch, mniej więcej na 
tym poziomie, na którym są Włochy.

(Senator Piotr Zientarski: Dolną.)
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(senator A. Pociej) o Trybunale Konstytucyjnym, że trzeba zważać na 
to, co się mówi. To ja panu zadam pytanie. 

Czy to jest ta grupa kolesi, o której właśnie mó-
wiła pani poseł Mazurek? I dlaczego mamy wierzyć 
w kolejne… też wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
w związku z tym?

I moje pytanie również dotyczy trzeciego… Jest 
pan młodym człowiekiem i tyle pogardy, co z pana 
naprawdę się wylewa… To aż naprawdę przykro…

(Głosy z sali: Ale pytanie, pytanie…)
(Senator Janina Sagatowska: Gdzie pani widzi 

pogardę?)
(Rozmowy na sali)
Pytanie moje brzmi tak: pamięta pan słowa…
(Senator Janina Sagatowska: Żeby wszyscy mieli 

taką kulturę jak pan minister.)
(Głosy z sali: Ooo…)
Ooo tak… O specjalnej kaście…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę unikać polemiki, a panią senator proszę, 
żeby się powstrzymała od wypowiedzi ocennych ad 
personam.)

Dobrze. Zakończę i proszę mnie zapisać na na-
stępne…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wypowiedzi 
możemy oceniać, ale nie osoby.)

Dobrze, ma pan rację, Panie Marszałku. Wycofuję 
to. Pozostają te 2 pytania i zapisuję się do zadania 
następnego pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan senator Pociej jeszcze chciałby zadać na-

stępne pytanie? Bo jest zapisany…
Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja też się zapi-

sałem.)
Tak…

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję serdecznie.
Ja po prostu przewidując, że mam więcej pytań, 

zapisałem się od razu, zanim państwo się zapisali, 
i dlatego… Dziękuję, Panie Marszałku.

Wrócę do tego, co mówiłem, że dosyć ryzykowne 
jest mówienie o różnych rozwiązaniach i powoły-
wanie się na nie, jeżeli nie mówi się o kontekście 
ustrojowym całego kraju. Bo pan wyjmuje, Panie 
Ministrze, z każdego systemu prawnego po jednym 
rozwiązaniu i powołuje się na to, mówiąc, że tam 
jest właśnie wspaniale. Pan głównie mówił o Danii, 
Holandii i Hiszpanii. Czy jest tam prezydent? To jest 
moje pierwsze pytanie. I odpowiem panu: nie ma. 
A prezydent w naszym systemie ma podstawową rolę. 

…wyliczenie? Bo sam pan powiedział o swoim 
ministrze – dlatego trzeba uważać, co się mówi – że 
wyrzucił kupę pieniędzy w błoto. Macie to policzone?

(Głos z sali: Ale to jest…)
Nie, nie, to jest pytanie. I za chwilę będzie pan 

odpowiadał. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, ile 
pan minister Ziobro według pana wyrzucił w błoto. 
Tak pan powiedział? Wrócimy… Ja wezmę stenogram 
z tego… To jest drugie pytanie.

A trzecie… Zacytował pan tutaj dosyć…
Chciałbym wrócić jeszcze do kwestii prof. 

Stępnia, bo nie można tak zostawić pańskiej wy-
powiedzi, rzuconej zupełnie abstrakcyjnie. „Moim 
zdaniem – to jest cytat – jest to nie tylko zamach 
na Sąd Najwyższy, ale w pewnym zakresie zamach 
na prerogatywy prezydenta dotyczące mianowania 
sędziów Sądu Najwyższego”. „Mam nadzieję, że 
prezydent się obudzi” – zaznaczył prof. Stępień. 
Jednocześnie w tym samym wywiadzie powiedział: 
„Dla mnie to jest czarny dzień dla polskiego są-
downictwa, dzień hańby. Beneficjentem tych zmian 
jest tylko i wyłącznie minister sprawiedliwości, 
a rozwiązania te prowadzą do anihilacji polskie-
go wymiaru sprawiedliwości”. Rozumiem, że pan 
aż tak wybiórczo nie powołuje się na autorytety. 
Chciałbym dowiedzieć się, w jakim zakresie pan 
minister podziela obawy pana prof. Stępnia, że pan 
minister sprawiedliwości zawłaszczy prerogatywy 
prezydenta. I chciałbym, żeby również pan to sko-
mentował, oczywiście powołując się na autorytet, 
który pan tak szeroko…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, zadawanie pytań trwa minutę… Więc 
może w następnej turze?)

Bardzo proszę. Zapisałem się przezornie do na-
stępnej tury. Bardzo chętnie będę męczył pana mi-
nistra dalej w drugiej rundzie pytań. Dziękuję ser-
decznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, potrafi pan zachęcić do zadawa-

nia pytań, i to takich z gatunku… Panie Ministrze, 
czy pan jest sędzią i dlaczego w panu jest aż tyle 
pogardy dla zawodu sędziego, że pan mówi o nadzwy-
czajnej kaście? Dlaczego pan dyskwalifikuje ludzi, 
dzieli ludzi na nadzwyczajne kasty? Dlatego mówię 
o tym również… I to jest pytanie. Mówił pan również 
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(senator A. Pociej) oczywiście, że nie. Ta krytyka często powodowana 
jest interesami politycznymi. Oto bowiem komisarz 
praw człowieka Rady Europy, pan Nils Muižnieks, 
też krytykuje nas za tę reformę, tymczasem w kraju 
pana Muižnieksa, na Łotwie, sędziów wybiera Sejm, 
zgodnie z art. 84 sędziów zatwierdza Sejm i są oni 
nieodwołalni.

(Senator Mieczysław Augustyn: Zatwierdza.)
Odwołać sędziego ze stanowiska wbrew jego woli 

może Sejm wyłącznie w przypadkach przewidzia-
nych przez ustawę na podstawie orzeczenia kolegium 
dyscyplinarnego lub wyroku sądu w sprawie karnej 
– art. 84 konstytucji Łotwy.

Dlatego też ta krytyka jest często oparta… 
Podwójne standardy, Panie Senatorze.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ooo…)
Podwójne standardy. Są standardy międzynaro-

dowe, ale jest i hipokryzja międzynarodowa, i to, 
co mieliśmy okazję usłyszeć w wypowiedzi pana 
Muižnieksa, to właśnie jest owa hipokryzja między-
narodowa. I to wszystko. Dlatego też ewentualne 
opinie negatywne absolutnie nie są jakąś wiążącą 
nas… No, popatrzmy na kraje, których reprezentanci 
te opinie formułują.

Następne pytanie dotyczyło owych nakładów na 
asystentów…

(Senator Aleksander Pociej: Pytanie o rolę mi-
nistra.)

Pan minister wielokrotnie podkreślał, w wielu wy-
wiadach, że wiedziony dobrymi intencjami przychylił 
nieba polskim sędziom, wyposażając ich w środki fi-
nansowe, w asystentów, ale się rozczarował. Ja w tym 
momencie mogę to samo powiedzieć: przychyliliśmy 
nieba polskiemu sądownictwu, ale rozczarowaliśmy 
się. Tylko tyle mogę powiedzieć. Kolejne, dalsze fun-
dusze, środki na sądownictwo powinny być przyzna-
wane z uwzględnieniem właśnie tej gorzkiej nauczki, 
której doświadczyliśmy.

Pani senator… Aha, było jeszcze pytanie dotyczą-
ce pana sędziego Stępnia, mianowicie czy podzielam 
obawy pana sędziego Stępnia co do zagrożenia pra-
worządności. Nie, nie podzielam, powiedziałem to 
wyraźnie, że co do diagnozy jesteśmy zbieżni, ale 
co do metod leczenia już się różnimy. Uważam, że 
więcej korporacjonizmu jako lek na korporacjonizm 
to jest droga donikąd. To wszystko. Ten model jest 
modelem najlepszym i koniecznym, jedynym i wy-
łącznym, aby doprowadzić do reformy, prawdziwej 
reformy.

Pani senator Sztark zwróciła się z pytaniem o dys-
kwalifikację sędziów. Pani Senator, absolutnie nie, 
ja jestem jak najdalszy od tego. Wskazywałem wie-
lokrotnie, choćby w dzisiejszych wypowiedziach, 
na wielu uczciwie, rzetelnie, ciężko, po godzinach 
pracujących sędziów. Wskazywałem na to, mówiłem. 
Dlatego też nasze reformy, m.in. ograniczenie ko-

Ma pan tam króla. W systemie hiszpańskim, na który 
pan się powołał, że to jest to, do czego dążycie, król 
powołuje 9-osobowy Trybunał Konstytucyjny. Kogo 
chcecie na króla?

(Głos z sali: No jest nim…)
Czy ma pan kandydata na króla, który będzie…
(Rozmowy na sali)
Mam do pana pytanie. I to jest wbrew pozorom 

dosyć poważne pytanie. Bo pan się powołał na ten 
model ustrojowy.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę swojemu koledze nie przeszkadzać… 
Niech sobie powie.)

I chciałbym zapytać, kto w tym systemie hisz-
pańskim, na który pan się powołuje, będzie królem.

(Rozmowy na sali)
Chciałbym również pana zapytać o rok 2005… Bo 

pan mówił o wyborze z roku 2001, że on wszystko 
tak jakby zabagnił. Jak pan mi wytłumaczyłby, je-
śli chodzi o lata 2005–2007… Proszę mi przytoczyć 
działania pana ministra Ziobry, jego wypowiedzi na 
odkręcenie sytuacji, na którą pan się powołuje w roku 
2017. Pan mówił o kadencji… Widzę, że pan tak jakby 
nie pamięta tego, co pan powiedział. Pan powiedział, 
że w roku 2001 coś zmieniono z kadencją. I powołuje 
się pan na to w roku 2017. Chciałbym zapytać, co 
ministerstwo zrobiło między 2005 a 2007 r., żeby tę 
tragiczną pomyłkę, o której pan mówi… i że dla was 
to jest powód do wysadzenia całego spójnego syste-
mu. Co zrobiło ministerstwo między 2005 a 2007 r.? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę za-

dawać zwięzłe pytania, bo każdy chciałby jeszcze… 
Jest bardzo długa lista osób do zadania pytań, jeżeli 
pytania będą bardzo długie, to będzie mniej czasu na 
odpowiedź. No i musimy kiedyś skończyć, może dzi-
siaj skończymy… Więc bardzo proszę pytać zwięźle, 
przemyśleć pytania…

(Głos z sali: Może być problem.)
Na tym przerywamy serię i teraz pana ministra 

prosimy o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka 

Izbo! Czy w razie ewentualnej krytyki organów eu-
ropejskich odstąpimy od naszych projektów? Nie, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wskazało 2 kandydatki mające u nich pracować jako 
panie sędzie, ale w Krajowej Radzie Sądownictwa 
okazało się coś zupełnie innego, Krajowa Rada 
Sądownictwa kogoś innego wybrała. Kazus żony 
sędziego Raczkowskiego również jest powszechnie 
znany, kiedy to wbrew opinii środowiska Krajowa 
Rada Sądownictwa przeforsowała swojego kandy-
data na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla 
Warszawy-Mokotowa, nie licząc się zupełnie z opi-
nią środowiska. To o jakiej reprezentatywności, pro-
szę państwa, mówimy? To sędziowie zgromadzenia 
ogólnego w Przemyślu w tamtej uchwale zarzucili 
Krajowej Radzie Sądownictwa brak obiektywizmu, 
brak transparentności i brak bezstronności przy po-
woływaniu sędziów. No, chyba nie ma mocniejszych 
zarzutów.

Dlatego my bronimy i będziemy bronić sędziów, 
tych ciężko, uczciwie pracujących i damy im narzę-
dzia pracy. Uprościmy procedury, ograniczymy ko-
gnicję, wprowadzimy równomierny rozkład czasu 
pracy, tak aby nie było równych i równiejszych.

(Rozmowy na sali)
I odpowiadając na pytanie pana senatora Pocieja…
(Senator Aleksander Pociej: O króla.)
(Senator Piotr Zientarski: O monarchię.)
Trudno jest mi odnieść się do tego pytania, Panie 

Senatorze, mimo całej sympatii dla pana senatora. 
Tak, tam są monarchie, Dania jest monarchią, Szwecja 
jest monarchią, Hiszpania jest monarchią, Holandia 
również.

(Głos z sali: To jest zupełnie co innego.)
W każdym z tych krajów mamy do czynienia 

z pewnym modelem, podobnie zorganizowanym jak 
u nas, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, ustawo-
dawczą i sądowniczą. Ja mówię o modelach, o równo-
wadze, checks and balances, o równowadze między 
władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
W każdym z tych 3 krajów mamy te 3 elementy i na 
tym się opieram. Oczywiście przenoszenie wprost 
pewnych modeli jest niemożliwe, wszyscy z tym się 
zgodzimy. Jednak do pewnego stopnia jest to dopusz-
czalne. Rady społeczne, rady społeczno-sędziowskie, 
które funkcjonują w modelu skandynawskim, mnie się 
podobają, np. pewien wpływ społeczeństwa na wybór 
przedstawicieli do rad sędziowskich jest atrakcyjny. 
Rozmawiam obecnie ze Skandynawami i mam zamiar 
się wybrać na kilka wizyt studyjnych, zobaczyć, jak 
funkcjonują te rady społeczne powołujące sędziów. To 
są ciekawe rozwiązania, które oczywiście nie wprost, 
ale w odpowiednim zakresie można kopiować.

Dziękuję bardzo. To chyba wszystkie pytania…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-

daje pani senator…)
A, przepraszam bardzo, Panie Marszałku, przepra-

szam bardzo, jeszcze jedno pytanie pan senator zadał, 
pytanie o ten wybór z 2001 r., o uchwałę z 2001 r.

gnicji, upraszczanie procedur, równomierny rozkład 
pracy, mają im służyć.

Pojęcie „nadzwyczajna kasta” nie zostało użyte 
przeze mnie, tylko przez panią prezes jednego z naj-
większych stowarzyszeń sędziowskich, i to wszystko.

Praca polskich sędziów jest przeze mnie docenia-
na, czego najlepszym świadectwem jest to, iż mimo 
że ostatnio zostałem zaatakowany w mediach, mam 
zamiar bronić ograniczenia wolności za picie pod 
chmurką. Dlaczego? Dlatego, żeby pomóc sędziom. 
Art. 45 kodeksu wykroczeń, Szanowni Państwo, prze-
widuje, że jeżeli grzywna okaże się bezskuteczna, 
można ją zmienić na prace społecznie użyteczne, 
ale dopiero na etapie wykonywania kary. Dlaczego 
zatem sędziego obarczać podwójną pracą, najpierw 
na etapie orzekania, a później na etapie wykonywa-
nia kary, skoro sędzia widzi bądź nawet odbiera de-
klarację od obwinionego, iż ten nie zapłaci bądź nie 
jest w stanie zapłacić kary grzywny? No to może 
sobie od razu orzec… powinien móc orzec od razu 
karę ograniczenia wolności. To jest postulat pocho-
dzący od środowiska sędziowskiego. Uznaliśmy go 
za racjonalny, zasadny, jak wiele postulatów innych 
zmian w kodeksie wykroczeń, w kodeksie postępo-
wania cywilnego, w kodeksie postępowania karnego 
wreszcie, które są przygotowywane u nas w resorcie. 
To np. częściowe odejście od sztywnej zasady bez-
pośredniości, tak aby sędzia nie musiał czytać nieraz 
do pustych ścian wiele godzin. To są dobre zmiany. 
To umożliwienie niekiedy rozstrzygania, wydawania 
zarządzeń co do niektórych kwestii, np. w zakresie 
kosztów, przez takie osoby jak referendarze, danie 
szerszych kompetencji asystentom, upodmiotowienie 
asystentów. To są dobre zmiany, te zmiany powstają 
u nas w resorcie. Tylko powtarzam: wbrew atakom 
niektórych środowisk medialnych, których w tamtym 
tygodniu miałem okazję doświadczyć, będę bronił 
tego ograniczenia za picie pod chmurką. Bo ten ar-
gument pochodzi od środowiska sędziowskiego i jest 
on racjonalny.

Dlatego też, Pani Senator, absolutnie nie mogę zgo-
dzić się na to, że wszystkich sędziów wrzucamy do jed-
nego worka, utożsamiamy. Absolutnie nie. I te zmiany 
są czynione w interesie samych sędziów, im te zmiany 
pomogą. Te zmiany ich upodmiotowiają, Szanowni 
Państwo. Każdy sędzia – że sparafrazuję Napoleona 
– nosi buławę w plecaku i będzie mógł zostać sędzią 
Krajowej Rady Sądownictwa. A nowa Krajowa Rada 
Sadownictwa będzie miała na względzie los całości 
środowiska sędziowskiego, a nie, tak jak do tej pory 
bywało, często tylko swoich znajomych.

Tego, że tak bywało, najlepszym dowodem jest 
kazus z Przemyśla. W 2004 r. mieliśmy uchwałę 
zgromadzenia ogólnego sądu w Przemyślu, które 



259
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, już w kwietniu prezydent 

Rzeczypospolitej Andrzej Duda zwracał uwagę mi-
nistra sprawiedliwości, ministra Ziobry na to, że ma 
zastrzeżenia do projektu ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, w szczególności zwracał uwagę mi-
nistra na zapisy dotyczące wygaszania mandatów 
członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. 
W komunikacie, a właściwie wypowiedzi dyrektora 
Biura Prasowego pana prezydenta jest wprost opisa-
ne, że ten pomysł panu prezydentowi się nie podoba, 
mówił on o tym otwarcie. Ja muszę powiedzieć, że 
się nie dziwię, że pan prezydent mógł mieć zastrze-
żenia do wygaszania kadencji członków Krajowej 
Rady, no bo zgodnie z art. 187 konstytucji kadencja 
wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa 
trwa 4 lata, a przepisy mają charakter gwarancyjny 
wobec zasady kadencyjności organów konstytucyj-
nych. Chciałbym zapytać pana ministra… I w ogóle 
jeśli chodzi o sam sposób postępowania pana prezy-
denta, to chylę czoła, bo uważam, że na każdym eta-
pie procedowania nad ustawą, jeżeli głowa państwa, 
strażnik konstytucji ma wątpliwości, to powinien te 
uwagi zgłaszać, tak aby projekt wychodzący z par-
lamentu był pozbawiony tych wad. I wielokrotnie 
w przeszłości tak się zdarzało.

Chciałbym zapytać pana ministra, dlaczego nie 
wzięliście pod uwagę, nie wzięliście sobie do serca 
tych wątpliwości pana prezydenta. I jakich argumen-
tów użyje minister sprawiedliwości, użyją panowie 
ministrowie wobec prezydenta Andrzeja Dudy, aby 
ten nie zgłosił weta wobec tej ustawy? Bo ja jestem 
głęboko przekonany, że projektu, który ma takie ra-
żące wady, pan prezydent nie zawaha się zawetować. 
Czyli jakich argumentów merytorycznych, a może 
politycznych, państwo użyjecie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I ostatnie pytanie w tej serii. Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Postaram się ograniczyć czas, żeby spełnić pańską 

prośbę i oczekiwanie.
Najpierw, Panie Ministrze, sprostowanie. Mam na-

dzieję, że pan studiował na studiach dziennych, gdzie 
była rada wydziału, i pewnie pan wie, że rada wydzia-
łu ma mandat. Ten mandat pochodzi z wyborów, do-
datkowo wzmocniony jest oczywiście kwalifikacjami 
czy też stopniem naukowym. Nadto niektórzy człon-
kowie rady są funkcjonariuszami publicznymi, a to 
też jest mandat, który przecież gwarantują przysięgą.

(Senator Piotr Zientarski: Lata 2005–2007.)
Panie Senatorze, w latach 2005–2007 nie dokony-

waliśmy takiej gruntownej reformy polskiego wymiaru 
sprawiedliwości, jakiej w tej chwili dokonujemy. Nie 
zmienialiśmy modelu. Tak że to nie było przedmio-
tem prac polskiego ustawodawcy w tamtym okresie. 
W związku z tym trudno też zajmować się tą kwestią. 
A skoro w tej chwili dokonujemy zmiany tak istotnej, 
to do tego wracamy. Wtedy nie było to po prostu przed-
miotem analiz ustawodawczych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam 2 pytania.
Minister sprawiedliwości z mocy ustawy wchodzi 

w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę po-
wiedzieć, ile razy był pan minister na posiedzeniach 
KRS od momentu wyboru, czyli pewnie od jakiegoś 
listopada – a więc niedługo, jesienią, miną 2 lata. I czy 
pan minister zwracał uwagę na te nieprawidłowości, 
na które obecnie powołuje się pan minister Ziobro 
czy powołuje się pan? Czy pan minister, będąc na 
posiedzeniach KRS, zwracał uwagę na te nieprawi-
dłowości w ciągu ostatnich 2 lat?

I drugie pytanie. Ponieważ mówimy tutaj o tych 
przywilejach, o tych jakichś specjalnych uprawnie-
niach, o tych gadżetach, to być może… Być może jest 
w tym jakaś racja. Ale chciałabym mieć porównanie 
i w związku z tym chciałabym pana ministra zapytać 
o przywileje, jakie przysługują panu jako wicemini-
strowi sprawiedliwości. Proszę powiedzieć, ile posiada 
pan telefonów, komputerów, czy ma pan samochód do 
dyspozycji, ilu posiada pan asystentów, czy ci asystenci 
dysponują telefonami lub też laptopami itd., itd. Bardzo 
proszę o informację. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku…)
(Głos z sali: Rybicki, Rybicki.)
Pan senator Rybicki.
(Senator Jan Filip Libicki: A to przepraszam.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Sławomir Rybicki: Ja ustąpię oczywiście.)
(Senator Jan Filip Libicki: Nie, nie. To ja oddaję…)
Pan senator też będzie miał okazję zabrać głos.
Bardzo proszę.
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(senator J. Rulewski) (Senator Piotr Zientarski: To jest wymóg konsty-
tucyjny, a nie ustawowy.)

Rzeczywiście można powiedzieć, że przedstawi-
ciele Sejmu, a w tym wypadku mówimy o ministrze 
sprawiedliwości, prokuratorze generalnym, czyli oso-
bie pełniącej funkcję tzw. wirylisty, są kwiatkiem do 
kożucha. Rzeczywiście. Stanowisko pani poseł, która 
wielokrotnie brała udział w obradach, jest bardzo 
znamienne. Ignorowanie jej stanowiska, niepowoły-
wanie jej do różnych gremiów funkcyjnych jest wielce 
znamienne. Dlatego jeżeli ja miałbym decydować… 
Gdybym ja miał być kwiatkiem do kożucha, to rów-
nież bym nie przychodził. Dlatego decyzja mojego 
szefa jest jak najbardziej słuszna.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale przypadek…)
A ile razy był na tych posiedzeniach pan minister, 

czy bywał i na ilu konkretnie był? To jest pytanie, na 
które udzielimy odpowiedzi na piśmie, ponieważ ja 
nie mam takiej wiedzy. Ale uważam, że jego obecność 
na tych posiedzeniach mija się z celem ze względu 
na to, że absolutnie nie ma żadnej realnej siły głosu. 
Po prostu nie jest tam w żaden sposób decydentem. 
Otóż to.

(Senator Piotr Zientarski: O właśnie!)
(Głosy z sali: Właśnie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Już wszystko 

wiemy.)
(Senator Grażyna Sztark: To wszystko jasne.)
Następna kwestia: czy minister sprawiedliwości 

zwracał uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu Krajowej Rady Sądownictwa? To jest oczywiście 
związane z pierwszym pytaniem.

Następne pytanie pani senator dotyczyło zakresu 
nieobejmującego tego, o czym dziś rozprawiamy, bo 
związane było chyba z moim wynagrodzeniem i ga-
dżetami, które posiadam…

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, nie wynagro-
dzeniem.)

Myślę, że to pytanie wykracza poza zakres przed-
miotowy dzisiejszych obrad. To pytanie jest z zakresu 
dostępu do informacji publicznej…

(Rozmowy na sali)
…do czego oczywiście pani senator ma prawo. 

Proszę się zwrócić ze stosownym wnioskiem. Albo 
możemy potraktować pytanie pani senator jako pyta-
nie w trybie wystąpienia o udostępnienie informacji 
publicznej. Na takie pytanie oczywiście odpowiem 
pisemnie.

Kolejne pytanie, pana senatora Rybickiego, do-
tyczyło wygaszenia mandatów i opozycji ze strony 
pana prezydenta. Panie Senatorze, jakich argumen-
tów będziemy ewentualnie używać? O tym już dziś 
mówiłem. Samo ujednolicenie legitymacji demo-
kratycznej wybranych członków Krajowej Rady 
Sądownictwa i realizacja zasady suwerenności 
narodu stanowi ważny interes publiczny i, w myśl 

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale to nie jest 
pytanie, Panie Senatorze. To nie jest pytanie.)

To jest sprostowanie, bo powiedziano, że…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Sprostowanie 

w dyskusji. Pan wchodzi w polemikę z panem mini-
strem.)

Nie, nie, w odniesieniu do mojego pytania powie-
dział, że nie zrozumiał…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zadać 
pytanie, a tamto…)

Dobrze. Używa pan wielu porównań. 
Pytanie moje jest takie: czy gdzieś na świecie jest 

przypadek, sytuacja, w której osoba odpowiedzial-
na za wymiar sprawiedliwości, całkowicie odpowie-
dzialna, jest konstytucyjnym ministrem; członkiem 
konstytucyjnej rady, krajowej rady sądowniczej; pro-
kuratorem generalnym, no, konstytucyjnym orga-
nem; nadto pełni funkcję posła i szefa partii, w tym 
przypadku partii Solidarna Polska? Czy jest gdzieś 
w świecie taki przypadek? Już jako związkowiec 
wyrażam troskę, że przeciążenie tymi funkcjami 
oznacza, że pan minister nie będzie petentem 500+, 
bo jedno dziecko to jednak za mało.

(Senator Grażyna Sztark: Dwoje.)
(Głosy z sali: Dwoje.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan Senator skończył, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Panie Ministrze, proszę bardzo, za nami seria 3 

pytań.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

pierwsze pytanie… Przepraszam. Pani Senator, bo 
pierwsze pytanie zadała pani senator Zdrojewska. 
Pytanie o udział ministra sprawiedliwości w posiedze-
niach Krajowej Rady Sądownictwa. Pani Senator, na 
posiedzeniu komisji sejmowej, o ile pamiętam, padło 
oświadczenie, stwierdzenie pani poseł Pawłowicz…

(Głosy z sali: Ooo…)
…dotyczące tego, jak wygląda udział osób, które 

nie są sędziami w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
W polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa 3/5 to są 
sędziowie. Zdominowana jest ona przez środowisko 
sędziowskie i nadal tak będzie. To sędziowie będą 
nadal w 3/5, podczas gdy we Francji to jest około 
połowy.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Barbara Zdrojewska:

Tak. Ja przepraszam, bo…
(Senator Czesław Ryszka: O, specjalistka od wy-

miaru sprawiedliwości.)
Szanowny Panie Ministrze, ja nie zapytałam 

z ciekawości, bo mnie to… Ja chciałam tylko po-
równać, dlatego że jest atakowane środowisko sę-
dziowskie, jest atakowana KRS, rozmawiamy o tych 
przywilejach… Zresztą nie pytałam o pana zarobki. 
Chciałam tylko porównać… Nie wiem, dlaczego 
krępuje się pan nam powiedzieć, ilu ma pan asy-
stentów…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie mam żadne-
go asystenta…)

Ale proszę dać mi dokończyć.
Czy dysponuje pan służbowym samochodem itd.?
(Senator Piotr Zientarski: Tak jak każdy.)
Nie pytam, żeby wypominać ani piętnować. 

Uważam, że każdy urzędnik wysokiego szczebla czy 
sędzia powinien mieć odpowiednie oprzyrządowanie. 
Ale jestem zaskoczona, że pan się uchylił od tego 
pytania i będzie mi pan odpowiadał na piśmie – to 
stwierdzam z przykrością.

Inna sprawa. Pytałam o te nieprawidłowości, o to 
czy pan minister zwracał na nie uwagę. Proszę nie 
porównywać ministra sprawiedliwości do pani po-
słanki Pawłowicz, Szanowny Panie Ministrze, z wielu 
powodów. Przede wszystkim ja się nawet pomyli-
łam, bo chyba nawet konstytucja mówi, że minister 
sprawiedliwości jest członkiem… To nie jest tak, że 
minister ma tam tyle do powiedzenia co pani posłanka 
Pawłowicz. I gdyby pan minister Ziobro zwracał na to 
uwagę, to byłby usprawiedliwiony, teraz po 2 latach 
wprowadzając taką ustawę. Ale nie mówiąc o tym, 
moim zdaniem zaniechał wykonywania też swoich 
obowiązków jako minister. Tak uważam. Nie mówię 
o jakichś…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już jest, 
Pani Senator, wypowiedź polemiczna, więc może pan 
minister dopowie, jeżeli zechce uzupełnić odpowiedź, 
bo ona już padła… Jeżeli tak, to proszę…)

Tak. Już skończyłam.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy pani 

senator podtrzymuje wniosek o odpowiedź na pi-
śmie?)

No, proszę o te informacje jednak na piśmie, bo 
chciałabym je porównać.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dobrze. 
Odnotowaliśmy.)

Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan minister chciałby uzupełnić wypowiedź?

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., jest 
wystarczającą przesłanką do wygaszenia mandatu 
w trakcie kadencji w celu wyeliminowania stanów 
faktycznych o charakterze patologicznym – jak to 
stwierdził pan prof. Bogusław Banaszak w opinii na 
zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan prof. 
Dobrowolski w opinii na zlecenie BAS posłużył się 
podobną argumentacją. To jest argumentacja w za-
kresie wygaszenia mandatów, ale jest też ta, która 
dotyczy jednolitości kadencji, o czym wcześniej 
mówiłem.

Pan senator Rulewski zwrócił się z pytaniem 
o radę wydziału. Panie Senatorze, ja również byłem 
członkiem rady wydziału.

(Senator Jan Rulewski: Cieszy mnie to.)
Jak najbardziej rada wydziału pochodzi z wybo-

rów – tu pełna zgoda – ale to nie są wybory powszech-
ne. Chodziło o to, że tutaj nie wybiera naród. Tak jak 
pana senatora wybrał naród…

(Senator Jan Rulewski: Nie wszyscy mogą być 
wybrani.)

Pan się z tym zgodzi, Panie Senatorze, że pań-
ski mandat jest silniejszy niż mandat np. mój jako 
członka Rady Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego? Ponieważ 
mnie wybrali koledzy, a pana wybierał naród, Panie 
Senatorze.

(Senator Jan Filip Libicki: Suweren.)
Tak że pański mandat jest silniejszy. I tylko o to 

mi chodziło.
(Senator Piotr Zientarski: Inny, inny.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dobrze. 

Proszę państwa…)
Jest silniejszy, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan minister 

skończył?)
Ostatnie pytanie dotyczyło ministra sprawiedli-

wości. Jest taki kraj, gdzie minister sprawiedliwości 
pokazuje palcem, kto będzie sędzią. Jest taki kraj, 
gdzie minister sprawiedliwości ze swoimi kolegami 
i posłami wybiera sędziów sądu najwyższego. Tym 
krajem są Niemcy, Panie Senatorze.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nieprawda.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: I zaraz to po-

wiem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam, będziemy prostować.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nieprawda. To 

jest kłamstwo.)
Pani senator Zdrojewska chciała ad vocem, tak? 

Proszę krótko.
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proszę, bo to bardzo ciekawa teza. To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Powiedział pan również, że war-
to pracować, współpracować, szczególnie w ramach 
KRS, tylko wtedy, kiedy jest się decydentem. Czyli ja 
rozumiem, że tylko w momencie, kiedy ma się jeden 
i najważniejszy decydujący głos w sensie powoły-
wania, oceniania, itd., warto pracować. Czy mógłby 
pan wskazać w projekcie tej ustawy, kto według pana 
będzie tym decydentem? To jest drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Mówił pan, oceniając to, co do-
tyczy… Ja nie jestem prawnikiem, ja mówię na pod-
stawie opinii ludzi i tego, co czytam. Tak że jeżeli 
popełnię jakiś błąd prawny, to proszę o wybaczenie. 
Panie Ministrze, mówił pan o kazusie z Przemyśla, 
że osoba, która dostała 1 głos, została wybrana… Ja 
nie chcę, żeby pan cytował, ja to sobie przeczytam 
w pana artykule, bo wiem, że pan 12 lipca opubliko-
wał artykuł, w którym zostało to napisane. Chodzi mi 
o pana postawę i sposób podejścia do problemu. Czy 
pan uważa, że na podstawie 1, 2, 5 kazusów można 
wysnuć daleko idące wnioski dotyczące negatywnej 
oceny całkowicie funkcjonującego systemu?

I ostatnie pytanie. No, może będzie… A nie, prze-
praszam… Już szybciutko. Jeśli chodzi o pana, że 
tak powiem, sympatię do takiej organizacji wyboru 
i zatwierdzania sędziów, jaka jest w Hiszpanii, że 
król ma głos decydujący… Czy w tym układzie, jeśli 
chodzi o nowy projekt ustawy, mógłby pan wskazać, 
kto będzie tym królem politycznym? Bo wiadomo, 
monarchii nie będziemy mieli… Kto będzie tym kró-
lem politycznym? Czy królem politycznym może być 
osoba… Ja oczywiście nie odnoszę się do aktualnej 
sytuacji politycznej, tylko mówię generalnie. Czy 
królem politycznym, który będzie miał taki wpływ na 
wybór jak król w Hiszpanii, będzie osoba, która bę-
dzie posłem, będzie ministrem – czyli jakby te organy 
uchwałodawcze i ustawodawcze, i wykonawcze, że 
tak powiem, się nakładają – do tego będzie prokura-
torem generalnym i jednocześnie będzie sprawowała 
nadzór, w sensie dużej decyzji dotyczącej KRS, czyli 
powiązania tutaj z organem sądowniczym? Czy moż-
na by nazwać taką osobę w polskim systemie, takim 
jak państwo proponujecie, królem politycznym?

I na koniec już, Panie Marszałku, króciutkie 
pytanie, żeby 2 razy nie zabierać głosu. Ulubiony 
przez pana absolwent i pracownik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, człowiek młodego pokolenia, tak 
jak pan – może pan go zna, pan dr Jacek Sokołowski 
– napisał tak… I prosiłbym, żeby pan się do tego 
odniósł. Bo pan tutaj cytował pana prof. Stępnia, a ja 
bym chciał, żeby pan się odniósł do tego. Pan Jacek 
Sokołowski pisze o tym, co pan proponuje. Mam 
oczywiście na myśli Ministerstwo Sprawiedliwości, 
przepraszam, że utożsamiam to z panem. On pisze, 
że cała reforma opiera się na błędnej diagnozie, któ-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Bardzo dziękuję.
Pani Senator, asystentów nie mam, telefon służbo-

wy posiadam i pojazd służbowy posiadam. Dziękuję.
(Senator Czesław Ryszka: A ile kilogramów złota?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Andrzej Pająk: Można?)
Pytanie zadaje pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Ministrze, Panie Marszałku, ja mam 2 py-

tania. 
Pierwsze pytanie jest takie: czy w związku z tą 

ustawą… czy z tymi ustawami dotyczącymi reformy 
sądownictwa, które będą wprowadzone, 10 tysięcy 
sędziów, bo tylu ich jest, zostanie zwolnionych, wy-
rzuconych i czy na ich miejsce będzie nabór 10 tysię-
cy nowych sędziów? Jeśli nie, to drugie pytanie jest 
takie: czy będzie jakaś zbiorowa metanoja… Co się 
stanie? Co pan przewiduje? Jak to wytłumaczyć, że ci 
sędziowie, którzy teraz są, którzy – według tego, co 
i opozycja, i wiele instytucji mówi – są wspaniali, do-
skonali, sumienni, no wszystko co najlepsze… I teraz 
ta ustawa wejdzie w życie… I co się z tymi sędziami 
stanie? Bo demokracja padnie, wszystko padnie, bę-
dzie zamordyzm, będą to, powiedzmy, sługusy PiS, 
pana Kaczyńskiego? Co się stanie z tymi sędziami, 
że nagle z takich… że staną się tacy, jak mówię? Co 
to będzie? Tego sobie nie mogę wytłumaczyć. Co 
się stanie po wejściu tych ustaw? Co to będzie za 
zjawisko w Polsce?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Koniec pytania.
Następne pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym 

zadać jedno krótkie pytanie, ale w związku z pana 
odpowiedziami, których pan tutaj udzielał, które były 
takie bardzo ciekawe i inspirujące, nasunęło mi się 
kilka krótkich pytań. Więc jeśli pan minister pozwoli 
i jeśli pan marszałek pozwoli, to ja króciutko… Bo 
z wypowiedzi zrozumiałem, że jednym z elementów 
zmiany, jeśli chodzi o KRS, jest to, aby zadośćuczy-
nić możliwości wybieralności pani poseł Pawłowicz. 
Tak to zabrzmiało. Jeżeli pan mógłby to rozwinąć, to 
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(senator L. Czarnobaj) pomimo negatywnych opinii wszystkich szczebli, 
które powinny opinię wydać, pani sędzia została 
jednak na swoją funkcję powołana. No to ja chciał-
bym przypomnieć, że taki przypadek miał również 
miejsce w Poznaniu, kiedy stosowne instytucje 
sądowe wydały negatywną opinię co do powrotu 
do orzekania pani sędzi Przyłębskiej, a następnie 
pani sędzia Przyłębska została prezesem Trybunału 
Konstytucyjnego. Ten przypadek wydaje mi się po-
dobny. Czy mógłby pan minister to skomentować? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie, pana senatora Pająka, dotyczy-

ło losu 10 tysięcy sędziów, tego, czy zostaną zwol-
nieni, zamienieni, usunięci. Oczywiście nie, Panie 
Senatorze. Ich status wręcz się poprawi, ponieważ 
do tej pory ponad 90% sędziów sądów rejonowych 
i okręgowych, którzy rozpoznają ponad 90% spraw 
w Polsce, miało w ciągu 25 lat funkcjonowania 
Krajowej Rady Sądownictwa jedynie 2 przedstawicie-
li. I taka była reprezentacja tego środowiska, co oczy-
wiście zmieniamy. Stąd też – od razu odpowiadam 
na kolejne pytanie pana senatora – my to środowisko 
upodmiotowiamy.

Jeżeli chodzi o to, co się stanie z sędziami wybra-
nymi do Krajowej Rady Sądownictwa – pan senator 
zadał takie pytanie – to przede wszystkim sędzia 
wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa będzie nie-
usuwalny. Ci sędziowie, których wybierze parlament, 
będą nieusuwalni zarówno ze swojego stanowiska, jak 
i z Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy nie będą 
mogli im nic zrobić. To jest fundamentalne. O ile 
bardziej może im dzisiaj zaszkodzić ich własny pre-
zes, który w ewentualnym procesie awansowym czy 
postępowaniu dyscyplinarnym może odpowiednio 
dysponować swoimi uprawnieniami, z czym mieliśmy 
już do czynienia? Jak słyszałem od przedstawicie-
li środowiska, mieliśmy do czynienia z sytuacjami, 
kiedy to niewygodnym sędziom dawano wytyki na 
etapie procedury konkursowej. W celu wyelimino-
wania konkurencji sędzia nagle otrzymywał wytyk. 
Wiem to od samych sędziów. Z takimi sytuacjami 
mieliśmy do czynienia. 

Tak że projektowany model wyboru jest o wiele 
mniej groźny niż obecne typowanie przez prezesa 
i zaklepywanie przez zgromadzenie. Przedstawiciele 
społeczeństwa – jak państwo mówią, politycy – są 

rej podstawą było założenie, że sędziowie stanowią 
postkomunistyczną kastę…

(Głos z sali: Właśnie.)
…są leniwi i dbają tylko o swoje przywileje.
Czy jeżeli to zmienimy, to według pana ministra 

nastąpi poprawa, tak oczekiwana przez obywateli 
w Polsce, że będzie skrócenie terminów, poprawa 
szybkości wydawania decyzji, że znikną wszystkie 
te bolączki, o których pan minister często mówił?

Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na tych 5 py-
tań.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie pytanie w serii zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Każde wystą-

pienie ma zawsze swoją literę i swojego ducha. I gdy-
byśmy mówili o duchu wystąpienia pana ministra, to 
było to wystąpienie w takim duchu, że środowisko 
sędziowskie wymaga głębokiej moralnej sanacji. 
Odpowiadając na moje poprzednie pytanie, podał 
pan dane z 2015 r., że na 10 tysięcy orzekających 
sędziów prowadzono postępowanie dyscyplinarne 
wobec 50. Ja już nie pamiętam tych danych, które pan 
przytaczał, które postępowanie jak się zakończyło, ale 
przyjmijmy te 50. To jest 0,5%. Oczywiście, sędzia 
jest zawodem szczególnego zaufania publicznego, 
ale czy naprawdę, że tak powiem, statystycznie rzecz 
biorąc, z powodu 0,5% złych przypadków można do-
puszczać się takich uogólnień, że całe środowisko 
wymaga głębokiej moralnej sanacji?

Kwestia druga. Pan powiedział, że te… Bo tu jest 
odmalowywany mniej więcej taki obraz, że jest pew-
na góra środowiska sędziowskiego i jest ta cała grupa 
dobrze pracujących sędziów. I pan powiedział, że 
te zmiany upodmiotowiają tę większość. Chciałbym 
w związku z tym zapytać, czy pan zna takie przy-
padki, w których ta większość rzeczywiście popiera 
wspomniane zmiany. Bo my, nie będąc prawnikami, 
tylko parlamentarzystami, senatorami, słyszymy 
o tym, że wszystkie organizacje sędziowskie, któ-
re funkcjonują, raczej są przeciwko tym rozwiąza-
niom. Czy pan zna przypadki, w których sędziowie 
rzeczywiście opowiadają się za tymi rozwiązania-
mi? Nie chciałbym tu, żeby pan się opierał na panu 
prof. Banaszaku – bo to jest państwa dyżurny ekspert 
przy wszystkich, że tak powiem, budzących kontro-
wersje zmianach prawnych.

I wreszcie kwestia ostatnia. Pan się powoływał 
na przypadek z Przemyśla, gdzie, jak rozumiem, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wa, błędna, no to wniosek jest również niewłaściwy. 
Trudno tutaj czynić jakiekolwiek analogie do naszego 
kraju.

Pan senator odwołał się do opinii pana dra Jacka 
Sokołowskiego, który wskazuje również… posługuje 
się następującym pojęciem: podstawa reformy jest 
zła, albowiem tą podstawą jest, jeśli dobrze rozu-
miem, twierdzenie, że wszyscy sędziowie to post-
komunistyczna kasta. To jest oczywiście nieprawdą, 
podkreślałem to dzisiaj wielokrotnie. Jakiekolwiek 
utożsamianie tego środowiska jest absolutnie niewła-
ściwe, tak że pan doktor… Nie znam pana doktora, 
ale posługuje się on po prostu pewnym dużym uogól-
nieniem.

Pan senator Libicki zadał pytanie o 0,5% po-
stępowań dyscyplinarnych i o to, czy jest to jakaś 
przesłanka do dalej idących tez. Mówiłem już dzi-
siaj o problemach dotyczących postępowań dys-
cyplinarnych. Panie Senatorze, oczywiście chodzi 
o sposób prowadzenia postępowań dyscyplinar-
nych, wyniki tych postępowań, a także konkretne 
przywileje w ramach tych postępowań, różnego 
rodzaju przepisy, które pozwalają przedłużać te 
postępowania, działać obstrukcyjnie, nie przeciw-
działają temu. System nie zawiera odpowiednich 
mechanizmów immunologicznych wobec postę-
powań o charakterze obstrukcyjnym. Takie są te 
problemy.

A jeżeli chodzi o porównania, to jest tak: 
w Holandii w ciągu 30 lat było 5 postępowań dyscy-
plinarnych… Ale dlaczego tylko 5 postępowań? Jest 
to efekt innych standardów etycznych. I na straży 
tych standardów etycznych ma stać nowa Krajowa 
Rada Sądownictwa.

Pan senator zwrócił się jeszcze z pytaniem o… 
Przepraszam, proszę mi przypomnieć, bo…

(Senator Piotr Zientarski: O analogię…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Między Przemyślem 

a panią Przyłębską.)
(Senator Piotr Zientarski: A Poznaniem…)
(Senator Jan Rulewski: Żona ambasadora 

Przyłębskiego.)
Nie jest mi kompletnie znana ta sytuacja…
(Rozmowy na sali)
Nie jest mi kompletnie znana ta sytuacja, tak że 

trudno mi się tutaj do tego odnosić.
(Senator Piotr Zientarski: Umocowanego 

w PRL…)
Nie znam tej… Przykro mi bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę się zapisać do głosu. 

Wtedy będzie pan pytał.
Pan minister skończył?

cyklicznie weryfikowani przez swoich wyborców, 
w odróżnieniu od sędziów, co może powodować po-
jawianie się całej sieci uzależnień. Przedstawiciele 
społeczeństwa dysponują bezpośrednim mandatem 
demokratycznym i są poddawani cyklicznej kontroli 
przez społeczeństwo, zatem mamy tutaj do czynienia 
z zupełnie nowymi standardami.

Wyprowadzamy politykę z sądów. Polityka, która 
jest dzisiaj obecna w sądach, zostanie z nich wy-
prowadzona poprzez te zmiany. Obecne wybory do 
Krajowej Rady Sądownictwa to polityka w czystej 
postaci. Tworzą się różnego rodzaju listy naszych 
i waszych kandydatów, organizowane są zebrania 
kandydatów godnych poparcia… No, mamy do czy-
nienia z tego typu praktykami.

Kolejne pytanie, które zadał z kolei pan senator 
Czarnota, dotyczyło siły głosu…

(Senator Piotr Zientarski: Czarnobaj.)
Przepraszam bardzo, pan senator Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo łatwo zapa-

miętać: baj, baj…)
Przepraszam najmocniej.
Panie Senatorze, ja tutaj odnosiłem się właśnie 

do siły głosu. Nie odnosiłem się do porównywa-
nia… Oczywiście, posłużyłem się sformułowa-
niami z wypowiedzi pani poseł Pawłowicz na po-
siedzeniu komisji sejmowej, ale tylko po to, aby 
pokazać problem nierównej siły głosu, problem 
braku realizacji zasady kontroli i równoważenia się 
3 władz w ramach Krajowej Rady Sądownictwa. 
Chciałem wskazać na konieczność zbalansowania 
tych sił. I miałem na celu tylko to, aby zwrócić na 
to uwagę.

Jeżeli chodzi o posłużenie się przeze mnie po-
jęciem „decydent”, to chodziło mi tylko o podmiot, 
czyli osobę, która decyduje w sposób realny, bo jej 
głos nie jest przegłosowywany, i która nie jest owym 
kwiatkiem do kożucha. Nie chodziło mi o decydenta 
wyłącznego, czyli osobę, która w jakiś sposób na-
rzuca innym swoją wolę, tak że jeżeli zostałem źle 
zrozumiany, to przepraszam.

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o sympatię do 
Hiszpanii, gdzie król ma głos decydujący, to to po-
wiem tak: król Hiszpanii nie ma decydującego gło-
su. Chciałbym wyraźnie to podkreślić. Rola króla 
Hiszpanii sprowadza się de facto do roli notariusza, 
podobnie jak to jest w Holandii. Król Holandii aprobu-
je – wiem z rozmów z kolegami z Rady Sądownictwa 
Holandii – król aprobuje to, co przedstawią mu sto-
sowne gremia, co przedstawi mu krajowa rada są-
downictwa.

(Senator Piotr Zientarski: Poprzednio…)
Nie ma tutaj decydującej roli króla, stąd też druga 

część pytania… Skoro przesłanka była niewłaści-
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(wicemarszałek M. Seweryński) (Senator Piotr Zientarski: Skoro wzorce europej-
skie naśladujemy…)

Tak, skoro podobno wzorce europejskie naśladu-
jemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Skończył pan senator?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Teraz pan senator Zientarski. Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Mam kilka pytań, nie wiem, czy zdążę tak dokład-

nie w ciągu minuty…
Panie Ministrze, pan, jak widzę, pokazuje się tutaj 

jako człowiek, który zupełnie wyrywa z kontekstu 
pewne propozycje z różnych konstytucji i tak chce 
uzasadnić swoje stanowisko. Chcę przypomnieć, że 
pan jest stroną w tym postępowaniu, bo to właśnie 
ministerstwo chce zagarnąć imperium, które zgodnie 
z konstytucją należy się sądowi jako władzy nieza-
leżnej. W związku z tym to pan jest zainteresowany, 
a nie np. rada wydziału, która stoi zupełnie z boku, 
nie ma interesu ani politycznego, ani prawnego.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie.)
To tak na marginesie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: No właśnie.)
…na marginesie porównania autorytetów – już nie 

mówiąc o wykształceniu itd., bo też jako prawnicy 
powinniśmy sobie spojrzeć w oczy… To jest jedna 
rzecz.

Tutaj pan rzucił hasło konstytucji Łotwy. Akurat 
ja również zajmowałem się tym problemem i po-
równywałem w swoich pracach konstytucje Łotwy 
i Polski. Chciał pan pokazać, że w konstytucji Łotwy 
są rozwiązania, które jakby potwierdzały te pana pro-
pozycje. Tylko np. nie zauważył pan, że w konstytu-
cji Łotwy są wymienione rodzaje sądów, więc nie 
można zrobić tego, do czego wy się przymierzacie, 
czyli zmiany struktury sądów, ponieważ tam już są 
wymienione…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale, Panie 
Senatorze…)

…są sądy miejskie, sądy okręgowe itd.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …to jest po-

lemika…)
Nie, to tylko…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …i sprosto-

wanie… Proszę pytanie zadać.)
Chodzi o to, że nie może minister wpływać na 

strukturę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jakie jest 

pańskie pytanie?)
…na co może wpływać w Polsce… i przewodni-

czącego… Dlaczego pan stosuje wybiórczo przykłady 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Tak, dziękuję 
bardzo.)

Pytanie zadaje pani senator Sztark… Jest nieobecna.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, kilkakrotnie pan się tutaj powo-

ływał na przykład niemiecki. Rzeczywiście czyta-
łem na państwa stronach, że powoływanie sędziów 
w Niemczech jest zależne od ministra federalnego 
i parlamentu. Sprawdzałem – to nieprawda. To zupeł-
na nieprawda. To zwyczajne kłamstwo, ponieważ…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pan po-
lemizuje czy pan pyta?)

Czy pan potwierdza…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pytać.)
…że powoływanie sędziów w Niemczech zależy 

od landów federalnych i jest bardzo zróżnicowane? 
Ja sobie wszedłem na stronę Wirtembergii. I co się 
okazało? To, że tam, Panie Ministrze, powołuje to gre-
mium… powoływane jest przez środowiska sędziow-
skie – 9 osób, dodatkowo jest 2 prawników z danej 
dziedziny, i dodatkowo jeszcze 1 sędzia powoływany 
przez to środowisko. A minister sprawiedliwości, ow-
szem, przewodniczy temu gremium, ale bez prawa 
głosu. Tak wygląda rzeczywistość…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, 
Panie Senatorze.)

Proszę powiedzieć: który z nas dwóch ma rację?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: I to jest py-

tanie.)
Pierwsze pytanie.
Drugie. Czy znana jest panu opinia OECD na te-

mat tego projektu?
(Senator Czesław Ryszka: Augustyn to jest wy-

bitny prawnik.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
Jak pan ustosunkowuje się do opinii naszego Biura 

Legislacyjnego, które – biorąc pod uwagę ten wyrok, 
o którym pan mówi, z 2007 r., ale także inne wyroki 
– ostatecznie dochodzi do konkluzji, że ten projekt 
ma w 3 co najmniej miejscach wady konstytucyjne? 
Proszę się do tego odnieść. To jest fundamentalna 
sprawa w dzisiejszych obradach. I to, proszę, szcze-
gółowo.

I po trzecie, dlaczego pana zdaniem Komisja 
Europejska wczoraj zapowiedziała, a dzisiaj potwier-
dziła, że właśnie m.in. tę ustawę włącza do pakietu 
tych, które budzą wątpliwości co do przestrzegania 
praworządności w Polsce? Dlaczego pana zdaniem 
tak jest?
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(senator P. Zientarski) (Senator Mieczysław Augustyn: Niemożliwe.)
…Panie Senatorze, mamy rację, ponieważ ja 

posługiwałem się przykładem Saksonii i Bawarii, 
a pan senator po prostu posłużył się przykładem 
Wirtembergii. I rzeczywiście jeżeli chodzi o landy, 
to powoływanie sędziów landowych zależy od tego, 
jaki to land. Wyraźnie o tym napisałem…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
mówił pan, że w Niemczech, całych Niemczech. Nie 
że w landzie.)

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
To w tym momencie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, pan minister nie odpowie, jak będziemy prze-
szkadzać.)

W tym momencie zapomniałem spre-
cyzować. Poczyniłem to w moim artykule 
w „Rzeczpospolitej”, wyraźnie mówiąc o Bawarii 
i Saksonii, w wielu moich wypowiedziach mówi-
łem wyraźnie o Saksonii i Bawarii, dlatego jeżeli 
nie dodałem teraz tych 2 landów, to rzeczywiście 
jest to zaniechanie i przepraszam. Dziękuję za 
przykład Wirtembergii. Jest to przykład landu, 
który inaczej to uregulował. Jednak sędziowie 
federalni są powoływani w taki sposób, jak opisa-
łem, i Richterwahlausschüsse – tu zgodzi się pan 
senator – rada do spraw powoływania sędziów jest 
wspólna dla całych Niemiec, dla wszystkich lan-
dów, 16 ministrów landowych i 16 przedstawicieli 
Bundestagu wybiera Bundesgerichtshof, czyli Sąd 
Najwyższy Niemiec, i z tym pan profesor… pan 
senator polemizować nie może. Dlatego obydwaj 
mamy rację.

Czy znana jest opinia OBWE? Tak jest, jest 
nam znana. Cytowałem ją dzisiaj. Czy opinia Biura 
Legislacyjnego jest znana? Również.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jaki jest pana sto-
sunek w takim razie?)

Mój stosunek jest, jak wynika z moich wcze-
śniejszych wypowiedzi… Mianowicie konstytucja 
w art. 187 wskazuje, iż dopuszcza wprowadzenie 
nowego sposobu wyboru członków Krajowej Rady 
Sądownictwa, i powierzenie parlamentowi tej kom-
petencji w niczym konstytucji nie narusza. Jest 
wiele opinii legislacyjnych, które o tym świadczą. 
Zamówionych zostało wiele opinii. W części opinii 
oczywiście jest wyrażone jedno zdanie, w część opi-
nii jest wyrażone drugie zdanie.

Opinie pozytywne wobec projektu, Panie 
Senatorze, sporządzili: pan prof. Marek Dobrowolski, 
pani prof. Jadwiga Potrzeszcz, pan profesor, dziekan 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Jakub 
Stelina, pani prof. Anna Łabno. Ponadto opinie pozy-
tywne przygotowali: pan prof. Bogusław Banaszak, 
pani prof. Kaczmarczyk-Kłak i pan prof. Bogusław 
Szmulik.

konstytucji, które absolutnie w kontekście całości 
uprawnień ministra dają znacznie mniejsze upraw-
nienia niż u nas?

Dalej. Dlaczego powołuje się pan na kazus 
Przemyśla z 2004 r., podczas gdy od tego momentu 
nie ma już w Krajowej Radzie Sądownictwa żadne-
go sędziego, któremu trzeba nagle przerwać pato-
logiczną, jak pan mówi, kadencję? Skoro uważacie 
dzisiaj, że to jest patologia, to dlaczego między 2005 
a 2007 r., kiedy mieliście rząd, nie widzieliście tego 
problemu? No, nie widzieliście.

Kolejne pytanie dotyczy sprawności postępowa-
nia, o czym pan mówił, że to jest bolączka. Ja się 
z panem zgadzam, że to jest bolączka poważna. Ale 
zamiast walczyć z tą bolączką, nie przeprowadzili-
ście ani jednej reformy… o której pan zresztą mówi 
– i ja jestem za tym – że to zmniejszenie kognicji, 
wprowadzenie procedur, zmniejszenie… czy nawet 
pozbawienie sędziów asystentów… Nie byłbym prze-
ciw, jeśli chodzi o to, bo mój ojciec osobiście pisał 
uzasadnienia…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale znowu 
nie ma pytania, Panie Senatorze…)

…które były jasne, i tak robili sędziowie, bo 
wcześniej, w poprzednim systemie, też było wielu 
znakomitych sędziów… Dlaczego w takim razie nie 
wprowadziliście tych reform w ciągu tych prawie 2 
lat, a zablokowaliście kilkaset etatów na ponad rok – 
co niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie tej zapaści 
i spowodowało, że mnóstwo, tysiące… można nawet 
szacować, że koło miliona spraw byłoby załatwio-
nych, gdyby nie blokada, jak sądzę, umyślna, tych 
etatów i niewprowadzanie tych reform, o których pan 
mówi, a które by rzeczywiście wpłynęły na przyspie-
szenie postępowania? A rozbrajacie, analogicznie do 
rozbrajania Trybunału Konstytucyjnego, radę, która 
ma stać na straży niezawisłości i niezależności sę-
dziów?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Wszystkim państwu kładę na serce to, żeby pyta-

nia były krótkie, bo wtedy będzie zwięźle. Może być 
kilka, ale krótkich.

Panie Ministrze, proszę bardzo, następna seria.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn podał przykład Wirtembergii 

i zapytał, kto ma rację. My obydwaj…
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) jak Polska, które mają rozwiązania identyczne. Tak 
że myślę, że chodzi tutaj…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie są decyzyjne, 
jak w przypadku Niemiec…)

…o pewne qui pro quo. A jeżeli chodzi o Niemcy, 
to będę się odwoływał do przykładu Saksonii 
i Bawarii oraz przykładu federalnego ze wskazaniem, 
że Wirtembergia ma odmienny model. Dziękuję bar-
dzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: Większość lan-
dów…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, tak zupełnie na marginesie… 
Nie ma pan dzisiaj szczęścia do pewnych porównań. 
Powiedział pan niedawno, że przy powoływaniu sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii król 
ma rolę notariusza…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Przepraszam, 
Panie Senatorze, powoływanie członków do rady są-
downictwa, o to chodziło. Zatwierdzanie członków 
rady sądownictwa w Hiszpanii odbywa się w modelu 
takim, jak u nas, a król zatwierdza te kandydatury, 
o ile mi wiadomo. Opieram się na opinii…)

To w takim razie zapewne ja się pomyliłem. 
Wydawało mi się, że pan tak odpowiedział…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie o trybunale 
mówiłem.)

…wracając do mojego porównania dotyczącego 
Trybunału Konstytucyjnego…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Prosimy 
o pytanie.)

Już. Powiedział pan na początku swojej wypo-
wiedzi, że zmieniamy dzisiaj pewien model konsty-
tucyjny, że odchodzimy od sędziokracji i idziemy 
w stronę…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: …demokracji, 
Panie Senatorze.)

Tak, tak. Zdaje sobie pan sprawę, jak to brzmi 
w pana ustach w momencie, w którym podstawowy 
zarzut w stosunku do tego projektu dotyczy jego nie-
konstytucyjności. Zmieniamy model konstytucyjny. 
Panie Ministrze, cały czas zarzucamy, bardzo wiele 
autorytetów zarzuca, że to jest zmiana konstytucji 
pozakonstytucyjnie. Chciałbym, żeby pan się do tego 
odniósł i do tej pana wypowiedzi.

Były również opinie negatywne, które przygo-
towali: pan prof. Sławomir Patyra, pan dr Tomasz 
Zalasiński, pani prof. Anna Rakowska-Trela, pan 
prof. Ryszard Piotrowski i pan prof. Marek Chmaj.

Dlatego mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym 
dyskursem w doktrynie. Elementem tego dyskursu 
jest opinia Biura Legislacyjnego. Moje stanowisko 
jest odmienne.

Dlaczego moim zdaniem Komisja Europejska włą-
czyła do pakietu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dzisiaj.)
…dzisiaj…
Jakiego pakietu, Panie Senatorze?

Senator Mieczysław Augustyn:
Jak pan wie, mimo tak wspaniałych ustaw, któ-

re pan też tutaj referował, dotyczących trybunału, 
Komisja Europejska ze względu na te posunięcia pro-
wadzi wobec Polski postępowanie w sprawie nieprze-
strzegania zasad praworządności. Dzisiaj Komisja 
Europejska podała do wiadomości już oficjalnie, że 
w przyszłym tygodniu będzie obradować nad kwe-
stiami dotyczącymi praworządności w Polsce, po-
szerzając rozpatrywanie spraw o ustawę, nad którą 
my w tej chwili procedujemy, nie tylko o nią, ale 
również o nią.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
To mnie bardzo dziwi, ponieważ mamy bardzo 

solidne podstawy twierdzić, że w innych systemach 
prawnych obowiązują rozwiązania analogiczne. A za-
tem bardzo chętnie przesłałbym Komisji Europejskiej 
do zapoznania się… Mamy wiele materiałów po 
angielsku, wiele ekspertyz w języku angielskim, 
materiały prawno-porównawcze. Jeżeli Komisja 
Europejska zwróci się do nas w tej sprawie, to bardzo 
chętnie wejdziemy w dialog z Komisją Europejską. 
Myślę, że przekonam Komisję Europejską co do za-
sadności naszych zmian, powołując się chociażby na 
przykłady z innych krajów. Tak że jestem absolutnie 
przekonany o tym, że Komisja Europejska… być 
może w oparciu o jakieś błędne przesłanki, wszczęła 
tę procedurę, nie mając odpowiednich danych. Gdy 
dane te otrzyma od nas, gdy zostanie to Komisji wy-
jaśnione, to na pewno zdanie zmieni. Jestem o tym 
głęboko przekonany. Bo przecież nie stosowałaby 
podwójnych standardów, nie stosowałaby podwój-
nych standardów, mając u siebie, wśród krajów starej 
Europy, pewne rozwiązania i krytykując kraje takie 
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(senator A. Pociej) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie pana senatora Pocieja dotyczyło 

zmiany modelu z sugestią, że tu jest zmiana kon-
stytucji. Konstytucja wskazuje w art. 187, iż ustrój, 
sposób powoływania i tryb wyboru określa ustawa. 
Dlatego materia ustawowa jest tutaj bardzo szeroka, 
zarówno ustrój, jak i tryb powoływania, sposób wy-
boru członków i tryb pracy określa ustawa. Dlatego 
też tutaj nic innego jak… Zmiana trybu powoływa-
nia, zmiana trybu pracy, zmiana sposobu powoły-
wania są to materie ustawowe. A twierdzenie, iż 
dochodzi tutaj do jakiejkolwiek zmiany konstytucji, 
jest po prostu nieuprawnione. Czytanie konstytucji 
w ten sposób zapewnia absolutną zgodność propo-
nowanych rozwiązań z konstytucją. I tylko tyle. Nie 
czytajmy konstytucji tak, aby doszukiwać się w niej 
czegoś, czego w niej nie ma. To, co tam jest, w li-
teralnym brzmieniu jest wyraźnie wskazane: tryb 
wyboru, sposób powoływania członków i tryb pracy 
określa ustawa.

Jeżeli chodzi o kadencję, to dotyczy ona, Panie 
Senatorze, wybieranych członków. Przedstawiciele 
prezydenta nie należą do tej grupy.

Kolejna kwestia związana była ze zmianą modelu 
i z przyspieszeniem postępowań. Tak, zmiana modelu 
jest konieczna, jeśli chcemy przywrócić zaufanie do 
wymiaru sprawiedliwości. Sąd, jak wskazuje kon-
stytucja w art. 45 ust. 1, ma być przede wszystkim 
sprawiedliwy, bezstronny i sprawny. Sprawność sądu 
jest elementem wtórnym modelu, który obieramy. 
Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli ktoś stoi na stra-
ży tylko swoich prywatnych, partykularnych intere-
sów, to jest oczywiste, że nie będzie dbał o poprawę 
wydajności swojej pracy, ponieważ nie ma żadnego 
zewnętrznego elementu kontroli. Jeden wymierza 
sprawiedliwość i ma określone obwarowania admi-
nistracyjne. Jeśli chodzi o element kontroli co do 
organizacji pracy, administrowania wymiarem spra-
wiedliwości, to jest to właśnie rola odpowiedniego 
modelu. Dlatego… Czy to wpłynie? Oczywiście, że 
wpłynie, dlatego że za tą zmianą pójdą kolejne zmia-
ny i odpowiednio lokowane fundusze, w odpowiedni 
sposób, spowodują, że – to jest to, o czym dzisiaj 
mówiłem cały czas – wydatki przełożą się na poprawę 
jakości pracy. Model korporacyjny, w którym dbamy 
tylko o swój własny interes i nic poza tym, do niczego 
po prostu nie prowadzi. Jeździmy coraz lepszymi 
samochodami po coraz gorszych drogach – to jest 
taka parafraza tego, o czym mówiłem. Coraz więcej 
gadżetów, coraz większe pieniądze, a infrastruktura 
w sądownictwie coraz wolniejsza. Dlatego konieczna 
jest zmiana modelu i wprowadzenie metody check 

Mówił pan o kadencji zbiorowej. Chciałbym zapy-
tać, co będzie z przedstawicielami prezydenta, jeżeli 
zostanie skrócona kadencja. Jeżeli to jest kadencja 
zbiorowa, to ja chciałbym wiedzieć, czy wskazani 
przez prezydenta członkowie krajowej…

(Rozmowy na sali)
…będą również … Bo mówił pan o kadencji zbio-

rowej. Bardzo bym chciał wiedzieć, czy to odnosi 
się również do przedstawicieli prezydenta, a gdyby 
tak było, to czy to nie jest wpływanie na jego pre-
rogatywy.

Ostatnie pytanie. Mówił pan o tym, że taką ol-
brzymią bolączką jest fakt, że zbyt długo dochodzimy 
w sądach sprawiedliwości. Ja zgadzam się co do tej 
pańskiej tezy. Na ten temat mówiliśmy wielokrotnie 
również w Senacie, również w poprzedniej kadencji. 
Chciałbym tylko, żeby pan mi wytłumaczył, w jakim 
zakresie zmiana wskazywania osób do KRS wpłynie 
na to, że obywatel będzie miał szybszy dostęp do 
sprawiedliwości, podczas gdy państwo na początku 
tej kadencji wyrzuciliście do kosza realną – o tym 
przynajmniej zapewniał pan minister Gowin – próbę 
skrócenia dochodzenia tej sprawiedliwości poprzez 
zmianę modelu na kontradyktoryjny i przyspieszenie 
procedur. To zostało wyrzucone. Jednak pan minister 
Gowin, premier w rządzie, w którym pan zasiada, 
przekonywał tutaj wszystkich jeszcze 3, 4 lata temu 
o tym, że tylko i wyłącznie ten model może dopro-
wadzić do skrócenia wspomnianych procedur. Czy 
pan Gowin zupełnie nie miał racji i czy to znaczy, 
że w sposób kompletnie niekompetentny podszedł do 
swoich obowiązków, czy nie? I na ile wskazywanie 
przez inne osoby, w inny sposób przedstawicieli do 
KRS przyspieszy te procedury? Bo mówił pan tutaj, 
że obywatel szybciej dojdzie do sprawiedliwości. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam krótkie pytanie. Mówił 

pan w swoim wystąpieniu o tym, że zostały zmie-
nione zasady tak naprawdę kadencyjności, które są 
niezgodne z konstytucją, i że wydarzyło się to w roku 
2001. Czy byłby pan uprzejmy i mógłby sprecyzować, 
kiedy to było, kiedy to się wydarzyło?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Ja mam pytanie trochę z gatunku medycznego: czy 
pan jako człowiek o niewątpliwie wysokim intelekcie 
w to wierzy, czy po prostu wykonuje pan swoje obo-
wiązki wiceministra sprawiedliwości? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zacytuję panu kilka zdań ze stano-

wiska Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niezawi-
słości sędziowskiej i niezależności sądów. To jest stano-
wisko z 4 kwietnia 1990 r.: „Istnieje i daje o sobie znać 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego społeczne 
oczekiwanie, które można określić jako «głód» sprawie-
dliwości. Rada wyraża pogląd, że wymiar sprawiedliwo-
ści jest służbą publiczną. Nie może być mowy o poniżaniu 
człowieka w jakimkolwiek punkcie spotkania obywatela 
z organami wymiaru sprawiedliwości. Działając w klima-
cie tworzenia nowych wartości życia publicznego, KRS 
poszukuje takich udoskonaleń w kształtowaniu ustroju 
sądów i polityce kadrowej, by władza sądownicza odpo-
wiadała najwyższym aspiracjom narodu”.

Panie Ministrze, co się według pana oceny stało, 
że elity sędziowskie odstąpiły od tych słusznych po-
glądów Krajowej Rady Sądownictwa wyrażonych 
w tym stanowisku dotyczącym służby publicznej dla 
narodu i pod społeczną kontrolą narodu w zakresie 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości? Te zdania 
wydają się w mojej ocenie aktualne także dzisiaj.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze – do pana senatora Grodzkiego 

kieruję swoją odpowiedź – jeżeli chodzi o moją wia-
rę… Tak jest, głęboko w to wierzę. Dlatego że druga 
część mojej odpowiedzi – to z kolei odpowiedź na 
pytanie pana senatora Ambrozika, za które bardzo 
dziękuję – właśnie tego dotyczy. Moja wiara opiera 
się na obserwacji sytuacji chociażby w kontekście 
historycznym i doświadczeń ostatniego przeszło 
ćwierćwiecza. Bez zmiany modelu nie będzie real-
nej reformy. Kolejne środki zostaną zmarnotrawio-
ne, kolejny potencjał osobowy, finansowy zostanie 
zaprzepaszczony. Tylko zmiana modelu i demokra-
tyczny wpływ społeczeństwa na sposób powoływania 
sędziów mogą tę sytuację uzdrowić.

Jednocześnie…

and balance, czyli metody wzajemnego równowa-
żenia się władz i kontroli.

Co do pytania pana senatora Napieralskiego to ja 
już dzisiaj wskazywałem na tę uchwałę. Uchwała po-
chodzi z 2001 r. W tej jednozdaniowej uchwale z za-
łączoną opinią pana prof. Trzcińskiego zdecydowano, 
iż kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa…

(Senator Grzegorz Napieralski: Chodzi mi tylko 
o datę tej uchwały, Panie Ministrze.)

Tak, uchwała jest indywidualna…
(Senator Grzegorz Napieralski: Ale jaka była do-

kładna data?)
Dokładna data? Już szukam… Przykro mi, Panie 

Senatorze, ale nie mam w tej chwili tej uchwały przy 
sobie. Być może jej nie zabrałem, ale przekażę w for-
mie pisemnej odpis tej uchwały. Wraz z załączoną 
opinią otrzyma pan senator odpowiedź w formie pi-
semnej. Uchwała jest jednozdaniowa w każdym razie.

Senator Grzegorz Napieralski:

No, okej. Dziękuję.
Przepraszam, Panie Marszałku, jeżeli tylko 

mogę… Mnie zależy na tej informacji, ponieważ 
chciałbym ewentualnie zabrać później głos albo do-
pytać o jeszcze jedną rzecz. A czy któryś z pańskich 
współpracowników nie mógłby tego poszukać, tak 
żeby w odpowiednim czasie przekazał mi pan tę in-
formację?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Oczywiście.)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Z uwagą przysłuchuję się bardzo zręcznym po-

mysłom retorycznym pana ministra, które są godne 
doktora prawa, i przyglądam się temu trochę wybiór-
czemu żonglowaniu faktami, ale pytanie mam bardzo 
konkretne. Zafascynowała mnie wypowiedź, w której 
pan powiedział, że odpolityczniamy sądy czy wymiar 
sprawiedliwości i że nie będzie list waszych i naszych, 
koterii itd. – już nie chcę cytować dosłownie. No, 
faktem jest, że teraz będzie jedna lista, przynoszona 
przez ministra sprawiedliwości, ale to jest uwaga na 
marginesie. 
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Senator Mieczysław Golba:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Bo jak 

wcześniej, tak i dzisiaj… Wcześniej byłem posłem 
przez 3 kadencje, dzisiaj jestem w Senacie i najczę-
ściej spotykamy się w biurach poselskich, a dzisiaj se-
natorskich z tym, że ludzie skarżą się przede wszyst-
kim na to, że bardzo długo z reguły… Patrzymy na 
sprawę, prosta sprawa, bardzo łatwa, a okazuje się, 
że ona trwa bardzo długo, przez wiele lat. Bardzo 
prosta sprawa, bez żadnych komplikacji. Można by 
było powiedzieć, że 2 rozprawy i temat zamknięty, 
a te postępowania trwają o wiele dłużej, niżby się 
wdawało, że mają trwać, bo kilka lat.

I teraz sytuacja jest taka… Czy po wprowadze-
niu tej nowej ustawy będziecie mieli jakiś sposób, 
aby to uprościć, aby to skróć, aby nie było takich 
długich terminów? Bo jest zarzucane, często są wy-
powiedzi, że to przyjmuje polityk, prawdopodobnie 
będzie jakieś sterowanie ręczne itd. Ale gdzie jest ta 
odpowiedzialność, kiedy mieliśmy niby niezależnego 
prokuratora generalnego? Popatrzymy tylko na te za-
niedbania choćby w śledztwie smoleńskim: tragedia, 
masakra, choćby te zwłoki, to wszystko… I okazuje 
się, że dzisiaj…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale, Panie 
Senatorze, pytanie proszę sformułować.)

W związku z tym moje pytanie: czy w nowej 
ustawie są te jak gdyby rozwiązania, które ułatwią, 
przyspieszą proces sądowy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie będzie zadał pan senator 

Ambrozik, ponownie.
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze jeden cytat ze stanowiska 

Krajowej Rady Sądownictwa, tym razem z 13 stycz-
nia 2017 r. w przedmiocie wniosku prokuratora ge-
neralnego z 11 stycznia 2017 r. o zbadanie zgodności 
z konstytucją uchwały Sejmu z dnia 26 listopada 
2010 r. w sprawie wyboru sędziów TK. W tym sta-
nowisku czytamy tak: „Krajowa Rada Sądownictwa, 
działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
stwierdza, co następuje”. Powołuje się na ten punkt, na 
ten artykuł ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
który brzmi tak: „Do kompetencji Rady należy”… 
I tutaj jest pkt 5: „wyrażanie stanowiska w sprawach 
dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów są-
dowych – i teraz – wniesionych pod jej obrady przez 

Senator Tomasz Grodzki:

Jeśli mogę, to tylko doprecyzuję, bo nie o to mi 
chodziło. Ja rozumiem, że cały model tak. Tylko czy 
pan wierzy, że przekazanie władzy nad sądownic-
twem politykom odpolityczni te mechanizmy? Mnie 
się to wydaje nielogiczne, bo jedno przeczy drugiemu. 
O to mi tylko chodziło.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o moje sformułowanie dotyczą-

ce wyprowadzenia polityki z sądów, to sformu-
łowanie to pochodzi od jednego z sędziów, Panie 
Senatorze. Jeden z sędziów wskazał, że w tej chwili 
mamy do czynienia z czystą polityką na etapie pro-
cedury zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady 
Sądownictwa, a następnie wyboru tych kandydatów 
przez Krajową Radę Sądownictwa. Tak że posłu-
żenie się przeze mnie tym przykładem jest wielce 
znamienne. Wystarczy też poczytać fora sądowe, to, 
co sędziowie sami mówią na temat Krajowej Rady 
Sądownictwa.

Ja znów odwołam się do cytowanego przeze mnie 
wcześniej pana sędziego Stępnia, który wskazywał, 
że Krajowa Rada Sądownictwa w sposób bardzo po-
wierzchowny ocenia kandydatów. Na pytanie, czy 
KRS spełnia swoje funkcje, czy stoi na straży nieza-
wisłości sędziów i niezależności sądów, pan sędzia 
Stępień odpowiedział: „KRS nie spełnia tych funkcji. 
W praktyce jest ona miejscem zaklepywania kandy-
datów na sędziów. Każdy przychodzi tam ze swoimi 
kandydatami i dba o to, żeby to właśnie oni przeszli. 
To nie jest najlepsze miejsce na decydowanie o tym, 
kto zostanie sędzią. KRS dba o interesy korporacji 
sędziowskiej, natomiast nie jest organem, który na-
prawdę dba o prawdziwą niezawisłość”. To są mocne 
słowa.

Te słowa są odpowiedzią na pytanie z kolei pana 
senatora Ambrozika, jak daleko KRS odszedł od 
tamtej deklaracji z 1990 r. Bardzo daleko. Model 
korporacyjny spowodował właśnie ową kooptację, 
spowodował korporacjonizm, kliki, kumoterstwo – 
trzy razy „k”. W 1990 r. była mowa o głodzie spra-
wiedliwości, o służbie publicznej, o odpowiadaniu 
najwyższym aspiracjom narodu, a mamy do czynie-
nia z korporacjonizmem, klikami, kumoterstwem. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Golba.
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(senator R. Ambrozik) najlepsze procedury, będą się rozbijać o rafy kolejnych 
złych decyzji konkretnych sędziów, przekonanych 
nierzadko o własnej wyjątkowości, o własnej bez-
karności. Dlatego też model równoważony, model de-
mokratyczny, model otwarty, model rządzący się za-
sadami demokratycznymi jest modelem najlepszym. 
I co za tym idzie? Za tym idzie ograniczenie kognicji. 
Sędzia nie powinien zajmować się śmieceniem na uli-
cy. Co do tego się zgodzimy. Dlatego też chcemy wy-
prowadzić sprawy wykroczeniowe z sądów, Szanowni 
Państwo, Panie Senatorze. Chcemy powierzyć je or-
ganom administracji w pewnym stopniu. Mianowicie 
sprawy drobne, sprawy dotyczące np. śmiecenia na 
ulicy, sprawy dotyczące różnego rodzaju kwestii po-
miarowych, mierniczych, niedozwolonego handlu na 
targowisku i tego typu rzeczy z powodzeniem mogą 
rozpoznawać organy administracji samorządowej, 
inne służby, inspekcje i straże do tego przystosowa-
ne, inspektor sanitarny etc. To po pierwsze… 500 
tysięcy spraw wykroczeniowych. Następna kwestia 
to umiejętna zmiana w zakresie wykonywania kar, 
aby sędzia nie dublował pewnych swoich czynności. 
To jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że będę 
bronił ograniczenia wolności za picie pod chmurką, 
dlatego właśnie, że to jest pewien postulat sędziowski, 
pewien element zmian postulowanych przez sędziów. 
Sędzia dziś, widząc osobę, która nie zapłaci grzywny 
za picie pod chmurką – chodzi o alkohol oczywiście 
– mimo to musi orzec grzywnę, o której wie, że nie 
zostanie wyegzekwowana, po to tylko, aby później 
jego kolega zamieniał to na karę robót społecznie 
użytecznych w trybie art. 40 kodeksu wykroczeń. Po 
co? Po co dwa razy tę samą pracę wykonywać, skoro 
można na etapie orzekania o karze – zwłaszcza jeżeli 
odbierzemy jasną deklarację od obwinionego, że on 
nie zapłaci tej kary grzywny – od razu orzec karę 
ograniczenia wolności? To są zmiany racjonalne. One 
pochodzą od samych sędziów.

Inny przykład, którym się już dzisiaj posłużyłem, 
dotyczy ograniczenia bezpośredniości, dotyczy kwe-
stii czytania. Kiedyś pewna pani adwokat ze Stanów 
pytała mnie: dlaczego w Polsce sędzia tylko czyta, 
a często czyta do pustych sal? Mówiłem jej, że jest 
cecha bezpośredniości, która wymaga tego, aby każdy 
dowód był wprowadzany jawnie. No, ale jeżeli nikt 
nie jest tym zainteresowany, to czy nie można uznać 
za ujawnione bez odczytywania, zamiast taką fikcję 
tworzyć? Oczywiście, że można. I te nasze zmiany 
są w tej chwili czynione, są przygotowywane odpo-
wiednie projekty, kodeks postępowania cywilnego 
jest zmieniany, i sędziowie dostaną realne narzędzia 
do poprawy szybkości swojej pracy. I to są te zmiany.

Pan senator Ambrozik zwrócił się z pytaniem o to, 
kto… mimo iż nie było osoby, która inicjowałaby po-
stępowanie przed KRS, KRS niejako ex lege zajął sta-
nowisko w tej sprawie. I, jak rozumiem – ja nie znam 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy 
władzy publicznej lub organy samorządu sędziow-
skiego”. Ja zapytałem na posiedzeniu Krajowej Rady 
Sądownictwa, kto wnosił o zajęcie takiego stanowiska 
właśnie w tej sprawie. Nie otrzymałem odpowiedzi 
tak naprawdę do dnia dzisiejszego. W związku z tym 
pytam pana, Panie Ministrze: czy nie uważa pan, że 
naruszona została zasada legalizmu? Organy powin-
ny działać na podstawie… w granicach prawa, a jak 
widać, niekoniecznie tak jest.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatni na liście pytających jest pan senator 

Rulewski.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panuje w tej Izbie powtarzane… szczególnie 

w ustach pana marszałka… oczywiście marszałka 
Karczewskiego, również pana ministra, a także in-
nych prominentnych działaczy PiS, to, że cały naród 
łaknie sądów. Niewątpliwie się zgodzimy, że znacz-
ną częścią, ważącą, narodu są pracownicy. Dla nich 
to, dla pracowników skrzywdzonych utworzono sieć 
bezpłatnych sądów pracy i ubezpieczeń. I co się oka-
zało? Naród… tak, właśnie ta część, nie łaknie tych 
sądów – rozumiem też, że tych sprawiedliwych, bo 
tam nie było nomenklatury – ponieważ należało li-
kwidować sieć sądów. Jak to się ma do tych państwa 
twierdzeń? A może niedokładnie zbadaliście, czego 
naród pragnie od wymiaru sprawiedliwości, w tym 
od sądów pracy i ubezpieczeń?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Skończył pan senator?
(Głos z sali: Tak.)
Panie Ministrze, proszę, 3 ostatnie pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedź na pytanie pana senatora Golby. 

Chodziło o to, że proste sprawy długo trwają i jaki jest 
sposób na uproszczenie… Sposobem na uproszczenie 
jest, po pierwsze, to, o czym mówiłem przed chwilą, 
zmiana modelu, zmiana sposobu rozliczania czasu 
pracy, która pójdzie następnie w ślad za tą zmianą 
fundamentalną. Dbanie wyłącznie o swój własny kor-
poracyjny interes do niczego nie doprowadzi. Choćby 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Senator Jan Rulewski: Nie, odwrotnie, nie wpły-
wały sprawy…)

(Rozmowy na sali)
Nie wpływały sprawy od obywateli do tych są-

dów?
(Senator Jan Rulewski: Tak, praktycznie trzeba 

było tę sieć ograniczyć…)
Sądy funkcjonują do tej pory. Jeżeli ograniczo-

no ich kognicję bądź też ograniczono te sądy co do 
ich liczby, to chętnie na to pytanie odpowiem panu 
senatorowi na piśmie, ponieważ nie ukrywam, że 
potrzebowałbym szerszych analiz. Musiałbym zasię-
gnąć informacji, jak w ostatnich latach dokonywały 
się zmiany w sądownictwie w zakresie prawa pracy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę państwa, lista osób oczekujących na zada-

nie pytania została wyczerpana.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Augustyna, panią sena-
tor Zdrojewską, pana senatora Napieralskiego i pana 
senatora Rulewskiego.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisanych jest w tej chwili, co podaję 

dla informacji, 12 osób.
Jako pierwszy głos zabierze pan marszałek 

Borusewicz.
(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Panie Ministrze! 

Brawo!)
(Oklaski)
Panie Ministrze, oklaski mnie wyręczyły. To ja 

powinienem podziękować panu za wystąpienie.
Panie Marszałku, proszę…
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku, 

nim przyjdzie pan marszałek Borusewicz, proszę wy-
kreślić mnie z listy do tych pisemnych odpowiedzi, 
ponieważ już została mi przez ministerstwo udzielona 
odpowiedź.)

(Senator Przemysław Błaszczyk: Ale lista wypo-
wiedzi była już zamknięta…)

Tak, wykreślamy.
Głos ma pan marszałek Borusewicz. Proszę bar-

dzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy w punkcie zwrotnym, a w zasadzie pań-

stwo polskie jest w punkcie zwrotnym. Te propozycje, 
nad którymi w tej chwili się zastanawiamy, proce-
dujemy, ta propozycja i następna, na temat której za 
chwilę będziemy dyskutować, w mojej ocenie nisz-

rozwiązań szczegółowych regulaminu dotyczącego 
podejmowania decyzji – tutaj zasada skargowości 
jest istotna, KRS nie może sam z siebie decydować 
w tego typu kwestii. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście 
doszło do naruszenia zasady legalizmu, w myśl której 
każdy organ działa w granicach i na podstawie prawa. 
Ale uchwała, o której wspominałem, z 2001 r., też 
jest naruszeniem zasady legalizmu. Odwołam się do 
opinii pana prof. Dobrowolskiego, który wskazując 
na tamtą uchwałę, pisze wprost o niedozwolonym 
wejściu w obszar kompetencyjny parlamentu, w ów-
czesnej sytuacji prawnej, w 2001 r. I właśnie zdaniem 
pana profesora doszło do naruszenia zasady legali-
zmu. Żaden organ nie może domniemywać swoich 
uprawnień, nie może naruszać uprawnień innych or-
ganów, nie może zawłaszczać kompetencji, które nie 
są mu jasno przypisane, a z taką sytuacją mieliśmy 
wówczas do czynienia. I to, jak wynika z tego, co pan 
senator twierdzi, jest powtórzenie tamtej sytuacji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Do głosu zapisał się pan senator Rulewski. 
Zadawał jeszcze pytanie, Panie Ministrze…

(Senator Jan Rulewski: Nie otrzymałem odpowie-
dzi…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Przepraszam bar-
dzo, Panie Senatorze, pytanie…)

Senator Jan Rulewski:

O łaknieniu sądów przez naród, zwłaszcza przez tę 
jego bardzo znaczącą część, czyli pracowników, któ-
rzy byli dotknięci i są dotykani wieloma nadużyciami 
w zakresie stosunków pracy i ubezpieczeń.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale na czym 
polega pytanie?)

I pytanie… Dlaczego, mimo tego łaknienia, ci 
obywatele nie wykorzystywali tych sądów? Wobec 
braku spraw trzeba było ich sieć likwidować lub ogra-
niczać.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jak rozumiem, pytanie dotyczy 

spraw stosunków pracy przed sądami pracy i ubez-
pieczeń społecznych i ograniczania dostępu obywateli 
do tych sądów. Tak?
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(senator B. Borusewicz) – skierowany przeciwko wam, jeżeli stracicie wła-
dzę. Kto inny będzie tym systemem sterował. W tej 
chwili jest on skierowany przeciwko nam i przeciwko 
sędziom. Tak, przeciwko nam, bo Sąd Najwyższy…

(Senator Mieczysław Golba: To są wasi sędziowie.)
Nie, proszę pana, ja nie mam znajomych sędziów.
Sąd Najwyższy ocenia prawomocność wyborów. 

W następnym tygodniu, zapewne we wtorek albo 
w środę, bo przewiduję przedłużenie, jeżeli nie we 
wtorek, to w środę, trafi do nas ustawa o Sądzie 
Najwyższym. I będzie to domknięcie tego zdemolo-
wania systemu prawnego w Polsce, a nie poprawiania.

Dlatego oczywiście nie zgadzam nie tylko z tymi 
terminami, ze sprawami formalnymi – walczyliśmy 
o sprawy formalne – ale także z merytoryczną za-
wartością tej ustawy. I naprawdę także dla innych 
organów kadencyjnych powinno to być memento 
mori. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.
(Senator Czesław Ryszka: Przeżyliśmy 8 lat bez-

prawia, to następne 8 też jakoś będzie…)
(Senator Tomasz Grodzki: Proszę zwrócić uwagę 

panu senatorowi, bo jego uwagi są niestosowne.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jak można oczekiwać od obywateli przestrzega-

nia prawa, skoro prawo najwyższe Rzeczypospolitej 
łamie się tak jednoznacznie? Jak można oczekiwać 
od sądów, że będą wydawały sprawiedliwie wyroki, 
skoro niesprawiedliwie traktuje się sądy działające 
w tej chwili? Jak wreszcie można przedstawiać pod 
pozorem oczekiwań społecznych ustawę, która nisz-
czy system sądownictwa w Polsce, bo niszcząc jego 
niezależność, pozbawia go tego najważniejszego atry-
butu, jakim jest sprawiedliwy wyrok?

Te 3 pytania nie są pytaniami retorycznymi. Te 
3 pytania odnoszą się do konkretnych aktów praw-
nych. Do ustawy, nad którą debatujemy w tej chwi-
li, i do ustawy, którą będziemy omawiać za chwilę. 
W mojej ocenie – myślę, że w ocenie wielu Polaków 
– to są bomby podłożone pod nasz wymiar sprawiedli-
wości. On mógł mieć swoje wady, ale nigdy jego wady 
nie zdominowały jego zalet. Jego główną zaletą było 
to, że ten system był i wciąż jeszcze jest niezależny.

Przytoczę raz jeszcze wyniki badań sondażowych, 
o których wcześniej mówiłem, i odwołam się do zda-
nia 76% obywateli, którzy mówią, że politycy nie 
powinni mieć wpływu na powoływanie sędziów. Aż 

czą niezależne sądy. Jednak za niezależnością sądów 
stoi jeszcze niezawisłość sędziów. Tak, one zniszczą 
niezależność sądów, ale nie zniszczą niezawisłości 
sędziów, ponieważ to zależy od każdego sędziego, od 
jego sumienia, jego wiedzy, ale szczególnie od jego 
sumienia. Sędziowie nadal będą orzekać – oprócz 
pewnej grupy, która podwiesi się pod władzę.

Otóż o co chodzi? Chodzi o stworzenie nowej 
grupy sędziów, zupełnie nowej. Ja naprawdę jestem 
zaskoczony, kiedy słyszę z ust stosunkowo młodych 
ludzi opinie, takie opinie o sędziach, takie opinie 
o tych, którzy orzekają, ale także o tych, którzy przed-
stawiają swoje stanowiska, mając tytuły naukowe, 
wobec tych 2 ustaw. Jestem zaskoczony, kiedy patrzę 
na tę butę i pychę. Czy państwo, czy wy, czy więk-
szość, czy pan minister uważa, że wszystko może? 
Obawiam się, że tak, ale jeżeli tak, to jest w błędzie. 
Jest w błędzie.

Uważam, że głównym problemem w tej ustawie 
jest skrócenie 4-letniej kadencji, zapisanej w konsty-
tucji. Przecież skierowanie tej kwestii do trybunału, 
obecnego Trybunału Konstytucyjnego wzięło się stąd, 
że były jakieś zastrzeżenia, były obawy. Ja rozumiem, 
że teraz ci, którzy skierowali ten wniosek, nie mają 
zastrzeżeń i nie mają obaw, a przede wszystkim mają 
dokument, glejt, że wszystko jest w porządku. Otóż 
nie wszystko jest w porządku. Przerywanie kadencji 
jednego organu konstytucyjnego i zapowiedź prze-
rwania kadencji następnego organu konstytucyjnego, 
czyli prezesa Sądu Najwyższego, którego kadencja 
trwa 6 lat, to jest poważny, poważny problem, który, 
jak myślę, pan prezydent powinien rozważyć. On też 
jest organem kadencyjnym. Jeżeli można zakwestio-
nować konstytucyjność kadencji jednego organu, to 
jest to usus, który niewątpliwie spowoduje dalsze 
kroki.

Tak przewidywałem, a nie byłem wróżbitą. No, 
Sąd Najwyższy. Prezes Sądu Najwyższego, który ma 
6-letnią kadencję, zostanie… ma zostać odwołany.

Szanowni Państwo, to są ustawy – ta ustawa także, 
a szczególnie ta następna – które niszczą sądownic-
two. Kto będzie przestrzegał w Europie wyroków 
sądów polskich, jeżeli te sądy zostaną uznane za 
podporządkowane władzy wykonawczej? Kto? Jak 
będzie wyglądał obrót prawny? To przecież przed 
nami i także przed wami. No, trzeba się zastanawiać, 
jakie są konsekwencje, nie tylko ustalać, co należy 
robić, aby przejąć pełnię władzy w Polsce, aby opo-
zycję wcisnąć w ścianę. Dlatego dziwię się niektórym 
senatorom PiS, że tego nie widzą. Przecież do tego 
nie jest konieczna jakaś olbrzymia przenikliwość. 
Rozumiem, że w przypadku ustaw, które nie mają ta-
kiego znaczenia… Ale przecież nie będziecie rządzić 
wiecznie, a ten system może być – i będzie zapewne 
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(senator B. Klich) tucji w rozdziale o prawach osobistych. Podważenie 
tego prawa do bezstronnego, niezależnego wyroku 
sądowego jest pozbawieniem obywatela podstawo-
wych uprawnień. To jest tak, jakby podważyć całą 
tradycję prawną, w której żyjemy od 27 lat. Bo przez 
jakiś czas byliśmy pod inną tradycją prawną.

I wreszcie ta ustawa i ta druga, którą będziemy 
rozpatrywać, o ustroju sądów powszechnych, prze-
suwają nas niestety z zachodnioeuropejskiej tradycji 
prawnej na Wschód. Przesuwają nas w tym kierunku, 
z którego daliśmy nogę, z którego udało się uciec. 
Za sprawą nie tylko bohaterów, ale całego narodu 
w 1989 r. udało się nam uciec ze Wschodu na Zachód. 
A poprzez podważenie niezależności sądownictwa, 
poprzez podważenie znaczenia takiego organu samo-
rządowego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, 
tak naprawdę zostajemy z powrotem przesunięci na 
Wschód. I to są skutki tych 2 ustaw, które są w tej 
chwili procedowane.

Przestrzegam przed tym, zwracam na to uwagę 
i apeluję do sumień i do odpowiedzialności państwa 
senatorów, żebyśmy nie przyjmowali jako Senat ani 
jednego, ani drugiego aktu prawnego, bo w ten spo-
sób Senat będzie współodpowiedzialny za wycofanie 
Polski z Zachodu i przesunięcie na Wschód. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

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

Szanowni Goście!
Nikogo z ministerstwa, jak widzę, nie ma, ale mam 

nadzieję, że pan minister się przysłuchuje.
To prawda, że operacje usprawniania wymiaru 

sprawiedliwości należy przeprowadzić. Ja na co dzień 
wykonuję operacje usprawniania ludzkiego organi-
zmu. Tylko je się wykonuje przy pomocy precyzyj-
nych narzędzi, a nie przy pomocy młotka i obcążek 
– bo wtedy, mimo dobrych intencji, kończy się tra-
gicznie. A mam wrażenie, że to, co tu obserwujemy, 
do tego doprowadzi.

Pozwólcie państwo, że zacytuję wam fragment 
wypowiedzi z 21 lutego 1989 r., która padła podczas 
obrad Okrągłego Stołu. Jedna z osób powiedziała: 
„Chciałem dodać jeszcze jedną sprawę związaną 
z kwestią niezawisłości sędziów i sądownictwa”. 
„Nasze propozycje w tym względzie są, zdaje się, 
drugiej stronie – komunistom – znane. Chodzi o to, 
aby powoływanie było związane z funkcjonowa-
niem samorządu – sędziowskiego. I to jest, jak sądzę, 
sprawa, co do której chcielibyśmy dzisiaj uzyskać 

76% Polaków, 3/4 Polaków uważa, że powoływanie 
sędziów i wpływanie na sędziów przez polityków 
jest złem. Tylko 15% dopuszcza taką możliwość. To 
znaczna mniejszość. Można zatem powiedzieć, że 
Polacy opowiadają się za apolitycznością wymiaru 
sprawiedliwości. I tak jest w rzeczywistości, tak jest 
naprawdę.

Polacy opowiadają się także za tym, żeby prze-
strzegać prawa. Dlatego złamanie art. 187 ust. 4 
konstytucji, które jest ewidentne, kiedy wygasza się 
kadencję sędziów wybranych do składu Krajowej 
Rady Sądownictwa, jest po prostu przestępstwem 
prawnym. Jak można wymagać od obywateli niepo-
pełniania pospolitych przestępstw, jeżeli popełnia się 
przestępstwo przeciw konstytucji? Jak można wy-
magać przestrzegania prawa cywilnego czy prawa 
karnego, jeżeli łamie się jeden z podstawowych zapi-
sów konstytucji? Jak można wreszcie dopuszczać do 
tego, aby 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa 
było wybieranych przez Sejm? Przecież Krajowa 
Rada Sądownictwa została powołana po to, żeby być 
zwornikiem dla niezależnego sądownictwa, żeby być 
kluczem gwarantującym to, że sądownictwo będzie 
faktycznie niezależne, żeby być swoistym reprezen-
tantem samorządu sędziowskiego posiadającego na-
rzędzia do oczyszczania się, gdyby któryś z sędziów 
popełnił wykroczenie czy przestępstwo.

Znane są nam przypadki – słuchaliśmy wczoraj 
słów pani prezes Sądu Najwyższego, a dzisiaj długiej 
wypowiedzi rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa 
– jak to oczyszczanie się środowiska sędziowskiego 
wyglądało w ciągu ostatnich lat. Jak można w związ-
ku z tym podporządkowywać polityce Krajową Radę 
Sądownictwa, czyli zwornik samorządu sędziowskie-
go? To jest złamanie art. 173 konstytucji, artykułu, 
który mówi wyraźnie, że sądy i trybunały są władzą 
odrębną i niezależną od innych władz. A jeżeli są 
władzą odrębną i niezależną, to polityka nie może na 
nie wpływać. Nie może wpływać na Krajową Radę 
Sądownictwa, która jest przecież – raz jeszcze to po-
wiem – zwornikiem i kluczem do tego systemu.

Trzecia kwestia, która najbardziej niepokoi, to 
fakt, że upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa 
– bo co do tego nie ma wątpliwości – będzie skutko-
wało upolitycznieniem całego wymiaru sprawiedli-
wości, a upolitycznienie sądów będzie w rozmaity 
sposób skutkowało ograniczeniem albo wręcz zli-
kwidowaniem niezawisłości sędziów. A tymczasem 
zgodnie z art. 178… przepraszam, art. 45 konstytucji 
– przytoczę – każdy ma prawo do rozpatrzenia sprawy 
przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. To nie 
jest prawo drugiej kategorii, to nie jest prawo trzeciej 
kategorii, to jest prawo podstawowe. To jest jedno 
z podstawowych praw człowieka, zapisane w konsty-
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(senator T. Grodzki) doczekam takiego momentu, takiego, że będę musiał 
nie bronić oskarżonego, tak jak to bywało w stanie 
wojennym, osób, które często działały na rzecz wol-
ności, i to w sposób odważny, czy też reprezento-
wać Kościół, który wówczas był symbolem wolności 
i miejsca, gdzie może było rzeczywiście ten przyczó-
łek wolności wyrazić i w sztuce, i w polityce… Teraz 
przyszło mi bronić niezależności sądów w wolnym 
państwie. Czy to nie paradoks? Niezależność sądów 
niewątpliwie jest związana z niezawisłością sędziów. 
Zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieli pan mar-
szałek Borusewicz i inni moi przedmówcy, ale ja nie 
byłbym aż takim optymistą, w tym sensie, że nie 
mógłbym spokojnie pozostawić sumieniu sędziów… 
Bo rzeczywiście, w sumieniu oni mają tę niezawi-
słość i powinni realizować to orzecznictwo. Ale jak 
będzie można realizować niezawisłość, jeśli prezes 
będzie wyznaczał osoby, które już się sprawdziły, 
bardzo często w takich sprawach, nazwijmy to draż-
liwych czy o pożądanym wyniku? Jeśli dany sędzia 
nie będzie mógł orzekać, a jeśli już, to jeżeli będzie 
stosował konstytucję jako najwyższy w systemie źró-
deł prawa akt, będzie go za to czekało postępowanie 
dyscyplinarne, w związku z którym już jest przy-
gotowywana odrębna izba w Sądzie Najwyższym? 
Jeżeli taki sędzia będzie złożony z urzędu za to, że 
przestrzega konstytucji, a nie prawa tworzonego na 
podstawie łamania tej konstytucji? I jeżeli on w swojej 
niezawisłości będzie nie tylko złożony z urzędu, lecz 
także pozbawiony prawa do przejścia w stan spoczyn-
ku, czyli pozostawiony bez środków do życia? Nie 
będzie proste w tej sytuacji być takim odważnym, 
mając jeszcze małe dzieci, będąc, że tak powiem, 
na dorobku małżeńskim. A przecież większość to 
są młodzi sędziowie. Słyszeliśmy, od 1990 r. cały 
Sąd Najwyższy został wymieniony. Nie ma ani jed-
nego sędziego, który w okresie PRL orzekał. Jaka 
dekomunizacja? – pytam. Kto tu jest twarzą starej 
komuny? Może to wyświechtany argument, ale cały 
czas niestety aktualny.

No, poseł Piotrowicz, który nie tylko był kie-
rownikiem szkolenia partyjnego, czyli wyjątko-
wym człowiekiem odpowiedzialnym za kwestie 
polityczne, ale… Bo znam wielu prokuratorów, 
którzy oskarżali w stanie wojennym, ale oni mu-
sieli. I bardzo często robili wszystko, żeby… je-
śli oskarżyli, to wnosili o najniższą karę, nie byli 
przeciwko doraźnemu… A tu mamy taką sytuację, 
przynajmniej medialną, co do pana posła, twarzy 
zmian w Trybunale Konstytucyjnym – a dzisiej-
sza ustawa jest właśnie pochodną tych zmian 
w Trybunale Konstytucyjnym – który mówi, że 
on właściwie pomagał, ale sporządził i wniósł akt 
oskarżenia… Bo zgodnie z procedurą karną podpi-
sanie aktu oskarżenia jest wniesieniem aktu oskar-
żenia do sądu, nie ma odrębnej czynności. Wniósł 

możliwe jasne stanowisko drugiej strony”. Efektem 
tych negocjacji było utworzenie KRS. Słowa te wypo-
wiedział poseł Jarosław Kaczyński 21 lutego 1989 r. 
Stenogramy z obrad Okrągłego Stołu są dostępne.

I witany niedawno prezydent Stanów 
Zjednoczonych Donald Trump: „Poland and the 
United States shared a commitment to safeguarding 
the values of freedom, sovereignty and the rule of 
law” – obie strony zgodziły się, że będą bronić wol-
ności, suwerenności i reguł prawa. To tak gwoli przy-
pomnienia.

Władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza 
muszą ze sobą współpracować, ale muszą też być 
niezależne, aby ten trójnóg starożytny, na którym 
płonie ogień wolności i demokracji, stał stabilnie, bo 
jeżeli wyjmie się 1 nogę albo zwiąże się 2 z nich, to 
ten trójnóg się przewraca i ogień podpala świat. Tak to 
się, proszę państwa, dzieje. Tymczasem pan minister 
Ziobro, jako władza wykonawcza, chce koniecznie 
wybierać władzę sądowniczą. Wyobraźmy sobie, że 
to my byśmy zgłosili projekt, żeby zrobić odwrotnie 
i żeby to sędziowie wybierali ministra albo żeby pani 
premier wybierała np. posłów, czyli władza wykonaw-
cza by wpływała na władzę ustawodawczą. No, każdy 
by powiedział, że jest to absurd i paradoks. A w tej 
chwili chcemy dokonać tego właśnie paradoksalnego 
aktu i sprawić, że władza wykonawcza będzie wybie-
rała władzę sądowniczą. Skończy się to dramatycznie.

To paradoks, że Senat, tak zwalczany za komuni-
zmu, może stać się narzędziem jego restytucji. Tylko 
że w czasach komunizmu można było mówić, że je-
steśmy pod bolszewickim butem, a teraz nikt nam 
nie powie, że nie decydujemy sami o sobie – chyba 
że czegoś nie wiem i może jest inaczej.

Dzisiaj jest święto narodowe Francji, dzień zbu-
rzenia Bastylii, symbol obalenia tyranii i dyktatury. 
I w ten uroczysty dzień zaprzyjaźnionego narodu 
proszę, wzywam i apeluję do pań i panów senatorów 
o refleksję i o posługiwanie się w głosowaniu wolną 
wolą, jaką obdarzył nas Stwórca, gdyż inaczej bę-
dziemy zmuszeni ogłosić, że Senat 14 lipca 2017 r. 
przywrócił PRL. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podchodzę do mównicy z wielkim przejęciem, 

chociaż to dla mnie nie jest pierwszyzna, ze wzrusze-
niem i z emocjami, które mną targają, bo w najśmiel-
szych myślach o przyszłości nie przypuszczałem, że 
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Senat RP bierze dzisiaj udział w mordowaniu za-

sad demokracji w Polsce, zasad, które kształtowała 
cywilizacja przez co najmniej 25 wieków.

(Senator Czesław Ryszka: Osiemnaście…)
Zasady te niszczone są dzisiaj według schematu, 

który już 25  wieków temu przewidział Platon, mó-
wiąc, że demokracja może stać się najgorszą formą 
dyktatury. Platon, mówiąc o tym zagrożeniu, moż-
na powiedzieć, przewidział to, co robi dzisiaj PiS, 
czyli używanie szyldu demokracji dla zawłaszczania 
przez polityków całej sfery życia publicznego, a nawet 
prywatnego, bo pod sloganem władzy otrzymanej 
przez suwerena politycy PiS chcą dzisiaj wkroczyć 
w ludzkie sumienia, wolności religijne, wolność sło-
wa. A teraz chcecie zniszczyć trójpodział władzy. 
Przecież wygrywając wybory polityczne, uzyska-
liście tylko prawo do zmieniania tego, do zmiany 
czego upoważnia polityków mandat polityczny, tylko 
i wyłącznie do tego. Trójpodział władzy, który dzisiaj 
może zostać zniszczony, to rezultat wielu wieków czę-
sto tragicznych doświadczeń ludzkości i przemyśleń 
nad tym, co zrobić, by politycy nie mogli zawłaszczać 
sfer, które muszą być od ich wpływu uwolnione, i by 
wizje Platona nigdy nie mogły się spełnić. Trójpodział 
władzy cywilizacja wzbogaciła o takie wartości jak 
wolność słowa i zasada pomocniczości uznawana 
przez katolicką naukę społeczną, na którą często się 
powołujecie, za zasadę fundamentalną, za wartość 
fundamentalną.

Co z tego, skoro i te zasady konsekwentnie nisz-
czycie? Samorządom odbierane są kompetencje, 
a organizacjom uprawnienia. Prawo do społecznych 
demonstracji krojone jest pod potrzeby partii rządzą-
cej. To wszystko jest niszczeniem wywodzącej się 
z katolickich nauk społecznych zasady pomocniczości 
władzy.

I wreszcie to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. 
Trójpodział władzy, rozdzielenie władzy politycz-
nej od sądowniczej oznacza tyle samo co komunikat 
„wara politykom od sądów”. Te wszystkie zasady 
chroni oczywiście polska konstytucja. Nie możecie 
jej zmienić, więc łamiecie jej postanowienia, m.in te, 
które dotyczą niezawisłości sądów, ich niezależności 
od władz politycznych. Tworzenia prawa odbierają-
cego niezależność sądom nie możemy traktować jako 
procedowania jednej z wielu ustaw, które coś tam 
zmieniają w polskiej rzeczywistości, gdyż to nowe 
prawo burzy filary, na których opiera się demokracja. 
Najprościej mówiąc: sądy, nad których strukturami 

akt oskarżenia przeciwko osobie, co do której umo-
rzono postępowanie. Czyli co to oznacza? Oskarżył 
człowieka bez dowodów. I taki człowiek jest 
wzorcem dla zmian Trybunału Konstytucyjnego. 
I Trybunał Konstytucyjny, tak jak tu mówiłem, 
został zniszczony dlatego, że podobnie jak Krajowa 
Rada Sądownictwa miał stać na straży konstytucji. 
A Krajowa Rada Sądownictwa – na straży nieza-
leżności sądów, niezawisłości sędziów. Czyli wi-
dzimy, na co to jest atak. Na strażników! Bo jak 
obezwładnimy strażnika albo przebierzemy go za 
swojego, no to będziemy mieli, że tak powiem, 
dostęp do danego skarbu, do danego dobra. I tu jest 
to samo, proszę państwa. Zaczyna się od Krajowej 
Rady Sądownictwa, od demontażu tego strażnika. 
W sposób, bym powiedział, cyniczny powołuje 
się na zamówione szybko przez rząd orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego, który orzeka w skła-
dzie ewidentnie niezgodnym z konstytucją, bo 
przez sędziów, którzy zostali wybrani na miejsca 
już zajęte, bez określenia początku ich kadencji. To 
są fakty. Jak można w tej sytuacji mówić o prawo-
rządnym państwie? Ja pytałem ministra dlaczego. 
Owszem, widzę potrzebę – o tym będę cały czas 
głośno mówił – wielu zmian w sądownictwie, przy-
spieszenia postepowań, bo największą bolączką jest 
przewlekłość. Tylko co zrobiła ta władza? Tamta 
po długim okresie przywróciła asesurę, a był to 
problem bardzo istotny. Przypomnę, że asesura była 
dlatego przez Trybunał Konstytucyjny zakwestio-
nowana, że… Jednym z głównych argumentów było 
to, że minister, czyli władza wykonawcza, mianuje 
asesora. I to było podstawą tego zakwestionowa-
nia. A teraz co słyszymy? Inna władza… Ale to 
również minister będzie miał wpływ na nomina-
cje sędziowskie. To będzie, no, proszę państwa… 
I co? I przez 2 lata nie ma asesury, jest 500 eta-
tów nieobsadzonych. Jest zapaść, która przez pół 
waszej kadencji została ewidentnie pogłębiona, 
i nie ma żadnej ustawy, która rzeczywiście by… 
To dzisiaj przyznał i minister, i rzecznik Krajowej 
Rady Sądownictwa. Nie ma żadnej ustawy, nie ma 
zmniejszonej kognicji. Wprost przeciwnie. Nie ma 
procedur przyspieszających itd., a nawet ograni-
czenia…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

Minęło? No to ja zapiszę się do kolejnej…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Chcę tylko spuentować tę część, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale będzie pan 

mógł, Panie Senatorze. Kolejne 5 minut na puentę. 
Zachęcam.)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator J. Wcisła) Wicemarszałek Adam Bielan:

Ogłaszam przerwę do godziny 18.40.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 34  

do godziny 18 minut 42)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Chcę poinformować pana marszałka, że w tej 

chwili trwają poszukiwania pana ministra.
(Senator Jan Rulewski: To może jednak przerwę 

do wtorku…)
Czy możemy kontynuować? Czy pan marszałek 

chce złożyć jakiś wniosek formalny? Bo ten wniosek, 
który pan marszałek chciał złożyć przed przerwą, nie 
był wnioskiem formalnym.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja uważam, że powinien pan 

spowodować powrót ministra. Jeżeli jest na kawie, 
to oczywiście zarządzić przerwę.

(Wicemarszałek Adam Bielan: A czy pan mar-
szałek ma jakiś pomysł, jak mam spowodować ten 
powrót.)

Nie, ja zgłoszę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Siłą? Mam użyć 

siły?)
No… Sposobem.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Sposobem. Czy pan 

marszałek może zdradzić ten sposób?)
(Senator Jan Rulewski: Esemesem.)
Może pan przewodniczącemu komisji polecić, aby 

spowodował…
(Senator Jan Rulewski: O jest!)
Nie…
(Senator Jan Rulewski: A nie, to marszałek.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan marszałek 

jest.)
(Senator Jan Rulewski: Mamy 2 marszałków, ale 

ani jednego ministra.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Nie musi być minister.)
(Senator Jan Rulewski: 3 mamy….)
(Senator Stanisław Kogut: Nie musi być ministra, 

ludzie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proponuję kontynuować obrady.
(Senator Stanisław Karczewski: Ja mogę powie-

dzieć, jeśli państwo sobie życzycie…)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale nie mam karty.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Słychać.)

będą mieć władzę politycy, nie będą już niezależne, 
a bez niezależnych sądów nie ma demokracji.

Typowy Kowalski może jeszcze dzisiaj nie odczu-
wać, że ów zamach na niezależność sądów może mieć 
znaczenie w jego życiu, ale przecież każdy może znaleźć 
się na trasie VIP-owskiego auta wiozącego premiera czy 
ministra i każdy może zostać uznany za winnego spowo-
dowania wypadku. Każdy może też trafić na komisariat 
i zostać zabity. I bez niezależnych sądów nikt nie upomni 
się o jego prawa, bo politycznie uzależnione sądy nie będą 
chciały narażać się wszechpotężnemu ministrowi, by wal-
czyć o sprawiedliwość dla Kowalskiego. Takie mogą być 
skutki politycznego władztwa nad strukturami sądu.

Chcę skoncentrować się nad tym, o czym my, sena-
torowie, nigdy nie powinniśmy zapominać. My mamy 
nie tylko bić się o przecinki w projektach ustaw, ale 
też mamy strzec podstawowych zasad demokracji. 
I dlatego dziś o tym mówię. Mamy przypominać, że 
wygranie wyborów politycznych nie daje nam władzy 
absolutnej. Nie daje nam też władzy nad sądami. Jeśli 
o tym zapomnimy, to staniemy się odpowiedzialni 
za narodziny dyktatury. Senatorowie, którzy pod-
niosą dzisiaj rękę za przyjęciem ustaw odbierających 
niezawisłość sądom, wpiszą się na listę tych, którzy 
zatrzaskują w Polsce drzwi z napisem „demokracja”.

Historia XX wieku, w tym historia Polski, była 
szargana dyktaturami, które zaczynały się od zwy-
kłego łamania podstawowych praw, a kończyły na 
zbrodniach. Dzisiaj PiS bez opamiętania szuka w każ-
dym zakamarku naszej nieodległej historii współpra-
cowników tamtych dyktatur. Wydaje mi się, że nie 
bierzecie pod uwagę tego, że za chwilę politycy z tej 
sali mogą trafić do grona tych, którzy będą obwinia-
ni o zamach na demokrację. Chociaż mam jeszcze 
nadzieję, że ten scenariusz się dzisiaj nie wypełni.

Panie i Panowie Senatorowie, patrzy na nas 25 
wieków budowania zasad demokracji. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Chciałoby się po-

wiedzieć: Panie Ministrze… Ale pan minister opuścił 
salę…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dlaczego nie ma 
ministra? Panie Marszałku…)

Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam wniosek formalny o przerwanie obrad 

i wezwanie ministra na salę posiedzeń.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma przedsta-

wiciela resortu.)
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do 3 razy sztuka.
Proszę państwa, to wielki zaszczyt dla każdego 

z nas, że jesteśmy w parlamencie. Nie tylko więk-
szość aktualnie rządząca jest reprezentantem na-
rodu, każdy z nas jest senatorem Rzeczypospolitej 
i wszyscy zostaliśmy przez swoich wyborców tutaj 
wysłani. Ponieważ z jednomandatowych okręgów… 
więc oczywiście mamy silny mandat, by mówić, że 
reprezentujemy swoich wyborców. Przyszliśmy tutaj, 
żeby tworzyć prawo, wyznaczać drogi rozwoju Polski.

A ostatnio na tej drodze między Sejmem a Senatem 
w niewielkich odstępach czasu przetacza się walec, 
który rujnuje, który niszczy to, co powinno leżeć 
u podstaw rozwoju, co stanowi fundamenty, o które 
nie ja i na pewno nie pan prokurator Piotrowicz wal-
czyliśmy. Tym większa oczywiście wdzięczność… Jak 
słuchałem ludzi Solidarności przemawiających tu w tej 
samej sprawie, ściskało mnie coś za serce, bo to właśnie 
im zawdzięczamy życie w czasie tego niesłychanego 
rozwoju, to najlepszy czas od wieków w Polsce.

Ten walec zrównał marzenia wielu o niezależnym 
Trybunale Konstytucyjnym, który gwarantował prze-
strzeganie naszych praw… My tu, w Senacie, stara-
liśmy się realizować wyroki tego trybunału. Żadne 
apele nie pomogły. 6 razy ten walec tutaj się pojawiał, 
a potem… Skasował niezależność prokuratury, pod-
porządkował władzy wykonawczej w całości Policję, 
służby. Znów włączam telewizję i pierwsza rzecz, 
która przychodzi mi do głowy: ta sama, telewizja 
kłamie, tak, znów kłamie.

(Senator Wojciech Piecha: Ale która?)
(Senator Stanisław Kogut: TVN.)
Bo niezależność mediów publicznych – o nich 

mówię – została także tutaj przez prawo…
(Senator Wojciech Piecha: Niesamowite.)
…co najmniej naruszona. Kiedy nad tamtymi usta-

wami dyskutowaliśmy, sprzeczaliśmy się, apelowali-
śmy, żeby tego nie robić, ja z tej mównicy mówiłem, 
że następne będą sądy, a potem samorządy. Kto chce, 
niech sięgnie do stenogramów. Tak przewidywałem. 
I oto mamy ten dzień. Bo ktoś, kto zamiast budo-
wać drogę ku naszej pomyślności, chce tym walcem 
torować drogę do autokracji, nie zniesie niezależno-
ści sądów, nie jest to możliwe. I to niewątpliwie nie 
przypadek, że to właśnie pan Piotrowicz jest twarzą 
tych zmian.

Proszę państwa, w celu uzasadnienia tych zmian 
używa się bardzo wielu różnych argumentów. Ale 
chciałbym wykazać, że przy całym niezadowoleniu 
z sądownictwa, które rozstrzyga rocznie miliony 
spraw… No, tylko połowa ludzi może być zadowo-
lona, bo ktoś przegrywa, ktoś wygrywa. Przy całym 
tym zrozumiałym niezadowoleniu używa się argu-

Senator Stanisław Karczewski:

Po pierwsze, pan minister nie musi być obecny na 
debacie. Ale pan minister śledzi tę debatę, transmi-
tujemy, i za chwilę przybędzie. Tak że można konty-
nuować, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

W takim razie proszę pana senatora Augustyna 
o kontynuowanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: W takim razie ja 
składam wniosek formalny.)

Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:

Składam wniosek formalny o przerwę i spowo-
dowanie… przerwę do czasu powrotu pana ministra.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
W związku z tym przegłosujemy wniosek for-

malny zgłoszony przez pana marszałka Borusewicza.
(Głos z sali: Momencik.)
Kto jest za przyjęciem tego wniosku…
(Głos z sali: Można prowadzić obrady?)
(Głos z sali: Można prowadzić obrady, jak wrócą.)
(Głos z sali: Tak, tak.)
Kto jest za?
(Senator Jan Rulewski: Nie działa.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale nie działa.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Za wnioskiem formal-

nym?)
Tak, za przyjęciem wniosku formalnego zgłoszo-

nego przez pana marszałka Borusewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Stanisław Kogut: 10 przeciw.)
Głosowało 26 senatorów… więc nie mamy kwo-

rum. (Głosowanie nr 12)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma kworum.)
(Głos z sali: Musi być.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie musi być.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Jak? Nie musi być.)
Tak, zgodnie z wykładnią Biura Legislacyjnego 

możemy prowadzić obrady. Jeżeli pan marszałek bę-
dzie sobie życzył, to za pół godziny możemy prze-
prowadzić ponowne głosowanie.

Bardzo proszę pana senatora Augustyna o kon-
tynuowanie.
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(senator M. Augustyn) (Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze. Czas minął.)

Panie Marszałku, puentując, chciałbym powie-
dzieć, że upolitycznienie nie doprowadzi do wzro-
stu zaufania do sądów. Ono je całkowicie zrujnuje. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zauważam wśród naszych kolegów, a zarazem 

przeciwników, dziwne skamienienie w odniesieniu 
do tych i poprzednich ustaw dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości, choć są wśród tych senatorów ludzie 
zaznajomieni z praktyką prawa, z jego praktycznym 
stosowaniem. Są to ludzie mający również długi staż 
parlamentarny, którzy walczyli o praworządność 
w kraju w trudnych czasach.

Wyróżniam tu 3 przyczyny. Pierwsza to jakaś siła, 
która emanuje gdzieś spoza tego budynku i nakazuje 
milczenie. Druga to interes, który tu przeważa i za-
myka usta nawet senatorowi Jackowskiemu. Trzecia to 
fakt, że się poddajecie, że nie macie argumentów. To 
oznacza, że nie stać was na szermierkę argumentami. 
Jestem z tego powodu rozżalony, a nawet dotknięty, 
bo moja niewielka wiedza prawnicza… bo nie mogę 
użyć argumentów, które pochodzą spoza tej sali, nie 
tylko od Biura Legislacyjnego, ale także od instytucji, 
wyjątkowo kompetentnych, którym minister odbiera 
mandat wypowiedzi albo zmniejsza znaczenie ich 
wypowiedzi.

Myślę, że to wszystko składa się na takie porów-
nanie, że prawu został wymierzony prawy sierpnio-
wy, a właściwie prawy lipcowy. To taka analogia do 
lewego czerwcowego. Pan marszałek, przedłużając 
obrady w trybie łaski… To nie o panu, niech pan się 
nie boi, Panie Marszałku. Pan marszałek pozwoli 
nam dyskutować we wtorek nad kolejnymi ustawami 
– tym razem to będzie prawy podbródkowy – tym 
razem dotyczącymi Sądu Najwyższego. Ja twierdzę 
nieco inaczej niż moi koledzy, którzy skupili się na 
prawnych aspektach – do których ja nie roszczę pre-
tensji, bo nie mam takiej wiedzy, choć zaraz udo-
wodnię, że inne akty niejako przemawiają za tym, 
żeby bronić tego stanowiska… Otóż twierdzę, że to 
się składa na pewien scenariusz. Na pewien, tak po-
wiem, wielopak, którego byliśmy świadkami, gdy 
zapanowała w Senacie czarna noc grudniowa, gdy 
do tego konsekwentnie pan prezydent, wybitna po-
stać prawnicza z wybitnego ośrodka prawniczego, 
pogubił się i w szlafroku naprędce podpisywał orze-
czenia trybunału, nieprawe orzeczenia Trybunału 

mentów, które nie wytrzymują krytyki, są zmanipulo-
wane i odwołują się do uczuć, można by powiedzieć, 
najniższych, do zawiści, zazdrości. To dlatego epatuje 
się ludzi zasobnością portfeli. Tak, pani senator miała 
rację, pytając tutaj o tę kwestię, bo zasobność portfeli 
jest w wielu wypadkach równa lub jeszcze większa 
wśród ludzi obecnego obozu władzy – i wtedy to 
wcale nie jest wstyd.

Mówi się, że nasze sądy źle orzekają. Panie 
Ministrze, pan się tak prześliznął nad moim pyta-
niem. Mówił pan, że są różne statystyki, ale zgodzi 
się pan, że w żadnej z nich nie wyglądamy najgorzej. 
W większości wyglądamy całkiem przyzwoicie na tle 
całej Europy i państw OECD, a są takie, w których 
wyglądamy bardzo dobrze, co jednak nie oznacza, że 
nie ma nic do zrobienia w wymiarze sprawiedliwości.

Oczywiście, poszanowanie niezależności sądów 
jest bardzo trudne. Wymaga to sporej gimnastyki 
i szukania sposobów takiego oddziaływania na dzia-
łalność sądów, które by nie naruszały ich niezależ-
ności, a ta z kolei, jak mówił pan senator Zientarski, 
jest ściśle związana z niezawisłością orzekania. To 
nie jest żadna specjalna kasta. Nie o to chodzi, Panie 
Ministrze, żeby był tu jakiś balans. Gdzie pan się tego 
nauczył? Nie chodzi o żaden balans, lecz o trójpodział 
władzy, o rozdział władzy sądowniczej, która ma 
przecież używać swoich prerogatyw, by pilnować 
nie tylko mnie jako obywatela, ale także pana jako 
ministra i wszystkich urzędów. I nie wolno tu balan-
sować, Panie Ministrze. Dotyczy to także danych 
statystycznych, także przykładów innych państw, a ja 
sam przyłapałem pana tutaj na manipulacji.

Jeżeli nie starcza wam władzy w sądach, w proku-
raturze, żeby złapać i ukarać tych, którzy dopuszczają 
się jakichś karygodnych czynów, to przyznajecie się 
do porażki. Tymczasem jest tak, że pan minister przy-
tacza tutaj przykłady pewnych nagannych działań. 
A skąd pan o tym wie? Nie stąd, że Policja, prokura-
tura, służby i wszystkie instytucje państwa działają? 
Ależ tak, to stąd pan to wie i stąd ja to wiem. To po 
co te nadzwyczajne środki, o które pan tu apeluje? Po 
co ta argumentacja? Przecież to się w ogóle nie broni.

Proszę państwa, ten walec nie dojechał do końca. 
On będzie jeszcze niestety tutaj do nas wracał po to, 
żeby swoją siłą przygnieść i zmiażdżyć do końca to, 
co kiedyś dla tylu siedzących na tej sali wydawało się 
wielkim osiągnięciem, a później naturalną sprawą, 
a mianowicie to, że sądy i instytucje publiczne mają 
działać w naszej służbie i nie mogą być podległe dys-
pozycjom jednej partii, nie mogą być upolitycznione. 
Dlaczego nie mieliśmy zaufania do sądów w komu-
nie? Dlaczego nie mieliśmy go do policji, do służb? 
Dlaczego tak się ich baliśmy? Czy nie dlatego że były 
podległe partii?
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(senator J. Rulewski) (Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale pan nie 
jest wyrocznią.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, pro-
szę…)

Senator Jan Rulewski:
Rozumiem pańską trudną sytuację, a bardzo łatwe 

rozwiązanie, które proponuje pan senator Wiatr… 
I o dziwo, ja się do tego ustosunkuje pozytywnie, po 
to, żeby kontynuować…

Pan przed chwilą wszedł i już opuszcza pan salę? 
Nie mogę pana przeprosić nawet.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, bo nie mam ochoty 
pana słuchać ani na pana patrzeć.)

To niech pan chociaż pleców nie pokazuje, tylko 
przód. (Wesołość na sali)

Panie Marszałku, pozwoli pan, że jednak będę 
kontynuował wątek…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
…w którym mówimy o nominacjach w Trybunale 

Konstytucyjnym, o tym wielopaku, w którym… 
I skończę, żeby już rzeczywiście panu prezydentowi 
nie czynić problemów, jak również senatorowi, prof. 
Wiatrowi. Te nagłe ułaskawienia, które są do dzisiaj 
problemem Polski – i jest to problem, który ciąży 
nie tylko opozycji, ale również wielu Polakom – aż 
po ustawę o prokuraturze, no, i aż po te 2 ustawy, 
dziwnie ze sobą złączone, z którymi proceduralnie 
nie mogliśmy się wczoraj… nie mogliśmy podołać 
im, podołać temu wyzwaniu… Co do tego nie mamy 
wątpliwości, że w tym zakresie wszelkie procedury 
zostały przynajmniej nadszarpnięte. Jeszcze gorzej 
jest z treścią. Ale ja bym powiedział, że treść jest jakąś 
dyskusją z tym potencjałem oczekiwań na zmiany 
w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości. Ale 
forma ich realizacji jest rzeczywiście nie do przyjęcia. 
Nie powołuję się tutaj na łaknienie, na pragnienie, na 
oczekiwanie narodu. To robi marszałek Karczewski. 
Przed 2 godzinami o to prosił wprost opinię publiczną 
pan Jarosław Kaczyński, też zresztą prawnik – praw-
da? To mówią oczywiście jeszcze inne środowiska. 
I to jest prawda, jest jakieś pragnienie i zawsze będzie 
pragnienie, żeby sprawiedliwość była doskonała. Bo 
jesteśmy stworzeni… czy też jesteśmy synami, którzy 
pragną ideałów.

Ale, proszę szanownych koleżanek i kolegów, naród 
wypowiedział się kompetentnie w okresie demokracji 
dwukrotnie, w referendach. Co do tego nie ma wątpli-
wości. Można powiedzieć, tak jak minister Warchoł, że 
naród wypowiedział się tylko w ciągu ostatniej kaden-
cji. Ja przepraszam, ale znam wybory, przypadkowo… 
Czasem mnie jeden wybór objął. Czy ja nie mam czasem 
większego tytułu, skoro już pięciokrotnie zostałem wy-
brany, w stosunku do tego, który został wybrany tylko 
raz, Panie Marszałku? Pan prawdopodobnie więcej…

Konstytucyjnego i nominacje, pogubił się, gdy potem 
nie wiedział, jak korzystać z prawa…

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku! Może 
by jednak zadbać o powagę Izby? Pan senator przyta-
cza takie sformułowania, no, rynsztokowe zupełnie.)

(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, proszę 
zadbać o swobodę wypowiedzi!)

Proszę pana, jeśli to są rynsztokowe...
(Senator Stanisław Kogut: Ale nie można, Jasiu, 

prezydenta obrażać.)
Są w Wikipedii, którą pan często cytuje jako wy-

bitny profesor…
(Senator Kazimierz Wiatr: No, kłamie pan oczy-

wiście, słowo „często” to jest nieprawda.)
(Senator Jarosław Duda: Nie można ograniczać 

swobody wypowiedzi!)
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ja ad vocem się 

zgłaszam.)
Często… Ostatnio słyszałem, że pan się posługi-

wał Wikipedią jako… Z tytułem profesora, oczywi-
ście z PRL…

(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, nie można pana 
prezydenta obrażać.)

(Senator Kazimierz Wiatr: No, niechże pan nie 
będzie taki bezczelny...)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panie 
Marszałku!)

(Senator Kazimierz Wiatr: …bo zażądam, żeby 
pana usunięto z mównicy.)

(Senator Jarosław Duda: Ale proszę nie przeszka-
dzać!)

Może pan zażądać, tylko nie ma pan jeszcze takiej 
władzy, Panie Senatorze…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Apeluję o obniżenie 
temperatury dyskusji.)

To było kiedyś, w PRL.
(Senator Kazimierz Wiatr: W sprawie formalnej, 

Panie Marszałku.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale nie prze-

rywamy wypowiedzi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.
(Senator Jarosław Duda: Nie przerywamy wy-

powiedzi.)

Senator Kazimierz Wiatr:

Bardzo proszę o przywołanie pana senatora 
Rulewskiego do porządku, żeby zachowywał się przy-
zwoicie, nie obrażał ludzi i mówił na temat. Dziękuję 
bardzo.
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: Tak ustawy mówią o…)
(Senator Piotr Zientarski: Tak jak jest…)
Po trzecie…
Jak będzie panu udzielony głos, to pan będzie mó-

wił, teraz proszę mi nie przeszkadzać…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale pan się 

uniósł…)
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Ale pan pyta przecież.)
Po trzecie, powiedział pan, że wielokrotnie uży-

wałem Wikipedii. Otóż raz to zrobiłem i jakby pan 
senator nie był leniwy i sprawdził w stenogramie, co 
powiedziałem, toby pan zobaczył, że powiedziałem, 
że zawsze sprawdzam wiadomości internetowe w kil-
ku źródłach. Zresztą są takie opracowania naukowe na 
temat wykluczenia, które mówią o osobach korzysta-
jących z internetu na zasadzie pierwszej napotkanej 
wiadomości. Otóż oczywiście jest to manipulowanie. 
Zacytowałem Wikipedię, ponieważ jest to tzw. wie-
dza popularna i powszechna, przez wielu uznawana 
za podręczną.

Dlatego wnoszę do pana marszałka o rozważenie 
wyciągnięcia konsekwencji wobec pana senatora ze 
względu na permanentne nadużywanie regulami-
nu i zasad przyzwoitości w Izbie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Panie Profesorze, jesteśmy tu dzisiaj bardzo po-

dzieleni, widzę, że jest bardzo duże napięcie. Myślę, 
że wszyscy mamy też trochę tego dosyć: i tej debaty, 
która tak naprawdę nie jest debatą, i tego, jakie są 
w tej chwili nastroje. Jak też nasza debata może się 
wydać dziwna w porównaniu z tym, co się dzieje 
na ulicach, co krąży w internecie itd. Tak że, Panie 
Profesorze, proszę się nie obrażać, są gorsze rzeczy 
niż korzystanie z Wikipedii. Na pewno każdy z nas 
niejednokrotnie tam zaglądał, zerkał.

Powiem państwu, że rzeczywiście atmosfera, jaką 
mamy w tej chwili w Polsce, jest znamienna. Myślę, 
że to wszystko oddziałuje na nas bez względu na to, 
po której stronie barykady jesteśmy. Można użyć ta-
kiego określenia, bo już nie jesteśmy wspólnie, razem 
Polakami. Tak bardzo się podzieliliśmy, że na więk-
szość spraw mamy zupełnie inne spojrzenia. Zawsze 
było tak, że była opozycja, ale sami państwo – zwra-
cam się do polityków Prawa i Sprawiedliwości – pew-

(Wicemarszałek Adam Bielan: 5 razy.)
5 razy? No, to jesteśmy równi sobie. Ale nie chciał-

bym przez to tworzyć swoich tytułów, tylko chciał-
bym wskazać, że naród się wypowiedział w sprawie 
ustroju III Rzeczypospolitej i następnych, akceptując 
przystąpienie do Unii i akceptując… No, to był dobry 
i bardzo oddany prawnik, świętej pamięci dr Lech 
Kaczyński. Ten akces był potwierdzony w referen-
dum, co do tego nie ma wątpliwości. Potwierdził on 
przynależność do rodziny narodów i państw, w któ-
rych panuje system trójpodziału władzy, nawet tam, 
gdzie są monarchie. Sam nawet traktat, ukształto-
wanie instytucji europejskich wyraźnie wskazują na 
rozdzielenie funkcji sądowniczych, tworzenia prawa, 
wykonawczych i przedstawicielskich. Nie ma tam, 
w żadnym z tych państw, Panie Ministrze – czytam 
pański artykuł – takiego zjawiska, że ten wielopak, 
oprócz pana prezydenta, cały ten wielopak noszą mi-
nister, minister z uprawnieniami prokuratora, i prezes 
partii stanowiącej władzę, do tego jeszcze wpisany 
na listę członków Krajowej Rady…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

…Sądownictwa, który, jak pan powiedział, ma 
pretensje, żeby nią zarządzać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska…
(Senator Jan Rulewski: Ale senator Wiatr tu wcho-

dzi…)
Teraz pan profesor, pan senator Wiatr? Z wnio-

skiem formalnym, tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak.)
(Senator Stanisław Kogut: Bo padło jego nazwi-

sko.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Otóż chciałbym wobec tego, co tu zostało wy-

powiedziane, także pod moim adresem, ale także 
w innych wątkach… Uważam, że wypowiedzi w sty-
lu „pan prezydent w szlafroku”, kiedy wiadomo, że 
chodzi o konkretnego prezydenta, są nie tylko nie-
eleganckie, ale niegodne tej Izby, tak jak i sformuło-
wanie „lewy podbródkowy”. No to jest po prostu… 
Oczywiście śmiali się panie i panowie senatorowie, 
no bo to jest śmieszne, tylko że niegodne tej Izby.

Po drugie, pan senator mnie tutaj obraża. „Profesor 
z PRL” – co to znaczy? Co to znaczy „profesor 
z PRL”?
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(senator B. Zdrojewska) kiedy podawał pan dane dotyczące tego, jak wygląda 
sprawa KRS w innych krajach. Bo chodzi nie tylko 
o to, kto mianuje, ale też jaka jest cała droga do KRS, 
a tutaj… No, co tu dużo mówić? Droga jest prosta 
i łatwa. Właściwie całkowitą władzę nad nią posia-
da w tej chwili minister sprawiedliwości. Wiedzą 
państwo – wszyscy o tym wiemy – że to jest clou 
tego problemu. I nie jest dobrze. Nikogo, broń Boże, 
nie będę porównywała, ale kiedy patrzę na zapał 
młodych ludzi, dobrze wykształconych, inteligent-
nych, którzy obecnie pracują w różnych miejscach, 
w ministerstwach, a nie pamiętają trudnych czasów, 
nasuwają mi się różne skojarzenia. Bo bardzo łatwo 
jest młodego do czegoś zachęcić i przedstawić mu 
jakąś wzniosłą ideę. A tą ideą mają być np. wspaniałe 
sądy, ma być sprawiedliwość społeczna itd., itd. To 
są bardzo chwytliwe, bardzo dobre hasła i widzę, 
że też odczytywane przez ludzi w pewien sposób. 
My wszyscy, jak tu jesteśmy – ja mówię o naszej 
stronie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy – 
też dostrzegamy błędy w sądownictwie, też uważa-
my, że są potrzebne reformy. Ale reformy to jedno, 
a podporządkowywanie jednej osobie całego syste-
mu sądownictwa, likwidacja trójpodziału władzy to 
drugie, to zupełnie co innego.

Moja mama opowiadała mi o tym, jak w latach 
pięćdziesiątych młodzi ludzie z ZMP mieli taką 
moc, że potrafili wyrzucić dyrektora ze szkoły, bo 
byli w systemie partyjnym świetnie umocowani. 
Przychodzili, robili zebranie partyjne i mówili, że 
dyrektor się nie nadaje. Mam nadzieję, że to nigdy się 
nie powtórzy, ale kiedy słucham o pewnych sprawach, 
to też pewne analogie mi się nasuwają.

Mamy środek lata, podwyżki, nawet w TVP Info 
jest o tym mowa, kolejne ekshumacje. To jest wrzu-
cone wszystko naraz i to doprowadziło obecnie do 
takiego napięcia społecznego, które jest trudne do 
zniesienia. Myślę, że nie tylko dla nas, dla państwa, 
ale dla wszystkich ludzi. Proszę sprawdzić, co się 
dzieje w mediach społecznościowych, po prostu lu-
dzie o tym piszą, kierując się emocjami, i to po obu 
stronach, i te emocje już za daleko zaszły. Chciałabym 
zaapelować do państwa o przemyślenie tego jeszcze 
raz, o zwrócenie uwagi na pryncypia, o cofnięcie się, 
Panie Marszałku, o cofnięcie się trochę, bo możemy 
za chwilę zajść za daleko.

Jeśli o mnie chodzi, to ja muszę powiedzieć, że 
dla mnie Rubikon, pewien próg, do którego może-
my się spierać, a za którym ja zaczynam się czuć 
jak w kraju autorytarnym, został już przekroczony. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator, pan minister Bobko.

nie nie pamiętacie aż takiej atmosfery. Przynajmniej ja 
nie pamiętam. W tej chwili jest tak, że jak się wejdzie 
do internetu, to się widzi hashtagi: #ZamachLipcowy. 
Tak to jest nazywane w internecie. Krążą listy hańby. 
To są listy tych posłów, a za chwilę pewnie i sena-
torów, którzy się podpiszą pod tymi ustawami lub 
też zagłosują za nimi. I ten podział będzie postępo-
wał. Ja uważam, że jest to fatalne, ale wynika to też 
z tego, że w waszym obozie jest za mało dyskusji, za 
mało samodzielności i za mało różnych zdań. Proszę 
zwrócić uwagę, jak dziwnie dzisiaj było, kiedy ktoś 
rzucił tutaj nazwisko pana ministra Gowina, który 
proponował coś wręcz przeciwnego, a teraz pewnie 
będzie głosował za tą odwrotną koncepcją.

(Senator Piotr Zientarski: Już głosował.)
Już głosował za tą odwrotną, zupełnie inną kon-

cepcją prawa, patrzenia na prawo. I będzie tak gło-
sował, jak się dowiadujemy, m.in. dlatego, że… Nie 
mówię, że to na wszystkich państwa wpływa, ale kie-
dy otrzymujemy informację, że pan prezes Kaczyński 
stwierdził, że osoby, które zagłosują inaczej, po prostu 
nie wejdą na listę, możemy się tylko domyślać, jak 
to może na niektórych z państwa działać. I bardzo 
państwu współczuję.

(Senator Stanisław Kogut: Skąd takie informacje? 
Skąd pani ma takie informacje?)

Z prasy, niestety.
(Senator Jan Dobrzyński: Z TVN.)
A jak państwo wszyscy wiedzą, to, co na razie nie 

jest jawne, za rok zostanie odkryte i dowiemy się, 
jakie były szczegóły tych rozmów. Niektóre osoby 
już zaczynają mówić innym językiem. I tak będzie. 
Państwo o tym wiecie, bo to jest normalne w polityce.

Chciałabym się też odnieść do wystąpienia pana 
ministra. W przypadku tego resortu jestem zawsze 
pod naprawdę dużym wrażeniem i inteligencji, 
i retoryki. Nie można tego panu odmówić, Panie 
Ministrze, niemniej jednak co innego zasady retory-
ki, a co innego zasady logiki, a to jak dla mnie nie za-
wsze idzie w parze. Pewne rzeczy, powiedziałabym, 
idą za daleko. Uważam, że po prostu nadużyciem 
jest np. posługiwanie się opinią pana prof. Stępnia 
wyciągniętą z dawnych czasów, skoro wiemy, co pan 
Stępień w tej chwili na ten temat myśli. No, po co 
wyciągać jakieś stare rzeczy? Ja nie lubię, kiedy lu-
dzie powołują się np. na opinię kogoś, kto już dawno 
nie żyje, nie cytując go, tylko mówiąc, że gdyby ta 
osoba żyła, toby tak mówiła. Nie, ludzie zmieniają 
zdanie. Na szczęście ludzie mądrzeją i zmieniają 
zdanie. Ale też, pars pro toto, jeżeli się stosuje taką 
metodę, to nie można wyciągać z tych wypowiedzi 
rzeczy, które nam pasują, i nie podawać tych, które 
nam nie pasują, a tak było nie tylko w przypadku 
wywiadu z panem prof. Stępniem, ale też wtedy, 
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pejskiej cywilizacji. Prawda? Zachodnioeuropejskiej. 
Ale co to oznacza w praktyce? No, sędziowie mu-
szą być w jakiś sposób wyłaniani. Nie spadną nam 
z nieba, nie są niezależni absolutnie, w takim sensie, 
że od nikogo i od niczego nie zależy sposób ich po-
woływania. Tych sposobów powoływania sędziów 
jest bardzo wiele, o czym zresztą pan minister tutaj 
mówił, powołując się na przykłady z wielu krajów. 
Są kraje, gdzie są wybierani sędziowie, jak w Stanach 
Zjednoczonych itd.

Ja w tym projekcie, który jest przedstawiany, nie 
znajduję niczego nadzwyczajnego. No, jakiś jeden 
ze sposobów powoływania sędziów, powoływania 
gremiów typu krajowa rada, która w jednych krajach 
jest, w innych jej nie ma… Dlaczego zmiana sposobu 
wyboru sędziów ma być na samym wstępie określa-
na jako zamach na wolność, swobodę i jako koniec 
państwa prawa w Polsce? Jest to dla mnie kompletnie 
zdumiewające i niezrozumiałe. Ktoś musi dokony-
wać wyboru. Prawda? I najczęściej robi to władza 
wykonawcza. 

Tak nawiasem mówiąc, bo padały tutaj odwoła-
nia do symboli, od Platona, przez Bastylię… Gdzieś 
w kuluarach mogę się do tego odnieść. Ale kto jest 
w naszej zachodnioeuropejskiej cywilizacji symbo-
lem czy wzorcem sprawiedliwego, mądrego sędziego? 
Król Salomon. A więc nie ktoś wyłoniony w sposób 
niezależny i niezawisły, tylko król, który miał wła-
dzę wykonawczą, jest równocześnie w naszej trady-
cji przykładem sprawiedliwego, mądrego sędziego, 
z którego czerpiemy wzorce. Więc te relacje mogą 
być naprawdę różne. 

Żyjemy dzisiaj – od oświecenia, od 300 lat – 
w świecie, w którym mówimy o równowadze władz 
czy o rozdzieleniu władz, ale to są pewne pryncypia, 
pewne idee, a ktoś władzę sądowniczą musi powo-
łać. I to jest jeden ze sposobów. Nie widzę tutaj żad-
nego zamachu na wolność, swobodę i demokrację. 
Niezależność sądów jest czymś ważnym, ale nieza-
leżność zaczyna się… No, może już nie będę tego 
rozwijał, bo czas leci.

Kluczową sprawą jest niezależność sądów, ale 
czymś zupełnie podstawowym jest niezawisłość sę-
dziego. O tym zresztą bardzo ładnie zaczął mówić też 
pan marszałek Borusewicz. Niezawisłość sędziego 
jest pewną cechą wewnętrzną właściwie, jest pewną 
cechą człowieka. To nie jest tak, że stworzymy jakiś 
idealny system prawny i wrzucimy tam kogokolwiek 
i on będzie niezawisły w wyniku działania systemu. 
O tym, co zrobić, aby wychować pokolenie sędziów 
naprawdę niezawisłych, nikt dzisiaj tutaj nie mówi. To 
jest pytanie do mnie, jako ministra edukacji, szkolnic-
twa wyższego, to jest poważne pytanie, nad którym 
powinniśmy się zastanawiać. To jest kwestia pewnego 
etosu tego zawodu. Jesteśmy chyba tutaj zgodni, że 
z tym etosem mamy w ostatnim 25- czy 30-leciu wiel-

Senator Aleksander Bobko:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Faktycznie jest w tej naszej dyskusji sporo chy-

ba niepotrzebnych emocji. Przyznam, że właściwie 
przysłuchuję się tej dyskusji z narastającym zdumie-
niem, ze zdziwieniem. Bo staram się słuchać tego, co 
mówicie państwo, w dobrej wierze, bo jestem prze-
konany, że większość z państwa czy nawet wszyscy 
mówicie w dobrej wierze, jednakże gdy padają słowa 
np. o końcu demokracji, o podcięciu fundamentów, 
o totalitaryzmie, przysłuchuję się temu z narastają-
cym zdumieniem. Gdzie to jest? Gdzie to widzicie?

Diagnoza wyjściowa wydaje się, i może jest, 
wspólna, jest czymś, co nas łączy. Diagnoza, że są-
downictwo w Polsce, że wymiar sprawiedliwości 
w Polsce przez ostatnie 27 lat nie działa tak, jak tego 
byśmy oczekiwali. Możemy się różnić w konkret-
nych ocenach, co do konkretnych przykładów, ale 
co do tego, że ten system wymaga naprawy, to chyba 
jest zgoda. I zresztą nasi poprzednicy próbowali tutaj 
coś robić, państwo jako nasi poprzednicy… Choćby 
wspomniany pan minister Gowin w 2011 r. próbował 
właśnie w sposób bardzo dynamiczny reformować 
system sądownictwa. Nic z tego czy niewiele… No, 
nic z tego nie wyszło, jest, jak jest. No więc obecnie 
jest kolejna próba.

Czy będzie udana? Można mieć wiele obaw. Ja 
też mam wiele obaw związanych z tym, czy ta próba 
reformy systemu sądownictwa przyniesie oczekiwane 
efekty. Efekty, których przede wszystkim oczekują 
obywatele. Niekoniecznie minister, niekoniecznie 
ktoś inny, ale oczekują tego przede wszystkim oby-
watele. Przecież ta zmiana, ta reforma nie jest czymś 
zaskakującym. Przecież Prawo i Sprawiedliwość szło 
do wyborów z zapowiedzią gruntownej reformy sys-
temu sądownictwa. 

Dzisiaj państwo sprawiacie takie wrażenie, jak-
byśmy nagle wyciągnęli królika z kapelusza i robili 
coś, co jest zdumiewające. Nie, to było zapowiedziane 
w wyborach i w tym sensie mandat do przeprowa-
dzenia tej reformy, na razie, Prawo i Sprawiedliwość 
posiada. To była zapowiedź wyborcza i ją realizujemy. 
Czy dobrze? Czy ona przyniesie skutki? Nie wie-
my tego. Można mieć wiele wątpliwości, także być 
może co do konstytucyjności pewnych zapisów, ale 
mamy trybunał, jest pan prezydent. To jeszcze może 
zostać ewentualnie zweryfikowane. Mamy opinie 
legislatorów senackich, którzy też jednoznacznie na 
niekonstytucyjność nie wskazują, a więc spokojnie, 
poczekajmy na efekty.

W tej dyskusji są jakoś demonizowane wręcz 
czy absolutyzowane pewne hasłowe pojęcia, np. 
pojęcie niezależności sądów, trójpodziału władzy. 
Oczywiście jest to niezwykle ważna, pryncypialna 
idea, która od wieków funkcjonuje w naszej euro-
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(senator A. Bobko) do tego pożaru nie ruszy. I może jest tak, jak mówi 
Platforma, że larum grają, że pożar, że naprawdę 
wszystko płonie, tylko że ja wam po prostu nie wie-
rzę. Non stop od 1,5 roku słyszę: koniec gospodarki, 
koniec demokracji, koniec wolności, koniec Polski 
w Unii Europejskiej, prawie że faszyzm mamy. Mam 
przypominać, jaką apokalipsę miało spowodować 
500+, że ratingi miały spowodować koniec polskiej 
gospodarki, o niebezpieczeństwie zadłużenia? To 
się wszystko może sprawdzić, może będziecie mie-
li rację, ale na razie jako prosty chemik mówię, że 
falsyfikowalność na czymś innym polega. Na razie 
tak nie jest. Słyszałem o tym, jakie jest zagrożenie 
dla demokracji przez miesięcznice, przez odebranie 
głosu posłowi Szczerbie… Dlatego mówiłem o tym 
Jasiu, że może przewrażliwienie, a może błazenada… 
Bo może była w tym błazenada, jak się mówiło, że 
jest zagrożenie demokracji w Polsce, a w tym czasie 
szefowie 2 największych ugrupowań opozycyjnych 
wyjechali z kraju – jeden pojechał na narty, a drugi do 
ciepłych krajów… I jak się mówiło, że będzie odwoła-
nie szczytu NATO w Polsce, że najprawdopodobniej 
zostanie wycofana szpica, że agentura Rosji…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Mówię o ostatnim półtora roku. Uważam, że jeżeli 

się ciągle krzyczy na maksa, to nie sposób krzyknąć 
mocniej wtedy, kiedy jest problem. Dialog jest po-
trzebny, ale tu druga strona też odpowiada krzykiem. 
Może pora się trochę wyciszyć i jak gdyby stopniować 
emocje.

Druga uwaga. Wychodząc z PRL, nie lubiliśmy 
państwa. I słusznie. Dlatego też tworzyliśmy system, 
w którym wolności osobiste byłyby tak mocno zako-
rzenione, żeby można było maksymalnie ograniczać 
państwo jako tego złego lewiatana. Wierzyliśmy, że 
siła demokracji będzie budowana przez NGO. Dzisiaj 
chyba wiemy, że sprawne instytucje państwowe rodzą 
zaufanie do państwa, że dopiero one jak gdyby na-
pędzają zaangażowanie na poziomie NGO i że w tej 
chwili koń ma być postawiony na wozie. My bardzo 
często to wszystko odwracaliśmy. Pamiętam, że kiedy 
decydowano o modelu ustroju w Polsce… Tu chcę 
oddać hołd nieżyjącemu już Władkowi Stasiakowi, bo 
on był jedyną osobą w moim towarzystwie, która mó-
wiła, że dokonujemy złego wyboru, że bardzo istotne 
jest wzmocnienie instytucji państwa. Przynajmniej 
część ludzi z Platformy to widziała, czego klasycznym 
przykładem były błyskotliwe, aczkolwiek trochę cy-
niczne wypowiedzi ministra Sienkiewicza o triadzie, 
o kamieni kupie i o teoretycznym państwie.

(Głos z sali: Kończ waść…)
(Senator Stanisław Kogut: Przestańcie.)
Jest tak, że korporacja wywołuje pewien efekt au-

tonomii, jak gdyby wewnętrznego kierowania się pew-
nymi sprawami. Podam przykład Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wasz minister Mirosław Drzewiecki, 

ki problem, niestety. Moim zdaniem problemy, zagro-
żenia czy niepokoje leżą zupełnie gdzie indziej niż 
w tych miejscach, o których państwo mówicie z takim 
wręcz kasandrycznym napięciem i eskalując emocje, 
wpadając w takie tony kasandryczne, wieszczycie 
koniec demokracji w Polsce. Tego nie rozumiem 
i słucham tego z naprawdę wielkim zdziwieniem. 
Za całą tę reformę, za którą my oczywiście bierzemy 
polityczną odpowiedzialność, a każdy z nas w swoim 
sumieniu bierze odpowiedzialność za głosowanie za 
tą ustawą, bądź też przeciw niej… Ta reforma, cały 
ten pakiet reform obarczony jest wieloma ryzykami. 
Czy to się uda? Zobaczymy. Ja wierzę, chcę wierzyć, 
że po tej reformie system sądów w Polsce będzie lep-
szy, że sądy zaczną działać lepiej i w jakiejś dłuższej 
perspektywie przywrócimy właściwy etos wymiaru 
sprawiedliwości, etos sędziego.

I w tym kontekście już ostatnia uwaga. O mediach 
będziemy, zdaje się, mówić jeszcze w dalszej części 
naszego posiedzenia. Z tego miejsca nie sposób nie 
zauważyć, że jedną z bardzo niedobrych rzeczy, która 
dzieje się przy okazji tej całej dyskusji i tego procesu, 
potrzebnego, zapowiadanego i w założeniu uczciwego 
procesu reformy sądownictwa… Przy tej okazji dzieje 
się rzecz niedobra, niestety za sprawą także mojego 
czy naszego środowiska, a mianowicie taka, że po 
prawie 30-leciu – no, chcę to delikatnie powiedzieć 
– pewnego nadmiernego poczucia bezkarności śro-
dowiska sędziowskiego teraz trochę idziemy w drugą 
stronę. Nie ma dnia, aby „Wiadomości” nie przynosiły 
informacji o wpadkach i nadużyciach sędziów. Ten 
rodzaj takiej… no, propagandy – nie ma co mówić 
– sprawie, o którą wspólnie walczymy, w moim prze-
konaniu nie służy. To nie buduje zaufania do sędziego, 
do wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że jest 
to coś krótkoterminowego, a w dłuższej perspektywie 
ta wspólna budowa etosu i wspólna budowa takie-
go wymiaru sprawiedliwości, jakiego byśmy sobie 
wszyscy życzyli – nie mam wątpliwości, że tu jeste-
śmy wszyscy po jednej stronie – że ten efekt zostanie 
w wyniku tej reformy osiągnięty. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chodził Jaś po wiosce. Miał taką przypadłość, 

przewrażliwienie, a może to była błazenada, że 
codziennie krzyczał: Pożar, pożar! Zwracano mu 
uwagę, że jak wybuchnie prawdziwy pożar, to nikt 
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(senator J. Obremski) takie funkcjonowanie prawa my tracimy miliony zło-
tych i być może dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Ja bym chciał powiedzieć, że oczywiście jest 
to trudna ustawa. Ja, słuchając dyskusji, odbieram, 
że była tak wielka asymetria w stosunku do logiki 
i retoryki odpowiedzi pana ministra Warchoła do 
pytań, że część mojego dyskomfortu… Ten dyskom-
fort, jeżeli pozostaje, związany jest z kwestią skró-
cenia kadencyjności i być może też ze szczególny-
mi okolicznościami tego szybkiego trybu, w jakim 
w tej chwili debatujemy. Źle… Ale ja też pamiętam, 
jak próbowano uzasadnić… jak poseł Kropiwnicki 
uzasadniał nadmiarowy wybór sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, że żeby ten nowy parlament się nie 
męczył, to ten nowy parlament… Więc jeżeli ma być 
takie uzasadnienie, to ja wolę dumne milczenie. Poseł 
Neumann wczoraj nas straszył, że ten, kto będzie gło-
sował za ustawą o KRS, zostanie rozliczony. To dosyć 
ciekawe, ponieważ według mnie jest to w sprzeczno-
ści z art. 105 ust. 1, czyli Platforma deklaruje, że po 
zdobyciu władzy będzie łamać konstytucję… Ale co 
państwo zrobicie z tymi, którzy w czerwcu 2015 r. 
głosowali za nowelą Trybunału Konstytucyjnego? 
Otóż mgr Jackowski – specjalnie podkreślam „magi-
ster”, ponieważ często tutaj o panu Ziobrze się mówiło 
„magister Ziobro” – mówił o tym, że jest to złamanie 
konstytucji. Senator sprawozdawca mówił, że to nie-
prawda. Później Trybunał Konstytucyjny, jeszcze ten 
w pełni przez państwa uznawany, jednak przyznał 
rację mgrowi Jackowskiemu.

(Senator Mieczysław Augustyn: I sprawa została 
naprawiona.)

W tym miejscu chcę serdecznie pozdrowić pana 
senatora, dra Zientarskiego. Dziękuję bardzo.

(Część senatorów skanduje: Ja-rek! Ja-rek!) 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako przedstawiciel obozu rządzącego 

Zjednoczonej Prawicy chciałbym przede wszyst-
kim powiedzieć, że bardzo cenimy sędziów 
Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich sędziów ciężko 
pracujących, którzy mają zastawione stoły tysiącami 
akt, którzy codziennie muszą podejmować decyzje 
zgodne ze swoim sumieniem. I uważam, że prawo, 
które tutaj stanowimy, to jest prawo, które ma pomóc 
sędziom w ich ciężkiej pracy, które ma zachować nie-
zależność sądów, a przede wszystkim, co prof. Bobko 

osoba o nieposzlakowanej opinii, próbował coś zrobić 
z PZPN i miał problem. Ta instytucja była zupełnie 
niezależna, a on jeszcze dostawał po łapach od UEFA.

Mówimy o niezależności sądów, a przecież mamy 
praktykę z biura senatorskiego… Mówię o przewle-
kłości, o uwikłaniu sędziów w różne rzeczy bez ja-
kichkolwiek konsekwencji. Znamy przeszłość. Były 
różne złe rzeczy, które się działy i które nie są uogól-
nieniem, ale pokazują, że bardzo mały element…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
w kwestii…)

(Senator Stanisław Kogut: Wy możecie, a on nie 
może. Na litość…)

(Senator Leszek Czarnobaj: O, przepraszam. 
Może, może. Chciałem sprawdzić, czy słuchacie.)

(Senator Stanisław Kogut: Jasne, że słuchamy.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój, 

proszę o umożliwienie panu senatorowi kontynuowa-
nie wypowiedzi.)

Chcę zwrócić uwagę na to, że państwa myślenie 
dotyczy niezależności instytucjonalnej, ale jest tak-
że niezależność funkcjonalna. Mam wrażenie, że 
Polski wymiar sprawiedliwości nie ma tej niezależ-
ności funkcjonalnej albo w dużym stopniu jest to 
tak postrzegane przez obywateli. To jest pewien pro-
blem i warto byłoby dyskutować o tym, czy to działa 
i w jaki sposób to zmienić. Mam wrażenie – użyję 
sformułowania pana senatora Rulewskiego – że jest 
tu pewna petryfikacja. Tak rozumiem skamienienie. 
Lepiej nic nie ruszać, bo może być gorzej. Ale to 
jest zgoda na kamieni kupę, a ja nie chcę się na nią 
zgodzić.

Mówiono państwu o łamaniu konstytucji. Władza 
zwierzchnia należy do narodu i jest sprawowana bez-
pośrednio lub poprzez przedstawicieli. Art. 10, który 
był tu z samego rana cytowany, jako ten, który jest 
łamany, mówi o podziale i równowadze. I myślę, że 
to jest punkt sporu. Chodzi o to, na czym ma polegać 
ta równowaga. Jeżeli wybór sędziów przez parlament 
jest już zaburzeniem równowagi i podziału… Chcę 
zwrócić uwagę na to, że rząd także jest wybierany 
przez parlament i jest kontrolowany przez parlament. 
A więc to wszystko nie jest takie proste. Art. 173 
mówi, że sądownictwo jest odrębne i niezależne, 
a przecież rzecznik praw obywatelskich i prezes NIK 
też jest dotknięty grzechem pierworodnym wybo-
ru przez ciała przedstawicielskie, a jest niezależny. 
Uważam, że tutaj jest jakiś problem.

Senator Filip Libicki mówił o konieczności sta-
bilności prawa jako także elementu przyciągania in-
westycji. Tylko zwróć uwagę, że w wielu badaniach, 
które dotyczą inwestycji zagranicznych, mówi się, że 
przewlekłość procedur prawnych w Polsce powoduje, 
że ludzie nie chcą inwestować w Polsce. Więc przez 
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(senator A. Stanisławek) Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej 
Radzie Notarialnej. Dopiero spośród tych sędziów, 
zgłoszonych w tym trybie… Prezydium Sejmu lub 
grupa co najmniej 50 posłów też będzie mogła 
zgłosić. I dopiero z nich będzie można wybierać 
Krajową Radę Sądownictwa. To jest niekonsty-
tucyjne?

Art. 187 ust. 4. „Ustrój, zakres działania i tryb 
pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób 
wyboru jej członków określa ustawa”. To proszę 
mi powiedzieć teraz, Wysoka Izbo: po co my tu 
jesteśmy? Czy my nie jesteśmy reprezentantami 
narodu? Czy my nie mamy prawa do wyboru sę-
dziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Nie mamy 
żadnej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Mamy prawo 
określone w konstytucji.)

Przeczytałem przed chwilą.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ograniczone.)
Przed chwilą przeczytałem konstytucję…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale oni tego nie rozu-

mieją.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale które przepisy?)
Ja wiem, że jest tu wielu wybitnych konstytucjo-

nalistów, absolutnie wybitnych…
(Senator Leszek Czarnobaj: Którym nie płacą.)
Przeczytałem paragrafy…
Wszyscy widzą, że szklanka jest do połowy pełna, 

tak? My widzimy, że jest do połowy pusta i chcemy 
ją uzupełnić.

Tak na marginesie chciałbym coś powiedzieć, po-
nieważ został wymieniony pan premier Gowin. Pan 
premier Gowin jasno powiedział, że zazdrości mini-
strowi Ziobrze tego, że ten ma możliwość usprawnie-
nia pracy sądownictwa.

(Senator Jan Rulewski: Swoich sądów.)
Ja myślę, Wysoka Izbo, że jeżeli będziemy starali 

się wszyscy razem, to podniesiemy jakość nie tylko 
Krajowej Rady Sądownictwa, bo następna ustawa, 
o ustroju sądów powszechnych, będzie, nie wiem, 
może dzisiaj, może później, ale w następnym try-
bie… I jeżeli będziemy razem współpracowali, to 
wszystkim nam w tej Polsce będzie lepiej, bo sądy 
wszystkich nas dotyczą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabierając dzisiaj głos, mam trochę takie wraże-

nie, jakbym wracał do swojego wystąpienia z końca 

powiedział, niezawisłość sędziów, która jest dla nas 
wszystkich cenna i tylko na niej możemy opierać 
budowanie dalszego prawa w Polsce.

Byłem w poniedziałek i wtorek w Utrechcie, 
nie jako senator, tylko jako przedstawiciel uczelni, 
ponieważ mamy ścisły związek z uczelnią me-
dyczną w Utrechcie. Oczywiście rozmowa, jak 
zwykle, przeszła na temat Polski i demokracji 
w Polsce, dyktatury. Jak zacząłem tłumaczyć, 
jak będziemy wybierali sędziów do Krajowej 
Rady Sądownictwa, to prof. Johann z tamtejszej 
patologii powiedział: to jest tak samo jak u nas, 
w Holandii, to niczym się nie różni. Ja mu powie-
działem: przyjedziesz w sierpniu do Polski, zoba-
czysz, jaka jest demokracja i jak będziesz chciał, 
to będziesz mógł demonstrować. Teraz chciałem 
zadać pytanie: kto nas dzieli? Kto dzieli Polskę? 
Kto mówi: ulica i zagranica? Czy my to mówimy? 
Proszę zwrócić uwagę na wystąpienia senatorów 
opozycji i senatorów obozu rządzącego. Czy my 
tak państwa atakujemy, jak państwo nas? Mówicie 
ciągle o konstytucji. Wziąłem do ręki konstytucję. 
Trójpodział władzy? Proszę bardzo. Prześledźmy 
trójpodział władzy według konstytucji. Art. 4: 
„Naród sprawuje władzę przez swoich przedsta-
wicieli lub bezpośrednio”. Gdzie jest wybór tej 
trzeciej władzy? Szukam…

(Senator Piotr Zientarski: W dziesiątce.)
…szukam, szukam… Nie ma.
(Senator Piotr Zientarski: Art. 10.)
A teraz proszę mi powiedzieć: co złego jest w tej 

ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, jeżeli 
zostały zachowane wszystkie artykuły, które tutaj 
państwu za chwilę przeczytam? „Złożenie sędziego 
z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przenie-
sienie do innej siedziby”… itd. …„może nastąpić 
jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przy-
padkach określonych w ustawie”. No, taką ustawę 
procedujemy. Art. 180 ust. 5: w razie zmiany ustro-
ju sądów lub zmiany granic… itd. wolno sędziego 
przenosić w stan spoczynku z pozostawieniem mu 
pełnego uposażenia.

Nic innego nie robimy. Co mówi ustawa? 
Ustawa określa, w jakim terminie i jakie podmioty 
mają prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu sę-
dziów, którzy będą mogli stać się kandydatami na 
wolne miejsca w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Wspomnianą zdolność zgłaszania kandydatur 
art. 11 w nowym brzmieniu itd. przyznaje z jednej 
strony reprezentantom środowiska sędziowskiego, 
prokuratorskiego, stowarzyszeniom, grupom co 
najmniej 25 sędziów lub prokuratorów, z drugiej 
zaś centralnym organom prawniczym samorządów 
zawodowych – Naczelnej Radzie Adwokackiej, 
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(senator J.F. Libicki) pewne, czasem nie najlepiej funkcjonujące mechani-
zmy, chcecie państwo naprawiać za pomocą siekiery. 
Tak w moim przekonaniu się nie da.

I chcę powiedzieć o jeszcze jednej sprawie na ko-
niec. Bo pan minister Warchoł mówił o tym, że tak 
naprawdę chodzi o to – tak ja rozumiem tę koncepcję 
– żeby pozbyć się pewnej głęboko moralnie zdepra-
wowanej czapy, bo tak naprawdę pod tą czapą jest 10 
tysięcy czy 9 tysięcy, czy duża grupa, że tak powiem, 
rzetelnych, dobrych sędziów i to im się daje szansę. 
Otóż przypadek Trybunału Konstytucyjnego poka-
zuje akurat trochę coś innego. Ja bardzo się cieszę, że 
pan minister przywołał ten przykład z Przemyśla, ale 
ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w pytaniu: 
to jest dokładnie przykład pani sędzi Przyłębskiej, 
obecnej prezes Trybunału Konstytucyjnego. W mo-
mencie, w którym chciała wrócić do zawodu sędziego, 
wszystkie opinie odpowiednich poznańskich organów 
sądowych były co do tego jej powrotu nastawione 
negatywnie. Jak się to skończyło? Skończyło się tym, 
że pani sędzia Przyłębska jest dzisiaj, możemy tak 
powiedzieć, najważniejszym sędzią w Polsce.

Ja się bardzo obawiam, żebyśmy przy pomocy 
tej ustawy nie zmultiplikowali przypadku pani sędzi 
Przyłębskiej. Bardzo bym nie chciał, żeby tak się 
stało, ale niestety obawiam się, że tak właśnie być 
może. Bardzo serdecznie dziękuje. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja się od kilku godzin przysłuchuję tej debacie 

i różnym dyskusjom na temat tej ustawy, także tej 
następnej ustawy – bo to się troszeczkę zbiło – którą 
będziemy chyba jeszcze dzisiaj procedowali. I te 
państwa określenia – mówię tutaj do koleżanek i ko-
legów z Platformy Obywatelskiej – o końcu demo-
kracji, o zamachu na niezawisłość i niezależność 
sędziów i sądów… W moim przekonaniu, czytając 
ten projekt ustawy, ciężko dopatrzyć się w nich racji.

My tą ustawą zmieniamy tylko sposób powoły-
wania sędziów. Ten model powoływania sędziów jest 
w różnych krajach inny. De facto w każdym kraju 
troszeczkę się różni. Nasz model, który dotychczas 
obowiązywał, który de facto dawał pełną swobodę 
wyborowi sędziów przez korporację sędziowską, miał 
generalnie bardzo, bardzo dużo wad. Wybór dzieci 
sędziów, kolegów, znajomych, ale także później pew-
ne takie podlizywanie się kolegom, żeby awansować, 
na pewno nie służyły niezawisłości sędziów.

zeszłego roku, kiedy państwo – większość senacka, 
ale tak naprawdę większość rządowa – wprowadza-
liście ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy 
mówiłem o tym, że tak naprawdę celem tego jest 
zmiana konstytucji bez większości konstytucyjnej. 
I uważam, że jest tak też i teraz. Bo są 3 sposoby, 
żeby taką zmianę zrobić. Pierwszy sposób to uzy-
skanie większości konstytucyjnej w wygranych wy-
borach. Drugi sposób to zbudowanie w parlamencie 
większości konstytucyjnej. A trzeci sposób to takie 
cząstkowe zmienianie ustaw, żeby de facto bez więk-
szości konstytucyjnej tę konstytucję zmienić. Myślę, 
że z czymś takim mamy tutaj dzisiaj do czynienia. 
Ja jestem o tym przekonany.

Ja jestem też przekonany o tym, że to, co dzi-
siaj się dzieje, to jest rozmontowywanie pewnych 
bezpieczników, że to jest o jeden most za daleko. 
I nie mówię o tym ja. Odsyłam wszystkich zain-
teresowanych do dzisiejszego artykułu na portalu 
wPolityce.pl autorstwa Piotra Zaremby, człowieka, 
który wygłaszał laudację wtedy, kiedy panu pre-
zesowi Kaczyńskiemu wręczano słynną nagrodę 
„Człowieka wolności”. To Piotr Zaremba napisał 
dzisiaj: to, co w tej chwili się dzieje, to jest o jeden 
most za daleko. Jest uznanym publicystą, nie jest 
prawnikiem, ale to jest przecież głos z obozu przy-
chylnego obecnej większości.

Państwo zmieniacie pewne narzędzie i rozmon-
towujecie pewne bezpieczniki, co przecież kiedyś 
– nie mówię, że przez nas, ale w historii dzieją się 
różne rzeczy – może być także użyte przeciwko 
wam. Bo to nie jest tak, że się rządzi wiecznie 
i że prezes Kaczyński – oby żył jak najdłużej – 
też będzie żył wiecznie. Tak nie będzie i kiedyś 
ktoś tego narzędzia także przeciw wam może 
użyć. Jeśli była konstruowana pewna równowaga 
władz, to właśnie z takim oto przekonaniem, że 
te bezpieczniki powinny być. A państwo je dzisiaj 
rozmontowujecie.

Ja nie chcę przez to powiedzieć, że polskie sądow-
nictwo działało idealnie. Pan senator Obremski ma 
rację. Była i jest przewlekłość postępowań. Nie ma 
co na to zamykać oczu. Jesteśmy parlamentarzystami 
i każdy z nas napotykał sytuację, że przychodzili ludzie 
na dyżury poselskie, senatorskie i mówili o takiej prze-
wlekłości. Ja się zgadzam, że to jest pewien problem 
i pewna bariera np. inwestycyjna. Ale przecież my 
w tych projektach nie zajmujemy się kwestią przewle-
kłości postępowań i usprawnienia procedur. My się 
zajmujemy kwestią powoływania sędziów, a więc tak 
naprawdę kwestią, która bardzo mocno może dotykać 
niezawisłości sędziowskiej i niezależności sędziów.

I na koniec chcę… I mam też takie przekonanie, że 
my tu co chwila jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że 
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(senator K. Mróz) nie nadaje się do zawodu. A na razie, Szanowni 
Państwo, mieliśmy tylko jednego sędziego, po-
wszechnie uznanego, na telefon i na pewno to nie 
był sędzia, który miał sympatię dla strony Prawa 
i Sprawiedliwości. Niestety, ten człowiek nadal 
orzeka, bo koledzy uznali, że nic się nie stało.

Szanowni Państwo, zmiana sposobu wyboru sę-
dziów jest niezwykle potrzebna. Ja uważam, że ta 
propozycja i tak nie idzie tak daleko, jak by mogła 
iść. Na pewno nikomu z Prawa i Sprawiedliwości nie 
zależy na tym, aby sędziowie byli dyspozycyjni. Oni 
nie mogą być dyspozycyjni. Te przepisy w żaden spo-
sób nie ograniczają ich niezawisłości, niezależności, 
ale wprowadzają czy może luzują pewien mechanizm, 
prowadzą do tego, że nie tylko koleżanka i kolega 
sędzia, nie sędziowie w stu procentach będą decydo-
wali o tym, kto wejdzie do zawodu i kto awansuje. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Był dzisiaj bohaterem 

„Wiadomości”.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Senator Jan Rulewski: Niezasłużony…)
(Oklaski)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Narodowych mediów, tak? Czy innych wiadomości?
(Wicemarszałek Adam Bielan: W telewizji publicz-

nej.)
Aha!
(Senator Stanisław Karczewski: Ale czy negatyw-

nym bohaterem, czy może…)
To nie wiem, czy to były wiadomości, czy to była 

propaganda.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przypomniano pana 

senatora…)
Ale przyjmijmy, że to były wiadomości.
(Senator Piotr Zientarski: Ale dyskusja na ten te-

mat będzie.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tak naprawdę boję się wystąpić, bo rzeczywiście 

język mój nie jest językiem prawniczym…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tylko przypomnę, 

że to już drugie wystąpienie, czyli 5 minut.)
Tak.
…Tak jak np. pana senatora Zientarskiego czy na-

wet pana senatora Czerwińskiego – dodam go, żeby 
wprowadzić tu elementy równowagi…

(Senator Władysław Komarnicki: Nie wywołuj 
wilka z lasu.)

Skoro państwo dzisiaj tak bardzo krytykujecie 
te rozwiązania… Ja pamiętam, jak wiele lat temu, 
także wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, my-
śmy łamali… Bo to moje pokolenie było najlepszym 
przykładem tego, jak wielu moich kolegów nie mo-
gło zostać adwokatami i radcami prawnymi, bo kor-
poracja trzymała… Dzisiaj, gdy wyprowadziliśmy 
poza korporacje, do Ministerstwa Sprawiedliwości 
egzaminy na radców, notariuszy, gdy są bardzo zo-
biektywizowane kryteria, egzaminy są realizowa-
ne, wszyscy młodzi ludzie mają równy start do by-
cia adwokatem i radcą prawnym. Kiedy to wszystko 
było trzymane w 100% przez korporacje, ludziom, 
którzy nie mieli w środowisku adwokackim swoich 
znajomych, było niesamowicie ciężko. My dzisiaj 
chcemy troszeczkę wprowadzić coś takiego, aby nie 
tylko sędziowie w 100% sami decydowali o tym, 
kto będzie dopuszczony do zawodu. I tylko tyle. Bo 
przecież, tak jak pan prof. Stanisławek tutaj mówił, 
ten element sędziów, którzy mają dominujący głos 
w sprawie tego, kto będzie sędzią w zmienionej 
Krajowej Radzie Sądownictwa, i tak, i tak będzie. 
Szanowni Państwo, sposób wyboru sędziów czy 
sposób kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa, 
która jest przecież jednym z elementów na tej dłu-
giej drodze powoływania kogoś na sędziego, nie 
decyduje o jego niezawisłości i niezależności. 

Szanowni Państwo, przecież to wy tak bardzo 
broniliście Trybunału Konstytucyjnego, a sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego wybierają Sejm 
i Senat, najbardziej polityczne z instytucji, jakie 
tylko mogą być. Często przecież znajdowali się tam 
byli posłowie czy byli senatorowie. I ten, kto już 
został wybrany na sędziego, stawał się niezawisły 
i niezależny, bo ta niezawisłość i niezależność nie 
wynika ze sposobu wyboru, tylko z tych różnych 
gwarancji i przywilejów, które sędziowie w Polce 
mają. A mają te przywileje bardzo duże, bo to jest 
immunitet, to są bardzo dobre zarobki. Ja wiem, 
że być może dla pani Gersdorf, która jest jedną 
z najbogatszych wśród sędziów, może nawet najbo-
gatszą, te zarobki nie są… ale gdy dzisiaj ogłasza 
się jakiś konkurs, to startuje po 20, 30 osób, tak 
wielu prawników chce być sędziami. Sędziowie 
mają chyba najlepszy system w emerytalny, tak 
to nazwę. Ujmuję to niejako w cudzysłów, bo to 
jest przechodzenie w stan spoczynku. Takich 
gwarancji, jakie mają sędziowie, właśnie po to, 
aby być niezawisłymi i niezależnymi od jakiejkol-
wiek władzy, nie ma dzisiaj chyba nikt w Polsce. 
I bardzo dobrze, że takie gwarancje są. Ja bym 
nie chciał, aby jakikolwiek sędzia był PiS-owski, 
Platformerski, SLD-owski czy jakikolwiek inny. 
Jeżeli byłby ktoś taki, to znaczyłoby, że taka osoba 
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(senator J. Rulewski) I nawet w dżungli afrykańskiej sąd i sprawiedli-
wość nigdy nie są związane z władzą. Mogę panu 
służyć przykładami.

Dlatego prosiłbym jednak o to, żeby nie działać 
w warunkach gwałtu na sędziach, bo oni też są czę-
ścią narodu. Ich wartością nie jest popularność w trak-
cie wyborów. Ich wartości to wiedza, doświadczenie 
i, jak myślę, jednak sumienie. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Poprawki.)
(Senator Kazimierz Kleina: Poprawki!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Muszę powiedzieć, że do tego wystąpienia końco-

wego zainspirowało mnie wystąpienie 2 panów profe-
sorów i kolegi senatora, który już wyszedł. Z wielką 
przyjemnością słuchałem pana profesora i pana profe-
sora – o ile można to tak ocenić, bo państwo jesteście 
bardzo czujni, kiedy ktoś cokolwiek ocenia. Z wielką 
przyjemnością słuchałem tego, co panowie mówili. 
W wiele tez chciałbym się wpisać, ale jednocześnie 
kilka rzeczy wyjaśnić.

Po pierwsze, diagnoza, którą panowie przedsta-
wili, jest trochę inna od diagnozy czołowych po-
lityków Prawa i Sprawiedliwości – zaraz powiem 
których. Chyba wszyscy się zgodzimy na tej sali, 
zresztą zgodnie z badaniami opinii publicznej, że 
spora część Polaków ma dużo zastrzeżeń do działal-
ności wymiaru sprawiedliwości. Co do historii tych 
27 lat to wiele rzeczy próbowano naprawić, lepiej lub 
gorzej. Można powiedzieć, że nie wszystko się udało, 
a wyniki badań socjologicznych dotyczących tego, 
jak Polacy postrzegają wymiar sprawiedliwości, mó-
wią, że wręcz niewiele się udało. Takie są diagnozy, 
które płyną ze strony panów profesorów i w znacz-
nej części senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ale 
kiedy czyta się dokumenty, kiedy czyta się wywiad 
pana ministra, a zwłaszcza słucha wypowiedzi pana 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego – ja dzisiejszej słu-
chałem – to okazuje się, że diagnoza jest inna, Panie 
Profesorze. Powiem na skróty, nie będę cytował całej 
tej wypowiedzi. Ta diagnoza jest następująca: bez 
wymiany ludzi…

(Senator Jan Rulewski: Z peerelu.)
…szczególnie tych z peerelu – i tu następuje kilka 

porównań – nie będzie zmian w wymiarze sprawiedli-
wości. To jest właściwie tak, jak to mówiłem panu mi-
nistrowi: dobrze uposażeni, bo z wysokimi pensjami, 
niezbyt efektywni, leniwi, opieszali itd., w związku 
z czym trzeba ich podporządkować politykom. I to 
jest to, co budzi w nas – nie tylko w nas, bo w wielu 

…ale z całą pewnością dostrzegam w tym wszyst-
kim wiele pytań…

(Senator Władysław Komarnicki: Czerwińskiego.)
…a na pewno pomyłkę w odniesieniu do diagnozy, 

o której mówił senator Martynowski, powołując się 
na opinię dra Jakubowskiego, i brak… i tajemniczość 
celów, dla których to się przeprowadza w sposób 
gwałtowny, z naruszeniem procedur demokracji. Ja 
wiem, co to znaczy, gdy się łamie procedury demo-
kracji, i to w swojej organizacji związkowej. Do tego 
jeszcze jest nieoczekiwany czas… czas, który moim 
zdaniem służy… No, czas tych zmian jest skorelo-
wany z czasem zmian politycznych, spodziewanych 
zmian politycznych, zwłaszcza wyborów.

Mam prawo te wątpliwości wysuwać, ponieważ 
w środowisku PiS funkcjonuje grupa – zapomnia-
łem, jak się nazywa – sprawdzająca wybory. Ta grupa 
w czasie wyborów samorządowych podniosła larum 
o fałszowaniu tych wyborów, oczywiście z zamiarem 
afiliacji w kolejnej kampanii wyborczej. Donoszono 
nawet na Polskę do Unii Europejskiej. Chociaż ta 
grupa reprezentowała 35 tysięcy uczestników aktu 
wyborczego, miała odwagę powiedzieć, że w Polsce 
wybory zostały sfałszowane, i oczywiście poddała to 
kontroli sądów – rzekomo nieudolnej i nieskutecznej.

Ja się boję, że to, co ma miejsce na świecie, w wie-
lu krajach świata, i to nawet demokratycznych… Te 
zjawiska, które nie będą właściwie kontrolowane 
przez praworządne, demokratyczne państwo, mogą, 
nawet w sposób nieplanowany, ujść naszej uwadze. 
I stąd ta moja przezorność, ostrożność.

Nie dowierzam panu, Panie Ministrze, chociaż 
pan wie, że w niektórych sprawach – zaraz powiem 
w jakich – nadajemy na tej samej częstotliwości. 
W swoim artykule w „Rzeczpospolitej” zatytułowa-
nym „Demokracja zamiast sędziokracji” zaczął pan 
od przypomnienia Konstytucji 3 maja, przypomniał 
pan Polakom, że były sejmiki, prześliznął się pan 
nawet nad zagadnieniami europejskimi, ale skończył 
pan niestety na ustawie, której dzisiaj broni i na któ-
rej czele stoi autorytet… Żeby nikogo nie obrażać, 
powiem tak: autorytet prawny, jakim jest minister 
sprawujący wiele różnych funkcji – od konstytucyj-
nych do politycznych. 

Nie odpowiedział pan na pytanie, czy jest taki przy-
padek w krajach OECD, w krajach Unii Europejskiej, 
w krajach NATO, które wyraźnie stawiały warunek: 
nie ma członkostwa, jak nie ma demokracji. A demo-
kracja zawsze wiąże się – chociaż tego zagadnienia 
nie znam do końca – z podziałem władzy…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas upłynął.)



290
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator L. Czarnobaj) Skoro pan zadał to pytanie, to ja odpowiem, choć 
może nie najlepiej. Lepiej żyć w domu nieremontowa-
nym i mieć nadzieję, że się go kiedyś wyremontuje, 
niż nie żyć, bo sufit zwalił się na głowę. Państwo ten 
fundament podmywacie.

Mówił pan prof. Stanisławek pięknie o tym, że 
ważną jest rzeczą, żebyśmy się tak nie kłócili, nie 
spierali, pracowali dla wspólnego dobra itd. Nie będę 
powtarzał całego tego wystąpienia, ale jeszcze raz 
przeczytam – bo postanowiłem tak długo czytać, 
aż wszyscy to zrozumiemy – że współpraca, Panie 
Profesorze, to zdolność tworzenia więzi i współ-
działania z innymi. Proszę mi powiedzieć: jaką więź 
tworzycie państwo i jaką możliwość współpracy 
w tworzeniu tych ustaw? Jaką? No przecież ktoś 
z państwa, kto był wczoraj na posiedzeniu komisji… 
To jest współpraca i więź? Dostaliście państwo – 
przepraszam, tak podejrzewam, może tak nie jest, 
może się mylę – wytyczne: do niedzieli uchwalić, 
koniec, kropka, i nie zważać mi tam na to, co głoszą 
inni.

Współpraca to również umiejętność pracy w gru-
pie na rzecz osiągania wspólnych celów. I to, o czym 
mówił pan profesor: jeżeli wspólnym celem jest 
między innymi niezależność, ale przede wszystkim 
– Panie Profesorze, podpisuję się pod tym – nieza-
wisłość sędziego, to… Chcę powiedzieć, że w takiej 
atmosferze, kiedy najwyżsi urzędnicy czy politycy 
partii rządzącej mówią, że tę kastę, tę sądokrację 
itd. trzeba zniszczyć, przewietrzyć… Czy to jest 
budowanie autorytetu sędziego? A jeżeli używa się 
takich argumentów – i to pan minister używa takich 
argumentów – że ktoś tam gdzieś w Lublinie czy 
w Suwałkach, obojętnie gdzie…

(Senator Stanisław Kogut: W Szczecinie.)
…czy w Szczecinie coś zrobił, to trzeba wyciągać 

z tego wnioski i zlikwidować KRS, bo ktoś tam źle 
zadziałał i KRS nie wyciągnął z tego wniosków…

Panie Ministrze, panowie profesorowie to po-
twierdzą: ktoś, kto wyciąga wnioski z jednostko-
wych spraw i je uogólnia, ma złe intencje. Nie chcę 
powiedzieć, że nie ma wiedzy, ale zapewne ma złe 
intencje. Dlatego trzeba mówić o tym, że zjawisko 
jest ważne wtedy, kiedy jest pewna powtarzalność, 
mnóstwo elementów.

Sprawa z niedawnej przeszłości. Była prze-
cież sprawa Misiewicza. Czy z tego jednostkowe-
go wypadku czy przypadku, który dotknął Prawo 
i Sprawiedliwość, należy wysnuć wniosek, że pań-
stwo obsadzacie wszystkie stanowiska ludźmi nie-
kompetentnymi?

(Senator Piotr Zientarski: Ale wiele tak.)
Ja nie wysuwam takiego wniosku. No, może jest 

to prawda, ja tego nie analizuję. Ale przecież na pod-
stawie tego jednego wypadku nie można uogólniać, 
że wszyscy nominaci Prawa i Sprawiedliwości są na 

ludziach, z którymi rozmawiamy – niepokój i trwogę. 
O tym możemy rozmawiać… I tu wracam do tego, 
co było przedmiotem wystąpień panów profesorów. 
My tak protestujemy również dlatego, że państwo nie 
dajecie nam żadnej szansy uczestniczenia w tworze-
niu prawa, tak ważnych ustaw. No jak rano pojawia 
się ponad 100 stron, dzisiaj uchwalamy… A jakie 
było sprawozdanie pana senatora? To absolutnie nie 
jest wina pana senatora – ja też tak uważam – tylko 
tego, co się działo na posiedzeniu komisji. Państwo 
wszystko wiecie… Zacytuję, co mówi prasa: jeżeli 
nie przejdzie do wakacji, właściwie do końca waka-
cji, wiele ustaw kontrowersyjnych, to jesienią będą 
wybory. I my się właśnie tego obawiamy, nawet jeśli 
to jest nieprawda – no ale w przestrzeni publicznej to 
funkcjonuje – że jeden z polityków wysokiego szcze-
bla wywiera na państwa wpływ. Proszę zauważyć, że 
jeżeli będzie tak, że jeden z najważniejszych polity-
ków w państwie, minister sprawiedliwości… Nie po-
daję nazwiska, bo dzisiaj to jest pan minister Ziobro, 
jutro to może być pan minister Kowalski, a za 10 lat 
Iksiński. Polityk ten posiadać może taką oto cechę: 
być elementem organu ustawodawczego, organu wy-
konawczego, sprawować nadzór nad sadami i jeszcze 
odpowiadać za powoływanie członków KRS, szefów, 
prezesów sądów…

(Senator Mieczysław Augustyn: I jest prokurato-
rem.)

A właśnie! I do tego jest jeszcze prokuratorem. 
No chyba sami państwo przyznacie, że to trochę za 
dużo władzy. I teraz posłużę się… Przychodzą do 
mnie, do mojego biura senatorskiego interesanci i mó-
wią: dobrze, dobrze, widzimy, że protestujecie, ale 
powiedzcie nam tak szczerze, Kolego Senatorze, co 
to ma za znaczenie dla nas, że wy toczycie taki bój 
o KRS. To ja ich wtedy pytam… A teraz państwa chcę 
o to zapytać. Czy chcielibyście państwo jako ludzie 
Prawa i Sprawiedliwości, aby minister z Platformy 
Obywatelskiej wskazywał prezesa sądu, a prezes, 
którego powołał ten minister z Platformy, wskazy-
wał sędziego do rozpatrzenia sprawy polityka z PiS? 
Chcielibyście tak? Ja nie. I to jest to, co chcemy wam 
powiedzieć. Kochani, nie idźcie tą drogą, bo to jest 
droga podmywania, rujnowania fundamentów pań-
stwa. Pan minister pięknie rozpoczął, mówiąc o tym, 
co jest fundamentem państwa. A państwo chcecie te 
fundamenty rozmyć, a właściwie nie chcecie, bo już 
to robicie. Co się staje z domem, w którym niszczy 
się fundament? Co się staje z takim domem?

(Senator Andrzej Stanisławek: A z domem, które-
go się nie remontowało?)

W domu, który wymaga remontu, jeszcze można 
żyć, natomiast w domu, który się wali na głowę, Panie 
Profesorze, żyć już nie można. W związku z tym… 
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(senator L. Czarnobaj) Spoglądam na pana senatora Czerwińskiego, który 
jest płodny w dobrych poprawkach…

I w związku z tym wnoszę o przekazanie tych 
poprawek do rozpatrzenia przez dwie komisje: 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisję Ustawodawczą. Mam oczywiście dobre 
intencje uniknięcia tego despektu, który miał miejsce 
wczoraj w komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
W odpowiednim czasie pański wniosek zostanie 

rozpatrzony, bo w tej chwili jeszcze nie mamy wszyst-
kich wniosków…

(Senator Jan Rulewski: Tak, zgoda.)
…będą jeszcze składane, tak przypuszczam.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Skorzystam z tych dodatkowych 5 minut.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wiele słów tutaj padło. Ja zgodziłbym się… Mam 

wielką atencję i sympatię do panów profesorów, pana 
prof. Stanisławka, pana prof. Bobki, ludzi nauki…

(Senator Leszek Czarnobaj: Głośniej trochę.)
…ludzi nauki wielkiego formatu. Ale, Panowie, 

Panowie Profesorowie, zważcie chociażby… Ja już 
nie będę cytował, bo sama opinia rady wydziału 
Uniwersytetu Jagiellońskiego roznosi w puch twier-
dzenie o konstytucyjności tych propozycji. Nie będę 
cytował, bo trzeba by było wygłosić kilka przemó-
wień tylko na tej podstawie. A przecież ministerstwo 
mówi w swojej sprawie, bo chodzi o ich uprawnie-
nie… Zawsze podnosiło się taki argument, że nie 
można być sędzią w swojej sprawie. A tutaj minister 
w swojej sprawie, bo on swoje imperium władzy wy-
konawczej, kosztem zasady z art. 10, który jest tutaj 
kluczowy, Panie Przewodniczący…

Ale nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem tego, 
że panowie uważają to przedłożenie… że być może 
to jest pewien eksperyment, że spróbujmy, że może 
są różne podejścia itd… No, Panowie, Szanowni 
Państwo, gdyby nie było naszej konstytucji, gdy-
byśmy byli na innym poziomie dyskusji konstytu-
cyjnej, oczywiście tego rodzaju argumenty byłyby 
absolutnie dozwolone, a nawet konieczne. Ale tę 
konstytucję mamy i ona jest interpretowana w kon-
tekście, jak mówię, niezależnej profesury i Trybunału 
Konstytucyjnego, co do którego orzeczeń nie było 
zastrzeżeń.

I, Panowie, proszę państwa, przecież – i tutaj cały 
czas o tym mówimy – tu nie chodzi o jeden czy drugi 
mechanizm, tylko tu chodzi… Czy wy nie widzicie, 

poziomie tegoż młodego człowieka, którego wymie-
niłem. To jest coś, czego nie należy robić. Oczywiście, 
jeśli tych zjawisk jest więcej, można dochodzić do 
takich wniosków.

Pan profesor powiedział o tym, że kwestia tutaj 
dyktatury i innych… Już skracam, żeby pan profe-
sor mnie nie pogonił. Chcę powiedzieć, że prawie 
wszystkie dyktatury XX i XXI wieku powstają w taki 
oto sposób: w ramach demokratycznych wyborów 
obejmują władzę, później rozprawiają się po kolei 
z wszystkimi instytucjami, a najważniejszą insty-
tucją, z którą się rozprawiają, to są sądy. I taki jest 
model tworzenia dyktatur dzisiaj w Europie. Ja nie 
twierdzę, że dzisiaj w Polsce mamy dyktaturę. Ale jak 
tak patrzę na niektóre elementy, które są wprowadza-
ne, począwszy od trybunału, a skończywszy na tych 
ustawach, które są dzisiaj omawiane, to zaczynam 
mieć wątpliwości.

I na koniec, żeby już później nie zabierać głosu…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 

Panie Senatorze.)
Już, Panie Profesorze, Panie Marszałku.
Chciałbym państwu zacytować jeden fragment 

wypowiedzi, sprzed wielu, wielu lat: „Nasz kodeks 
moralny jest…”

(Rozmowy na sali)
Panie Profesorze, to bardzo fajny cytat. Może nie 

cytat, a cytata, troszeczkę niedokładnie… „Nasz ko-
deks moralny jest absolutnie nowy” – no, bo suweren 
nam go, że tak powiem, przydzielił – „nam wszystko 
wolno, ponieważ jako pierwsi na świecie wyciąga-
my miecz”, oczywiście w cudzysłowie, „nie w celu 
zniewolenia, lecz w imię wolności”. I ja często taką 
sentencję u państwa słyszę, że w imię wolności i do-
broci chcecie państwo ten miecz wyciągać. I wiecie, 
kto to powiedział?

(Senator Jacek Włosowicz: Templariusze.)
Nie. Towarzysz Lenin. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Zientarski…
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny.)
Proszę.
(Głos z sali: We dwójkę?)

Senator Jan Rulewski:
Dam sobie radę.
Panie Marszałku, od pana sekretarza dowiedzia-

łem się, że do laski marszałkowskiej wpłynęły propo-
zycje poprawek. Niewykluczone, że wpłyną jeszcze 
dalsze…

(Rozmowy na sali)
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(senator P. Zientarski) I to oto larum, które tutaj podnosimy, nie jest na 
wyrost. To jest rzeczywisty zamach na demokrację, 
ponieważ kiedy nie ma niezależnych sądów, kiedy 
rzeczywiście obywatel będzie miał obawy, czy wy-
bory będą przez Sąd Najwyższy właściwie ocenione, 
wtedy już nie może być mowy o pełnej demokracji. 
I stąd ta nasza walka, stąd nasze zaangażowanie, stąd 
nasz niepokój o Polskę, o obywatela. I nie ustaniemy 
w tej walce. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Czerwiński.
(Senator Stanisław Kogut: Głodny senator, jak 

mówił Rulewski.)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, znowu zostałem wywołany do tablicy. Dzisiaj 

będzie o mniej poważnych sprawach niż kobieta 
i mężczyzna, ale równie poważnych dla państwa.

Proszę państwa, ja tu słyszałem bardzo wiele wy-
powiedzi, słów, w których przypisywano nam złą 
wolę, tej stronie sceny, ale nie potrafiono tego udo-
wodnić. Prosiłbym, żeby po pierwsze, tego po prostu 
nie mówić, jeśli nie potraficie tego państwo udowod-
nić, a po drugie, żeby nie obrażać poszczególnych se-
natorów z tej strony sali, bo to nie przystoi Senatowi.

Druga kwestia, związana z wartością merytorycz-
ną. Ja jej nie będę oceniał ani nie będę odnosił się do 
nazwisk. No ale nie może być tak, proszę państwa, 
że używacie wielkich słów – „zamach na konstytu-
cję”, „walka o demokrację”, różne tutaj padały pojęcia 
z najwyższej półki – tylko nie potraficie tego połą-
czyć z tekstem ustawy. Nie ma etapów pośrednich. 
Ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego np. jest to 
zamach na niezależne sądownictwo. Niech mi ktoś 
przedstawi logiczny związek przyczynowo-skutkowy. 
Nie usłyszałem tego tutaj w żadnym z wystąpień, 
naprawdę. Proszę państwa, powiem tak: no, trochę 
trudno się o tym mówi, ale to były wystąpienia czy-
sto polityczne, a tu trzeba jednak troszeczkę mówić 
o prawie, przynajmniej w minimalnym stopniu, ale 
mówić. Same ogólne pojęcia nie wystarczą. To znaczy 
one epatują przy pierwszej wypowiedzi, przy drugiej, 
ale przy trzeciej sala się przerzedza, a przy czwartej 
nikt tego nie słucha, to po prostu staje się miałkie.

Ja chciałbym się odnieść do tych kwestii, które 
nie zostały być może poruszone. Być może są one 
szczegółowe, ale według mnie warte opowiedzenia. 
O czym jest ta ustawa? Co ona tak naprawdę zmienia? 
Dwie rzeczy: sposób przedstawiania sędziów dla pana 
prezydenta do nominacji oraz sposób wyboru – mó-

Panowie, że tu chodzi o złamanie, chodzi o to… Tutaj 
słyszeliśmy słowa klasyka Lenina… Ale co Lenin 
mówił? Po pierwsze, kadry. Przecież to jest zamach 
na kadry.

(Rozmowy na sali)
Łamie się konstytucję, proszę zobaczyć, zawite 

terminy, terminy kadencyjne, konstytucyjne. 
A przecież w marcu większości sędziów z Krajowej 
Rady Sądownictwa upływa druga kadencja. Mamy 
już na plecach, że tak powiem, oddech ustawy 
o Sądzie Najwyższym. Bez precedensu historia 
–wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego idą w stan 
spoczynku. Wszyscy! I minister wspaniałomyślnie 
będzie ich wybierał. No, Panowie, czy naprawdę 
tego nie widzicie, czy udajecie, że nie widzicie, że to 
jest cały system zmiany kadr, czyli wprowadzania 
swoich ludzi? Tu nie chodzi o mechanizmy takie 
czy inne, czy sędziów będzie więcej, czy mniej . 
I tu jest problem. Tu przede wszystkim jest problem. 
To jest istota waszego przedłożenia. Dlatego py-
tałem ministra, dlatego pytałem Krajową Radę 
Sądownictwa, bo ja widzę konieczność reform. 
Walczyłem w poprzedniej kadencji wraz z panią 
senator Sztark. Walczyliśmy i byliśmy przeciwni 
wielu kwestiom związanym z modelem nadzoru. 
Uważaliśmy, że model nadzoru, jest zresztą konfe-
rencja pod moją redakcją naukową dotycząca mo-
delu dojścia do zawodu sędziowskiego i modelu 
nadzoru… Uważaliśmy, że nadzór powinien być 
zwiększony, że jeśli chodzi o kwestię tych asy-
stentów – w moim przekonaniu wątpliwą – to sę-
dzia powinien osobiście pisać uzasadnienie, które 
powinno być krótkie, zwięzłe, a nie na zasadzie 
„kopiuj – wklej” na 30 stron itd., co jest zupełnie 
niepotrzebnie, napisane prostym językiem.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Skończę, jeszcze chwilka.
I mówiliśmy o tym, żeby przywrócić sprawne 

procedury, żeby przywrócić asesurę, która została 
zatrzymana, żeby obsadzić wakaty. 500 ludzi, któ-
rzy chcą ten dom wyremontować, Panie Profesorze, 
stoi i ich się nie dopuszcza, żeby remontowali. No to 
o czym tu mowa? To jakie w takim razie są intencje? 
Jakie są intencje tej ustawy? Jasne i jednoznaczne. 
Jest to ewidentny zamach na wymiar sprawiedliwości, 
pozbawienie go niezależności i przez to wprowadze-
nie… zmiana kadr na takie, które będą wdzięczne 
i będzie ten tzw. efekt mrożący, o czym mówili przed-
stawiciele Krajowej Rady Sądownictwa nawet dzisiaj. 
Czyli będzie to oddziaływać. To nie jest tak, że sędzia 
jest zupełnie wyabstrahowany. Już nie mówię o tych 
możliwościach odpowiedzialności dyscyplinarnej itd., 
itd. I o to tu chodzi.
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(senator J. Czerwiński) szerokie uczestnictwo tych sędziów, którzy mają być 
wybrani. Bo ja przypomnę – i to jest o tyle ważne, że 
nikt na to jeszcze nie zwrócił uwagi – że jeśli chodzi 
o Krajową Radę Sądownictwa, to tam są 3 kategorie 
członków rady. Pierwsza to ci, którzy pełnią okre-
ślone wysokie funkcje. Oni wchodzą jakby z klucza, 
bez względu na to, jak ta osoba się nazywa, jakiej jest 
proweniencji politycznej. Oni wchodzą z klucza, to są 
ci wybrani na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 1. Są też 
członkowie wybrani przez Sejm i Senat na podstawie 
z art. 187 ust. 1 pkt 3. I wreszcie jest 15 sędziów wy-
bieranych, wskazanych w pkcie 2. Ale, proszę pań-
stwa, te punkty nie są sobie równoważne. Ja przeczy-
tam dokładnie… Jeśli chodzi o pkt 1, to wiadomo, 
to są w pewnym sensie nominaci, w tym znaczeniu, 
że oni pełnią określone funkcje. Ale porównajmy 
pkt 2 i pkt 3. Pkt 3: „czterech członków wybranych 
przez Sejm”. Czyli ilu? 4. Przez kogo? Przez Sejm. 
Czyli gdzie będzie określona procedura wyboru? 
W Regulaminie Sejmu, jeśli nie ma jej w konstytucji. 
Proste. Sejm wybiera, czyli określa to w regulaminie. 
Dalej: „oraz 2 członków wybranych przez Senat”. 
Ilu? 2. Kto wybiera? Senat. Procedura? Regulamin 
Senatu. A jak to jest w pkcie 2, jeśli chodzi o sędziów? 
Co tutaj ustrojodawca nam dał, jaką wskazówkę? Ilu 
członków? „Piętnastu wybieranych spośród sędziów 
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów ad-
ministracyjnych i sądów wojskowych”. Czyli wiemy, 
jaki jest zakres kandydatów, ale nie wiemy, kto wybie-
ra. Dlaczego tego ustrojodawca nie określił? Przecież 
mógł określić: np. wybieranych przez, nie wiem, ogół 
sędziów, całą judykaturę polską… Dlaczego ustrojo-
dawca nie dał wskazówki, nie nakreślił żadnych ram 
wyboru tych 15 sędziów do KRS? Bo to ma określić 
zwykły ustawodawca, któremu prawo do tego daje 
art. 187 ust. 4: „Ustrój, zakres działania i tryb pracy 
Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru 
jej członków określa ustawa”. I już. Tylko tyle i aż 
tyle. Jeszcze raz, proszę państwa: sposób powinien 
być jak najbardziej demokratyczny, bo w ogóle im 
więcej demokracji, tym na ogół lepiej. O tym mówi 
nasza konstytucja. Kto powinien mieć największy 
wpływ? Suweren, czyli naród. I ten sposób, który 
jest w rozpatrywanej ustawie, jest na pewno bardziej 
demokratyczny od tego, który był wcześniej i któ-
ry jeszcze w tej chwili funkcjonuje. Bo wybieramy 
z tej samej grupy ludzi, ale, proszę zauważyć, nie 
stygmatyzujemy ich. Nie: tylu z Sądu Najwyższego; 
nie: tylu z sądów wojewódzkich; nie: tylu z sądów 
wojskowych. Dlaczego? Bo wtedy kandydat do KRS 
i potem członek KRS jest przywiązany do swojej 
funkcji. O tym też nie mówiliśmy, ale w ustawie jest 
usunięcie z art. 14 ustawy matki ust. 1 pktu 4. A ten 
punkt brzmi… Proszę słuchać. Może ja przeczytam 
cały ust. 1, to zobaczymy, jak bardziej demokratyczna 
jest ta ustawa od tej, która jeszcze w tej chwili obo-

wię wyraźnie: wyboru – kandydatów do KRS. Jeśli 
chodzi o pierwszą kwestię, pan minister tutaj przed-
stawił nam na podstawie różnych systemów, które 
są w różnych krajach właśnie Europy Zachodniej, do 
której my się tak często odwołujemy, że te systemy, po 
pierwsze, są bardzo różne, a po drugie – oczywiście 
zależy to od historii krajów, ich pewnych tradycji – 
są maksymalnie zdemokratyzowane. Co to oznacza? 
Że korporacje nie wybierają swoich przedstawicieli. 
Proszę państwa, KRS to nie jest związek zawodowy 
sędziów. No tak nie może być, że korporacja wybiera 
swoich przedstawicieli i ma tam decydujący głos, bo 
sędziów jest 15, i wszystko może przegłosować zwy-
kłą większością głosów, bo to nie o to chodzi. KRS 
nie jest od tego. KRS nie jest od reprezentowania… 
Może przeczytajmy, bo najlepiej posłużyć się tekstem. 
Już, przepraszam…

(Senator Władysław Komarnicki: Kończymy.)
KRS służy do tego, żeby stać na straży nieza-

leżności sądów i niezawisłości sędziów. Nie ma re-
prezentować, jak to ktoś powiedział brzydko, kasty 
sądowej, kasty sędziowskiej. To nie jest rola KRS. Im 
bardziej zdemokratyzowany sposób wyboru sędziów, 
a także powoływania członków KRS, tym lepiej. 
Zostaną utworzone, jeśli oczywiście ustawa przejdzie, 
2 zgromadzenia, pierwsze i drugie. Dlaczego tak? 
Zgromadzenie pierwsze będzie emanacją głównie 
władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zgromadzenie 
drugie będzie emanacją trzeciej władzy sądowniczej. 
Każda z tych władz będzie miała w miarę zrówno-
ważony wpływ na możliwość powołania sędziego, 
na jego delegowanie… tzn. na jego, przepraszam, 
nie delegowanie, ale wskazanie do powołania, przed-
stawienie kandydatury. I tak właśnie powinno być. 
To jest właśnie demokracja, bo naród – naród, czyli 
suweren – może jakby sprawować demokrację albo 
w sposób bezpośredni… Ale nikt tutaj, przynajmniej 
na tej sali, nie wspominał o wyborze bezpośrednim 
sędziów czy pewnych kategorii sędziów. Jeszcze do 
tego być może nie dojrzeliśmy, może to nie jest nasza 
kultura, to nie jest nasza historia. Ale jeśli nie w ten 
sposób, to naród może to robić poprzez przedstawi-
cieli… A proszę zauważyć, że tylko władza ustawo-
dawcza jest tak naprawdę bezpośrednią emanacją 
narodu. Ona jest wybierana i odwoływana. Czyim 
przedstawicielem jest obecnie sędzia? W jaki sposób 
naród go wybierał? Jaki miał wpływ na jego wybór? 
Dlaczego to sędziowie mają mieć tylko wpływ na 
wybór sędziów? Czy ktoś z państwa mi to tutaj udo-
wodni i wytłumaczy dlaczego ma tak być? Ja tego 
od państwa nie usłyszałem. Tyle na temat sędziów.

Teraz zaś jeśli chodzi o kandydatów do KRS… 
Proszę państwa, wybór jest najbardziej z demokra-
tycznych, najbardziej, nazwałbym to, umożliwiający 
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(senator J. Czerwiński) walczy o wolność i demokrację, tak dzisiaj od rana 
słyszę, że wy dalej o demokrację walczycie. Nic się 
nie zmieniło. Patrzę, że niektóre tzw. autorytety, jak 
mi się kiedyś wydawało, okazały się fałszywymi au-
torytetami, bo autorytet, który rzeczywiście w latach 
dziewięćdziesiątych o coś zabiegał, dzisiaj by nie był 
w tej totalnej opozycji. Czyli po prostu to są fałszywe 
autorytety.

Powiem tak: tyle mów tutaj żeście wygłosili, po-
wołaliście się tu na profesorów z uniwersytetu kra-
kowskiego, zewsząd… Powiem wam kolokwialnie: 
ktoś kiedyś powiedział, że lepszy rozum bez nauki 
niż nauka bez rozumu.

Tę obstrukcję, którą wy tutaj dzisiaj uprawiacie, 
to robicie tylko po to, żeby otworzyć sobie kolejne 
pole do kolejnego puczu. I powiem wam tak: mo-
żecie kilka tysięcy ludzi na niedzielę ściągnąć i na 
poniedziałek, Polacy się nie dadzą poderwać, Polacy 
oczekują zmian w tych sądach, w KRS, bo to jest 
ostatni bastion komunizmu, a wy bronicie, wy tęskni-
cie za tą demokracją… Podobno żeście z nią w latach 
osiemdziesiątych walczyli, a teraz jej bronicie. Co, wy 
tęsknicie za tą demokracją bolszewicką?

Powiem wam jeszcze, powiem wam tak, też kolo-
kwialnie wam powiem: najbardziej bolesna operacja 
dla człowieka to jest odcięcie jęzora od koryta. A wy 
w tej chwili jesteście w takim stanie. Wam się świat 
zawalił i liczycie, że wrócicie do władzy. Ale naród 
was nie wybierze. Wy przez te bez mała 27 lat jeste-
ście u władzy, bo wyście byli pod różnymi płaszczami 
u władzy, ostatnio przez 8 lat pod płaszczem „porażki 
obywatelskiej”, teraz jesteście pod totalną opozycją…

(Rozmowy na sali)
Wszyscy was… Ja do was mówię. Wszyscy was 

już przejrzeli, wszyscy przejrzeli na oczy, Polacy się 
nie dadzą nabrać.

(Senator Kazimierz Kleina: A Bonkowski pod ja-
kim płaszczem był przez 27 lat?)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-
stwa, pozwólmy mówić, państwo mieli prawo do 
repliki.)

Ja panu nie przerywałem.
I możecie tu Rejtanem mówić, krokodyle łzy ronić, 

możecie nawet te kilka tysięcy ludzi zwołać… Nie 
ostaniecie się, wy jesteście w agonii, jeszcze wierz-
gacie, to są wasze agonalne, konwulsyjne odruchy 
jeszcze. Tyle wam powiem. I powinniście się wsty-
dzić. Bo wy myślicie, że Polacy są niepoważni, że są 
niemądrzy… Przecież ludzie, Polacy, tego słuchają, 
przecież wy sami nie wierzycie w to, co wy mówicie. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Augustyn…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

wiązuje. „Mandat wybranego członka Rady wygasa 
przed upływem kadencji w razie: śmierci – proste; 
zrzeczenia się mandatu – proste; wygaśnięcia man-
datu posła lub senatora – jeśli ten członek jest posłem 
lub senatorem; wygaśnięcia albo rozwiązania sto-
sunku służbowego sędziego – oczywiste; przejścia 
lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku”… I co 
jest jeszcze w tej ustawie? Proszę zobaczyć jak an-
tydemokratyczny jest ten przepis w pkcie 4: „powo-
łania sędziego na inne stanowisko sędziowskie” itd., 
z pewnymi wyjątkami. To oznacza, że zmiana statusu 
sędziego, którą można przecież zarządzić, powoduje, 
że on wylatuje z KRS, jest usuwany z KRS. Czyim 
tak naprawdę reprezentantem jest taki sędzia? Już nie 
grupy sędziów, już nie władzy sądowniczej, on jest 
reprezentantem wąskiej grupy, która jest związana ze 
stanowiskiem czy z funkcją, którą pełni. To o to nam 
chodziło? To jest ta demokracja?

To naprawdę dobry projekt, według mnie nieła-
miący konstytucji. Wszelkie próby udowodnienia, 
że ten projekt…

(Senator Władysław Komarnicki: Ustawa.)
…przepraszam, że ta ustawa łamie konstytucję 

niestety spełzły na niczym. A według mnie – mimo 
wszystko po owocach ich poznacie – przyczyni się 
do uzdrowienia polskiego sądownictwa. I z tym się 
zgadzamy. Dajcie państwo mu po prostu zafunkcjo-
nować. Nie przeszkadzajcie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy 

Senatorowie!
Od rana przysłuchuję się senatorom z totalnej opo-

zycji. Oczom i uszom nie dowierzam. Takiej obłudy, 
takich Himalajów hipokryzji to się tutaj, jak długo 
żyję, tylko od was nasłuchałem. Mogę powiedzieć 
tak: prawie wszyscy tutaj wręcz Rejtanem mówicie. 
Jeszcze tylko patrzyłem, kiedy wam będą krokodyle 
łzy leciały. Takiej gry to świat nie widział. Ale nieste-
ty naród polski to widzi. Polacy są mądrzy, nie dadzą 
się na to nabrać. Wy doskonale wiecie, że my mamy 
rację i o co nam chodzi, ale wam nie o to chodzi. Teraz 
widzę, że pan marszałek Czarnobaj akurat wrócił, 
więc ja może zacytuję… Zapewniam, że ja WUML 
nie kończyłem, ale też zacytuję Lenina. Lenin kie-
dyś powiedział, że partia ma linię i taktykę. Linia 
się nigdy nie zmienia, taktyka się zmienia. Dlatego 
też w 1989 r. z przyczyn taktycznych powołaliście 
PRL-bis. I tak jak przez 50 lat słuchałem, że komuna 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wykracza pan poza temat… Proszę już przerwać 
tę polemikę, przenieść ją do kuluarów.

Pan senator Zientarski ma głos… Augustyn…

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, dziękuję za tę interwencję, wy-

daje mi się, że powinna być bardziej stanowcza. Ale ta 
scenka, której byliśmy świadkami, właściwie pomaga 
mi, jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć.

Proszę państwa, znam język francuski na tyle, że 
przyglądam się obradom parlamentów francuskoję-
zycznych. I muszę państwu powiedzieć, że gdy cho-
dzi o sprawy wymiaru sprawiedliwości, na mówni-
cę wchodzą ludzie, którzy nie mieliby honoru, żeby 
kłamać publicznie.

(Senator Czesław Ryszka: Nie gadaj głupot.)
Jest to nie do pojęcia. Jeżeli się jest w wymiarze 

sprawiedliwości, to jest to nie do pojęcia.
Proszę państwa, chciałbym państwa poinformo-

wać, że pan minister, powołując się na przykłady 
innych krajów, bez przerwy mijał się z prawdą. We 
Francji Najwyższa Rada Sądownictwa składa się co 
najmniej w połowie z sędziów wyłonionych przez 
środowiska sędziowskie. W Austrii, na którą powoły-
wał się pan minister, wprawdzie nie ma rady sądow-
nictwa, ale kandydaci zgłaszani są przez prezesów 
sadów. W Danii, na którą powoływał się pan minister, 
Rada do spraw Powołań Sędziowskich przygotowuje 
kandydatury dla królowej i rzeczywiście ostatecznie 
powołuje minister, ale kandydatów zgłaszają tylko 
stowarzyszenia duńskich sędziów. W Hiszpanii sę-
dziowie wybierani są przez Radę Główną Władzy 
Sądowniczej, w większości powoływani przez śro-
dowiska sędziowskie; ona była tutaj przywoływana. 
Holandia – jest Rada Sądownictwa, która również 
powołuje wyłącznie spośród kandydatów zgłoszonych 
przez środowiska sędziowskie. W Szwecji w 2011 r. 
tak zmieniono prawo, żeby zagwarantować sędziom 
większość w organie powołującym sędziów.

Mógłbym, ciągnąć to dalej, Panie Ministrze. To 
co, pan tutaj mówił, było manipulacją, która miała 
Wysoką Izbę wprowadzić w błąd…

(Senator Stanisław Kogut: Nie obrażaj, nie ob-
rażaj.)

…co nie przystoi, co jest dyskwalifikujące w moim 
przekonaniu dla człowieka, który ma odpowiadać za 
wymiar sprawiedliwości w Polsce.

(Senator Czesław Ryszka: Chyba się spotkamy 
w sądzie.)

Panie Ministrze, nie tylko w sprawie Niemiec 
nie mówił pan do końca prawdy, ale w tych wszyst-
kich przypadkach, które po kolei przeleciałem, 
a mógłbym je jeszcze mnożyć. To naprawdę bardzo 

W jakim trybie?
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja w trybie sprosto-

wania, padło moje nazwisko i chciałbym jedno spro-
stować.)

Tak, proszę bardzo. Może z miejsca.
(Senator Leszek Czarnobaj: Z miejsca?)
Tak.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym podziękować za awan-

sowanie mnie do stopnia marszałka. To po pierwsze. 
A po drugie, jako senatorowie z Pomorza – mówię to 
we własnym imieniu, nie konsultowałem tego z panem 
marszałkiem… Chciałbym panu senatorowi bardzo 
podziękować za wspaniałe, podniosłe wystąpienie. 
A do tego wystąpienia, które pan wygłosił, dodam… 
do mieszkańców Pomorza powiem po prostu: prze-
praszam. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, pan senator Zientarski…
W trybie ad vocem?
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak.)
Proszę bardzo, ale krótko.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Senatorze Czarnobaj, niech pan za mnie nie 

przeprasza, niech pan mieszkańców Pomorza prze-
prosi za to, że pan zrejterował i uciekł pan z sejmiku. 
Bo pan zarządzał i miał nadzór nad szpitalem woje-
wódzkim w Gdańsku, gdzie były nielegalne operacje, 
i obywatelka Szwecji do dzisiaj jest w śpiączce…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Województwo musiało płacić miliony jako od-
szkodowania… A pan zwiał, żeby…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

…zwiał pan przed odpowiedzialnością i ukrył się 
pod immunitetem senatorskim…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, wykracza pan poza temat obrad.)

I niech pan za to mieszkańców przeprasza, a nie za 
mnie. Bo ja się nie muszę wstydzić. A pan powinien 
się wstydzić…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wykracza 
pan poza temat obrad.)

…nie tylko przed Pomorzem, ale przed całą 
Polską. Dziękuję.
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(senator M. Augustyn) (Senator Waldemar Bonkowski: Przez te bolsze-
wickie sądy.)

…o właśnie, za nakłanianie pracowników do fał-
szerstwa. Więc rozumiem, że pan ma osobisty powód. 
Otóż to jest konflikt interesów, Panie Senatorze…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę przejść do rzeczy.)

Nie, nie, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To są perso-

nalne wycieczki…)
To jest konflikt interesów i pan senator Bonkowski 

nie powinien się w ogóle wypowiadać w sprawie są-
dów. Ja powiem więcej, nawet nie powinien głosować, 
po prostu. (Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: No tak, jasne.)
(Senator Jan Rulewski: Fałszerz!)
To jest pierwsza sprawa…
(Senator Robert Mamątow: No właśnie, tak ob-

rażacie!)
(Rozmowy na sali)
Teraz przejdźmy do spraw dotyczących ustawy. 

Otóż pojawia się jednak pytanie, proszę państwa, jaki 
jest powód wprowadzania tych wszystkich zmian. Bo 
tu jest dyskusja co do tego, czy to jest dobre rozwiąza-
nie, czy to jest takie rozwiązanie, jak w innych krajach 
czy nie w innych krajach itd., itd. Ale po co jest ta 
zmiana robiona? W jakim celu? Otóż słyszymy od 
pana ministra Ziobro, od pana prezesa Kaczyńskiego, 
od pana ministra Warchoła stale to samo, że sędziowie 
to jest kasta, która źle pracuje, że to są lenie patento-
wane, a na dodatek jakieś moralne zgniłki. Otóż ja, 
proszę państwa, chcę powiedzieć tak. Jakie prawo, 
jakie prawo państwo macie do tego rodzaju określeń? 
Jakie prawo? Czy z tego faktu, że jest 4 czy 5 przy-
padków rzeczywiście nagannego postępowania na 
10 tysięcy sędziów? Czy to was upoważnia do tego? 
Jeżeli macie uwagi do tego, że tego rodzaju przypadki 
nie są właściwie piętnowane przez samo środowisko 
sędziowskie, to poszukajmy wspólnie sposobu, żeby 
tak było. Ale ta całkowita wymiana, którą się w tej 
chwili robi, to jest, no, taki przypadek, można powie-
dzieć… jak np. chce się zabić muchę na szybie, tylko 
się używa do tego młotka.

(Senator Władysław Komarnicki: Dobry jest.)
Teraz jeżeli chodzi o nakład pracy… Otóż tu wie-

le się o tym mówi, jak to ci sędziowie przewlekają, 
lenią się itd., itd. Jest raport Europejskiej Komisji na 
rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, która 
zbadała… zresztą ona stale bada te sprawy w krajach 
Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje podają dane, 
ale ponad 20 podaje takie dane. Chciałem państwu 
powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprawy cywilne, go-
spodarcze, na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce jest 
13 tysięcy spraw, i to jest najwyższy wynik, najwyż-
szy.

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)

przykre. A przecież, tak jak powiedział pan senator 
Czerwiński, wracając do tego, o co naprawdę cho-
dzi… Chodzi o to, kto będzie decydował o tym, kto 
będzie w Polsce sędzią, czy to będą gremia polityczne 
albo w przewadze polityczne – bo pan zapomniał 
powiedzieć, chwaląc te 2 jakby izby nowej rady, że 
jedna będzie mogła zablokować drugą – czy to będą…

(Senator Stanisław Kogut: Czas minął.)
…rzeczywiście niezależne gremia sędziowskie 

opierające się na dorobku tych, którzy ubiegają się 
o to, by ten urząd sprawować.

Cieszę się ze słów pana prof. Stanisławka. Też 
uważam, że tak jak w medycynie, Panie Profesorze, 
tak i w wymiarze sprawiedliwości nie wszyscy i nie 
zawsze mogą być zadowoleni. Nie każdy uzyska 
wyrok satysfakcjonujący, nie każdy w sposób satys-
fakcjonujący uzyska poprawę zdrowia czy w ogóle 
zostanie wyleczony. To naturalne, że na te dziedziny 
właściwie w równym stopniu potrafimy narzekać. Ale 
niech nikt nie odmawia ani lekarzom, ani sędziom 
tej ciężkiej pracy i wysiłku. Jakie widzimy obrazy? 
Właśnie ten, który pan profesor przywołał: sędziów, 
którzy mają wagon, że tak powiem, akt i zastanawia-
my się, jak oni to ogarnęli.

Dziękując sędziom, chciałbym prosić państwa 
o refleksję. Idźmy drogą wytyczoną przez wiele kra-
jów, sprawdzoną, gwarantującą niezależność polskie-
go sądownictwa. Drogi naprawy mogą być różne, ale 
na pewno ta to jest droga zła. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Już przestańcie.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie.
Tu wątków jest bardzo dużo, a czasu mało. Jednym 

zdaniem tylko chcę powiedzieć, że zawsze z najwyż-
szą ciekawością słucham wystąpienia pana senatora 
Bonkowskiego, który prezentuje taką żarliwość rewo-
lucyjną i bardzo chętnie odnosi się do czasów PRL, 
które ostro krytykuje. A w tych czasach dawał pan 
sobie całkiem dobrze radę, o czym ostatnio donosi 
„Polityka”, gdzie…

(Senator Waldemar Bonkowski: 2 żebra mi poła-
maliście, towarzysze.)

…jest cały życiorys pana senatora, który prze-
czytałem z najwyższą uwagą. Rozumiem też, że nie 
lubi pan sądów, bo przecież już za czasów PiS, nie za 
czasów PRL, został pan przez sąd skazany…
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(senator M. Borowski) skonale znany i od lat stosowany przepis i mówi „nie, 
nie, to można rozumieć inaczej”. No nie! W przy-
padku konstytucji tak nie jest. Jest wykładnia lite-
ralna, ale jest też wykładnia historyczna, wykładnia 
autentyczna.

Chcę powiedzieć, że jest także wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 2007 r. – trybunał akurat odpry-
skowo zajmował się tą sprawą – w którym jasno się 
mówi, że odpowiedni artykuł konstytucji wyraźnie 
określa, że członkami KRS mogą być sędziowie wy-
bierani przez sędziów. To się mieści w art. 187 ust. 1 
pkt 2 konstytucji. Tu realizuje się zasadę wyboru sę-
dziów przez sędziów. Jest również wykładnia syste-
mowa, funkcjonalna, historyczna.

Ja mam przed sobą protokół, stenogram z posie-
dzenia komisji konstytucyjnej, której byłem człon-
kiem. Kiedy uchwalano ten artykuł pewne sprawy 
były oczywiste. Jest w prawie takie stwierdzenie, że 
spraw oczywistych się po prostu nie wykłada. I dla 
wszystkich było wtedy jasne, że to sędziowie wy-
bierają. Gdyby tworzący to prawo chcieli, żeby było 
inaczej, toby napisali, że wybiera ich Sejm.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak jest. Oczywiście.)
Odwrotnie trzeba na to patrzeć. W jakiś sposób 

dla wszystkich było to jasne i tym się w ogóle nie 
zajmowano. To było oczywiste. W jednej wypowiedzi 
widać było, dlaczego właśnie tak to rozumiano. Otóż 
była poruszona kwestia tego, spośród sędziów których 
sądów będą wybierani członkowie KRS. I zabrakło 
tam sądów administracyjnych. Wypowiedział się na 
ten temat poseł Stanisław Rogowski z Unii Pracy. 
Mówił tak: „Mam pytanie do ekspertów w sprawie 
składu Krajowej Rady Sądownictwa. Skoro w art. 173 
przewidzieliśmy istnienie sądów administracyjnych, 
to czy w artykule takim to a takim po wyrazach «są-
dów powszechnych» nie należy dodać «sądów admi-
nistracyjnych»? Chodzi o to, ażeby sędziowie tych 
sądów mieli prawo wyboru swoich reprezentantów do 
Krajowej Rady Sądownictwa”. I nikt się nie oburzył 
i nie powiedział: nie no, chwileczkę, przecież nie jest 
powiedziane, czy to będzie tak, czy tak. Było jasne, 
że tak ma być.

A dlaczego przyjęto taki model w Polsce? Dlatego 
że w krajach nowej demokracji, o bardzo kiepskich 
korzeniach demokratycznych – a Polska do takich 
krajów się zaliczała i ciągle jeszcze jest krajem na 
dorobku, jeśli chodzi o demokrację – szło się, że tak 
powiem, z ostrożności bardzo daleko. Tzn. niech 
sędziowie wybierają. Oczywiście byli tam również 
przedstawiciele polityki – to wiemy – bo i posłowie, 
i senatorowie, i minister sprawiedliwości, i przedsta-
wiciel prezydenta, ale generalnie sędziowie.

W związku z tym, proszę państwa, nie ma co tego 
kwestionować – to jest niezgodne z konstytucją po 
prostu. To jest pewna chytrość, która pozwala kon-
stytucję naginać, łamać itd. To jest ta kwestia.

Następna jest Austria – 11 tysięcy, a w pozosta-
łych krajach takich spraw jest mniej. Jeżeli chodzi 
o sprawy karne, to na 100 tysięcy jest ich 1 245, tyl-
ko Czechy i Węgry mają więcej, a reszta krajów ma 
mniej. Jeżeli chodzi o czas trwania postępowania 
w pierwszej instancji, to jest to 195 dni, w 10 krajach 
trwa to krócej, w 11 krajach – dłużej. Czyli jesteśmy 
pośrodku. W sprawach karnych 7 ma krócej, 9 – dłu-
żej. W sprawach o wykroczenia tylko 3 są szybsze od 
nas, a 13 robi to dłużej. Tak więc opowieści o tym, że 
to jest jakiś kompletnie bezwolny i leniwy aparat są 
po prostu kłamliwe. Nie wolno mówić takich rzeczy, 
bo to rodzi w społeczeństwie określony stosunek. 
A o tym, że ludzie nie są zadowoleni, trzeba zawsze 
pamiętać. Ci, którzy są skazani w sprawach karnych, 
są zawsze niezadowoleni…

(Senator Stanisław Kogut: I są niewinni.)
I są niewinni. Tak jest. A w sprawach cywilnych, 

gdzie ktoś się z kimś spiera, ten, który przegrywa, też 
uważa, że przegrywa niesłusznie. Wy mówicie o tym, 
że 50% społeczeństwa uważa, że sądy źle działają, że 
są niedobre itd., a ja chcę powiedzieć, że te procenty, 
jeśli chodzi o polityków, są znacznie niższe. Tylko 
dwadzieścia kilka procent obywateli uważa, że po-
słowie dobrze pełnią swoje funkcje. A wy oddajecie 
te sprawy w ręce polityków. Lepiej nie używać takich 
argumentów. To jest sprawa pierwsza.

Sprawa druga. Odniosę się do wypowiedzi pana 
senatora Czerwińskiego, który jak zwykle logicznie 
próbuje uzasadnić to, co zaproponowano. Główne 
pytanie jest takie. Dlaczego sędziowie mają u nas 
wybierać sędziów, skoro w innych krajach tak nie 
jest? Proszę państwa, w różnych krajach jest różnie. 
W Holandii można np. palić marihuanę. Czy jest pan 
za tym, żeby u nas to wprowadzić? O ile pana znam, 
to nie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)
Można tam zawierać małżeństwa homoseksualne? 

Można. A u nas nie można.
(Senator Jan Rulewski: Dzieci przysposabiać…)
Proszę państwa, nie pokazujmy, że tam jest tak, 

a tam tak. U nas zdecydowano się na pewien model 
w 1989 r. Brał w tym wtedy udział nie kto inny jak 
Jarosław Kaczyński. Są cytaty z jego wypowiedzi, że 
absolutnie trzeba odseparować sędziów od władzy po-
litycznej i że to sędziowie muszą wybierać członków 
krajowej rady. I tak było przez wszystkie lata. Mało 
tego, to jest konstytucyjnie umocowane.

Pan senator Czerwiński mówi, że tam nie jest po-
wiedziane, kto wybiera, tylko jest powiedziane, że 
wybiera się 15 sędziów spośród sędziów.

Panie Senatorze, to jest – jakby to nazwać, żeby 
pan się nie gniewał? – kauzyperdyzm. To jest taki 
chytry adwokat, który przychodzi, wskazuje na do-
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(senator M. Borowski) została publicznie obrażona przez ministra Ziobrę, 
nazwana nieudolną, nieudacznicą itd. Notabene wy-
toczyła mu ona sprawę w tej kwestii.

Otóż, proszę państwa, w tych wszystkich krajach, 
na które się państwo powołujecie, gdzie a to premier 
kogoś skazuje, a to prezydent itd., w tych wszystkich 
krajach jest nie do pomyślenia, żeby minister spra-
wiedliwości w taki sposób odnosił się do sędziów. To 
jest nie do pomyślenia. (Oklaski)

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)
Rozumiem, Panie Marszałku, że… Teraz przerwę, 

ale jeszcze się zgłoszę. Dziękuję.
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Bonkowski.
(Głosy z sali: Uuu…)
(Senator Jan Rulewski: Prawda i tylko prawda.)

Senator Waldemar Bonkowski:

Panie Marszałku! Koledzy i Koleżanki 
Senatorowie!

2 zdania wyjaśnienia.
Tak, to prawda, byłem skazany przez Sąd 

Rejonowy w Elblągu. Osoba, która mnie pomówiła… 
Złożyłem apelację w sądzie, który był piętro wyżej. 
Osoba, która mnie pomówiła, odwołała te wszystkie 
pomówienia, zostało to wpisane do protokołu, to moż-
na sprawdzić. Niestety, sąd w Elblągu, który był pię-
tro wyżej… To byli sędziowie pokroju Milewskiego, 
którzy działali na telefon, i tak to się skończyło.

Chcę panu, panie Borowski, powiedzieć, że ja nie 
muszę się wstydzić, że tutaj dzisiaj jestem…

(Głos z sali: Do kogo tak, Panie Senatorze?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę zachować…)
Panie Senatorze Borowski, chcę panu powiedzieć, 

że ja nie muszę się wstydzić, że tutaj jestem, w prze-
ciwieństwie do pana. Bo pan mnie oskarżał, że ja nie 
mam moralnego prawa. Ja nie zwrócę się do pana: 
towarzyszu… Bo nigdy w partii komunistycznej nie 
byłem, a pan w niej był. Pan był w partii, która nisz-
czyła demokrację, o którą pan dzisiaj walczy, nisz-
czyła Żołnierzy Niezłomnych. Pan tam był! To pan 
nie ma moralnego prawa dzisiaj tutaj zasiadać. Bo 
dopiero od półtora roku mamy demokrację, od półtora 
roku, i pan z dobrodziejstw tej demokracji korzysta!

(Głos z sali: Gdzieś jest granica.)
Tak, to prawda, Panie Borowski, że różnie mi się 

w życiu za komuny powodziło. My prawie wszyscy 
z czasów komuny się wywodzimy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Pan senator Czerwiński pyta, gdzie tu jest naru-
szenie niezawisłości: no proszę pokazać, gdzie jest 
naruszenie! Jednocześnie pan senator Mróz mówi: 
ale przecież sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
wybieramy my, politycy. Prawda? 

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
No tak, tylko różnica jest taka… Aha, i pan senator 

Mróz powiedział: ale potem, po wyborze, to on już 
jest niezawisły, on ma sumienie itd.

(Senator Krzysztof Mróz: No tak.)
Tak jest. Tylko w Trybunale Konstytucyjnym nie 

wisi nad nim żaden prezes, który może go ukarać 
karą dyscyplinarną. Przecież wy wprowadzacie w tej 
chwili rzeczy zupełnie niebywałe.

Po pierwsze, minister sprawiedliwości powołuje 
i odwołuje prezesów sądów. Do tej pory Krajowa 
Rada Sądownictwa mogła się sprzeciwić, skutecznie.

(Senator Grażyna Sztark: Tak, właśnie.)
Teraz już tylko będzie wydawać opinie. A więc 

minister sprawiedliwości, polityk, ma władzę nad 
prezesem sądu. Prezes sądu może nałożyć karę fi-
nansową, obniżyć na pewien czas o 30–50% pobory 
sędziego, w przypadku którego uzna, że on… no, nie 
spisuje się, a więc np. że wydaje wyrok z rażącym 
naruszeniem prawa. Ale o tym, co to jest rażące na-
ruszenie prawa, będzie decydował pan prezes. I kiedy 
np. słuchamy pana ministra Ziobry i tego, jak on się 
odnosi do sędziów i sądownictwa, to nie mamy żad-
nych wątpliwości, jakie będą te wyroki i jakie będą 
naciski.

Jeżeli pan minister Ziobro obraża publicznie pa-
nią sędzię z Krakowa, która od lat prowadzi sprawę 
śmierci ojca pana ministra Ziobry…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

…i nie zgadza się na to, żeby skazać lekarzy, to 
publicznie się… Ona jest oskarżana o tendencyjność.

Jeżeli biegły, który daje opinię, że niestety zmarł 
bez winy lekarzy, i jeżeli przeciwko temu biegłemu 
prokurator podległy panu ministrowi Ziobrze wyta-
cza proces, sprawę o fałszowanie opinii… Jeżeli pani 
sędzia w Poznaniu, która nie zastosowała aresztu 
wobec Józefa Piniora, jest przesuwana na inne sta-
nowisko przez prezesa, który w międzyczasie został 
już ustanowiony przez pana ministra Ziobrę, to oczy-
wiście widzimy, jak działa ten nacisk.

Jeżeli sędzia, która skierowała…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
…na badania psychiatryczne tę panią, która kie-

rowała samochodem i wjechała na schody metra 
w Warszawie, co potem okazało się słuszne, bo oka-
zało się, że ta pani ma nie po kolei i została uloko-
wana w zakładzie psychiatrycznym… Ta pani sędzia 
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(senator W. Bonkowski) da. Tak, bardzo merytorycznie odpowiada. Atakuje 
się wszystkich. No już ten prezes naszej partii, pan 
Kaczyński, to nie wiem… Wszystkie ataki na nie-
go, ataki także na ministra Ziobrę i na cały wymiar 
sprawiedliwości. Drodzy Państwo, tak nie może być. 
Jak my chcemy mieć w Polsce autorytety, skoro my 
senatorowie nie potrafimy się szanować?

Wczoraj widziałem, jak wdarła się grupa KOD-
owców na posiedzenie komisji. Jeden z panów sena-
torów ich wprowadza. Ja przechodzę…

(Senator Piotr Zientarski: Jak się wdarła?)
No, przepraszam, miała, Panie Senatorze, prze-

pustki…
(Senator Grażyna Sztark: Jeden z KOD…)
(Senator Piotr Zientarski: Jeden był z KOD…)
Państwo Drodzy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Mieli przepustki.)
(Senator Grażyna Sztark: Mieli przepustki.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa…)
Mieli przepustki na teren Sejmu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

przeszkadzać panu senatorowi Kogutowi.)
Następna sprawa, Państwo Drodzy. Jaka za-

grożona demokracja? Tak jak powiedział pan 
prof. Stanisławek, pan senator, przecież wytwarzamy 
taką atmosferę, jakby ta Polska się paliła. No napraw-
dę, opamiętajmy się trochę. A najwięcej krzyczą ci, 
którzy nie mają moralnego prawa wychodzić tu na 
trybunę i tak krzyczeć. Jak niektórzy tu rękami wy-
machują, to mi się przypomina towarzysz Breżniew 
albo inni towarzysze, Ceaușescu czy…

(Senator Waldemar Bonkowski: Lenin.)
(Rozmowy na sali)
Państwo Drodzy, no przepraszam…
(Senator Jan Rulewski: Kontrrewolucja.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Państwo Drodzy…
I jakby nie wiem, co się naprawdę działo, biją tu-

taj… Państwo Drodzy, szanujmy się, nie obrażajmy 
się. Jeżeli w Polsce nie zostaną odbudowane autory-
tety, to naprawdę zniszczymy ten kraj. A my wszyscy 
krzyczymy, że wszystko jest źle. Wszystko jest źle. 
Obrażanie pana prezydenta Rzeczypospolitej, który 
został wybrany w demokratycznych wyborach, mó-
wienie, że w szlafroku podpisuje… Naprawdę to się 
nie godzi senatorowi Rzeczypospolitej.

Ja nie wracam, Państwo Drodzy, do tego, jaki 
był zamach na Trybunał Konstytucyjny dokonany 
przez państwo. Miało być wybrane dużo, dużo więcej 
sędziów… to znaczy mniej. Wybraliście więcej, bo 
myśleliście, że… no, już wiedzieliście, że przegracie 
wybory. Ale ja do tego nie wracam.

Państwo Drodzy, atakowanie pana senatora 
Wiatra… Przecież to trzeba znać historię tego czło-
wieka. Był aresztowany. Był maltretowany. Był bity. 

Ja z komuny… Powiem panu tak, że w przeci-
wieństwie do pana… Zbrojne ramię partii to mnie 
przekopało pod konsulatem rosyjskim w Gdańsku 
tak, że mi żebra połamali i do dzisiaj to odczuwam. 
To była właśnie pana partia! To pan nie ma moralnego 
prawa…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

…tutaj dzisiaj być. I niech pan mi nie zarzuca, 
że tutaj nie powinienem być. Bo pan korzysta teraz 
z dobrodziejstw demokracji, a pan był w partii, któ-
ra demokracje przez 50 lat niszczyła. A dzisiaj pan 
tęskni do tego, żeby wróciło tamto. Ale jak to Czesi 
mówią, to se ne vrati. (Oklaski)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Na szczęście.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Kogut.
(Senator Waldemar Bonkowski: Na szczęście nie 

muszę z panią rozmawiać.)
Tylko proszę, Panie Senatorze, do rzeczy, a nie 

ad personam.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Pani senator Zdrojewska, no, nie wypada chyba, 

gdy kolega mówi, tyłem stać do kolegi.
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam.)
(Senator Czesław Ryszka: Ale ma ładny tył.)
(Wesołość na sali)
Państwo Drodzy, ja postaram się w bardzo spo-

kojnej atmosferze się wypowiedzieć, tak żeby nikogo 
nieprawdę nie obrażać.

Siedziałem dzisiaj cały czas i słuchałem wystą-
pień, Panowie Senatorowie Platformy Obywatelskiej. 
I naprawdę przypomniały mi się lata 2005–2007, 
kiedy także myśmy rządzili, a państwo byliście 
w opozycji. Co wystąpienie jakiegokolwiek ministra 
Prawa i Sprawiedliwości czy Ligi Polskich Rodzin 
albo Samoobrony, to szedł totalny atak, że wszystko 
jest źle.

A, Państwo Drodzy, nie przedstawiliście dzisiaj 
żadnych konkretów, co zrobić. Wszyscy mówimy, 
że w sądownictwie jest źle. Ja się zgadzam naprawdę 
z wieloma wypowiedziami, że sądy należy zrefor-
mować.

Naprawdę z ogromnym ubolewaniem przyjąłem 
ataki na pana ministra Warchoła. Państwo Drodzy, 
można mieć inne zdanie, ale naprawdę nie można 
atakować człowieka, który w sposób kulturalny, bar-
dzo inteligentny i bardzo merytorycznie odpowia-
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(senator S. Kogut) prawę sądów Rzeczypospolitej, bo przecież my dzisiaj 
obradujemy nie tylko nad tą ustawą. No, formalnie 
obradujemy nad tą ustawą, ale przecież wiemy, że 
w Sejmie jest już następna ustawa…

(Senator Mieczysław Augustyn: I u nas też.)
(Senator Piotr Zientarski: I u nas też.)
…ustawa o rozwiązaniu Sądu Najwyższego, bo 

tak ją trzeba nazwać. Pan minister sprawiedliwości 
będzie wyznaczał sędziów, którzy ewentualnie zo-
staną w Sądzie Najwyższym, a następnie dokooptuje 
sędziów tymczasowych – na jak długi okres, to do-
piero zobaczymy.

Otóż, proszę państwa, ja rozumiem, że każda eki-
pa polityczna musi bronić swoich koncepcji. To jest 
jasne.

(Senator Andrzej Stanisławek: No właśnie.)
Trudno oczekiwać, żeby nagle wszyscy pano-

wie senatorowie się zbuntowali i powiedzieli: nie 
– chociaż pan poseł Rzepecki potrafił – no ale nie 
wszystko można obronić. No, trzeba mieć własne 
zdanie oparte na prawdzie. Trzeba zadać pytanie, 
w jaki sposób te sądy będą teraz pracowały le-
piej. Co takiego się stanie, że one będą pracowały 
szybciej i że wyroki będą sprawiedliwsze? Co się 
stanie? Otóż zgodnie z tym, co słyszę, stanie się to, 
że minister sprawiedliwości będzie miał nad nimi 
władzę. I jak minister sprawiedliwości stwierdzi, 
że wyrok jest niedobry albo że sąd za długo nad 
czymś pracuje, to wtedy wezwie do siebie prezesa 
– prezesa przez siebie mianowanego, którego może 
odwołać – i powie mu, żeby zrobił z tym porządek. 
No więc, proszę państwa, to jest metoda carów, 
metoda putinowska. No bo nagle się okazuje, że 
jest ktoś, kto wie, jak ma to wszystko wyglądać, 
i on będzie dyktował warunki. No, proszę na to 
zwrócić uwagę, proszę nie zamykać na to oczu. To 
nie może tak wyglądać.

Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to robi się wszyst-
ko, żeby ten Sąd Najwyższy skonstruować zupełnie 
inaczej, żeby skonstruować go z, powiedziałbym, 
specjalnie dobranych sędziów. A trzeba pamiętać, 
że Sąd Najwyższy nie tylko wydaje wiążące opinie 
prawne i wyroki, ale także stwierdza ważność wy-
borów. A więc jeżeli się dokonuje tego rodzaju aktu, 
jakim jest rozwiązanie całego Sądu Najwyższego, to 
naprawdę trzeba to bardzo poważnie umotywować 
i zadbać o to, żeby ten kolejny Sąd Najwyższy nie bu-
dził żadnych wątpliwości co do swojej niezawisłości. 
A tego niestety nie ma.

I my obradujemy tak naprawdę nad tym wszyst-
kim. Nie wiem, kiedy przyjdzie ta ustawa o Sądzie 
Najwyższym. Na razie jest w Sejmie.

(Senator Bogdan Borusewicz: We wtorek.)
No właśnie. Nie wiem, czy będą tam jakieś zmia-

ny i jak to będzie wyglądało, ale my już wiemy, do 
czego to zmierza.

Państwo Drodzy, jeśli ktoś nie pamięta historii, to 
niech przeglądnie jego życiorys i przekona się, kim 
ten człowiek był. A my go naprawdę tak z uśmiechem 
atakujemy i śmieją się wszyscy, że jeden drugiemu 
dołożył. Naprawdę – trochę opamiętania.

Panie Ministrze, gratuluję panu odpowiedzi. 
Gratuluję panu naprawdę merytorycznych odpowie-
dzi. Merytorycznych.

I nie atakujmy jeden drugiego, bo tak to wygląda, 
jakbyśmy byli na ulicy czy nie wiem gdzie. I jeden 
na drugiego krzyczy, jeden drugiemu wypomina nie 
wiadomo co. Nie wiadomo co.

Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan marszałek Borusewicz.
5 minut, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Marku Borowski, Panie 

Marszałku Marku Borowski, proszę nie prostować 
tego, co powiem o panu. Różne mieliśmy drogi, ale 
jesteśmy w Senacie i mamy te same prawa do za-
bierania głosu, do stawiania wniosków. Jeżeli ktoś 
nieuprawniony do oceny każdego z nas, a szczególnie 
Marka Borowskiego, próbuje pokazać, że jest lep-
szy… Ja powiem, że pan Marek Borowski w 1968 r., 
w czasie demonstracji studenckich, podczas tych de-
monstracji… Brał w nich udział, był represjonowany. 
Ale oczywiście nie to jest rzeczą najważniejszą. Jest 
senatorem – ma prawo zabierać głos. A nie wszy-
scy z nas mają prawo do tego, żeby osądzać Marka 
Borowskiego. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski. 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Kogut, pan senator apelował tu-

taj o merytoryczne wypowiedzi. Mam nadzieję, że 
moja wypowiedź była merytoryczna i nieobraźliwa, 
zwłaszcza dla pana ministra. Ja z nim nie muszę się 
zgadzać, zwłaszcza wtedy, kiedy podaje dane, które 
akurat kolidują z danymi statystycznymi opracowy-
wanymi przez właściwą instytucję.

Chciałbym jednak wrócić do kwestii zgodności 
z konstytucją i w ogóle całego tego pomysłu na na-
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(senator M. Borowski) Już kończę.
I ten polityk może im nakazać wszystko. No, proszę 

państwa, no jakżeż można coś takiego wprowadzać, 
że prokuratorzy będą zgłaszali sędziów, tzn. oczywi-
ście kandydatów, do Krajowej Rady Sądownictwa, 
i oczywiście oni zostaną wybrani? Otóż w tamtych 
krajach takie sytuacje nie mają miejsca. Poza tym 
wybór sędziów odbywa się w konsensusie. U nas nie 
ma mowy o konsensusie, dlatego że… Przekonamy 
się niedługo, wtedy, kiedy będą dokonywane wybo-
ry zgodnie z tymi ustawami, którzy sędziowie będą 
wybierani, przez kogo zgłaszani. I wtedy będziecie 
państwo mieli już ostateczny dowód, że to nie Sejm 
wybiera, tylko większość sejmowa wybiera. A to nie 
jest to samo. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Dorota Czudowska: Zawsze większość 
wybiera, Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja również przysłuchuję się tej debacie od godzin 

rannych, stwierdziłem jednak, na koniec, że zabiorę 
głos. Chcę powiedzieć tak: reforma wymiaru sprawie-
dliwości była rzeczywiście jednym ze sztandarowych 
elementów programu Prawa i Sprawiedliwości i na 
pewno jest jedną z tych reform, które były najbar-
dziej oczekiwane przez społeczeństwo. I cały czas 
społeczeństwo w tej reformie nam mocno sprzyja.

Pan senator Borowski tutaj z właściwą sobie prze-
nikliwością intelektualną dokonywał pewnych wi-
zji, jak pewne patologie mogą się pojawić w nowym 
systemie, ale szkoda, że swojej intelektualnej prze-
nikliwości nie poświęcił na to, ażeby pokazać, jak 
patologiczny jest ten system, który obecnie funkcjo-
nuje. Gdzie jest drugi taki system, w którym w końcu 
przecież jedna z władz jest całkowicie zależna tylko 
od siebie, sama się wybiera, sama się awansuje, sama 
się nagradza, sama się kontroluje, sama się dyscypli-
nuje, jest niezależna od kogokolwiek innego?

(Senator Mieczysław Augustyn: W całej Europie.)
Kiedy rozmawialiśmy o Trybunale 

Konstytucyjnym na posiedzeniu komisji, pamię-
tam, senator Czerwiński zapytał byłego już prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, kto w mechanizmie 
równowagi władz równoważy władzę sądowniczą. 
I pan prezes Rzepliński z rozbrajająca szczerością 
powiedział: konstytucja. Ale to jest bardzo abstrak-
cyjne i iluzoryczne. To znaczy, że nikt nie równowa-
ży władzy sądowniczej w systemie podziału władz. 
I to jest niezgodne z konstytucją. Więc nie mówcie 
państwo… Senator Augustyn też tutaj mówił: gdzie 

Tak więc chcę powiedzieć jeszcze raz, że naprawa 
jakiejkolwiek dziedziny, która powinna być niezależ-
na – przecież zgadzacie się państwo, że sądy powinny 
być niezależne i niezawisłe – w ten sposób, że się ją 
podporządkowuje politykowi, nie jest żadną naprawą. 
Będziemy mieli szczęście, jak trafimy na polityka 
rozsądnego, który nie będzie się wtrącał, bo to się 
czasami zdarza w różnych krajach. Gorzej, jak trafimy 
na takiego, który uzna, że jest wyrocznią moralną 
i będzie o wszystkim decydował. A niestety dałem 
przykłady… To nie są, Panie Senatorze Kogut, ataki 
na pana ministra Ziobrę. To są fakty. Takich rzeczy 
nie wolno robić. A pamięta pan, co powiedział pan 
minister Ziobro o panu doktorze G.? Że już nikt przez 
niego uśmiercony nie będzie. Po prostu nie wolno 
takich rzeczy mówić. Jeżeli się takie rzeczy mówi 
publicznie, to stawia się pod znakiem zapytania nieza-
wisłość sądów, zwłaszcza w przypadku tego rodzaju 
zmiany, jaką się tutaj proponuje.

Ja oczywiście wiem, że nic z tego nie będzie. To 
jest rzucanie grochem o ścianę, bo są tutaj odpowied-
nie wytyczne. Nasz były kolega, senator Matusiewicz, 
powiedział, że nie cofniecie się ani o krok, a ja mogę 
tylko powiedzieć tak: Panowie, róbcie tak dalej. 
Słuchajcie, otwieracie drogę… Tu już była o tym 
mowa. Otwieracie drogę do tego, żeby takimi sa-
mymi metodami działała kolejna ekipa, która nie-
koniecznie będzie waszą ekipą, i żeby postępowała 
identycznie. Tylko będzie postępowała już bez żad-
nych zahamowań i będzie miała przykład, będzie 
mogła powiedzieć: tak, to właśnie tak można robić, 
ustawami Sejmu można zmieniać wybór członków 
trybunału, kolejnymi ustawami można zmieniać skła-
dy sądów itd.

Tak więc nie wiem, dlaczego takiej refleksji nie ma 
w Senacie, który jest przecież izbą refleksji. Ja się nie 
upieram, żebyście to wszystko odrzucali, ale gdzieś, 
coś… No, porozmawiajcie gdzieś we własnym gronie 
nad tym, do czego to wszystko prowadzi. Jeżeli mamy 
być Senatem jakoś szanowanym przez ludzi, to tak to 
powinno wyglądać.

I wreszcie na koniec: te wszystkie wybory sędziów, 
które, w niektórych krajach, odbywają się odbywają 
się przez parlament… O tym już mówiono, ale tam 
kandydatów zgłaszają środowiska sędziowskie. U nas 
niby zgłaszają środowiska sędziowskie, ale np. pro-
kuratorzy też mogą zgłosić, nagle, ni stąd, ni zowąd.

(Senator Piotr Zientarski: Posłowie…)
Posłowie mogą. Ale prokuratorzy… Przecież 

prokuratorzy występują w sprawach po przeciwnej 
stronie. I teraz prokurator, który tam… A ich szefem 
jest polityk, minister sprawiedliwości.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)
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(senator M. Pęk) Sądownictwa i elity sędziowskie chętnie podejmujące 
uchwały w sprawach politycznych milczą w sprawie 
bezprzykładnego złodziejstwa w sądzie apelacyjnym 
w Krakowie? Itd., itd.… Afera Amber Gold. I nie ma 
siły na te sytuacje, bo nie ma żadnego mechanizmu 
prawnego, ustawowego, konstytucyjnego do kontro-
li władzy ustawodawczej. Szkoda, że państwo nie 
widzicie…

(Senator Krystian Probierz: Sądowniczej.)
Przepraszam, sądowniczej. …Tej ogromnej skali 

patologii w tej dziedzinie. Środowiska sędziowskie 
nawet w takich bezpośrednich stosunkach… Każdy, 
kto się styka z tą elitą prawniczą, jest zawsze za-
skoczony skalą buty, arogancji, takiej często wręcz 
bufonady. Ja przypomnę wypowiedzi chociażby pre-
zesa Rzeplińskiego, który w mediach publicznych 
nazywał konstytucyjnego ministra sprawiedliwości 
„panem Zbyszkiem” – to jest tylko jeden z tych przy-
kładów – a domaga się wobec siebie niesamowitego 
szacunku. Tutaj na każdy zarzut odzywał się niesły-
chanie emocjonalnie. Nie można było słowa krytyki 
wypowiedzieć, bo on od razu to uznawał za atak na 
jego konstytucyjną niezawisłość. To jest środowisko 
wyalienowane. Wyalienowane, bo od tych kilkunastu 
czy nawet kilkudziesięciu już lat przyzwyczajone 
do tego, że stanowi państwo w państwie. To nie ma 
nic wspólnego ani z niezależnością sądownictwa, 
ani z niezawisłością sądownictwa. To niezależności 
i niezawisłości sądownictwa szkodzi i na dłuższą 
metę to jest również szkodliwe dla demokracji. Elity 
brukselskie, elity zachodnie krytykują nasze pomysły 
ustawodawcze, zanim one zaczynają obowiązywać, 
bo tam jest bardzo podobna mentalność, myślenie 
o tym, jak ma funkcjonować elita polityczna. Oni 
też bardzo by chcieli stworzyć taką wieżę z kości 
słoniowej oderwaną od jakiejkolwiek kontroli spo-
łecznej. W większości nie są w ogóle wybierani przez 
społeczeństwa, sami się mianują…

(Senator Stanisław Kogut: Elita…)
(Senator Jan Rulewski: Zielone ludki.)
…sami się awansują. Komisja Europejska, Rada 

Europejska itd., itd.… Parlament Europejski, który 
pochodzi z wolnego wyboru demokratycznego, ma 
tam akurat najmniej do powiedzenia. To jest sys-
tem, który się tworzy w sposób przemyślany, ale 
nie wiemy, dokąd on doprowadzi. My widzimy, jak 
w świecie zachodnim funkcjonuje demokracja – ob-
serwowaliśmy to chociażby ostatnio w Hamburgu. 
Obserwujemy, jak wygląda wolność słowa, jakie są 
jej granice, co wolno jednym, tym z prawej strony, co 
wolno innym, z lewej, jaki oni mają ogromny para-
wan bezpieczeństwa, jakie mają gwarancje wolności 
słowa, możliwości obrażania innych… Naprawdę nie 
zachłystujmy się tak tym „wspaniałym” systemem 
zachodnim, bo jeszcze nie wiadomo…

(Rozmowy na sali)

wyście to wyczytali, że władza ma się równoważyć? 
Tego żeśmy się nauczyli na pierwszym wykładzie 
prawa konstytucyjnego na studiach prawniczych, że 
trójpodział władzy nie oznacza jakiejś supremacji 
władz. One wszystkie mają się przenikać, one mają 
tak działać…

(Senator Piotr Zientarski: A właśnie…)
(Senator Jan Rulewski: W osobie ministra…) 

(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa…)
Władza ustawodawcza i władza wykonawcza 

nieustannie się przenikają, nieustannie się hamują, 
nieustannie się kontrolują, blokują itd. Dla dobra de-
mokracji. W związku z tym władza sądownicza rów-
nież musi być poddana kontroli społecznej. Nie ma 
innego sposobu poddania jej kontroli społecznej, jak 
poddanie jej kontroli władzy ustawodawczej wybranej 
w bezpośrednich wyborach przez naród. I to robimy…

(Senator Jan Rulewski: Są sprawozdania, co roku 
są sprawozdania…)

Może mi pan nie przeszkadzać?! Pan przeszkadza 
nieustannie przez 12 godzin!

(Senator Janina Sagatowska: I nam ciągle prze-
rywa.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę do rzeczy.)

(Senator Jan Rulewski: A za czym pan głosował?! 
Za…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Upominam 

pana senatora…)
(Senator Jan Rulewski: Za sprawozdaniami…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze Rulewski, proszę o trochę powściągliwo-
ści. Stać pana na to.)

Szkoda, że państwo nie wykorzystujecie swojej 
przenikliwości intelektualnej, żeby odpowiedzieć so-
bie na pytanie, jak to jest możliwe, że w sprawy zło-
dziejskiej reprywatyzacji w Warszawie byli zaanga-
żowani prominentni przedstawiciele palestry. Gdzie 
były wówczas i gdzie są dzisiaj prawnicze autorytety 
i instytucje samorządu zawodowego? Gdzie była ad-
wokacka etyka? Co środowisko sędziowskie ma do 
powiedzenia o kolegach sędziach, którzy wbrew zdro-
wemu rozsądkowi wyznaczali kuratorów dla spadko-
bierców i właścicieli warszawskich nieruchomości 
mających rzekomo liczyć prawie 140 lat? Co środowi-
sko sędziowskie ma do powiedzenia o tych sędziach, 
którzy akceptowali adwokatom pełnomocnictwa wy-
stawione rzekomo przez kuratorów z Karaibów? Nie 
byłoby dzisiaj dzikiej reprywatyzacji bez tych skan-
dalicznych decyzji sądów. Dlaczego Krajowa Rada 
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(senator M. Pęk) kiedy przygotowywaliśmy Światowe Dni Młodzieży 
i robiliśmy specustawę, to również słyszeliśmy, że 
ukrytym celem tych ustaw jest obalanie demokra-
cji w Polsce. I jakoś w poszczególnych segmentach, 
w których obalamy tę demokrację i szkodzimy Polsce, 
dzieje się coraz lepiej. I społeczeństwu to służy.

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie?)
Gdzie? A chociażby właśnie w prokuraturze…
(Senator Piotr Zientarski: Nie słyszałem.)
…w policji, w sprawach społecznych… Nie słyszał 

pan? To pan, Panie Senatorze, żyje gdzie indziej niż 
my.

(Senator Piotr Zientarski: O policji to słyszałem. 
Słyszeliśmy.)

Niech pan pójdzie do społeczeństwa…
(Głos z sali: O policji jest głośno.)
(Rozmowy na sali)
Jest coraz więcej dobrych efektów naszych zmian, 

również tych zmian kontrowersyjnych, ale z tego 
niech rozliczą nas wyborcy przy następnych wybo-
rach, niech nie rozlicza nas z tego ulica i zagranica. 
My jesteśmy suwerennym parlamentem wybranym 
przez suwerenny naród i mamy prawo realizować nasz 
program. Jak na razie społeczeństwo stoi za nami. 
Na pewno nie będziemy się cofać. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Grodzki. 5 minut.

Senator Tomasz Grodzki:

5 minut.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Zwykle nie wykorzystuję nawet swojego limitu 

10 minut, ale zauważyłem – trochę okiem naukow-
ca, bo w jakimś skromnym stopniu nim jestem – że 
państwo w dużej mierze posługujecie się kazuistyką 
zamiast metodologicznym podejściem do badania 
naukowego. Jeżeli mój szanowny przedmówca mówi 
o postępach w policji, to ja mu zaraz powiem: no, 
zwłaszcza we Wrocławiu…

(Senator Marek Pęk: Ogólnie jest bezpieczniej…)
Ogólnie jest bezpiecznie…
(Senator Marek Pęk: Na pewno bezpieczniej niż 

w Europie Zachodniej.)
Opierajmy się na faktach.
(Senator Marek Pęk: No, to są właśnie fakty.)
(Rozmowy na sali)
Jeśli mogę prosić, Panie Marszałku… Bo nie 

chciałbym polemizować.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

przeszkadzać.)

…czy za naszego życia on nie zostanie bardzo 
boleśnie zweryfikowany, zweryfikowany negatywnie. 
Proszę państwa, my bronimy wolności i demokracji. 
My nie chcemy państwa prawników, tylko chcemy 
państwa prawa, a to jest zasadnicza różnica. (Oklaski)

Krajowa Rada Sądownictwa… O tym słucham 
nieraz, bo przecież obecni tutaj koledzy są jej człon-
kami. Bardzo często wręcz anegdotycznie opowiada 
się o tym, że skargi dyscyplinarne dzielą się na bez-
zasadne i oczywiście bezzasadne. Tam nie ma żad-
nego sądownictwa dyscyplinarnego. To jest również 
skandal i tego nie można tolerować. Trzeba to jakoś 
zmienić. Nie ma innej możliwości, tym bardziej że 
ustrój i funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa 
reguluje ustawa. Tak wiec my jesteśmy jak najbar-
dziej kompetentni, żeby to zmienić. I żeby to poszło 
w takim kierunku, aby władza sądownicza wróciła na 
ziemię. Wróciła na ziemię, to znaczy wróciła do tych 
wartości, dla jakich jest powołana: wymiaru sprawie-
dliwości, szukania tego, co od czasów rzymskich na-
zywa się sztuką dobra i słuszności, a nie zamykała się 
w swoim kręgu jak każda inna korporacja. A w każdej 
innej korporacji taki mechanizm, że nie ma jakichkol-
wiek mechanizmów kontroli zewnętrznej, jest nie do 
przyjęcia. I nigdzie tak to nie funkcjonuje.

Sądownictwo, wymiar sprawiedliwości czy 
w ogóle szerzej zawody prawnicze wymyśliły sobie, 
że są tutaj całkowicie na innych zasadach. Przecież 
właściwie każda korporacja prawnicza najbardziej 
zazdrośnie strzeże swojego monopolu. To jest dla elit 
prawniczych najważniejsze – to, ażeby mieć pełną 
kontrolę nad tym, kto do zawodu wchodzi, kto w nim 
awansuje, a nie to, czy tam się rzeczywiście odbywa 
właśnie ta służba dobru i słuszności.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

Czas mija… To jeszcze skorzystam z 5 minut, 
Panie Marszałku.

(Głosy z sali: Nieee…)
Nie no, chcę skończyć myśl.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę… 

Proszę państwa, chwileczkę. Nikt się nie zapisał do 
głosu. Pan senator może stanąć do głosu… Proszę 
bardzo.) (Oklaski)

(Głos z sali: Niech mówi.)
Tak że, proszę państwa, nie stawiajmy tego wszyst-

kiego na głowie.
Kolejny komunikat, który idzie w Polskę i w świat 

– taki, że przeprowadzamy kolejny zamach stanu, że 
niszczymy demokrację – jest już kompletnie niewia-
rygodny. Kiedy uchwalaliśmy ustawę o 500+, kiedy 
uchwalaliśmy ustawę o prokuraturze, o Policji czy 
kolejne ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, 
więziennictwa, słyszeliśmy ciągle to samo. Nawet 
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(senator T. Grodzki) Senator Marek Pęk:

Jednym słowem. Panie Senatorze, ja odniosłem się 
do tego w ten sposób, że nie ma w demokratycznym 
państwie prawnym innej metody kontrolowania tego, 
jak poprzez władzę ustawodawczą wybraną przez 
naród. No jak pan inaczej to chce kontrolować? Idąc 
tokiem pana myślenia, właściwie cały czas będziemy 
w tym zaklętym kręgu, że jest tak, jak jest, i inaczej 
być nie może.

(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Nie, nie. Proszę pana…)
(Głos z sali: Cii…)
(Senator Marek Borowski: Jeśli pan marszałek 

pozwoli, to…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jedno zdanie. Tylko ze słabości do pana senatora.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo. Ja też mam słabość do pana mar-

szałka.
(Senator Stanisław Kogut: O, tu się robi…)
Są różne systemy, tworzy się różnego rodzaju 

niezależne ciała, do których można nawet wybierać 
w parlamencie, organy kadencyjne, które zajmują 
się np. sprawami dyscyplinarnymi, kierują sprawy 
dyscyplinarne… Chodzi o to, żeby uniknąć podejrzeń 
o polityczny aspekt tej sprawy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję 
bardzo…)

Np. nadzór nad służbami specjalnymi w Wielkiej 
Brytanii ma ciało złożone i z opozycji, i z rządzących, 
które przez całą kadencję sprawuje, i to bardzo głę-
boko, ten nadzór. Takich trzeba szukać rozwiązań.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Obaj panowie wyczerpali swój czas, wobec czego 

ewentualna dyskusja tylko w kuluarach.
Pan senator chciał zabrać głos w dyskusji.
Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zacznę od tego, że państwo w zasadzie już 27 lat 

reformujecie to sądownictwo i mamy je takie, jak 
mamy. Ja jestem przykładem jednego z tych, którzy 
11 lat temu byli poszkodowani. Zjawiła się firma, 
wzięła produkty i oczywiście nie zapłaciła, czyli je 
ukradła. I to sądownictwo, którego tak dziś bronicie, 
jest tak wydolne, że sprawy toczą się 11 lat i przez 

Podzielę się z państwem refleksją, jak to w Izbie, 
która według Frycza Modrzewskiego ma innych 
od niecnych uczynków odwodzić, a do szlachet-
nych pobudzać. Byliśmy z delegacją OBWE na 
Białorusi, w Mińsku. Niezwykle czyste miasto, 
zadbane. Białorusini niezwykle czyści, porządni, 
również na wsi. Zacząłem myśleć, że może to, co 
słyszymy w mediach, to nie jest do końca praw-
da. Potem znaleźliśmy mikrokamerę w windzie 
i parę podsłuchów, które nam specjaliści z innych 
krajów pokazali w pokojach hotelowych. Mówię: 
no dobrze… Wpadł mi w ręce słownik marksizmu 
i leninizmu, który tam funkcjonuje w zasadzie 
w dość szerokim wymiarze, i znalazłem w nim 
niezwykle ciekawą definicję procesu sądowego. 
Otóż w tamtych regionach, które niektórzy z pań-
stwa w sposób dla mnie kompletnie niezrozumiały 
zachwalają, krytykując dekadencję Zachodu, pro-
ces sądowy jest definiowany jako uroczysta forma 
zatwierdzenia aktu oskarżenia. (Wesołość na sali) 
Nie chciałbym, żeby tak było u nas. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Ja ze sprostowaniem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Borowski w trybie sprostowania.

Senator Marek Borowski:

W trybie sprostowania do wypowiedzi pana sena-
tora Pęka, który niestety nas opuścił. Pan senator Pęk 
był uprzejmy na samym wstępie mnie pochwalić, że 
bardzo wnikliwie podchodzę… a potem powiedział 
coś przeciwnego, to znaczy że nie dostrzegam złego, 
które dzieje się w sądach. Otóż prostuję. Ja powiedzia-
łem jasno, że w sądach są rzeczy złe – no, to jest zu-
pełnie jasne – tak jak w każdym środowisku zresztą.

(Rozmowy na sali)
Tak samo w Sejmie. No, rzadziej w Senacie. 

Pytanie jest takie, jak to naprawić. O tym mówiłem, 
że naprawa poprzez podporządkowanie sądów mini-
strowi i to jeszcze generalnemu prokuratorowi, i to 
jeszcze czynnemu politykowi, to jest zła metoda. Do 
tego argumentu nie odniósł się ani pan senator, ani 
żaden z dyskutantów tutaj. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Marek Pęk: Czy ja mogę też sprostowa-

nie? Bowiem zostało wymienione moje nazwisko.)
Krótko, proszę bardzo.
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(senator J. Łyczak) państwa, debatujemy nad demokracją, nad kształtem 
tej demokracji…

(Senator Jan Rulewski: To prawda.)
…debatujemy nad losami demokracji.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Dajcie wszyscy…)
Pan senator Pęk wskazał niezbędne warunki, wy-

mogi dla zadośćuczynienia właśnie pojęciu demokra-
cji. Chciałbym się odwołać do słów sędziego Scalii, 
Antonina Scalii, który gościł u nas w 2009 r., miałem 
przyjemność organizować jego wizytę. Sędzia Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych, odwołujący się 
do myśli konserwatywnej, republikańskiej. Wówczas 
na Zamku Królewskim powiedział takie słowa: jed-
nym ze sposób kontroli nad władzą sędziowską, którą 
projektodawcy umieścili w amerykańskiej konsty-
tucji, było właśnie to, by nominowanie sędziów od-
bywało się w wysoce widoczny i wysoce polityczny 
sposób, tak by sędziowskie nominacje stały się waż-
ną kwestią w wyborach prezydenckich. Nie cieszy 
mnie upolitycznienie procesu nominacji sędziowskich 
w moim kraju, jednak wolę to, szczerze wolę to od 
alternatywy, jaką są rządy sędziowskiej arystokracji. 
Z zainteresowaniem będę obserwował rozwój tego 
zjawiska w Europie.

Te słowa, znamienne słowa, padły 8 lat temu na 
Zamku Królewskim i współgrają z tym, czego chcieli 
ojcowie konstytucjonaliści naszej pierwszej konsty-
tucji, Konstytucji 3 maja, którzy wyraźnie wskazali, 
iż wybieralność sędziów, kadencyjność ich funkcji 
są najlepszymi gwarancjami niezależności i nieza-
wisłości orzekania, albowiem wszelka legitymacja 
pochodzi od narodu. Tymczasem mogliśmy niedawno 
usłyszeć słowa, które wskazują, iż to nie wyborcy są 
suwerenem, lecz wartości. Jakie wartości? Wartości 
składające się na sędziokrację. Dlatego, Szanowni 
Państwo, debatujemy dzisiaj nad demokracją i nad 
cywilizacją.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Tydzień temu mieliśmy przyjemność wysłuchać 
wspaniałego, przełomowego przemówienia prezy-
denta Trumpa, który wskazywał, iż to właśnie Polska 
jest…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
…wzorem wartości, nosicielem wartości, pa-

sem transmisyjnym wartości dla krajów Europy 
Zachodniej. I do tych wartości chciałbym się dzisiaj 
odwołać. Chciałbym prosić o porozumienie ponad-
polityczne, o porozumienie ponad podziałami i o za-
głosowanie za tą ustawą.

Ta ustawa jest miernikiem tego, ile władzy jest 
w rękach narodu. Czy chcemy demokracji kontrolo-
wanej, półdemokracji, a może ucieczki od demokra-
cji? Ten problem trawi dzisiaj cywilizację zachodnią. 

11 lat efektów nie ma żadnych. Dlatego jestem orę-
downikiem, gorącym zwolennikiem tej zmiany, zmia-
ny na lepsze. Przed chwilą nawet w telewizji toczyła 
się dyskusja o tym, dlaczego państwo tak bronicie 
się przed tymi zmianami, zmianami, na które cze-
kają Polacy. Wszyscy uważają, że to dlatego, że gdy 
zmienimy to wszystko, to wreszcie sprawiedliwość 
dotknie tych, których powinna dotknąć.

Podam ostatni przykład. Pomagam odzyskać na-
leżności za brojlery, które znów pobrała czy ukradła 
firma z Kartuz. Zwróciłem się o pomoc do pana pro-
kuratora krajowego Święczkowskiego. Rok temu dał 
mi nadzieję, powiedział: Panie Senatorze, przenie-
śliśmy panią prokurator z Kartuz do Gdańska jako 
okręgową i na pewno przyspieszymy bieg. Po roku 
się z nim spotykam, a on mówi: niestety, tam mamy 
tylko naszą panią prokurator, pozostała ekipa jest bez 
zmian i ona blokuje. (Wesołość na sali)

Można się śmiać. Polacy prawdziwi, ci, którzy 
są dotknięci tą tragedią, na pewno, Panie Senatorze, 
się nie śmieją. Tak że zarówno ja, jak i naród polski 
oczekujemy jak najszybszych zmian. Panie Ministrze, 
Wysoka Izbo, dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że teraz 

lista mówców prawie chyba na pewno została wy-
czerpana. Nikt się nie zgłasza.

Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 
Ryszka, Komarnicki i Ambrozik złożyli przemówie-
nia w dyskusji do protokołu.

Informuję również, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli pan senator Borusewicz 
i pan senator Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Tak.)
(Głosy z sali: Tak, koniecznie.)
Jeśli tak, zapraszam pana ministra na trybunę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowne Panie Senator! 

Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!
Pan senator, pan marszałek Borowski zadał pyta-

nie, nad czym my dziś debatujemy. Debatujemy nad 
ustawą, ale debatujemy też nad czymś więcej. Proszę 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Dlatego apeluję o poparcie naszego projektu, który 
jest słuszny, potrzebny i konieczny do zapewnienia 
dalszego bytu naszej demokracji i dalszego bytu wy-
miaru sprawiedliwości w takim kształcie, jaki Polacy 
chcą widzieć. Dzięki niemu odbudujemy społeczne 
zaufanie do sądów, które nam wszystkim leży na ser-
cu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Jednocześnie informuję, że wniosek pana senatora 
Rulewskiego jest niezgodny z regulaminem. Zgodnie 
z art. 52 ust. 2 po wyczerpaniu listy mówców marsza-
łek Senatu zamyka dyskusję. Jeśli w sprawozdaniach 
komisji zostały przedstawione odmienne wnioski lub 
jeśli podczas obrad Senatu zostały zgłoszone wnioski, 
o których mowa w art. 44 ust. 3, właściwe komisje 
ustosunkowują się do tych wniosków w trakcie zarzą-
dzonej przez marszałka Senatu przerwy w obradach. 
Komisją właściwą jest Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i to ona przedłożyła spra-
wozdanie.

Tak, Panie Senatorze?

Senator Jan Rulewski:

Jak rozumiem, Panie Marszałku, wnioski for-
malne reguluje art. 48 regulaminu, który w punkcie 
dotyczącym uprawnień podczas debaty – a miało to 
miejsce w czasie debaty – mówi o odesłaniu do ko-
misji. Mój wniosek był wnioskiem o odesłanie usta-
wy do 2 komisji i nie wydaje mi się, żeby pan mógł 
autorytatywnie, bez decyzji Senatu, podjąć decyzję 
negatywną.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, głosowanie nad wnioskiem 
o odesłanie do Komisji Ustawodawczej było na sa-
mym początku…

(Senator Piotr Zientarski: Było.)
…i ten wniosek nie uzyskał poparcia większości.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale teraz chodzi 

o odesłanie do drugiej…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Do 2.)
Ale my już zamknęliśmy dyskusję nad tym punk-

tem.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
(Senator Robert Mamątow: Tak.)

Cywilizacja zachodnia, jak to słusznie podkreślił 
pan senator Pęk, to wieża z kości słoniowej, to nie-
wybieralna, nadzwyczajna kasta rządząca się wedle 
własnych zasad, sama siebie oceniająca, sama siebie 
rozliczająca i awansująca. Dlatego nie ma tu innej 
alternatywy. Nie padło dzisiaj na tej sali sformuło-
wanie, które wskazywałoby na to, jaka jest alterna-
tywa dla kierunku zmian, które postulujemy. Nie ma 
takiej alternatywy. Demokracja jest najlepszą drogą 
do urzeczywistnienia zasady zwierzchności narodu. 
Wszelka władza pochodzi od narodu.

Chciałbym się na koniec odwołać do słów 
Margaret Thatcher. Skoro mówimy o wartościach 
i o cywilizacji, przywołajmy tych, którzy tę cywi-
lizację tworzyli i dzięki którym żyjemy w wolnym 
kraju, w wolnej Europie. Margaret Thatcher z pew-
nością należy do takich osób. Co rozumiała ona przez 
trójpodział władzy? Twierdziła, że jednym należy 
powierzyć sprawiedliwość, a komuś innemu należy 
powierzyć dopilnowanie, aby ta sprawiedliwość nie 
stała się formą uprzywilejowania. Komuś wreszcie 
innemu, trzeciemu należy powierzyć przyglądanie 
się i czuwanie, aby administrowanie sprawiedliwo-
ścią nie skończyło się niesprawiedliwym podziałem, 
aby administrowanie sprawiedliwością skończyło się 
sprawiedliwym podziałem.

W ostatnim projekcie zgłoszonym przez po-
słów PiS czytamy o założeniach, którymi ma się 
kierować nowy Sąd Najwyższy, o sprawiedli-
wości społecznej. Rolą 3 władz, rolą sprawiedli-
wego, demokratycznego państwa prawnego jest 
stworzenie sprawiedliwego podziału. To jest de-
mokracja w prawdziwym tego słowa znaczeniu 
i właśnie o tym dzisiaj debatujemy. Bardzo proszę 
o uwzględnienie tych racji, które przebijają się rów-
nież w takich gremiach jak OBWE.

Komisja Wenecka w 2014 r. na szczeblu między-
narodowym uznała, że rady sądownictwa lub inne po-
dobne niezależne organy nie powinny składać się wy-
łącznie lub w zbyt znacznym stopniu z przedstawicieli 
środowiska, tak aby zapobiec dbaniu o interes własny, 
wzajemnej obronie w zakresie środowiska, kumoter-
stwu i zarzutom korporacjonizmu. Uwzględnienie 
w większym stopniu w składzie takich organów osób 
niebędących sędziami jest konieczne do tego, aby 
uniknąć ryzyka korporacjonizmu i dodać element 
zewnętrznej, bardziej neutralnej kontroli. Trójpodział 
władzy zakłada również kontrolę i równoważenie się 
3 władz. Tendencja do korporacjonizmu w przypadku 
aparatu państwowego jest szalenie niebezpieczna, 
ponieważ prowadzi ona do sytuacji, w której realne 
wybory milionów obywateli, milionów Polaków, ni-
czego nie zmieniają, gdyż realna władza leży gdzie 
indziej.
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(wicemarszałek A. Bielan) Wreszcie wprowadza się również instytucję ko-
ordynatora do spraw współpracy międzynarodowej 
i praw człowieka na szczeblu sądu okręgowego, czyli 
tego, który ma zapewnić zaznajamianie się sędziów 
rozpatrujących sprawy z wątkiem prawa międzyna-
rodowego poprzez udostępnienie tychże aktów prawa 
międzynarodowego, jak i orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest to no-
wość, która został tutaj wprowadzona.

Podobnie nowością jest to, że przeniesiono część 
przepisów z kodeksu postępowania cywilnego, doty-
czących rozpoznawania spraw z elementem między-
narodowym, mianowicie przepisy art. 1116 i 1143 ko-
deksu postępowania cywilnego, które przewidywały, 
że jeżeli sędzia ma taką sprawę, to może się zwrócić 
do ministra sprawiedliwości o udostępnienie pra-
wa obcego, względnie wyjaśnienie obcej praktyki 
sądowej, jak również może wystąpić o wyjaśnie-
nie co do tego, czy określona osoba korzysta z im-
munitetu sądowego. Te regulacje, które do tej pory 
były w kodeksie postepowania cywilnego, zostały 
przeniesione obecnie do ustawy o ustroju sądów 
powszechnych.

I to byłoby tyle.

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.

Projekt tej ustawy został…
(Głos z sali: Senator Augustyn.)
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, chciałbym się dowiedzieć, jak 

członkowie komisji ustosunkowali się do opinii Biura 
Legislacyjnego, zwłaszcza do tych punktów, w któ-
rych stwierdza ono jednoznacznie, że ten projekt – nie 
tylko ono, bo wiele autorytetów to twierdzi – jest 
niezgodny z przepisami konstytucji. To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Czy na posiedzeniu komisji byli przedsta-
wiciele gremiów zwyczajowo zapraszanych wtedy, 
kiedy chodzi o sprawy sądownictwa, np. Krajowej 
Rady Sadownictwa lub innych tego typu gremiów? 
A jeśli tak, to jakie przedstawiali w tej sprawie opinie? 
Może na początek tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Tak, oczywiście.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dyskusję tak, ale 

wnioski formalne…)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, w cza-

sie pańskiej nieobecności wniosek został złożony we 
właściwym czasie, we właściwym momencie.)

Rozumiem, ale nad wnioskiem o odesłanie do 
Komisji Ustawodawczej głosowaliśmy już na po-
czątku tej debaty.

(Senator Jan Rulewski: Marszałek prowadzący 
obrady zapowiedział przystąpienie do głosowania 
nad tym wnioskiem w późniejszym czasie. Pan zaś 
nie wykorzystał…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Kiedy będzie kwo-
rum.)

Panie Senatorze, pański wniosek jest bezprzed-
miotowy. Komisja Ustawodawcza nie rozpatrywała 
tej ustawy.

(Senator Jan Rulewski: To prawda, ale zmieniły 
się okoliczności, ponieważ zgłoszono poprawki, nie 
tylko moje zresztą, które tak czy inaczej wymagają 
rozpatrzenia.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie 
w obradach.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 563, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 563 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Komisja na swoim posiedzeniu postanowiła przy-

jąć ustawę bez poprawek, choć pan senator Rulewski 
zgłosił tych poprawek 18. Ustawa generalnie dotyczy 
zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw i sprowadza się do zmiany 
sposobu powoływania prezesów sądów w ten sposób, 
że w miejsce dotychczasowego powoływania przez 
ministra sprawiedliwości po zasięgnięci opinii zgro-
madzenia ogólnego sędziów dokonuje tego minister 
sprawiedliwości bez zasięgania takowej opinii.

Poza tym wprowadza się rozwiązanie bardzo istot-
ne, jeśli chodzi o rozpoznawanie spraw. Mianowicie 
w art. 47 tejże ustawy wprowadza się system doboru 
sędziów metodą losowania.
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Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze...
(Senator Piotr Zientarski: Ja mam też pytanie.)
…w art. 27 §1… Chodzi mi o odwołanie przez 

ministra sprawiedliwości w toku kadencji prezesa lub 
wiceprezesa sądu. Proszę mi powiedzieć, jak można 
zrozumieć… Bo w pkcie 2 jest zapis „gdy dalszego 
pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powo-
dów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”. Co znaczy 
to dobro sprawiedliwości? Z czym ma się nie dać nie 
pogodzić? I pkt 3: „stwierdzenia szczególnie niskiej 
efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru 
administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie 
lub sądach niższych”. Czy to znaczy, że pan minister 
poweźmie taką informację, czy też… Na jakiej pod-
stawie to ma się odbyć? Proszę, żeby pan mi to jakoś 
spróbował wyjaśnić, szczególnie ten pkt 2.

I drugie pytanie, chodzi mi o §2, o niewydanie 
opinii… Przepraszam, to jest §5. Niewydanie opi-
nii przez krajową… Nie, §4: „Negatywna opinia 
Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca odwołania 
prezesa sądu jest dla Ministra Sprawiedliwości wią-
żąca, jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta 
większością dwóch trzecich głosów”. Panie Senatorze, 
nie uważa pan, że to kryterium po prostu jest nie do 
spełnienia wobec przyjętej wcześniej ewentualnie… 
przyjętej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To 
są na razie te 2 pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, mam 2 pytania. 
Pierwsze. Czy na posiedzeniu komisji zadawali-

ście państwo pytania? Jeżeli tak, to prosiłbym, jeśli 
pan senator by mógł, aby w 2 zdaniach streścić, czego 
te pytania szczególnie dotyczyły. Oczywiście mówię 
o pytaniach senatorów Prawa i Sprawiedliwości do 
przedstawicieli rządu.

I drugie pytanie, Panie Senatorze. Wiem, że jest 
pan bardzo dobrym prawnikiem. Jakie jest pana zda-
nie na temat opinii Biura Legislacyjnego, w której 
stwierdza ono, że przepisy te można uznać za nie-
zgodne z przepisami konstytucji? Czy to jest tylko 
opinia, czy… Jak pan to…

(Senator Zbigniew Cichoń: Pytanie… 
Przepraszam…)

Na stronie drugiej opinii Biura Legislacyjnego 
są stwierdzenia dotyczące niezgodności przepisów 
z konstytucją. Na stronie drugiej, wytłuszczone. 

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, 
to nie ustosunkowaliśmy się, albowiem w momencie, 
kiedy obradowaliśmy, nie było jeszcze opinii.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to o ile pamiętam, 
żadni przedstawiciele gremiów nie byli obecni.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, ale 
czy były zaproszone te gremia?)

Nie wiem, ja w to nie wchodzę, to nie jest moja 
kompetencja, jestem tylko członkiem komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Ponieważ byłem obecny na posiedzeniu, i to do 
końca, to prostuję, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
że do końca byli obecni przedstawiciele fundacji 
helsińskiej i zgłaszali… Nie wiem, czy to były sta-
nowiska, czy opinie, ale zabierali głos. Myślę, że to 
były opinie.

Przechodzę do pytania… do 2 pytań.
Po pierwsze, jakie były uwagi – bo nie było czasu 

na sporządzenie opinii – działu legislacyjnego w sto-
sunku do tej ustawy? Czy zgłaszano poprawki… pro-
pozycje poprawek?

I drugie. W tej ustawie przewidziany jest, celem 
obiektywizacji procesu rozstrzygania, zwłaszcza 
doboru sądów, mechanizm ślepego losowania, 
polegający na tym, że sprawy będą przydzielane 
według losowania. I pytanie moje brzmi: czy może 
się zdarzyć, że w trakcie losowania, zwłaszcza 
w mniejszych sądach, sprawy alimentacyjne bę-
dzie rozpatrywał wybitnie uzdolniony sędzia wy-
specjalizowany w zakresie obrotu zagranicznego, 
ze znajomością języków obcych, a sprawy obrotu 
będzie rozpatrywał sędzia, który do tej pory zajmo-
wał się sprawami alimentacyjnymi? I czy to będzie 
obiektywne? Co się stanie, jeśli któryś z sędziów 
zachoruje? Czy będzie ponowiony mechanizm lo-
sowania? Co się stanie, gdy z jakichś powodów 
sędzia w tajemnicy przed wszystkimi uzna, że dana 
sprawa mu w jakiś sposób nie leży i trzeba będzie 
ponowić losowanie? Tylko że sędziów w takich 
małych wydziałach jest 3 do 5.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.
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(senator L. Czarnobaj) Oczywiście będzie to kwestia praktyki. Takie klauzule 
generalne są bardzo często stosowane właśnie w usta-
wach dotyczących prawników. Chociażby klauzula 
generalna dotycząca wymogu bycia nieskazitelnego 
charakteru, jeśli chodzi o osobę, która ma być powo-
łana na sędziego lub która ma wstąpić do stanu ad-
wokackiego czy do stanu radcowskiego. Oczywiście 
też nie jest to ściśle sprecyzowane. Dopiero w toku 
praktyki, w toku wydawania pewnych zasad, chociaż-
by deontologicznych, jest to dookreślane i rozwijane. 
Tak że pytanie pani senator wynika ze słusznej do-
ciekliwości, jak to będzie w praktyce rozumiane, ale 
myślę, że są różne powody do tego, żeby rzeczywiście 
czasami stwierdzić, że pełnienie funkcji prezesa nie 
da się z określonych powodów pogodzić z dobrem 
wymiaru sprawiedliwości. Można sobie to na różne 
sposoby wyobrazić, proszę państwa. Różne są sytu-
acje życiowe. Może być jakaś taka okoliczność. Może 
być np. prezes czy wiceprezes, który ma – trzeba to 
sobie wprost powiedzieć – niezbyt dobry charakter, 
jest kłótliwy i jest skłócony z pozostałymi sędziami. 
To dla dobra wymiaru sprawiedliwości lepiej, żeby 
taki prezes, który nie potrafi współpracować z sę-
dziami, tej funkcji dalej nie pełnił. Tak na poczekaniu 
wymyśliłem przykład, żeby to zilustrować.

Następne pytanie, które zadał pan senator 
Rulewski. Tych pytań było tak dużo, a ja mam słabą 
pamięć, więc proszę mi potem przypomnieć, jeże-
li zapomnę odpowiedzieć na niektóre. Pan senator 
Rulewski pytał o kwestię tychże gremiów, które – 
tak jak powiedziałem – praktycznie rzecz biorąc, 
były nieobecne. Pan dobrze mi przypomniał, że była 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mam tutaj in-
formację, że Krajowa Rada Sądownictwa otrzyma-
ła zaproszenie, jednak nikt nie przybył. Poza tym 
materiały do ustawy zostały udostępnione w formie 
elektronicznej kilka tygodni wcześniej.

Tak jak powiadam, Biuro Legislacyjne nie mia-
ło ich na tyle wcześnie, żeby mogło wydać opinię, 
w związku z czym legislatorzy szczerze napisali, że 
nie są w stanie przygotować opinii, ale – jak widzę – 
ta opinia została wydana.

Teraz pytanie – już nie pomnę, którego pana 
senatora – właśnie o opinię Biura Legislacyjnego, 
w której stwierdzono, że regulacja z art. 17 ustawy, 
która pozwala ministrowi sprawiedliwości odwołać 
wszystkich prezesów sądów w trakcie ich kadencji 
arbitralnie, bez poszanowania przesłanek ustalonych 
opiniowaną ustawą, jest niezgodna z przepisami kon-
stytucji.

No, rzeczywiście takie sformułowanie znalazłem 
w opinii, która mnie też została dopiero dzisiaj przed-
łożona. Jest to zagadnienie, które faktycznie wymaga 
głębszego pochylenia się nad nim. Powiem szczerze, 
że póki tej opinii nie dostałem – a dostałem ją, tak jak 
mówię, dopiero dzisiaj – to czytając ten tekst ustawy, 

Później też, jeszcze dalej tam jest, że można mieć 
wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Czy dys-
kutowaliście państwo na ten temat? To po pierwsze. 

I po drugie, jaka jest pana opinia co do zgodności 
lub niezgodności z konstytucją tych wątpliwych za-
pisów, o których pisało Biuro Legislacyjne?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, na pewno zauważono w trakcie 

prac komisji, że minister będzie mógł odwołać prezesa 
sądu, jeżeli stwierdzi szczególnie niską efektywność 
jego działań, i że będzie też dokonywana ocena roczna 
pracy sędziów. Czy doprecyzowano, według jakich 
kryteriów te oceny będą dokonywane? Czy to będzie 
tak, że po prostu minister stwierdzi, że efektywność 
jest za niska i już? Czy to będzie tak, że roczna ocena 
będzie pozytywna z wyróżnieniem, pozytywna albo 
negatywna według tego, co jest w przepisie, ale bez 
powoływania się na jakiekolwiek kryterium, na jakie-
kolwiek zobiektywizowane przesłanki? Czy to było 
przedmiotem dyskusji? Czy to budziło wątpliwości 
senatorów?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Ja zacznę może od pytania, które zadała pani se-

nator, ze względu na uprzywilejowanie pięknej płci. 
A pani senator zadała pytanie co do kwestii związanej 
z art. 27, mianowicie co do przesłanek odwołania, 
fakultatywnego oczywiście, bo to jest pozostawio-
ne decyzji ministra, albowiem sformułowanie brzmi 
tak: mogą być oni odwołani. Czyli nie muszą być, 
jeżeli zajdą te przesłanki, tylko mogą. Tak że jest 
to fakultatywne. Pani pytała o przesłankę, gdy dal-
szego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych 
powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości, i o na-
stępną przesłankę, stwierdzenia szczególnie niskiej 
efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru 
administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub 
sądach niższych. Oczywiście są to przesłanki, które 
są wprowadzone jako nowość. Mają one oczywiście 
charakter – tu prawnicy używają takiego klasycznego 
określenia – klauzul generalnych, w związku z czym 
nie da się tego ściśle sprecyzować w tym momencie. 
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(senator Z. Cichoń) (Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam, ale 
w tym zalewie pytań… Wiem, że cześć pytań mi 
umknęła. Proszę o powtórkę.)

Panie Senatorze, bardzo dobrze się pana słucha 
po godzinie 22.00.

Ja chcę przypomnieć taką rzecz. Zadałem pyta-
nie o to, czy na posiedzeniu komisji były zadawane 
pytania, a jeśli tak, to czy mógłby pan streścić, jakie 
pytania dotyczące ustawy zadawali przedstawicielowi 
rządu senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.

Senator Zbigniew Cichoń:
Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Naprawdę nie 

przywiązuję tak ogromnej wagi do tego, żeby pamię-
tać, jakie pytania były zadawane. Jeżeli pan powie, 
o jaki problem idzie, to wtedy mogę się wypowie-
dzieć. Nie skupiam się na tym, żeby pamiętać pytania. 
Skupiam się na tym, żeby pamiętać, jakie problemy 
są poruszane. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, rzeczywiście zadaliśmy tyle py-

tań, że zrozumiałe jest gubienie niektórych. Jednym 
z nich było pytanie o sławetne głosowanie. Czy 
to będzie maszyna z Totolotka, czy kostka do gry 
w chińczyka? Co się stanie, gdy jakiś sędzia wypadnie 
z obrotu lub zachoruje?

(Senator Leszek Czarnobaj: Będzie jak w „Rejsie”.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Wiem, o co chodzi, Panie Senatorze. Nie musi pan 

już nic więcej dodawać.
Panie Senatorze, zapewniam pana, że sędzia, 

o którym pan mówił, że jest wybitnym specjalistą 
w zakresie prawa międzynarodowego, doskonale po-
radzi sobie ze sprawą alimentacyjną, tak że nie ma 
tu ryzyka.

(Senator Jan Rulewski: A na odwrót?)
No, też powinien. Teoretycznie powinien, acz-

kolwiek w praktyce różnie bywa. Generalnie rzecz 
biorąc, kształcenie sędziów jest takie, że powinni 
oni sobie radzić z określonymi, bardzo szeroko po-
jętymi materiami z zakresu prawa cywilnego, prawa 
karnego, prawa administracyjnego. Potem zresztą 
decydują o swojej drodze życiowej, o tym, że pracują 
jako sędziowie w określonych wydziałach, czy to 
karnych, czy cywilnych. Ewentualnie mogą pracować 
w sądach administracyjnych. Tu jest pewnego rodzaju 
specjalizacja.

nie spostrzegłem dokładnego sformułowania. Można 
dyskutować na temat tego, czy jest to sprzeczne z kon-
stytucją, czy nie. No, niewątpliwie byłoby lepiej, gdy-
by to było doprecyzowane. Mówię to jako prawnik 
praktyk, albowiem jeżeli coś jest doprecyzowane, to 
mamy mniejsze kłopoty z interpretacją i z podjęciem 
decyzji.

Następne pytanie, które dotyczyło kwestii 
artykułu związanego z opinią Krajowej Rady 
Sądownictwa – to też chyba pani senator zadała 
to pytanie – i większości, która jest tu ustalona. 
Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa 
dotycząca odwołania prezesa sądu jest dla ministra 
wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta 
większością 2/3 głosów.

No, proszę państwa, to, czy się ustanowi taką 
czy inną większość głosów, jest oczywiście kwestią 
decyzji ustawodawcy. Są różne większości. Może 
być zwykła, a może być kwalifikowana, jaką akurat 
tutaj przyjęto. Przypomnę, że np. w czasach, kiedy 
Trybunał Konstytucyjny wydawał orzeczenia, któ-
re nie były ostateczne i mogły być zaakceptowane 
przez Sejm albo nie, też istniał wymóg większo-
ści 2/3 głosów po to, żeby nie przyjąć za wiążące 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Tego typu 
rozwiązania są przyjmowane w ustawodawstwie. 
Oczywiście można dyskutować, czy ma to być więk-
szość 2/3, czy np. zwyczajna. Ale przyjęto 2/3, kie-
rując się – tak się domyślam, bo przecież nie znam 
dokładnie intencji – tym, że większość 2/3 na pewno 
ma większą wymowę, większą moc aniżeli zwyczaj-
na większość, zważywszy na to, że ten skład jest 
przecież niewielki. 

Przypomnę, że teraz skład Krajowej Rady 
Sądownictwa, która ma się składać z tych 2 izb, 
to w sumie – o ile dobrze policzyłem – 25 osób. 
W związku z tym…

(Senator Jan Rulewski: Obecnie.)
Jak mówię, tak jest przyjęte. Pani senator słusznie 

zastanawia się nad tym, czy nie można by mówić 
o innej większości też w sposób zasadny.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
przepraszam…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pan senator sprawozdawca poprosił, żeby mu 

przypomnieć, jeśliby nie odpowiedział na któreś py-
tanie, więc ja chciałbym przypomnieć.

Panie Senatorze, ja zadałem jeszcze…
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(senator Z. Cichoń) Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, to nie minister, tylko ustawa tak 
reguluje, w związku z czym…

(Senator Piotr Zientarski: Ustawa daje ministrowi…)
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, co minister 

uważa, czy uważa, że jego opinia o kandydacie byłaby 
całkiem inna od tej opinii, którą by mu zgromadzenie 
sędziów przedłożyło, czy też nie. No, tak to uregulo-
wano. Są to kwestie nie dotyczące…

(Senator Piotr Zientarski: Sprzecznie z orzecze-
niem trybunału.)

…niezawisłości sędziowskiej i niezależności 
sędziego, tylko są to kwestie dotyczące zagadnień 
administracyjnych. Bo prezes pełni tutaj funkcje ad-
ministracyjne.

(Senator Piotr Zientarski: Ale samorząd sędziow-
ski pełni funkcję chociażby opiniodawczą, niewią-
żącą. On zostaje pozbawiony tej możliwości. Czyli, 
że tak powiem, pełna władza – nie ma żadnej opinii 
– idzie w ręce pana ministra, bo pan minister boi się 
opinii negatywnej. Tak należy to odczytać.)

Panie Senatorze, to jest pana opinia, że pan mi-
nister się boi. (Wesołość na sali) Ja nie wiem, czy się 
boi, czy się nie boi. Przypominam, że jest regulacja 
w drugą stronę, czyli co do zasięgania opinii, jeśli 
chodzi o odwołanie ze stanowiska prezesa.

(Senator Piotr Zientarski: A powołanie…)
Ja wiem, że w drugą stronę, czyli jak chodzi o powo-

łanie, no to nie przewidziano tej opinii. Ja przypomnę… 
Zresztą, nie, co będę… To znaczy państwu muszę przy-
pomnieć, natomiast panu mecenasowi nie muszę tego 
przypominać, bo pan senator Zientarski to mój kolega 
po fachu. Przecież pamiętamy te czasy, kiedy prezes 
sądu był wybierany przez zgromadzenie ogólne sędziów. 
Wiemy, do czego to doprowadzało – bardzo często się 
wybierało kolegę spolegliwego, który w ogóle się do 
niczego nie wtrącał, niczego nie wymagał i niczego nie 
egzekwował. No, zawsze trzeba się na coś zdecydować.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja nie podważam 
uprawnienia ministra.)

Wprowadzono zasadę… Proszę?
(Senator Władysław Komarnicki: Po kolei.)
(Senator Piotr Zientarski: Ja nie podważam 

uprawnienia ministra. Słusznie, tylko że chodzi o to, 
dlaczego pomija się opiniowanie, nawet niewiążące, 
wbrew… O to pytam.)

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Ale, Panie Senatorze, to nie do mnie pytanie. 

Myśmy o tej kwestii nie dyskutowali w czasie posie-
dzenia komisji. Poza tym ja przecież nie brałem wtedy 
udziału w głosowaniu nad ustawą, tak że trudno mi 
powiedzieć, dlaczego tak przyjęto a nie inaczej. No, 
przyjęto pewną wizję kierowania sądami przez mi-
nistra sprawiedliwości, przyjęto właśnie takie a nie 
inne rozwiązania.

Panie Senatorze, zapewniam pana, że sprawy 
z elementami skomplikowanego prawa międzyna-
rodowego całymi latami nie zdarzają się w sądach 
rejonowych. Zdecydowanie więcej jest spraw alimen-
tacyjnych, z którymi każdy sędzia sobie poradzi, bo 
to są jedne z prostszych spraw.

(Senator Jan Rulewski: A czy to będzie maszyna 
do Totolotka…)

Nie wiem. Wiem, że pan jako inżynier ma daleko 
idącą dociekliwość techniczną, która mnie jako zaku-
temu humaniście jest niestety obca. (Oklaski)

(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Ja na poważnie, bo sprawa jest poważna.
(Senator Zbigniew Cichoń: O! Mój krajan chce 

o coś zapytać. To będzie pytanie z Krakowa.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Poważniej, Panie 

Senatorze, bo jest to sprawa poważna.)
Panie Senatorze, sprawa jest poważna. Chodzi 

o to, żeby nie było zacietrzewienia i żeby dyskusja 
była merytoryczna.

Panie Senatorze, wprowadzono unormowanie, 
zgodnie z którym minister sprawiedliwości powo-
łuje prezesa sądu apelacyjnego, sądu okręgowego 
oraz sądu rejonowego bez konieczności uzyskania 
opinii zgromadzenia ogólnego sędziów. Tym samym 
zgromadzenie ogólne sędziów danej apelacji, okręgu 
lub rejonu, a także KRS, pozbawione są wpływu na 
obsadę sędziowską. Tego rodzaju pozbawienie badał 
już Trybunał Konstytucyjny w 1993 r. Uznał wtedy za 
niezgodne z konstytucją prawo ministra do powoły-
wania i odwoływania prezesów z wyłączeniem jakie-
gokolwiek, chociażby niewiążącego udziału samorzą-
du sędziowskiego. Ta nowa regulacja nie przewiduje 
nawet takiej niewiążącej opinii. Ona uniemożliwia 
wyrażenie jakiejkolwiek opinii. Czy chodzi o to, że 
minister obawia się, iż pozostawienie możliwości opi-
niowania doprowadzi do sytuacji, w której powszech-
ne będzie ignorowanie tej opinii i działanie wbrew, 
czy chodzi… No właśnie, o co chodzi? Przecież tak 
czy inaczej ma możliwość powołania bez względu 
na opinię. Dlaczego minister eliminuje możliwość 
chociażby niewiążącego opiniowania, co zgodnie 
z orzeczeniem trybunału… Jak pan to ocenia?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, ja po-

wiem tak …
(Sygnał telefonu komórkowego)
Jeśli mogę poprosić o wyłączenie telefonu… 

Dziękuję bardzo.
Ja powiem tak, ja byłam wczoraj na posiedzeniu 

komisji – nie na całym, bo później wyszliśmy. O co 
najpierw zapytałam? O opinię legislatora. Bo jak pan 
senator wie, zawsze tak czynimy. Jak przychodzimy 
na posiedzenia komisji, to te opinie już leżą. I ta opinia 
leżała. Tak że ja się dziwię panu senatorowi, że pan 
jej nie widział.

Senator Zbigniew Cichoń:
Gdzie ta opinia leżała?
(Senator Barbara Zdrojewska: Wczoraj, na posie-

dzeniu komisji.)
(Wesołość na sali)
Ale jak to na posiedzeniu komisji leżała?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pana nie było na po-

siedzeniu komisji.)
Jak to, jak to. Zaraz, przepraszam bardzo. Jeżeli 

mogę…
(Senator Piotr Zientarski: Był. Był.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie było.)
Pani Senator, ja miałem pytanie, czy w czasie 

posiedzenia komisji brano pod uwagę opinię Biura 
Legislacyjnego? Powiedzieli, że nie brano, bo jej nie 
było. Nie można tak… Czegoś, co nie istnieje…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ale opi-
nia była.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale przepraszam, 
Panie Marszałku, proszę mi dać skończyć pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę umożliwić zadanie pytania przez panią 

senator Zdrojewską.
(Senator Jan Dobrzyński: Przerwę zrobić.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze, ta opinia jest datowa-

na na trzynastego i zaczyna się od słów: „Niniejsza 
opinia nie stanowi kompleksowej ani wyczerpującej 
oceny zaproponowanych w ustawie rozwiązań praw-
nych. Powodem tego zastrzeżenia jest zbyt krótki 
termin na analizę treści opiniowanej ustawy, która 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie. 

Dlaczego w tym projekcie ministrowi sprawiedliwości 
przyznano uprawnienie do decydowania, czy sędzia, któ-
ry osiągnął wiek umożliwiający przejście w stan spoczyn-
ku, jest zdrowy i może w dalszym ciągu orzekać? Przecież 
w ten sposób minister sprawiedliwości, wbrew przepisom 
konstytucji, uzyskuje uprawnienie do stwierdzenia, kto 
może zajmować urząd sędziego, a kto nie. Jakby pan był 
łaskaw wyjaśnić, odpowiedzieć na to moje pytanie…

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, o ile pamiętam, to podobna regula-

cja wcześniej też występowała. W tej chwili regulacja 
się zmieniła o tyle, że po wprowadzeniu zmiany ustawy 
i przywróceniu wieku emerytalnego poprzednio pod-
wyższonego przez Platformę Obywatelską do 67 lat…

(Senator Jan Dobrzyński: Senator nie doczytał…)
…czyli ponownym jego obniżeniu do poziomu, 

który od dziesiątków lat u nas występował, czyli do 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet… No, powtó-
rzono te zapisy co do owego wieku.

(Senator Władysław Komarnicki: Ale minister nie 
decydował.)

Proszę?
(Senator Władysław Komarnicki: Ale minister nie 

decydował, Panie Senatorze.)
Powiem szczerze, że nie pamiętam. Ale wydaje 

mi się, że jednak minister decydował.
(Głos z sali: W poprzednim rządzie.)
Jeżeli nie minister, to proszę mi powiedzieć: kto 

decydował?
(Senator Piotr Zientarski: O przedłużeniu…)
(Senator Grażyna Sztark: Decydował o przedłu-

żeniu.)
(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Już nie ma pytań, Panie 

Marszałku.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani senator 

Zdrojewska…)
(Senator Piotr Zientarski: …Dla Sądu 

Najwyższego.)
Proszę?
(Senator Piotr Zientarski: Do siedemdziesiątego 

drugiego roku życia.)
Ja mówię o sądach powszechnych. Sąd Najwyższy 

nie jest sądem powszechnym. Zgadza się pan, Panie 
Mecenasie? Zgadza się. No właśnie. Jako mecenasi 
jesteśmy zgodni przynajmniej w pewnych kwestiach.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
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(senator B. Zdrojewska) jest zupełnie obojętna, bo dotyczy kwestii typowo 
administracyjnych. Człowiek, który idzie ze sprawą 
do sadu, naprawdę nie jest zainteresowany tym, kto 
jest prezesem sądu czy kto jest przewodniczącym 
wydziału, tylko bardziej jest zainteresowany tym, 
jaki go ewentualnie sądzi sędzia, czy Kowalski, czy 
Iksiński, czy inny. I ewentualnie na tej podstawie, 
jeżeli jakaś tam fama niesie, że jest to dobry sędzia, 
to jest szczęśliwy, a jeśli fama niesie, że jest to zły 
sędzia albo jakiś maruda, który przeciąga sprawę, to 
jest nieszczęśliwy, mówi: ale wpadłem, jakiego mam 
strasznego sędziego. Tak to wygląda praktycznie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam 
tylko…)

To mówię jako praktyk adwokat.

Senator Barbara Zdrojewska
Szanowny Panie Senatorze, pan nie odpowiedział 

na moje pytanie…
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę?)
…i podchodzi pan, powiedziałabym, dosyć lekce-

ważąco do tego, a to jest poważne zagadnienie. 
Czy pan uważa, że Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej powinien w ten sposób podchodzić do tak 
istotnej ustawy – proszę mi to powiedzieć – nawet 
nie rozpatrzywszy poważnych deliktów konstytucyj-
nych? Bardzo proszę do tego poważnie się odnieść.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Senator, ja nie jestem od oceniania Senatu. 

Mogę odpowiadać jako sprawozdawca komisji na te-
mat tego, co się działo, ale nie jestem od tego, żeby 
oceniać stanowisko Senatu i zachowanie Senatu. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj chce złożyć wniosek for-

malny.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, myślę, że chyba trochę za daleko 

poszliśmy czy idziemy w dyskusji na temat tak waż-
nego projektu ustawy. Tak jak powiedział pan senator 
sprawozdawca, po raz pierwszy widzi on na oczy 
opinię Biura Legislacyjnego, a jest senatorem spra-
wozdawcą. Do tego mówi, że warto by się pochylić 
nad tymi opiniami. Na pytanie, czy ktoś z senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości pochylił się nad tą opinią, 
odpowiada, że nie wie.

W związku z tym na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 6 
wnoszę o powtórne zwołanie komisji i odesłanie tego 
projektu do komisji, tak żeby komisja poważnie nim 

została uchwalona w dniu 12 lipca”. Ale to jest opinia 
z 13 lipca.

Szanowny Panie Senatorze, i właśnie w tym kon-
tekście… A być może pan znał np. opinię Fundacji 
Batorego, która ma te same zastrzeżenia, bardzo 
poważne konstytucyjne zastrzeżenia. Szanowny 
Panie Senatorze, również w tej opinii, naszego Biura 
Legislacyjnego, są bardzo poważne zastrzeżenia kon-
stytucyjne.

Można powiedzieć, że ktoś ma inne zdanie, ale, 
Panie Senatorze, przynajmniej należy – tak jak to 
zwykle robiliśmy na posiedzeniach komisji – to punkt 
po punkcie rozpatrzeć. Stąd pojawił się nasz wniosek, 
żeby ponownie zwołać posiedzenie komisji i jeszcze 
dołączyć Komisję Ustawodawczą. Chodziło o to, że-
byśmy mieli świadomość, że tworzymy tutaj pełne 
prawo.

I ja pana teraz pytam, Panie Senatorze, bo odpo-
wiada pan dzisiaj tak, że przypomina pan mi – ale 
proszę się nie obrażać, bo mówię to tylko w sensie 
symbolicznym – te 3 małpki… Czyli nic nie widzę, 
nic nie słyszę, nic nie mówię. Znamy ten obrazek. Nie 
można tak, Panie Senatorze. Pan doskonale wie, że 
wczoraj nie dostaliśmy wszystkich dokumentów, ale 
znaliśmy część opinii. I jak senatorowie pytają, czy 
pan zadawał jakieś pytania – pan osobiście, przecież 
doświadczony i naprawdę wybitny senator – dotyczą-
ce tych wątpliwości konstytucyjnych, czy ktokolwiek 
z pana kolegów z PiS miał tutaj jakieś wątpliwości… 
Bo jeżeli nie, to chciałabym zapytać, czy uważa pan 
tę ustawę za jedyną w tej kadencji, która jest idealna 
i nie budzi żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Senator, ja, jak pani wie, jestem człowiekiem 

dosyć krytycznym i w związku z tym, szczerze mó-
wiąc, nie uważam, żeby idealne ustawy wychodziły 
z parlamentu, bez względu na to, jakiej to dotyczy 
kadencji i pod czyimi rządami. W związku z tym na 
pewno nie uważam jej za idealną.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Kolejny w kolejce 
jest…)

Co wcale nie znaczy…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …pan senator 

Rybicki…)
…że uważam, że jest zła. Uważam, że dotyczy 

materii, która z punktu widzenia człowieka, który ma 
prawo do sądu – art. 45 konstytucji i art. 6 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka – no, szczerze mówiąc, 
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.
Jako kolejny do zabrania głosu zgłosił się pan 

Fedorowicz…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak…)
A, przepraszam, przepraszam, Panie Senatorze, 

pan senator Rybicki, jeżeli pan pozwoli, był wcześniej. 
Przepraszam.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Senatorze Sprawozdawco…
Gdybym mógł prosić pana senatora sprawozdaw-

cę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo, 

Panie Senatorze…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Cichoń: Myślałem, że już ko-

niec.)
Panie Senatorze, w dość powszechnej opinii ana-

lityków, ekspertów, wybitnych przedstawicieli prawa 
konstytucyjnego ustawa, poza tym, że w sposób bez-
precedensowy zmierza do podporządkowania sądów 
władzy wykonawczej i że jest bez wątpienia ustawą 
niekonstytucyjną, ma również wywrzeć taki efekt 
dodatkowy, i on jest nazywany w debacie efektem 
mrożącym w stosunku do sędziów. Zapewne pod-
czas posiedzenia komisji na ten temat dyskusja się nie 
toczyła, ale pan jako doświadczony prawnik, nawet 
jeżeli nie czytał jakichś opinii czy ekspertyz, pewnie 
będzie nam w stanie wytłumaczyć lub podać swoją 
interpretację tego pojęcia, pojęcia, przypomnę, efektu 
mrożącego, w odniesieniu do sędziów.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie było tego na posie-
dzeniu komisji.)

(Senator Jacek Włosowicz: Nie było w komisji.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Nie było mowy o efekcie mrożącym ustawy… 

(Oklaski)
Ja przypominam, że określenie „efekt mrożący” 

pochodzi z terminologii używanej przez Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu w stosunku do działań 
państw, które ingerują często w swobodę wypowie-
dzi. Stwierdza się, że czasami efektem mrożącym 
jest to, że się kogoś karze za określone wypowiedzi 
i może to wpłynąć na inne osoby tak, że będą się bały 
swobodnie wypowiadać.

Ja tutaj nie widzę, no, żadnego efektu mrożącego 
co do sędziów, bo tak jak mówię, ta kwestia dotyczy 
tylko i wyłącznie osób, które zarządzają sądem jako 
prezesi. Nie ma tutaj – przynajmniej na ile ja się zo-
rientowałem, a czytałem dosyć uważnie – regulacji, 
które by dotyczyły samych sędziów orzekających.

się zajęła. Bo my oczywiście sobie tutaj… ja już 
nie mogę się powstrzymać… No ale to są sprawy, 
w przypadku których powinniśmy jednak zachować 
trochę powagi. No, pan senator wyprowadził fajną, 
rozrywkową atmosferę, ale może warto by było jed-
nak nad tak ważnym projektem, Panie Senatorze… 
Może warto zarządzić przerwę, Panie Marszałku, 
niech komisja jeszcze raz się zbierze, tak żebyśmy 
uzyskali jakiekolwiek odpowiedzi na temat projektu 
tejże ustawy.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czyli jaki jest do-
kładnie pański wniosek formalny, Panie Senatorze?)

O ogłoszenie przerwy i skierowanie jeszcze raz 
tego projektu do komisji, tak aby komisja zapozna-
ła się ze wszystkimi opiami, a szczególnie z opinią 
Biura Legislacyjnego, i jeszcze raz przedyskutowała 
projekt tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze, przegłosujemy wniosek pana senatora 
Czarnobaja.

Kto jest za wnioskiem złożonym przez pana se-
natora?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jan Dobrzyński: Wniosek chyba prze-

szedł.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 48 senatorów… (Głosowanie nr 13)
Nie ma kworum. Jeżeli pan senator będzie nalegał, 

to za pół godziny możemy przegłosować ten wniosek 
po raz kolejny.

Teraz kolejny…

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, to ja jednak wnoszę o tę prze-
rwę, może ochłoniemy wszyscy, a szczególnie pan 
senator.

(Senator Stanisław Kogut: Jaka przerwa?)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wydaje mi się, że większość Izby nie musi ochło-

nąć. Jeżeli pan senator chce ochłonąć, to zawsze może 
wyjść na chwilę na zewnątrz, napić się zimnej wody.

Senator Leszek Czarnobaj:
No to wycofuję ten wniosek o przerwę.
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(senator Z. Cichoń) dzeniu komisji, nie wiem, z jakiego powodu pan jest 
sprawozdawcą.

A teraz proszę mi odpowiedzieć na pytanie bardzo 
ważne. Ja zacytuję: „Jednoznacznie należy stwier-
dzić, iż tego kryterium nie spełnia art. 17 ust. 1 opi-
niowanej ustawy, który pozwala na odwołanie przez 
Ministra Sprawiedliwości wszystkich prezesów są-
dów w trakcie” itd., itd. I to jest w opinii. Że „«w wy-
padku odwołania prezesa, przed upływem kadencji, 
chodzić powinno zawsze o przyczynę występującą 
w danym momencie, wskazującą na zagrożenie pra-
widłowego funkcjonowania sądu» (K 12/03). A po-
nieważ nie wskazano żadnej innej wyżej stojącej, 
ważniejszej wartości chronionej konstytucyjnie, która 
pozwalałaby na zastosowanie takiego nadzwyczaj-
nego trybu odwołania prezesów, przepis ten należy 
uznać za niezgodny z wyżej wymienionymi prze-
pisami konstytucji”. To jest opinia prawnika! Ja nie 
jestem prawnikiem. 

Pan jest prawnikiem i niech mi pan odpowie: jak 
pan był na posiedzeniu komisji, to czy w tej sprawie, 
która jest podstawowym zarzutem w stosunku do tej 
ustawy, pan się odezwał, zabrał pan głos? Czy pan 
jako przedstawiciel prawa powiedział, że zgadza się 
pan z tym przepisem? Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Czego pan krzyczy…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, przekroczył pan czas.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie szkodzi, Bóg mi 

wybaczy.)
Poza tym bardzo proszę, żebyśmy mówili spokoj-

niej, spokojniej i ciszej, mamy dobre nagłośnienie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, przede wszystkim ja sobie nie 
życzę, żeby pan podnosił na mnie głos… (Oklaski) 
…od tego zacznijmy. I nie przypominam sobie, że-
bym był z panem w relacjach koleżeńskich, to druga 
sprawa. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo! Brawo!)
I trzecia sprawa. To, o co pan pytał, było już 

przedmiotem pytania ze strony pani senator i znala-
zło odpowiedź z mojej strony, i nie będziemy chyba 
powtarzać w nieskończoność. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Sztark, bardzo proszę.

(Senator Sławomir Rybicki: Bezpośrednio nie, ale 
w efekcie uprawnień, jakie będzie miał prezes, a już 
szczególnie pan minister sprawiedliwości, można mó-
wić i mówi się o efekcie mrożącym, więc…)

Nie wiem, trzeba by spytać tych, co o tym mówią, 
co przez to rozumieją. Bo ja powiem szczerze, że nie 
widzę tutaj żadnego efektu mrożącego, przynajmniej 
jeśli posługiwać się tą terminologią, która jest wy-
kształcona przez prawników… Nie wiem, skąd taka 
terminologia tu powstała, zwłaszcza że, tak jak mó-
wię, nie widzę żadnych regulacji, które by dotyczyły 
wpływania na niezawisłość i niezależność sędziów.

Muszę państwu powiedzieć, że tak było, tak jest 
i tak będzie, że żaden prezes wydziału ani prezes 
sądu nie może ingerować w orzecznictwo sędziego, 
w sposób prowadzenia przez niego sprawy i nie może 
wpływać na treść wyroku. Ilekroć takie zdarzenia 
by zaistniały, to każdy szanujący się sędzia reaguje 
w sposób jednoznaczny. Ja raz słyszałem o takim 
przypadku, opowiadał mi kolega sędzia, że prezes 
wydziału usiłował mu coś tam zasugerować, no to 
w żołnierskich słowach mu odpowiedział, co może 
zrobić ze swoimi uwagami na temat tego, jak on ma 
wyrokować. I taka jest prawidłowa postawa niezawi-
słego sędziego, że nie pozwoli na to.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze, jesteśmy kolegami, ale ja jestem 

z Krakowa, a pan jest z Wieliczki… Ale to nie jest 
żadna różnica…

(Senator Zbigniew Cichoń: …Która utrzymywała 
Kraków przez wieki.)

Nie, nie, ale ja skończę…
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Nie, nie dokuczam panu, ale proszę pamiętać, że 

z Krakowa jest tylko 2 senatorów, pan senator Klich 
i pan senator Fedorowicz, a pan jest z Wieliczki. Ale 
nie o to chodzi.

(Senator Jarosław Rusiecki: Ale po co to mówisz?)
Idzie mi o to, że przede wszystkim bardzo ostro 

protestuję… Niech pan mnie posłucha, Kolego…
(Senator Zbigniew Cichoń: Słucham pana, Panie 

Senatorze.)
Bardzo ostro protestuję przeciwko sposobowi pro-

cedowania akurat tego punktu, który w moim pojęciu 
jest punktem jednym z najważniejszych, z najważniej-
szych, jeżeli idzie o ustrój prawny Rzeczypospolitej. 
I dlatego że widziałem, że pana nie było na posie-
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Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, moje pytanie będzie 

dotyczyło art. 23.
Tak?
(Głos z sali: Minął czas.)
Tak, tak, wiem.
Już zaraz powiem. Dobrze?
Ono oczywiście dotyczy nowej normy prawnej, 

jak rozumiem. W każdym przypadku, kiedy mini-
ster mianuje prezesa sądu… W tych 3 przypadkach, 
w przypadku 3 różnych struktur… Przepraszam, po-
wołuje. Tak? Po powołaniu. Tu jest jakaś norma, która 
chyba wygląda na prawną, ponieważ ona się znajduje 
w ustawie. Ona mówi tak: po powołaniu prezesa sądu 
apelacyjnego czy okręgowego, czy rejonowego mi-
nister sprawiedliwości przedstawia go właściwemu 
zgromadzeniu ogólnemu sędziów. Co to za norma 
prawna? Czy to nie należy do zasad kultury ogólnej? 
Czy może pan senator powiedzieć, co to za nowa 
prawda? Przedstawianie zgromadzeniu...

(Senator Jacek Włosowicz: Nie było tego na po-
siedzeniu komisji.)

…nowego prezesa? I czy jest ona potrzebna?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku, jest to zapis, który, jak pan 

słusznie zauważył, jest realizacją pewnych zasad kul-
tury ogólnej. Jest to wpisane, moim zdaniem całkiem 
słusznie. Bo jest pewną zasadą, że skoro minister 
sprawiedliwości powołuje prezesa sądu apelacyjne-
go, to wypada, żeby przedstawił go zgromadzeniu 
ogólnemu sędziów sądu apelacyjnego.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja dopytam. Powiem, dlaczego to jest dla mnie 
dziwne. Bo to nie wygląda na normę prawną. Nigdzie 
nie spotkałem się z taką normą prawną. Ale, Panie 
Senatorze, czy to nie jest sugestia, że minister spra-
wiedliwości nie zna zasad savoir-vivre’u?

(Senator Jan Dobrzyński: Czy to było na posie-
dzeniu komisji?)

Senator Zbigniew Cichoń:
Bez przesady! Panie Marszałku, nie posądzałem 

pana o takie pytania. Rozczarowałem się, szczerze 
mówiąc.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
W trudnym momencie… Ja z całym szacunkiem, 

również z uwagi na pana przeszłość… Był pan adwo-
katem w trudnym okresie stanu wojennego, w związku 
z tym… i pamięta pan te trudne czasy, kiedy to prezesi 
albo wiceprezesi mieli jednak ogromny wpływ na to, 
co się działo, i na wyroki, które zapadały w sądach. 
I stąd również moja dociekliwość i obawa. Ale nie 
chcę pana męczyć tym pytaniem, dlatego że twórcą 
i pomysłodawcą tego nieszczególnie, że tak powiem, 
zapisanego… Który daje szeroką możliwość odwołania 
prezesa lub wiceprezesa… Jeszcze raz zacytuję: „gdy 
dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z in-
nych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”. 
Różne… Jak ktoś ma dużą wyobraźnię, również może 
wiele dopowiedzieć. W związku z tym przekierowuję 
od razu to pytanie, o punkt dotyczący sposobu i moż-
liwości odwołania – to znaczy art. 27 §1 pkty 2 i 3 – do 
pana ministra z prośbą o wyjaśnienie, jakież to są te 
szczególne powody, które kolidują z dobrem wymiaru 
sprawiedliwości, i kto to będzie oceniał.

I też odniosę się do tego w swojej wypowiedzi… 
Panie Sekretarzu, bardzo bym prosiła o zapisanie 
mnie do dyskusji.

A do pana senatora jeszcze jedno pytanie. 
W art. 78 w §3 jest zapis: „W okresie delegowania, ze 
względu na charakter pracy i zakres wykonywanych 
zadań, sędziemu może być przyznany przez Ministra 
Sprawiedliwości dodatek specjalny w kwocie nie-
przekraczającej łącznie 40% wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego”. I teraz: „Dodatek 
przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych 
przypadkach – także na czas nieokreślony. Dodatek 
dla sędziów delegowanych do Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw”… 

Chodzi mi o ten dodatek, o ten dodatek nieprze-
kraczający 40%. Kto to będzie określał?

Senator Zbigniew Cichoń:
No, będzie ustalał minister sprawiedliwości, jak 

to jest wyraźnie zapisane. Dodatek 40%, w okresie 
delegowania.

(Senator Grażyna Sztark: A tam jeszcze… Matko 
Święta… Tu jeszcze jest napisane, że może być szcze-
gólny dodatek, ale… Zaraz przez tę mocną dyskusję… 
Ja zaraz dopowiem, a na razie podziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Kolejne pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.



317
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

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

(senator Z. Cichoń) (Senator Tomasz Grodzki: Mogę krótko? W formie 
sprostowania.)

W formie czego, przepraszam?

Senator Tomasz Grodzki:

W formie krótkiego sprostowania pytania kolegi 
senatora.

Kolego Senatorze, bardzo proszę o precyzyjne for-
mułowanie pytań, bo było pytanie: kto z senatorów 
PO był na posiedzeniu komisji?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
Byli praktycznie wszyscy.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Na początku.)
To, że nie do końca… To proszę zapytać, kto był 

do końca.
(Głosy z sali: Wszyscy.)
Wtedy odpowiedź będzie inna.

Wicemarszałek Adam Bielan:

To nie było sprostowanie, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

To ja dopytam precyzyjnie: kto był podczas pro-
cedowania, prac nad tą konkretną ustawą?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Członkowie komisji 
byli. No, Rulewski i inni byli.)

(Senator Bogdan Borusewicz Ale to nie do nas to 
pytanie, to pytanie do pana senatora sprawozdawcy.)

No tak.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To pan senator niech 

odpowie, jeżeli był.)

Senator Zbigniew Cichoń:

Ja wiem, kto był. Był pan marszałek Borusewicz 
i był pan senator Rulewski, jak chodzi o opozycje.

(Senator Jan Dobrzyński: 2.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No jak? Borusewicz 

nie jest członkiem komisji.)
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ale był na posie-

dzeniu komisji. Pana nie było…)
Ja mówię, kto był obecny.
(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pana senatora spra-

wozdawcy nie było, Panie Kolego.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze, proszę 

o spokój.)
Jak to sprawozdawcy nie było? Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
No po raz kolejny dopuszcza się pan insynuacji 

pod moim adresem.

(Senator Jan Dobrzyński: To nie znasz marszałka 
Borusewicza?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam. Panie 
Senatorze, proszę nie oceniać mnie i moich pytań. To 
nie jest norma prawna, więc pytam, dlaczego się ona 
tutaj znalazła.)

Nie, to jest norma prawna. Skoro zostało to wpisa-
ne do tekstu ustawy, to jest to norma prawna.

(Senator Janina Sagatowska: Oczywiście. Pan 
minister już mówił.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie, pan senator Mikołajczyk.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wszystko można wpi-

sać do tej ustawy.)

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie…
(Rozmowy na sali)
…kto z senatorów Platformy Obywatelskiej był na 

posiedzeniu komisji? Na początku byli prawie wszy-
scy – z tego, co pamiętam. Szkoda, że nie zostali do 
końca. Teraz są bardzo zainteresowani tym, co na 
posiedzeniu komisji się działo. Można było zostać, 
a nie robić polityczne show. Bardzo proszę o odpo-
wiedź, kto był na posiedzeniu komisji.

(Senator Jan Dobrzyński: Z Platformy.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy sprawozdawca 

był? To jest pytanie.)
Był. Pana nie było, to pan nie wie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak byłem.)
Pana nie było.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Byłem.)
Nie było pana.
(Rozmowy na sali)

Senator Zbigniew Cichoń:
Na początku był pan. (Wesołość na sali)
Na początku wszyscy byli.
(Senator Marek Pęk: Na początku było słowo.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale pan sprawozdaw-

ca był.)
Cała Platforma, in gremio, była.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ten początek to 

trwał ponad godzinę.)
(Senator Robert Mamątow: Destrukcja.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie, pan senator Augustyn…
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ja przepraszam, ale to nie jest 
obojętne, że nie wiadomo kto powiedział, bo to są 
sprawy pierwszorzędnej wagi dla ważności tego pro-
cedowania.

(Senator Janina Sagatowska: Ale opinia jest opi-
nią.)

Senator Zbigniew Cichoń:
To znaczy na pewno ktoś powiedział. Ja, tak jak 

mówię, akurat w tej chwili nie jestem w stanie tego 
sprecyzować, ale taka była wypowiedź, której… Nie 
miałem podstaw, żeby nie potraktować jej jako od-
powiadającą rzeczywistości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem, że 
komisja obradowała na podstawie…)

Zresztą było to poniekąd zrozumiałe, bo rzeczy-
wiście czasu nie było.

(Senator Mieczysław Augustyn: …fałszywej opinii 
wypowiedzianej przez kogoś w sali. Tak?)

(Senator Janina Sagatowska: Ale opinia jest tylko 
opinią. Nie musi być jej wcale…)

(Senator Robert Mamątow: Co pan się upiera przy 
tej opinii?)

(Senator Janina Sagatowska: Nie musi być.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie zada pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Senatorze, ja chciałam jednak dopytać 
o dodatek funkcyjny 40%. Bo tu jest dokładny za-
pis…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie uzyskałem 
odpowiedzi na drugie pytanie.)

(Senator Zbigniew Cichoń: Odpowiedziałem na 
drugie pytanie, że nie rozważaliśmy kwestii skutków 
finansowych.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę. Pani 
Senator Sztark.)

Ten dodatek przysługuje w kwocie nieprze-
kraczającej łącznie 40% wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, a dalej jest zapi-
sane: „dodatek przyznaje się na czas określony, 
a w indywidualnych przypadkach – także na czas 
nieokreślony”. Jakie są kryteria przyznawania 
tego dodatku na czas określony, a jakie – właśnie 
dodatku na czas nieokreślony? Bo tu jest niewia-
dome, komu przysługuje… tzn. jakie są kryteria 
tego przyznawania dodatku na czas określony 
i nieokreślony.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie zada pan senator Augustyn.
(Senator Jarosław Rusiecki: Z Krakowa jest i kła-

mie.)
Bardzo proszę o spokój.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, w tej części posiedzenia, w której 

ja byłem… (wesołość na sali) …otrzymałem opinię 
do ustawy, opinię naszego Biura Legislacyjnego do 
tej ustawy.

(Senator Janina Sagatowska: Znowu to samo, 
Boże…)

Otrzymałem ją na posiedzeniu komisji. Dlatego 
chciałem dopytać, bo może pan nie wziął, może pan 
przeoczył…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie wiedział.)
…może pan nie wiedział… Ale zawsze w zwycza-

ju jest, że przy rozpatrywaniu każdego punktu przed-
stawiciel Biura Legislacyjnego pytany jest o zdanie, 
o wyrażenie opinii i oczywiście ono jest zreferowa-
niem tego, co się dostaje na piśmie. 

Czy tego nie było w tej części, w której ja niestety 
już nie uczestniczyłem? Czy nie było takiego mo-
mentu? To jak państwo procedowaliście? Nie pytano 
legislatorów o opinie? Nie rozdano tej opinii? Proszę 
odpowiedzieć na to pierwsze pytanie.

(Senator Janina Sagatowska: To nie jest pytanie. 
To już było.)

A drugie pytanie: czy mówiono o skutkach finan-
sowych wprowadzenia przepisów, zwłaszcza tych…

(Senator Jacek Włosowicz: Czas minął.)
…zawartych w art. 1 w pkcie 51, który daje pra-

wo ministrowi sprawiedliwości do wywłaszczenia 
z prawa własności prywatnej, gdy idzie o programy 
komputerowe. Oczywiście w szczególnych przypad-
kach można wywłaszczyć, ale za godziwym odszko-
dowaniem, więc rozumiem, że dokonano jakiegoś 
szacunku, ile w razie czego to może kosztować i za-
bezpieczono na ten cel środki. Czy przedstawiano 
takie dane? To te 2 pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Tak jak powiedziałem, po zapytaniu o opinię Biura 

Legislacyjnego ktoś, nie pamiętam kto, powiedział, że 
było zbyt mało czasu na to, żeby była wydana opinia 
Biura Legislacyjnego. Jak chodzi o kwestie skutków 
finansowych, nie było to przedmiotem obrad…
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(Senator Janina Sagatowska: Naturalnie.)
To zostało wprowadzone stosunkowo niedawno, 

ale było wprowadzone
(Senator Stanisław Gogacz: Tylko to nie było po-

dane do ogólnej wiadomości.)
Zresztą państwo pewno lepiej pamiętacie jako se-

natorowie poprzedniej kadencji, bo ja w poprzedniej 
kadencji nie byłem, a, szczerze mówiąc, jako adwokat, 
nie interesuję się tym, czy sędziowie składają oświad-
czenia, czy nie. Mnie interesuje to, żeby sędziowie 
sprawiedliwie orzekali, a nie to, jaki majątek mają.

(Senator Grażyna Sztark: Słusznie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Senatorze, oczywiście przepraszam… No 

jesteśmy w polityce, więc jak pan się już na mnie nie 
gniewa, to ja też nie.

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie, ja jestem szybko 
wybaczający i zapominający.)

Tak, ja o tym wiem, bo znamy się dobrze.
Mam takie krótkie pytanie, jako nieprawnik. Czy 

sędziowie Sądu Najwyższego będą w świetle tej usta-
wy zawiśli czy niezawiśli? Proszę o pańską ocenę.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ta ustawa nie doty-
czy tych sędziów.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, to nie dotyczy tej ustawy, bo 

przecież… No, jako nieprawnik rzeczywiście może 
pan tego nie wiedzieć. Ta ustawa, przypominam, do-
tyczy prawa o ustroju sądów powszechnych. A sę-
dziowie Sądu Najwyższego nie są sędziami sądów 
powszechnych.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Przepraszam, chciałem sprecyzować. Chodziło mi 

o sędziów powszechnych. A mówiąc „najwyższych”, 
myślałem, że każdy z was, sędziów, jest… szedłem 
tym tropem, że jesteście naprawdę najwyżsi, Panowie 
Sędziowie, Prawnicy. (Wesołość na sali)

Senator Zbigniew Cichoń:
Ja już mówiłem na ten temat, akurat ta ustawa 

żadnego wpływu na niezawisłość sędziego, jego 
niezależność nie ma. Bo ta ustawa dotyczy general-
nie prezesów sądów. Oczywiście, pewnych sędziów 

Senator Zbigniew Cichoń:

Jest to sprecyzowane w zdaniu pierwszym: „ze 
względu na charakter pracy i zakres wykonywanych 
zadań”. To są kryteria.

(Senator Grażyna Sztark: Tak, tak. Tylko, Panie 
Senatorze, chodzi mi o to, że niektórym tych 40% 
jest przyznawane na czas określony, a w przypadkach 
szczególnych – na czas nieokreślony. I o to chodzi.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Stały.)
No, zapewne chodzi o to, że czasami wiadomo, 

że sędzia jest delegowany do wykonania określone-
go zadania, które trwa np. 4 miesiące, w związku 
z czym daje mu się dodatek na czas określony, na 
4 miesiące. A w innym przypadku jest delegowany 
do wykonania zadania, które może trwać przez cały 
okres jego delegowania, i wtedy daje mu się dodatek 
na czas nieokreślony. Oczywiście limitem jest czas 
owej delegacji. Jak się skończy, to kończy się dodatek.

(Senator Grażyna Sztark: Ale tu chodzi o mini-
sterstwo i Kancelarię Prezydenta. Tam są określone 
kadencje.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma kadencji. Nie 
ma kadencji.)

No oczywiście, oczywiście, ponieważ jest to po-
zostawione…

(Senator Grażyna Sztark: Dobrze.)
…do decyzji ministra sprawiedliwości…
(Senator Grażyna Sztark: Okej.)
…ale proszę zauważyć: na wniosek prezydenta 

Rzeczypospolitej albo ministra spraw zagranicznych. 
To jest zresztą nowość, że może być ta delegacja 
do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej czy do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

(Senator Grażyna Sztark: Pytanie drugie…)
No i dlatego jest to na wniosek właśnie owych wnio-

skujących, czyli pana prezydenta Rzeczypospolitej 
albo ministra, że oni będą powierzać określone zada-
nia temu sędziemu, w związku z czym oni są władni 
zadecydować, czy taki dodatek powinien być przy-
znany.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
I jeszcze drugie pytanie, dotyczące oświadczeń 

majątkowych. 
Panie Senatorze, czy do tej pory – bo to jest novum 

wprowadzane do tej ustawy – sędziowie również skła-
dali oświadczenia majątkowe, czy to jest kompletnie 
nowa propozycja w tej ustawie?

(Senator Jan Dobrzyński: Składali.)

Senator Zbigniew Cichoń:
O ile wiem, to składali oświadczenia majątkowe.
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(senator Z. Cichoń) Senator Bogdan Borusewicz:

To można… Uważam, że nieprzekazywanie spra-
wozdań – ten przykład, który pan podał – należy 
zaliczyć do tej niskiej efektywności…

(Senator Zbigniew Cichoń: No, niekoniecznie, 
Panie Marszałku.)

…jeżeli po prostu ktoś nie wypełnia swoich obo-
wiązków.

Senator Zbigniew Cichoń:

Niekoniecznie. Może…
Proszę państwa, to jest dokładnie tak, jak z prze-

glądem samochodu. To, że ktoś nie oddał samochodu 
do przeglądu, wcale nie znaczy, że ten samochód jest 
jakimś gruchotem niezdatnym do jazdy. On może 
być w całkiem dobrym stanie. Podobnie prezes sądu 
może nie oddać sprawozdania z działalności sądu, ale 
wszystko okej wykonuje.

Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, co jest gor-
sze: czy właśnie niezłożenie owego sprawozdania, 
które jest pewną formalnością, czy też niska efek-
tywność w zakresie pełnionego nadzoru admini-
stracyjnego. Dla mnie raczej to drugie jest bardziej 
niebezpieczne. Bo to pierwsze to kwestia pewnej 
formalności, która nie zostaje dopełniona, ale – tak 
jak mówię – to wcale nie musi przeszkadzać temu, 
żeby w pozostałych sferach ten prezes bardzo dobrze 
działał. Są tacy ludzie, którzy np. mają chroniczną 
awersję do pisania sprawozdań. No, są tacy ludzie. 
Ale z innych powodów są doskonałymi pracownikami 
i wszystko im się udaje. Ja wolę takiego, który dobrze 
pracuje i nie pisze sprawozdań, aniżeli takiego, który 
pisze świetne sprawozdania, ale z jego pracy niewiele 
wynika.

Mój kolega adwokat kiedyś stawiał pytanie: jaki 
sędzia jest lepszy – czy pracowity, a mający niezbyt 
dużo wiedzy, czy leniwy, ale mający dużo wiedzy? 
Oczywiście najlepiej jest, jeżeli ten, który ma niewiele 
wiedzy, jest leniwy, bo wtedy mniej szkody wyrządzi. 

(Wesołość na sali)
Najgorsze jest, proszę państwa, połączenie nie-

wiedzy z pracowitością, bo wtedy straszne dzieła 
powstają.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za odpowiedź 
jeszcze akurat w tym momencie, kiedy wszedłem. 
Bardzo dziękuję.

Pan senator Pociej zdaje pytanie. Bardzo proszę.

też. Pani senator Sztark pytała o tych sędziów de-
legowanych. No, to oczywiście jest kwestia ich 
decyzji, oni przecież nie są przymuszani, żeby być 
delegowanym sędzią, na to trzeba wyrazić zgodę. 
Prawdopodobnie zresztą dlatego jest przyznawany 
ten dodatek. No, bo jak ktoś jest z zamiłowania 
sędzią i wiele lat pracuje w tym fachu, to, szczerze 
mówiąc, przejście do pracy bardziej urzędniczej 
może być dla niego pewnego rodzaju dyskomfortem 
nawet, który jest rekompensowany owym dodat-
kiem, całkiem słusznie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Prezesie, ja mam pytanie do art. 27, który 
mówi o sytuacji, kiedy prezesi mogą być odwoływa-
ni przez ministra sprawiedliwości. Więc mogą być 
oni odwoływani w przypadku „rażącego – to jest 
ust. 1 – lub uporczywego niewywiązywania się z obo-
wiązków służbowych”. A ust. 3 mówi: „stwierdzenia 
szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie 
pełnionego nadzoru administracyjnego lub organiza-
cji pracy w sądzie lub sądach niższych”. 

Proszę mi powiedzieć: czy to nie jest tak, że sko-
ro ktoś rażąco lub uporczywie nie wywiązuje się 
z obowiązków służbowych, to niewątpliwie następuje 
stwierdzenie szczególnie niskiej efektywności dzia-
łań takiego sędziego. Jeżeli tak, to po co ten ust. 1? 
Dziękuję.

(Głos z sali: To było na posiedzeniu komisji.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku, rzeczywiście może tak być, ale 

nie musi. Dla przykładu: ktoś może rażąco czy też 
uporczywie nie wywiązywać się z obowiązku służ-
bowego w postaci przekazania rocznego sprawozda-
nia z działalności, a wszystko inne może być okej. 
W związku z tym jest przesłanka z ust. 1, żeby tego 
prezesa odwołać, a może nie być z ust. 3, bo mimo 
braku np. takiego sprawozdania w innych sferach 
tenże prezes działa bardzo efektywnie w ramach 
pełnionego nadzoru administracyjnego i organizacji 
pracy w sądzie.

To są rozłączne przypadki…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nieprzekazywanie 

sprawozdań można zaliczyć do niskiej efektywności. 
No, jeżeli ktoś nie przekazuje sprawozdania…)

Proszę? Nie dosłyszałem. Przepraszam.
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(senator S. Karczewski) wie, że w latach osiemdziesiątych – wie pan lepiej 
ode mnie, ponieważ występował pan przed sądami 
– że prezesi naprawdę mogli wszystko. W tej chwili 
prezesi również będą mieli bardzo duży wpływ na sę-
dziów. Jak pan może powiedzieć, będąc adwokatem, 
że ten przepis nie ma żadnego wpływu na sędziów?

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, tak jak wcześniej powiedzia-

łem… To, co pan przytacza, że za czasów minionego 
komunistycznego systemu działy się rzeczy skanda-
liczne, sędziowie czasami ulegali presji prezesów, to 
jest fakt, ale proszę zważyć, że właśnie po to wpro-
wadziliśmy takie regulacje w konstytucji, które dają 
gwarancję niezawisłości i niezależności sędziego, po 
to 26 listopada w 1991 r. podpisaliśmy Europejską 
Konwencję Praw Człowieka – podporządkowaliśmy 
się jej art. 6 zobowiązującego państwa do zorganizo-
wania wymiaru sprawiedliwości tak, aby sądy były 
niezawisłe – i po to obecnie wprowadzamy zupełne 
novum, z czego usiłował troszeczkę żartować pan 
senator Rulewski, czyli wprowadzamy zasadę loso-
wania składu sędziowskiego, żeby właśnie owa nie-
zawisłość była zapewniona. Cóż jest lepszym gwa-
rantem tego, jak nie losowanie składu sędziowskiego?

No a prezes sądu… Ja tu nie widzę, żeby miał 
jakieś takie uprawnienia wobec sądzących sędziów, 
które by wybiegały ponad to, co do tej pory było. 
W dalszym ciągu nie wolno mu przecież ingerować 
w proces sądzenia, nie wolno mu sugerować, że sędzia 
ma osądzić w taki czy w inny sposób, że ma prze-
słuchać takich czy innych świadków, nie wolno mu 
powiedzieć, że sędzia ma osądzić sprawę w takim czy 
w innym terminie. Owszem, jeżeli zauważy, że postę-
powanie jest przewlekłe, no to ma prawo zwrócić mu 
uwagę na zasadzie: panie kolego, powinniśmy dążyć 
do tego, żeby szybko sprawy rozpatrywać, a widzę, 
że tutaj ma pan trochę zaległości i wypadałoby coś 
z tym zrobić. Ale to nie jest ingerencja, która by po-
wodowała podważenie niezawisłości i niezależności 
sędziego.

(Senator Grażyna Sztark: Może ukarać…)
Proszę?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, może uka-

rać.)
(Senator Janina Sagatowska: Może, ale nie musi.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem, 

że…)
Gdzie państwo widzicie możliwość ukarania?
(Głos z sali: Prezes sądu może…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: W ustawie tego nie ma.)
Powiem szczerze, że ja nie dostrzegłem tego, a ra-

czej jako prawnikowi rzuciłoby mi się to w oczy. No 
ale…

(Senator Zbigniew Cichoń: Nastroje są dobre 
w każdym razie.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Obserwuję to 
w internecie. Bardzo dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: To dopiero początek, 
Panie Marszałku.)

Pan senator Pociej zadaje pytanie. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Chciałem wysłuchać tej rozmowy, którą państwo 

przeprowadzili…
Panie Senatorze! Panie Mecenasie! Drogi Kolego!
Ja spróbuję bardziej precyzyjnie dopytać o to, 

o co niezbyt precyzyjnie dopytywał pan senator 
Fedorowicz, który zapytał pana, czy w pana ocenie 
nie tylko jako senatora, ale i adwokata, który zapew-
ne wsłuchuje się w to, co mówi środowisko adwo-
kackie… Pytanie było takie, czy uważa pan, że po 
wprowadzeniu tej ustawy sędziowie będą mniej, czy 
bardziej niezależni. W kontekście tego pytania, które 
powtarzam, chciałbym, żeby pan się jednak odniósł 
do opinii naszego Biura Legislacyjnego, strona 2. 
Cytuję: „Jednoznacznie należy stwierdzić, iż kry-
terium dotyczącego zasady niezawisłości sędziów 
nie spełnia art. 17 ust. 1 opiniowanej ustawy, który 
pozwala na odwołanie przez ministra sprawiedliwości 
wszystkich prezesów sądów w trakcie ich kadencji 
arbitralnie, nawet bez poszanowania przesłanek usta-
lonych opiniowaną ustawą. Trybunał Konstytucyjny 
w uzasadnieniu do wyroku z 18 lutego 2004 r. stwier-
dził, iż «w wypadku odwołania prezesa przed upły-
wem kadencji chodzić powinno»”…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale na pytanie 
jest minuta, a pan już 2 minuty zadaje pytanie.)

(Rozmowy na sali)
Nie, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Umiejętność 

skracania i dyscyplina… Minuta na pytanie, bardzo 
proszę.)

Panie Marszałku, najpierw czekałem 30 sekund, 
aż państwo skończycie rozmowę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Mniej pan cze-
kał, ja to wszystko liczę. Proszę kończyć pytanie.)

Dobrze, powoli kończę pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Raczej w przy-

spieszonym tempie.)
„A ponieważ nie wskazano żadnej innej wyżej 

stojącej, ważniejszej wartości chronionej konstytu-
cyjnie, która pozwalałaby na zastosowanie takiego 
nadzwyczajnego trybu odwołania prezesów, przepis 
ten należy uznać za niezgodny z wyżej wymieniony-
mi przepisami konstytucji”. Panie Senatorze, Panie 
Mecenasie, to jest bardzo poważny zarzut. Sam pan 
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(senator Z. Cichoń) w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub 
organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych. Proszę 
mi powiedzieć, Panie Ministrze, skąd takie niejasne 
sformułowania, które dają wiele możliwości odwołania 
prezesa i wiceprezesa przez ministra sprawiedliwości. 
Czy to było zamierzone, czy chcecie mieć aż taką wła-
dzę nad tym? Dziękuje.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym zapytać w kontekście tego, co pan mi-

nister przed sekundą powiedział, że ze względu na 
porę pan minister wolałby się nie wypowiadać na ten 
temat. Przed sekundą tak pan minister powiedział, że 
ze względu na porę nie chce pan się wypowiedzieć.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie słyszałem 
tego.)

Czy uważa pan, że pora, w której debatujemy nad 
tą ustawą, jest, no, zła?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Będę mógł odpo-
wiedzieć, Panie Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, bardzo proszę, Panie Ministrze. A czy są 

jeszcze pytania? To momencik, będziemy grupowali 
po trzy.

Pan senator Augustyn, proszę bardzo.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: I pan senator 

Rybicki jeszcze.)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, praktycznie na żadne pytanie 

zadane sprawozdawcy nie uzyskałem odpowiedzi, 
więc będę je zadawał panu.

Dlaczego przepisy zawarte w tej ustawie nie pre-
cyzują kryteriów co do oceny rocznej i co do ewen-
tualnego stwierdzenia niskiej efektywności, o czym 
już wspominała pani senator Sztark? Na jakiej podsta-
wie będą formułowane stwierdzenia dotyczące oceny, 
skoro nie ma żadnych kryteriów? Czy to będzie na 
zasadzie widzimisię, ja po prostu tak uważam? To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale już, Panie Senatorze, minęła dokładnie minu-

ta. To może pan się zapisze na później, bo i tak… Ja 

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma, ja 
też…)

Wzrok już nie ten, w związku z czym nie wyklu-
czam, że mogłem się tego nie dopatrzeć.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Pan senator, jak rozumiem, odpowiedział 

na pytania.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatora spra-

wozdawcy?
Nie ma. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.) 

(Oklaski)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Witam na po-
siedzeniu pana ministra Łukasza Piebiaka. Panie 
Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Panie Marszałku, 
dziękuję. Z chęcią odpowiem na pytania, ale myślę, 
że z uwagi na porę…)

Jeśli będą, bo nie wiadomo, czy będą, Panie 
Ministrze.

Czy są pytania?
(Senator Grażyna Sztark: Ja zadałam pytanie, 

przepraszam bardzo, przekierowałam…)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Sztark.
Tak że, Panie Ministrze, bardzo proszę podejść 

do mównicy.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja przekierowałam pytanie… Zapewne pan mi-

nister już jest przygotowany. Chodzi o ten art. 27, 
zgodnie z którym prezes i wiceprezes sądu mogą być 
odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku ka-
dencji w przypadku – chodzi mi o 2 sytuacje – gdy 
dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z in-
nych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości 
oraz… Chodzi mi o sam zapis. On nie jest szczególny… 
Również pan może z delegacji wrócić i stać się albo 
prezesem sądu, albo sędzią, bo przecież jest pan sędzią, 
i w pana dobrze pojętym interesie jest chyba doprecy-
zowanie tych punktów. I druga sytuacja: w przypadku 
stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań 
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(marszałek S. Karczewski) dego sądu móc dać odpowiedź na pytanie, jak na tle 
innych, porównywalnych sądów jest zorganizowana 
jego praca, jak tę pracę organizuje prezes danego 
sądu. No i tych, którzy organizują pracę źle, należy 
odwołać, a tych, którzy dobrze organizują pracę, na-
leży być może docenić w taki sposób, ażeby dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości mogli tę pracę organizować 
np. w większych sądach.

I drugie pytanie pani senator Sztark, cóż to jest 
dobro wymiaru sprawiedliwości, dlaczego to jest 
takie niejasne. No, ono jest takie niejasne, bo musi 
obejmować szereg różnych sytuacji, które powodują, 
że w opinii publicznej dalsze funkcjonowanie danej 
osoby jako prezesa bądź wiceprezesa sądu negatyw-
nie oddziałuje na wizerunek wymiaru sprawiedliwo-
ści czy danego sądu w społeczności czy to lokalnej, 
czy ogólnokrajowej.

Pewnie to się tu już pojawiało, ale oczekiwaliście 
państwo przykładów… No to pierwszy lepszy przy-
kład: całkiem niedawno gazety opisywały przypadek 
pułkownika Raczkowskiego, wiceprzewodniczącego 
Krajowej Rady Sądownictwa, a jednocześnie chyba 
od 14 lat prezesa Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Warszawie. Nie udowodniono mu w stosownym po-
stępowaniu, a przynajmniej na razie nie udowodnio-
no, że zarzuty opisywane w prasie są prawdziwe. Ale 
one są takiego kalibru i na tyle są uprawdopodobnio-
ne, że nie jest dobrze dla wymiaru sprawiedliwości, 
ażeby taka osoba dalej pełniła funkcję. Oczywiście 
jest domniemanie niewinności, nikt nikogo tu nie 
skazuje bez procesu, ale z punktu widzenia wymiaru 
sprawiedliwości nie jest też dobrze, ażeby taka osoba 
była twarzą sądownictwa, w tym wypadku sądow-
nictwa wojskowego warszawskiego.

I ostatnie pytanie, pana senatora Pocieja. Panie 
Senatorze, może nie było słychać, chociaż niedaleko 
od siebie byliśmy. Powiedziałem, że nie będę wy-
głaszał tutaj jakichś przemówień na temat ustawy, 
o której Wysoka Izba już od godziny, 2 czy 3 godzin 
dyskutuje, bo zakładam, że wszyscy na sali znają tę 
ustawę. Powiedziałem, że przejdziemy od razu do 
pytań i że z wielką chęcią na każde państwa pytanie 
odpowiem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
No właśnie, ustawa nie jest przedłożeniem rządo-

wym, jest projektem poselskim, jak naprawdę wiele 
innych projektów ustaw, które dotyczą szeroko poję-
tego wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, sądow-

będę przestrzegał dyscypliny, jeśli chodzi o czas. Jak 
jest minuta, to minuta, Panie Senatorze.

(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę bardzo, 
proszę bardzo.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zgłaszam się po-

nownie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączę pierw-

sze pytanie pani senator Sztark z pytaniem pana 
Augustyna, bo one dotyczyły de facto tego samego, 
czyli szczególnie niskiej efektywności jako przesłanki 
pozwalającej odwołać prezesa bądź wiceprezesa sądu.

Otóż dlaczego to jest tak niejasne, jak to raczyła 
określić pani senator, mało precyzyjne i wedle ja-
kich kryteriów będzie się stwierdzać tę szczególnie 
niską efektywność, o co pyta pan senator? Jaka za-
sada będzie stosowana? Otóż zasada porównawcza. 
Proszę zważyć, że na każdym szczeblu sądownictwa 
powszechnego mamy szereg sądów, od 11 w wypad-
ku sądów apelacyjnych do bodajże 323 w wypad-
ku sądów rejonowych. Staramy się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, ażeby te sądy działały w porówny-
walnych warunkach, to znaczy miały, odpowiednio, 
taką samą liczbę sędziów, referendarzy, asystentów, 
pracowników administracyjnych, warunkowaną wiel-
kością wpływu poszczególnych spraw, czyli obciąże-
niem. Kiedy zastosuje się tę metodę porównawczą, 
dość łatwo zobaczyć – jeżeli działamy w porówny-
walnych warunkach – który sąd funkcjonuje dobrze, 
to znaczy wyniki są właściwe, nie powstają opóźnie-
nia, nie czeka się wiele miesięcy na pierwszy termin 
rozprawy, a który sąd funkcjonuje źle. Ponieważ to 
prezes bądź wiceprezes sądu jest odpowiedzialny 
za zorganizowanie pracy sądu tak, żeby w warun-
kach, jakie ma, z takimi kadrami i takimi środkami 
technicznymi, jakimi dysponuje, proces orzeczniczy 
przebiegał właściwie, to jeżeli porównamy sądy apela-
cyjne z sądami apelacyjnymi – a przecież obowiązek 
sporządzania rokrocznie dokumentu sprawozdania 
z pracy sądu dotyczy wszystkich – będzie wiadomo, 
kto jest wybitnym menedżerem sądowym, prezesem 
sądu, kto jest przeciętny, a kto odstaje.

Proszę też zwrócić uwagę, Wysoka Izbo, że na 
dzień dzisiejszy w wypadku sądów apelacyjnych ta 
ocena przecież jest już wykonywana, i to od dobrych 
kilku lat. Jedyne, co się w tej ustawie zmienia, to jest 
to, że te oceny będą robione również na poziomie 
sądów okręgowych i rejonowych, żeby co do każ-
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(senator S. Rybicki) Czy są jeszcze zgłoszenia do zadawania pytań? 
Czy ktoś będzie chciał zadać pytanie?

(Senator Stanisław Kogut: Nie.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście od-

powiem, chociaż nie wiem, jak się ma pytanie o kon-
cepcje reformatorskie Ministerstwa Sprawiedliwości 
do tekstu ustawy, którą dzisiaj Wysoka Izba roz-
patruje, ale jeżeli pan senator jest tego ciekaw, to 
odpowiem. Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą ustawę, to 
jej założenia i tekst przedłożony Wysokiej Izbie są 
zbieżne z kierunkiem reform wymiaru sprawiedli-
wości, nad którym nieustannie pracuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości. W związku z tym trudno, żebyśmy 
się odnosili do tej ustawy negatywnie.

Procedowanych jest też wiele innych ustaw, oczy-
wiście wszystkie – no, prawie wszystkie – w trybie 
rządowym. Ta ustawa poselska po prostu odpowia-
da potrzebom wymiaru sprawiedliwości, dlatego 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie może mieć odno-
śnie do tej ustawy innego stanowiska niż pozytywne.

Jeżeli chodzi o pytanie pani senator Sztark, czy 
obowiązywał wcześniej wymóg składania oświadczeń 
majątkowych przez sędziów, a jeśli tak, to do kogo 
składano te oświadczenia, to oczywiście odpowiedź 
jest pozytywna. Taki obowiązek ciążył, spoczywał 
na sędziach. Od którego dokładnie roku, nie pomnę, 
ale kiedy zacząłem orzekać, a było to w 2003 r., ten 
obowiązek już funkcjonował. Od pierwszego roku 
orzekania byłem nim objęty i składem takie oświad-
czenia. Były one składane prezesowi sądu apelacyj-
nego i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Jeżeli zaś 
chodzi o zmiany, które ostatnio pojawiły się w tym 
zakresie, to dotyczyły one właśnie oświadczeń ma-
jątkowych za rok ubiegły, które składano rokrocznie 
do 30 marca. W związku z wejściem w życie ustawy 
w dniu 6 stycznia bieżącego roku te oświadczenia, 
które zostały złożone 6 stycznia bądź później, są ob-
jęte publikacją. Termin upłynął 30 czerwca i wiszą 
one na stronach sądów. Oświadczenia tych sędziów, 
którzy złożyli oświadczenia przed wejściem ustawy 
w życie, czyli do 5 stycznia włącznie, nie są publiko-
wane. Ta ustawa zakłada, że wszystkie oświadczenia 
majątkowe sędziów, niezależnie od tego, czy zostały 
złożone przed 6 stycznia i dzisiaj nie są publikowane, 
czy po 6 stycznia, powinny zostać po prostu opubli-
kowane, żeby nie było tak, że cześć sędziów ujawnia 
publicznie swój majątek, a część sędziów nie, mimo 
że nic ich nie różnicuje poza tym, że niektórzy się 
pospieszyli i złożyli te oświadczenia majątkowe szyb-
ciej. Do kogo się je składa, już powiedziałem.

nictwa, Trybunału Konstytucyjnego, a nawet, jak już 
wiemy, Sądu Najwyższego. 

Czy to znaczy, że Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie ma własnej koncepcji reformy wymiaru sprawie-
dliwości, całego tego ważnego obszaru ustrojowego 
i tak się poddaje woli przedłożeń, pomysłów parla-
mentarnych? Oczywiście chwała posłom i senatorom 
za to, że są kreatywni, ale to świadczy o tym, że 
ministerstwo jest zupełnie bierne i być może nie ma 
własnej koncepcji reformy wymiaru sprawiedliwości. 
Co pan o tym, Panie Ministrze, sądzi?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Poprzednie pytanie również tego dotyczyło, bo 

zadawałam to pytanie panu senatorowi sprawoz-
dawcy. Chodzi mi o oświadczenia majątkowe. Panie 
Ministrze, czy mógłby pan to doprecyzować? 

Czy do tej pory, poza tą ustawą, obowiązkowe było 
składanie oświadczeń majątkowych przez sędziów? 
W jakich to było okolicznościach? I komu ewentualnie 
były składane te oświadczenia majątkowe? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać pana o dwie 

kwestie. 
Pierwsza to przenoszenie sędziego do innego wy-

działu bez jego zgody. Dlaczego ten przepis jest tak 
nieprecyzyjny w zakresie, w jakim mówi się o tym, 
że będzie się brało pod uwagę staż pracy sędziego? 
Co to oznacza?

I druga kwestia. Konstytucja przy wywłaszczaniu 
praw własności, chodzi tu o te programy komputero-
we, nakazuje, raczej zezwala, oczywiście w ważnym 
interesie publicznym, który też tu nie jest doprecyzo-
wany, na to, żeby to zrobić za godziwym wywłaszcze-
niem. Czy państwo stwierdziliście takie sytuacje? Ilu 
takich wywłaszczeń się spodziewacie? Ile pieniędzy 
jest na to przewidziane? Proszę o odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) tować Skarbowi Państwa dowolne ceny, używając de 
facto szantażu, że w przeciwnym wypadku utrzy-
mania nie będzie, system siądzie, sądy przestaną 
pracować. W związku z tym przed zastosowaniem 
tego rodzaju technik negocjacyjnych, które zbliżają 
się wręcz do wymuszeń, państwo polskie musi się 
bronić. Infrastruktura informatyczna wymiaru spra-
wiedliwości to jest infrastruktura krytyczna. No, nie 
można dopuścić do tego, żeby sądy, np. sądy wieczy-
stoksięgowe albo rejestry sądowe, stanęły, bo ktoś 
chce zarobić ekstra 10 czy 100 milionów zł. Tak więc 
na takie przypadki to jest przygotowane. Nie wiem, 
ile takich przypadków będzie, mam nadzieję, że żad-
nego. To raczej ma być coś, co będzie odstręczać od 
tego rodzaju pokus. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, bardzo bym pana prosił, żeby 
pan się ustosunkował również do pktu 4 w opinii 
naszych legislatorów – dotyczącego art. 1 pkt 16 
lit. c §5 art. 37h – w którym zostało stwierdzone, 
że zasady określoności przepisów prawa nie spełnia 
również ocena informacji rocznej. Brakuje kryte-
riów takiej kwalifikacji ocen, co powoduje, że od-
powiednio minister lub prezesi sądów zwierzchnich 
będą dokonywać tych ocen arbitralnie, tym bardziej 
że zastrzeżenia do dokonanej oceny można wno-
sić wyłącznie do ocen negatywnych. Chciałbym, 
żeby pan odpowiedział na zarzut naszego Biura 
Legislacyjnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik. Panie Senatorze, ja bym bardzo prosił, 

żeby nie mówić, że opinia jest zarzutem. Opinia jest 
opinią i nie jest zarzutem. Nie jest nim, jest opinią.

Bardzo proszę, pan senator Borusewicz.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, Panie…)
Pan senator Borusewicz.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, 

w tej opinii wobec tej ustawy według mnie, w mojej 
ocenie…)

W pana ocenie. Dobrze.
(Senator Aleksander Pociej: …w mojej ocenie jest 

zawarty zarzut.)
No tak, ale to jest ocenne. No dobrze.
Pan marszałek Borusewicz.
Ocena… Ja prosiłem, żeby nie oceniać, ale każdy 

ma prawo do tego.

Staż pracy sędziego w wydziale jest rzekomo, 
przynajmniej według pana senatora Augustyna, nieja-
sną przesłanką do podjęcia decyzji o przeniesieniu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy to ma być 
staż niski, czy wysoki?)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę nie zadawać pytań w trakcie od-
powiedzi.)

Oczywiście wszystko można napisać w taki spo-
sób, że… No, czasem nie można, ale można się starać 
pisać tak, żeby nie wymagało to żadnego, ale to żad-
nego wysiłku intelektualnego, no ale skoro mówimy 
o sytuacji przeniesienia sędziego z jednego wydziału 
do drugiego, a wydziały mają to do siebie, że zakłada-
ją specjalizację sędziów w nich orzekających… Jeżeli 
mówimy o przeniesieniu np. z wydziału cywilnego 
do karnego i mamy wybrać, który z sędziów ma być 
przeniesiony, bo taka jest potrzeba sądu, to jest oczy-
wiste, że będzie to ten, który krócej orzeka w tymże 
wydziale cywilnym, bo jemu będzie się niejako ła-
twiej przestawić na orzekanie w innym pionie i wedle 
innej procedury niż komuś, kto orzeka tam od 20 czy 
25 lat. Oczywiście można było napisać, że ważny jest 
jak najkrótszy staż, ale to jest oczywiste, a wydaje 
się, że oczywistości nie trzeba zapisywać. Wystarczy 
odrobina zdrowego rozsądku. To się zawsze przydaje 
przy interpretacji przepisów.

No, instytucja wywłaszczenia, jak słusznie sza-
nowny pan senator wspomniał, jest instytucją zgodną 
z konstytucją, legalną, dopuszczalną we właściwie 
wszystkich cywilizowanych porządkach prawnych, 
w związku z tym trudno nie zgadzać się z pozycji 
konstytucyjnych z tym, że taka możliwość istnieje. 
Istnieje, ustrojodawca ją dopuścił, a ta ustawa za-
kłada, że w pewnych wypadkach, w odniesieniu do 
konkretnych dóbr, w tym wypadku programów kom-
puterowych, będzie możliwe zastosowanie tej proce-
dury, a to z bardzo prostej przyczyny. Otóż przez lata 
kupowano bez specjalnego rozeznania, przepłacając 
niekiedy dziesięciokrotnie, programy komputerowe, 
zawierano umowy bardzo niekorzystne z punktu 
widzenia interesu Skarbu Państwa. Toczy się sze-
reg postępowań w prokuraturze dotyczących także 
informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Nauczeni 
takimi doświadczeniami, a wiedząc, że kwestia nie-
których systemów, a właściwie prawie wszystkich 
systemów informatycznych nie kończy się na tym, że 
się je napisze i zainstaluje na komputerach w sądach, 
bo są umowy utrzymaniowe, konserwacja itd., itd., 
a te umowy utrzymaniowe w pewnym momencie 
się kończą… No, nie można dopuścić do takiej sy-
tuacji, kiedy umowa utrzymaniowa się kończy, kody 
źródłowe do programu komputerowego są w rękach 
prywatnej spółki i ta prywatna spółka zaczyna dyk-
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nawcze, uwzględniające to, jak prezesi sobie radzą na 
tle innych prezesów, którzy działają w porównywal-
nych warunkach. Jest kwestia tego, jak tę skalę ocen 
ująć. Można oceniać w skali od 1 do 10, można użyć 
skali procentowej, można sobie wyobrazić cenzurki 
szkolne z ocenami od 1 do 6 albo od 2 do 5, a tutaj jest 
ocena pozytywna z wyróżnieniem, pozytywna, po-
zytywna z zastrzeżeniem albo negatywna. Ponieważ 
zjawisko nie jest łatwe do wymierzenia, trudno ocze-
kiwać wskaźnika procentowego. Określenie 4 stop-
ni w ramach tej skali wydaje się rozsądne i w jakiś 
sposób obrazować, właśnie porównawczo, jak prezes 
wykonuje swoje obowiązki. Pozytywna z wyróżnie-
niem – wiadomo, że jest to jednostka ponadprzecięt-
na; pozytywna – jest wszystko dobrze; pozytywna 
z zastrzeżeniem – są pewne uchybienia; negatywna 
– po prostu negatywna, nie można tego tolerować. 
Tylko tak mogę na to pytanie odpowiedzieć. Widzę, 
że pan senator się nie zgadza, no ale trudno, jeśli nie 
zaspokoiłem oczekiwań.

Pan marszałek Borusewicz wspomina o liczbie sę-
dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości 
i o tym, że będą oni mogli otrzymywać dodatek 
w wysokości do 40%. No tak, tylko że ten przepis 
nie tego dotyczy. Także dzisiaj sędziowie delegowani 
do Ministerstwa Sprawiedliwości mogą otrzymywać 
dodatek do 40%. Ten przepis dotyczy tego, że skoro 
ustawa wprowadza nowe możliwości delegacyjne – do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – to również 
w takich wypadkach stosowny dodatek przysługuje. 
I to jest taki sam dodatek, jaki przysługuje sędziom 
delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo 
trudno by było któryś urząd uznawać za lepszy, tu-
dzież gorszy. Więc takie same zasady będą obowią-
zywać we wszystkich tych 3 urzędach centralnych.

Dlaczego on jest czasem stały, a czasem okreso-
wy? Z bardzo prostej przyczyny. Tak jak delegacja 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, tak i w przyszłości 
delegacje do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
albo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą mo-
gły mieć charakter okresowy bądź stały. W związku 
z tym, jeżeli jest zadanie, tak jak pan senator sprawoz-
dawca powiedział, które da się wymierzyć w czasie, 
to na tyle czasu się sędziego deleguje i na tyle czasu 
mu się przyznaje dodatek. Jeżeli jest to dłuższy okres, 
to wtedy deleguje się go na czas nieoznaczony i na 
czas nieoznaczony przyznaje się stosowny dodatek. 
Dodatek zawsze jest powiązany z faktem wykonywa-
nia czynności administracyjnych w danym urzędzie, 
dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości, w przy-
szłości, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, w jednym 
z tych trzech urzędów. W związku z tym w momencie 
opuszczenia urzędu administracji centralnej, w mo-
mencie powrotu do sądu oczywiście taki dodatek 
przestaje być przyznawany. Dotyczy to również mnie, 

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja bym prosił 
o wyjaśnienie tego problemu, którego pan senator 
sprawozdawca nie umiał wyjaśnić, bo przecież nie 
jest wiceministrem sprawiedliwości. Sędziowie dele-
gowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, a według 
pana informacji, którą otrzymałem 2 miesiące temu, 
chyba to było już 160 osób, będą mogli otrzymywać 
40% dodatku do uposażenia. To może być dodatek 
stały lub dodatek okresowy. 

Na jakich zasadach będzie się przyznawać ten 
dodatek stały? Bo jeśli chodzi o okresowy, to rozu-
miem, że jeżeli ktoś na 3 miesiące został skierowany, 
to wiadomo, że na 3 miesiące dostanie. Ale stały? 
I czy po odejściu z ministerstwa ten stały dodatek 
będzie przysługiwał?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pan senator sprawozdawca przekonywał nas, że 

prezesi sądów wykonują tylko zadania administracyj-
ne. Czy mógłby pan minister sprostować i wymienić, 
jakie funkcje jurysdykcyjne pełnią prezesi sądów?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie pana 

senatora Pocieja odnośnie do uwagi wyrażonej 
w pkcie 4 opinii Biura Legislacyjnego. Otóż, jak 
wiadomo, prawo jest sztuką i trochę różni się od ma-
tematyki, w związku z tym podlega procesowi inter-
pretacji. Zasada określoności przepisów to jest zasada 
tym bardziej podatna na proces interpretacji. Ażeby 
przedstawiać pewne wątpliwości co do naruszenia 
zasady określoności przepisów, bo te wątpliwości są 
tu podnoszone, trzeba tak naprawdę pokazać rozwią-
zanie alternatywne, to znaczy pokazać, w jaki sposób 
dane zjawisko opisać w sposób bardziej precyzyjny.

Moim zdaniem każda ocena, w tym wypadku in-
formacji rocznej, jest oceną z pewnym pierwiastkiem 
subiektywnym. Oczywiście, tak jak wspominałem, 
podstawowe kryteria oceny to będą kryteria porów-
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, ja jestem polonistą, więc chyba 
zacznę czytać k.p.k. Ale może, jeśli chodzi o tę po-
ezję, pan mi troszkę rozjaśni. 

Bo jeżeli chodzi o wydłużenie terminu sporządze-
nia uzasadnienia wyroku, to jest prerogatywa prezesa 
sądu, to na czym polega ta poezja, że nie możemy brać 
tego dosłownie? Podobnie jeśli chodzi o przyjęcie 
środka odwoławczego czy odmowy przyjęcia kasacji, 
na czym polega ta poezja, że nie należy tego czytać 
tak, jak jest to napisane?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Na razie 

nie ma.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kryteria, których 

oczekuje pan senator Pociej… 
Starałem się odpowiedzieć na to już chyba przy 

pierwszym pytaniu, bo tej kwestii dotykało pytanie 
pani senator Sztark, że kryterium jest porównawcze. 
I dość szczegółowo starałem się przedstawić Wysokiej 
Izbie sytuację, w której funkcjonuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości, i zadania, jakie realizuje. Jednym 
z podstawowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości 
jako tego organu, który administruje sądownictwem 
powszechnym na tym najwyższym poziomie, jest 
doprowadzenie do tego, żeby sądy funkcjonowały 
w porównywalnych warunkach. To jest oczywiście 
trudne, bo zmienia się wpływ, o czym pan senator 
jako długoletni adwokat doskonale wie. To nie jest 
łatwe, ale staramy się. Przenosimy sędziów, przeno-
simy asystentów, dajemy tam, gdzie trzeba, ujmuje-
my stamtąd, gdzie jest to zbędne, w ramach tej puli, 
którą mamy. W związku z tym kryterium może być 
tylko i wyłącznie jedno – porównawcze. W porów-
nywalnych jednostkach – już się powtarzam – po-
winny być porównywalne wyniki. Jeżeli one nie są 
porównywalne, to znaczy, że ktoś albo jest wybitny, 
bo wyniki są ponadprzeciętne, albo jest po prostu 
słaby, bo wyniki są słabe. Oczywiście jednostki mogą 
nie być porównywalne. Mogą zajść szczególne oko-
liczności, a wtedy ta ocena jest niuansowana. Ale nie 
da się opisać skomplikowanej rzeczywistości sądowej 
w sposób tak precyzyjny, jak by pan senator Pociej, 
a być może również legislatorzy senaccy oczekiwali. 
Przynajmniej my w Ministerstwie Sprawiedliwości 
nie potrafimy tego. Uznajemy, że ta redakcja jest 

jeżeli przestanę być sędzią delegowanym do minister-
stwa i odejdę z powrotem do sądu.

O jurysdykcyjne funkcje prezesów pytał pan sena-
tor Augustyn. Ja takich jurysdykcyjnych funkcji pre-
zesów rzeczywistych nie znam. One nie wynikają ani 
z tej ustawy, ani z żadnej innej ustawy. Prezesi jako 
sędziowie orzekający oczywiście sprawują funkcje 
jurysdykcyjne, ale wtedy tak, jak każdy inny sędzia… 
Być może pan senator nawiązuje do kodeksu postępo-
wania karnego, gdzie co kilka stron pojawia się „pre-
zes sądu”, „prezes sądu”, „prezes sądu”… Ale taka jest 
poetyka tej ustawy. Postępowanie karne przyjęło taką 
poetykę, że się pisze w tekście ustawy „prezes sądu”, 
ale w rzeczywistości to oznacza sędziego referenta. 
W kodeksie postępowania cywilnego prezes sądu ani 
razu nie wstępuje, a sądy cywilne, jak i karne tak 
samo funkcjonują. To jest tylko kwestia konwencji 
językowej. Jurysdykcyjnej funkcji prezesów po prostu 
nie ma. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, ja jednak wrócę do tego, co pan 
zbył tak dosyć lekko, mówiąc o tym, że ocena może 
być pozytywna, że można od 1 do 10… Nie, nie, 
ja nie mówię o skali i nie takie było moje pytanie. 
Zarzut jest następujący: brakuje kryteriów tej kwali-
fikacji. Nie jest napisane, czy trzeba załatwić wszyst-
kie sprawy w miesiąc, czy można powiedzieć, że 
ocena negatywna jest wtedy, jeżeli jakieś opóźnienia 
są takie, a nie inne. Taki jest zarzut w stosunku do 
tego braku. 

I chciałbym, żeby pan minister w stosunku do 
tego zarzutu powiedział, na jakiej to będzie zasadzie, 
jeżeli jedne izby, jedne sądy będą miały opóźnienie 
takie, bo mają bardzo duży przerób – przepraszam 
za to słowo – inne mają mniejszy napływ spraw, 
jedne mają więcej sędziów, inne mniej. Jak będziecie 
to liczyć? Jakie są kryteria, żeby postawić albo 1, 
albo 10, albo ocenę dobrą, albo pozytywną z wy-
różnieniem? No jakie jest kryterium? Gdzie one 
jest zapisane?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy to już wszystkie pytania, czy jeszcze ktoś?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Ktoś jeszcze chce zadać pytanie, proszę państwa? 
Bo ja nie widzę zgłoszeń…

To dziękuję bardzo, Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję…)
A, jeszcze pan marszałek Borusewicz, Panie 

Ministrze.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan sekretarz widział, że się zgłosiłem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo pro-

szę, mówiłem… Mogę głośniej mówić, ale to chyba 
niepotrzebne.)

Dobrze, dziękuję bardzo.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Może mikro-

fony są za daleko.)
Panie Ministrze, minister sprawiedliwości będzie 

powoływał prezesów sądów czy wiceprezesów. Potem 
będą jeszcze powoływani kierownicy wydziałów.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Przewodniczący.)

Przewodniczący, przepraszam, przewodniczący 
wydziałów. Proszę mi powiedzieć, ile to ludzi, ile 
to osób. Ilu sędziów będzie dotyczyło? Ilu będzie 
w tej pierwszej grupie prezesów i wiceprezesów? I ilu 
szefów wydziałów, przewodniczących wydziałów?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie? 

Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Dokładnymi liczbami nie dysponuję. To się zresztą 

zmienia, bo wydziały są łączone, dzielone; to jest 
normalna działalność, która nie w całości jest wyko-
nywana za pośrednictwem ministra sprawiedliwo-
ści. No, ale tak z grubsza… Skoro mamy chyba 323 
sądy rejonowe, ponad 40 sądów okręgowych, chyba 
44, a 11 sądów apelacyjnych, no to daje to łącznie 
niespełna 400 prezesów. Wiceprezesów… W więk-
szości sądów jest 1 wiceprezes, więc powiedzmy, 
że prezesów i wiceprezesów jest około 1 tysiąca. 
Przewodniczących wydziałów jest, jak myślę, nie 
więcej niż 1 tysiąc, może 1 tysiąc 500. W małych 
sądach z reguły jest tak, że prezesi i wiceprezesi peł-
nią funkcję przewodniczących wydziałów, więc tego 
nie wliczamy. Łącznie mogą być ich, powiedzmy, 
2 tysiące, tak bardzo z grubsza oceniając, przy czym 

odpowiednia i nie jesteśmy w stanie zaproponować 
bardziej precyzyjnej.

Pan senator Augustyn mówił o poetyce. No, 
ja się na tym rzeczywiście słabiej znam niż polo-
nista, chociaż jestem synem polonisty i może coś 
mi zostało z tego… Wydłużenie terminu na spo-
rządzenie orzeczenia – no, jest taka kompetencja 
i w kodeksie postępowania karnego, i w kodeksie 
postępowania cywilnego, ale co to, Panie Senatorze, 
ma wspólnego z funkcją jurysdykcyjną? Ano nic. 
Obowiązek sporządzenia uzasadnienia oczywiście 
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 
procesowego, czy to cywilnego, czy karnego, ale 
kwestia tego, czy to zostanie sporządzone w ciągu 
2 tygodni czy miesiąca, czy półtora miesiąca, czy 
roku czy pewnie 2 lat… Jak się Amber Gold skończy 
w pierwszej instancji, to nie jest to kwestia jurys-
dykcji, tylko to jest kwestia wykonania pewnego 
obowiązku. Jurysdykcja to jest orzekanie w sprawie, 
a nie uzasadnianie na potrzeby ewentualnych środ-
ków odwoławczych…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dla odwołania ma 
ogromne znaczenie.)

Ależ oczywiście, że ma znaczenie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie ju-

rysdykcja.)
…tylko że mówimy o czym innym. Ja mówię 

o orzekaniu, a pan senator generalnie mówi o tym, 
czy coś ma znaczenie, czy nie ma.

Przyjęcie środka odwoławczego – ano właśnie 
o tym mówiłem. Przyjęcie środka odwoławczego jako 
kompetencja prezesa w rzeczywistości jest kompe-
tencją sędziego referenta tudzież przewodniczącego 
wydziału, w zależności od tego, jak jest zorganizo-
wana praca danego sądu. Bo mogą być sądy 4-oso-
bowe, gdzie jest 1 albo 2 sędziów karnistów, z któ-
rych jeden z nich jest prezesem, i tam rzeczywiście 
prezes przyjmuje środki odwoławcze, bo z reguły on 
jest jednocześnie sędzią referentem. Z kolei w takim 
Sądzie Okręgowym w Warszawie, który ma ponad 
300 sędziów, z czego pewnie 70 czy 80 karnistów, 
jest oczywiste, że choćby prezes siedział 24 godziny 
na dobę i przyjmował środki odwoławcze, to i tak 
tego nie zrobi. Jest oczywiste, że robią to sędziowie 
referenci. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Augustyn, tak? Zgłaszał się pan?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, chodzi jedy-

nie o to, że nie odpowiedział pan w sprawie o przy-
jęcie…)

Lista wyczerpana, tak?
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) obrońcy także są stroną, a sąd orzeka. To jest wpływ 
na sąd. To jest w zasadzie koniec niezawisłości… 
niezależności sądów. Ja mam nadzieję, powtarzam: 
mam nadzieję, że to nie jest koniec niezawisłości sę-
dziów. Bo znaczna część sędziów, których państwo 
postponujecie, w trudnych sytuacjach, znacznie trud-
niejszych, zachowała tę niezawisłość. Ale wystarczy 
kilku sędziów w sądzie, podporządkowanych dyrek-
torom politycznym, żeby sterować procesami czy 
sprawami, którymi się chce sterować. Kilku sędziów 
dyspozycyjnych.

Ja dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość, pamię-
tając czas miniony, wraca do teorii, że wola suwere-
na jest najważniejsza. To jest teoria Carla Schmitta, 
z której w swoim czasie korzystał rodzący się hitle-
ryzm. Potem on odszedł od tego ruchu, ale to jest 
twórca tej teorii, że wola suwerena jest najważniej-
sza. W Polsce po wojnie zwolennikiem tej teorii był 
Stanisław Ehrlich, wcześniej oficer polityczny, po-
tem prawnik zajmujący się teorią prawa, nauczyciel 
niektórych obecnych znaczących polityków. W tej 
chwili, dzisiaj, nośnikiem tej teorii i głosicielem tej 
teorii jest Aleksander Dugin, który jest człowiekiem 
tworzącym ideologię imperializmu rosyjskiego, od-
twarzającej tę ideologię. I właśnie zasadę, że Sejm 
jest najważniejszą władzą w państwie, wprowadziła 
konstytucja stalinowska w 1952 r. A za tą zasadą 
i za tym Sejmem, który jest najważniejszą władzą 
w państwie, kryła się partia polityczna, najważniejsza 
partia polityczna, jedynie słuszna partia polityczna, 
która tym Sejmem sterowała. Po 1990 r. zasadnicza 
zmiana to odejście od tej zasady. Sejm przestał być 
najważniejszą władzą w państwie. Staliśmy się pań-
stwem prawa. I taką zasadę wprowadziła konstytucja, 
taką zasadę wprowadziła mała konstytucja, a potem 
ta zasada została wyryta w konstytucji 1997 r. Bo 
ponad Sejmem, sądami, prezydentem jest prawo, i to 
jest najważniejsza zasada państwa demokratycznego. 
Padały tutaj pytania: co jest nad sądami, co jest nad 
sędziami? Nad sądami, sędziami jest prawo, zasady 
prawne, przede wszystkim konstytucja i inne zasady 
prawne. Nad senatorami i posłami także, a nad władzą 
wykonawczą również.

Ta ustawa została skrytykowana – i wskaza-
no niekonstytucyjne rozwiązania – w opiniach 
Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej, 
Krajowej Rady Sądownictwa, prezesa Prokuratorii 
Generalnej, prof. Leszka Boska, który został mia-
nowany za kadencji PiS, on także to skrytykował. 
W opinii biura senackiego są wskazane poważne pro-
blemy konstytucyjne i rozwiązania niezgodne z kon-
stytucją. Wreszcie OBWE wezwało do wycofania 
ustawy, tej o KRS, bo ona była, a ta opinia dotyczy 
także ustawy, nad którą procedujemy.

Co się dzieje? Ona narusza art. 10 konstytucji, 
który mówi o podziale władzy i równowadze wła-

kompetencje Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra 
sprawiedliwości dotyczą wyłącznie prezesów i wice-
prezesów. Powoływanie przewodniczących wydzia-
łów to jest kompetencja prezesów sądów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Nie słyszę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu… Kto jest pierw-

szy?
(Głos z sali: Pan senator Bogdan Borusewicz.)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest bardzo późno, 23.47. Głosować będziemy za-

pewne około 2.00.
(Senator Jerzy Fedorowicz: 3.00.)
Może 3.00… Ja jestem optymistą – około 2.00.
Ale, Panie Marszałku, Panie Ministrze, to jest nie-

zmiernie ważna ustawa. To jest ustawa ważniejsza 
niż ustawa o KRS, ponieważ w mojej ocenie ona 
podporządkowuje władzę sądowniczą władzy wyko-
nawczej. Prokurator generalny, którym jest minister 
sprawiedliwości – prokurator generalny, a prokura-
tura jest stroną w postępowaniu sądowym – będzie 
miał prawo powołania wszystkich prezesów i wszyst-
kich wiceprezesów sądu. Łącznie to będzie dotyczyło 
około 1 tysiąca osób, ale wraz z przewodniczącymi 
wydziałów, którzy dalej kaskadowo będą mianowani 
przez prezesów sądów, daje to następny 1 tysiąc. To 
oznacza łącznie zmiany, mianowanie i zmiany, do-
tyczące około 2 tysięcy sędziów. Jeżeli sędziów jest 
10 tysięcy, to oznacza, że dotyczy to 20% sędziów. 
I to nie byle jakich, ponieważ to będą sędziowie funk-
cyjni, którzy nie tyle zarządzają czy będą zarządzać 
administracją, bo od administracji są dyrektorzy, 
a oni już parę miesięcy temu zostali podporządko-
wani ministrowi. Ale to było za mało. Prezesi i wi-
ceprezesi zarządzają pracą sędziów, organizują ich 
pracę. Zwracam uwagę, że będzie tego dokonywał 
minister, który jednocześnie ma funkcję prokuratora 
generalnego. A zmiana ustawy o prokuraturze, którą 
przeprowadziliście państwo wcześniej, umożliwia 
ingerencję ministra, czyli prokuratora generalnego, 
w każdej jednostkowej sprawie. Umożliwia wydawa-
nie poleceń, umożliwia dostęp do akt. W tej sytuacji 
pozycja prokuratury będzie znacznie silniejsza, i nie 
będzie to tylko pozycja strony. Tutaj następuje złama-
nie pewnej zasady prawnej, że prokuratura jest stroną, 
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(senator B. Borusewicz) Pierwszy śródrozdział jest zatytułowany „Układ 
rodzinny”. „Na początku maja br. śledczy zatrzy-
mali 8 osób w sprawie warszawskiej dzikiej repry-
watyzacji. Na liście zatrzymanych przez CBA zna-
leźli się m.in. znany przedsiębiorca Maciej M., jego 
syn Maksymilian M., znany warszawski adwokat 
Andrzej M., którego nazwisko można było usłyszeć 
m.in. przy kontrowersyjnej budowie biurowca na pla-
cu Zamkowym, a także prawniczkę Grażynę K.-B. 
Łączą je te same adresy nieruchomości, które próbo-
wano zreprywatyzować. 

Chodzi m.in. o nieruchomości leżące przy ul. 
Twardej 8/10. Stoi tam gimnazjum, z którego w ubie-
głym roku uczniowie musieli się wyprowadzić, gdyż 
znaleźli się spadkobiercy gruntów przy Twardej. 
Wszystko działo się w atmosferze protestów nieza-
dowolonych rodziców i ich dzieci. Mimo to urzędnicy 
stołecznego ratusza wydali zgodę na zwrot części 
działki. O ten teren zabiegał właśnie Maciej M. wraz 
z synem. Decyzja o zwrocie została wydana, ale ra-
tusz ostatecznie wstrzymał podpisanie aktu notarial-
nego przekazującego działkę. 

Kluczowe decyzje sądu ws. Twardej 8 i Twardej 10 
w kilka tygodni. Onet przeanalizował postanowie-
nia sądowe wydane w tej sprawie. Jak się okazuje, 
w przypadku Twardej 10 decyzje o ustanowieniu 
kuratorów spadkowych oraz o zniesieniu wspólnoty 
praw i roszczeń, a także ich wyceny, wydawał ówcze-
sny sędzia Sądu Rejonowego Warszawy-Śródmieście 
Jan Wawrowski.

13 lipca 2009 r. na podstawie zawartej w formie 
aktu notarialnego umowy kupna Maciej M. nabył 
prawa i roszczenia do 3/22 części nieruchomości poło-
żonej przy ul. Twardej 10 za kwotę 360 000 dolarów. 
By pozyskać roszczenia do kolejnych części nieru-
chomości, Maciej M. musiał przejść dość skompliko-
waną drogę prawną. Już 11 października 2010 r. na 
mocy postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa-
Śródmieście kuratorem spadku do blisko połowy 
gruntu ustanowiono adwokat Grażynę K.-B. Kolejne 
postanowienie zostało wydane kilkanaście dni póź-
niej – 29 października 2010 roku Na jego mocy ta 
sama adwokat została ustanowiona kuratorem spadku 
do pozostałych części nieruchomości przy Twardej. 
Obie decyzje – jak wynika z postanowień, które wi-
dział Onet – wydał sędzia Jan Wawrowski. Rolą ku-
ratora spadków nieobjętych w takich sprawach, jest 
znalezienie spadkobierców nieżyjąych już właścicieli. 
Jednak jak się okazywało w praktyce, kuratorzy czę-
sto za cel stawiali sobie szybką sprzedaż roszczeń.

18 listopada 2010 roku na podstawie aktu no-
tarialnego Maciej M. sprzedał swojemu synowi 
Maksymilianowi M. wszelkie prawa i roszczenia do 
udziału wynoszącego łącznie 3/22 części nierucho-
mości przy ul. Twardej 10 za cenę 66 682 zł., czyli 
kilkanaście razy mniejszą kwotę niż cena zakupu. 

dzy. Ona narusza art. 45 konstytucji, który mówi 
o bezstronności, niezawisłości sądów, o niezależno-
ści sądów. Ta niezależność jest właśnie wynikiem 
możliwości wpływu na mianowanie prezesów sądów 
i odwoływanie. W sposób niejasny ona została naru-
szona. Art. 173 konstytucji formułuje zasadę odręb-
ności i niezależności od innych władz. Jaka to jest 
niezależność, skoro prokurator generalny mianuje pre-
zesów i wiceprezesów wszystkich sądów? Jak to jest 
niezależność? Robi to prokurator generalny, który jest 
politykiem, jako minister sprawiedliwości. Narusza 
ona Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, przepraszam, ale czas już minął.)

Już…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

zmierzać do konkluzji.)
W takim razie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Albo następne 

5 minut, albo konkluzja, albo jedno i drugie.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To zapisuję się na 

5 minut, bo jest to tak ważna ustawa…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku…)
…i tak wiele jest naruszeń, że nie zmieszczę się 

w tych 10 minutach.
W związku z tym, o czym powiedziałem, składam 

wniosek o odrzucenie tej ustawy. A na wypadek, gdy-
by ten wniosek nie został przyjęty, składam poprawki 
do tej ustawy. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Teraz zabierze głos pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tym, którzy bronią obecnego status quo w wy-

miarze sprawiedliwości, a którzy mają usta pełne tak 
wzniosłych słów o demokracji, trójpodziale władzy, 
którzy uważają, że to, co jest, to jest w ogóle wspania-
łe, chciałbym zadedykować tekst pochodzący z porta-
lu Onet – nie z innego portalu, tylko z Onetu właśnie. 
Tytuł tego tekstu brzmi: „Sędzia od reprywatyzacji. 
Przypadek czy układ?”.

Cytuję: „Kluczowe postanowienia związane z re-
prywatyzacją działek w centrum Warszawy, m.in. 
po znanym gimnazjum oraz w sąsiedztwie Pałacu 
Kultury i Nauki, wydawał jeden i ten sam warszawski 
sędzia – ustalił Onet”.
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(senator J.M. Jackowski) …od Samodzielnej Sekcji Prasowej Sądu 
Okręgowego w Warszawie: «Udało nam się skon-
taktować z panem sędzią Janem Wawrowskim, który 
poinformował, że nie wyraża zgody na rozmowę na 
temat wskazany poniżej»”.

Wysoka Izbo, ilu mamy w Polsce takich sędziów, 
jak Jan Wawrowski? Ilu mamy sędziów na telefon, 
o których informowały media?

(Głos z sali: Ilu ich mamy?)
I dedykuję te rozmyślania tym, którzy krytykują 

rozwiązania mające na celu reformę sądów powszech-
nych. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Równo 10 minut, zmieścił się pan w czasie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odpowiadając panu, Panie Senatorze – a strasznie 

trudno się po panu zabiera głos w sprawach mery-
torycznych dotyczących tej ustawy – chcę powie-
dzieć, że nie znam sędziego Wawrockiego. Ja jestem 
z Białogardu…

(Senator Jan Maria Jackowski: Wawrowskiego.)
Wawrockiego…
(Senator Jan Maria Jackowski: Wawrowskiego.)
A, to pan go zna, tak?
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja go nie znam.)
Tak? Aha, bo pan jest z Warszawy… Ja go nie 

znam i nie wiem, ilu jest takich sędziów, obyśmy nie 
poznali tych sędziów, oby nie było ich za wielu. I to 
wszystkim nam powinno na tym zależeć, żeby było 
ich jak najmniej. A jeżeli się znajdą tacy sędziowie, 
to pierwsi powinni być wyprowadzani przez CBA. 
I chyba wszyscy co do tego się zgadzamy, prawda?

(Senator Jan Maria Jackowski: Awansował na 
sędziego okręgowego…)

Powinien być wyprowadzony przez CBA.
Teraz do rzeczy. Moje pytanie, które chciałam do-

precyzować… Bo tu absolutnie się zgadzam z panem 
senatorem, marszałkiem Borusewiczem, uważam, 
że ta ustawa jest znacznie ważniejsza od ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa. Moje pytania, które 
próbowałam zadawać czy też zadawałam panu sena-
torowi sprawozdawcy, jak również panu ministrowi, 
dotyczyły przypadku, kiedy prezesi sądów mogą być 
odwołani przez ministra sprawiedliwości. I one są 
powodowane moimi prywatnymi doświadczeniami. 
Chcę państwu ku przestrodze o tym powiedzieć, bo 
być może jeszcze jest czas na zmianę decyzji przynaj-
mniej w tym przypadku. Bo te moje doświadczenia, 

Często tego typu działania mają na celu uzyskanie 
zgody sądu na nabycie roszczenia po zaniżonej cenie”.

„Sędzia Wawrowski – przechodzę do dalszej czę-
ści tekstu – orzekał także ws. Siennej 29. Te same 
nazwiska reprezentowane dodatkowo przez znanego 
adwokata Andrzeja M. padają przy reprywatyzacji 
działki pod przedwojennym adresem Sienna 29. To 
teren tuż przy Pałacu Kultury i Nauki na wysoko-
ści Siennej, pomiędzy Salą Kongresową a parkiem 
Świętokrzyskim. Biznesmen Maciej M. planował 
w tym miejscu budowę 233-metrowego wieżowca, 
wysokiego na 60 pięter”.

„Przy tej sprawie – jak ustalił Onet – także wy-
dawał postanowienia sędzia Jan Wawrowski. 10 li-
stopada 2010 r. zezwolił ustanowionej wcześniej ku-
rator spadku adwokat Grażynie K.-B. na zniesienie 
wspólności praw i roszczeń do nieruchomości poło-
żonej przy Siennej 29, wyceniając je na łączną kwotę 
517 500 zł”.

Kolejny fragment tego tekstu: „Przypadek czy 
układ? Onet zwrócił się z listą szczegółowych pytań 
dotyczących funkcjonowania VI Wydziału Cywilnego 
Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście w latach 
2010–2012. Pytaliśmy przede wszystkim o to, jak 
to jest możliwe, że jeden i ten sam sędzia wydawał 
kluczowe postanowienia w sprawach dotyczących 
reprywatyzacji, w których pojawiają się te same osoby 
zainteresowane przejęciem gruntów.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota 
Trautman w rozmowie z Onetem podkreśliła, że spra-
wy we wszystkich wydziałach sądów w Polsce przy-
dzielane są sędziom według kolejności ich wpływu. 
– Nie ma od tego żadnych odstępstw. To reguluje 
regulamin urzędowania sądów powszechnych – za-
znaczyła Trautman. Jak podkreśliła, może się tak zda-
rzyć, że ten sam sędzia dostaje podobne sprawy, jeśli 
wnioski od tej samej osoby wpłynęły do sądu w róż-
nym czasie. Nie można tego wykluczyć. To jest tak, 
jakby wrzucić w maszynę tysiąc spraw, które trze-
ba rozdzielić na 10 sędziów. To one po kolei byłyby 
rozdzielane – tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego 
w Warszawie.

Onet wystąpił także o informację, ilu sędziów 
orzekało w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego 
Warszawa-Śródmieście od 2010 do 2011 r. Z odpo-
wiedzi uzyskanej od rzecznik Trautman wynika, że 
w 2010 r. orzekało w wydziale 10 sędziów, a w 2011 
– 11.

Onet próbował zadać bezpośrednio pytania w tej 
sprawie sędziemu Janowi Wawrowskiemu, któ-
ry w 2012 r. został awansowany na sędziego Sądu 
Okręgowego w Warszawie. Mimo pisemnego wniosku 
o rozmowę otrzymaliśmy następującą odpowiedź…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czas…)
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(senator G. Sztark) mecenas, kiedy wszedł, zajrzał do akt i zobaczył po 
prostu, że jest przygotowany, napisany wyrok 10 mie-
sięcy pozbawienia wolności, podpisany przez sędzie-
go. Wziął ten wyrok i zaczęły się negocjacje. W trybie 
tych negocjacji otrzymaliśmy, proszę państwa, wyrok 
bez udziału tego sędziego, który nas skazał.

I moje pytanie… moja jakby końcowa już… Na 
koniec – wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni – 
chcę skierować do wszystkich państwa mój apel. 
Czy byśmy chcieli, żeby w ramach takich negocjacji 
były ustalane wyroki? Czy na przykład… Będzie 
też taka możliwość, że prezes sądu, któremu będzie 
groziło ewentualne odwołanie na podstawie np. ta-
kiego zapisu, że można go odwołać, gdy dalszego 
pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych po-
wodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości… Czy 
byście państwo chcieli stawać przed takim sądem, 
w którym negocjacje odbywają się w innym trybie, 
niż przewiduje to normalne postępowanie, takie jak 
w każdym procesie?

To jest ku przestrodze. Bo chcę powiedzieć – jesz-
cze raz przypomnę – że nie jesteście państwo… że 
nikt z nas nie ma gwarancji, że będzie rządził 50 lat. 
Po nas i po was przyjdą następni. Kto przyjdzie – nikt 
nie wie. Ale skorzysta z tych zapisów. I jeszcze raz 
przypomnę ku przestrodze: proszę państwa, zasta-
nówcie się, czy to są odpowiednie zapisy i czy to są 
dobre zapisy, oprócz tego, że są niekonstytucyjne. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan marszałek Borusewicz w swoim przemówie-

niu przedstawił przykłady wielu poważnych gremiów, 
łącznie z gremiami europejskimi, które wypowiedzia-
ły się w sposób jednoznaczny negatywnie w przed-
miocie tej ustawy, zarzucając jej wprost niekonsty-
tucyjność. Ja chciałbym tylko uzupełnić. Nie chcę 
powielać tych argumentów, bo one już wybrzmiały. 
Ale chciałbym przypomnieć jeszcze jedno stanowi-
sko, Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji 
Stefana Batorego w sprawie projektowanych zmian 
ustroju sądów powszechnych, czyli przedmiotu na-
szej dyskusji. Tylko przeczytam konkluzję, krótko. 
Rozwiązania zaproponowane w poselskim projek-
cie… Przypomnę, że są to eksperci z różnych ośrod-
ków, nie politycy. I tak jak już mówiłem wcześniej, 
kiedy chodziło o tamtą ustawę: proszę państwa, na 
kim możemy się oprzeć? Czy na ludziach, którzy 
nie mają żadnego interesu prawnego, którzy są eks-

ale też słowa, które wypowiedział ostatnio pan mini-
ster Błaszczak, który stwierdził, że organizatorzy pro-
testów będą płacić za ochronę policji… Pomijam już 
legalność takich decyzji, ale z doświadczenia wiem, 
że jest to po prostu możliwe. I wówczas zastosowane 
przez protestujących tzw. obywatelskie nieposłuszeń-
stwo… Mogą oni odmówić zapłaty czy też po prostu 
takich pieniędzy nie będę mogli mieć. Zostanie im to 
zamienione na kary grzywny, na tzw. dniówki i będą 
po prostu musieli odsiedzieć tę nałożoną grzywnę.

Teraz przejdę do swojej historii. Rzecz miała 
miejsce w 1986 r., kiedy to obowiązywała również, 
chcę powiedzieć, konstytucyjna zasada niezawisłości 
sędziów i niezależności sądów. I po 2 kolegiach… 
Ja już o tym wspominałam, chodziło o te zorgani-
zowane pod kościołem nasze manifestacje, to, co 
uznano za manifestacje. Zostaliśmy skazani z art. 52 
– teraz ten artykuł też obowiązuje właśnie w przy-
padku tych protestujących – kodeksu wykroczeń, to 
jest za kierowanie zgromadzeniem i zorganizowanie 
zgromadzenia bez wymaganej zgody administracji 
państwowej. Adwokaci się odwołali, a po kolejnym 
takim naszym desperackim akcie, proszę państwa, 
31 sierpnia 1986 r., w dniu bardzo ważnym dla nas, 
Polaków, została zastosowana dosłownie łapanka na 
manifestujących. I otóż, proszę państwa, otrzymali-
śmy wówczas… Nawet nie wiedzieliśmy, że został 
wprowadzony tryb doraźny na terenie województwa. 
I po tej słynnej już akcji, proszę państwa, zostaliśmy 
skazani na 9 miesięcy pozbawienia wolności, część 
w trybie doraźnym, a niektórzy w normalnym trybie, 
przez Sąd Rejonowy w Białogardzie. Proszę państwa, 
po odwołaniu dokonanym przez naszych adwokatów, 
a przypomnę, że adwokatem był właśnie m.in. me-
cenas Piotr Andrzejewski… Przyjechał właśnie do 
Koszalina, bo jechał do Władysławowa, tam, gdzie 
mu spalili dom, i zajrzał do akt. Wówczas się okazało, 
wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy… Wyszedł pan 
mecenas, następny mecenas, a po jakimś czasie zaczę-
li się tam gromadzić różni państwo, szef SB, potem 
prezes sądu wojewódzkiego. Kiedy weszliśmy na salę, 
proszę państwa, odbyła się normalnie rozprawa i ku 
naszemu zdumieniu – bo otrzymałyśmy ja i siostra 
wyroki 10 miesięcy pozbawienia wolności w sądzie 
w Białogardzie i wiedziałyśmy, że po prostu będzie 
zatwierdzony wyrok, tak jak mówił tutaj pan senator 
Grodzki – okazało się, że otrzymujemy wyrok 9 mie-
sięcy ograniczenia wolności i pracy na rzecz miasta 
przez ileś tam godzin.

Proszę państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, 
że po czasie się dowiedzieliśmy, że odbyła się dosłow-
nie, odbyła się, że tak powiem, dyskusja pomiędzy 
właśnie… Ja nie wiem nawet, jak to określić. Odbyła 
się dyskusja pomiędzy tymi stronami i ustalili… Pan 
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(senator P. Zientarski) I proszę państwa, jedna z bardzo istotnych kwe-
stii. No, mówił i Trybunał Konstytucyjny w spo-
sób jednoznacznie wyraźny… I pytam, ponawiam 
to pytanie: dlaczego przy powoływaniu prezesów 
wszystkich szczebli środowisko sędziowskie nie ma 
prawa opiniowania nawet w sposób niewiążący? 
Nawet w sposób niewiążący? Pytam: dlaczego? 
Czego się obawia minister, skoro i tak ta opinia bę-
dzie niewiążąca? Pozostawiam to pytanie państwu, 
bo dla mnie sprawa jest oczywista, dla mnie sprawa 
jest oczywista. I m.in. ta kwestia również jest pod-
noszona jako naruszenie konstytucji, odpowiednich 
przepisów, o których tutaj jest mowa także w opinii 
naszego Biura Legislacyjnego, i jest to sprzeczne 
z dotychczasową linią Trybunału Konstytucyjnego. 
Dlaczego w takim razie łamie się konstytucję, jak 
można by ten efekt osiągnąć, chociażby ten efekt 
powoływania prezesów… Przecież nikt nie mówi, 
że minister nie ma prawa nadzoru. Nikt nie mówi 
o tym, że prezes czy organizacja sądów jest zupeł-
nie pozostawiona sama sobie. Nikt tego nie mówi. 
I nikt nie mówił, Panie Senatorze Jackowski, że 
jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania sądów. To 
widocznie pan… Pan tylko przychodzi, prawda, 
z tabletem, w odpowiednim momencie, wpada 
i mówi… Pan jest oderwany od rzeczywistości 
tej, która była dzisiaj… dzisiaj… I pan sobie robi 
cytaty na temat komisji Jakiego… No, tak że tak 
to wygląda.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja mam sprosto-
wanie.)

Nikt tego nie powiedział. Wprost przeciwnie. 
Ja mówiłem w swoim poprzednim przemówie-
niu, jakie widzę potrzeby dotyczące reformowa-
nia sądów. I to też zespół ekspertów zauważył, 
że nie ma i nie przedstawia się konkretnej kon-
cepcji reformowania sądów, która to koncepcja 
jest potrzebna, i to konkretna. Wprost przeciw-
nie. Dotychczasowe kroki, czyli blokowanie tych 
etatów, powoduje zwiększenie zapaści, większe 
problemy… czyli powoduje dłuższe oczekiwanie 
na orzeczenie. Mam nadzieję, że to się wreszcie 
odblokuje, ale ponad rok nie dzieje się nic w tym 
zakresie i etaty, które nie są obsadzone, mogłyby 
być z powodzeniem wykorzystane do załatwia-
nia tysięcy spraw, na które oczekują obywatele. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator w jakim trybie się zgłasza?
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)
Proszę bardzo.

pertami stojącymi z boku, a jednocześnie znawcami 
problemów prawnych, problemów konstytucyjnych? 
Czy bardziej przekonujący jest polityk, który chce 
poszerzyć swoje władztwo, ale nie posiada ani takiej 
wiedzy…

(Rozmowy na sali)
…ani też takiego doświadczenia, jakie mają eks-

perci, chociażby właśnie tej fundacji?
Proszę państwa, to stanowisko brzmi wyraźnie: 

„rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych w sposób bez-
precedensowy zmierzają zarówno do faktycznego 
podporządkowania sądów powszechnych władzy 
wykonawczej, jak i osiągnięcia efektu mrożącego 
– przypominam, że nie chodzi o określenie, które 
pojawiało się tutaj w pytaniach, tylko jest to okre-
ślenie istniejące już w opiniach – w odniesieniu do 
osób pełniących służbę sędziowską. Takie działanie 
władzy ustawodawczej i wykonawczej, która dążąc 
do realizacji bieżących celów politycznych, nie cofa 
się przed zastosowaniem rozwiązań naruszających 
konstytucję, jest sprzeczne z ideą demokratyczne-
go państwa prawnego”. Zespół ekspertów zauważa 
„oczywistą niekonstytucyjność i nieracjonalność” du-
żej części proponowanych zmian. Zespół uważa, że 
„uchwalenie projektowanych zmian będzie kontynu-
acją niezwykle groźnego dla obywateli procesu osła-
biania niezależności trzeciej władzy, dokonywanego 
w ramach deklarowanej, bliżej nieokreślonej reformy 
sądownictwa, której kierunki i cele nie zostały rzetel-
nie wskazane”. Nic dodać, nic ująć, proszę państwa.

Chciałbym jeszcze pociągnąć temat, o którym 
mówiła pani senator Sztark, wpływu prezesów, czy-
li tych działań pozamerytorycznych, pozaorzeczni-
czych… Proszę państwa, nie zapominajmy o tym, 
że przecież czeka rzesza młodych adeptów Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – to kilkaset osób 
– którzy mają zostać asesorami, bo przecież asesura 
jest w zawieszeniu, a ministerstwo wyraźnie dekla-
rowało, że oni wejdą… 

No, proszę państwa, młody asesor będzie ocenia-
ny przez prezesa sądu. Nikt mi nie powie, że nawet 
delikatna sugestia, nawet w domyśle… To nie musi 
być nawet przez prezesa przedstawiane, ale chęć 
przypodobania się prezesowi w odczuciu tego mło-
dego… prezesowi mianowanemu przez ministra, czyli 
zaufanemu człowiekowi ministra. No, nie powiecie 
państwo, że to nie ma żadnego wpływu. Takie twier-
dzenie byłoby naiwnością. To nie są… Sędziego raso-
wego, który jest już sędzią, który rzeczywiście wie, że 
nie będzie awansował, nie będzie pełnił funkcji, stać, 
jeśli ma kręgosłup, na pełną niezawisłość. Ale w ta-
kich przypadkach ten efekt mrożący jest ewidentny.
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Miałbym wąt-
pliwości, Panie Senatorze.)

…na pewno nie głosami opozycji wprowadzono 
to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Miałbym wąt-
pliwości.)

…w trybie 12-godzinnym, w ostatniej chwili, bez 
możliwości zastanowienia się i bez możliwości rozpo-
częcia tej debaty na przykład wcześnie rano.

Panie Ministrze, dopiero pytania pana skłoniły 
do wypowiedzenia się na temat ustawy, która, jak-
kolwiek ją byśmy zwali, to jest ustawa… To znaczy 
pakiet ustaw, bo tego nie można… nie można na ten 
temat debatować zupełnie rozdzielnie. To jest pakiet 
ustaw, które wprowadzają zmiany… Pana kolega 
z ministerstwa nazwał je zmianami systemu konsty-
tucjonalnego w wymiarze sprawiedliwości. Poszedł 
tak daleko. A my o nich debatujemy przez 15 minut.

Panie Ministrze, dziwię się panu, ponieważ pan 
senator Jackowski zadał na koniec swojej wypowiedzi 
pytanie, ilu jest jeszcze sędziów na telefon. Ja mam 
nadzieję, że pan, jako reprezentant środowiska sę-
dziowskiego, odpowie twardo: nie ma takich sędziów 
na telefon. Bo jeżeli pan nie odpowie w ten sposób, 
będąc sędzią, to podważa pan również swoją pozycję. 
A sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy 
rządzą tym ministerstwem, de facto jest bardzo dużo. 
Chciałbym, żeby pan na koniec odpowiedział twardo, 
że jako zjawiska nie ma sędziów na telefon. Pan jest 
sędzią i mówił pan również jako sędzia, i wie pan 
o tym, że historia panu to zapamięta. Mówił pan, że 
nie ma tutaj jakiegokolwiek zamachu na niezawisłość 
sędziów. Ta pana wypowiedź zostanie zapamiętana 
i oby się pan nie mylił, ponieważ są tak poważne za-
rzuty i podejrzenia co do tego, w jaki sposób rozwiną 
się te ustawy i do czego doprowadzą, że będzie pan 
musiał kiedyś odpowiedzieć na to, jak zmieniliśmy 
dzisiejszej nocy, znowu bez możliwości zastanowie-
nia się, jak będzie to skutkowało w przyszłości… Bo 
w trybie przedłożenia poselskiego, nawet bez zasięga-
nia opinii, na szybko… I konia z rzędem… chylę czoła 
przed panem, jeżeli będzie pan potrafił odpowiedzieć, 
bez żadnego problemu i z pewnością, że skutki tej 
ustawy nie będą takie, jakie są opisane w opinii na-
szego Biura Legislacyjnego i w opinii bardzo wielu 
podmiotów sceny prawnej. Bo wie pan dobrze, co 
mówią pana koledzy w sądzie, co mówi samorząd 
radcowski, co mówią adwokaci. I pan bez dodatko-
wych opinii bierze na siebie całą odpowiedzialność 
za to, jak ta ustawa będzie działała. Pan wie – nie 
wiem, skąd pan to wie – że to nie jest ograniczenie 
niezawisłości sądów.

Jest, Panie Ministrze, taki wiersz człowieka, który 
naprawdę pięknie posługiwał się mową polską.

„Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ponieważ pan senator Piotr Zientarski raczył wy-
mienić moje nazwisko, chciałbym doprecyzować to, 
co powiedziałem. Ja powiedziałem: tych, co bronią 
obecnego status quo. Ale nie wymieniłem absolutnie 
Platformy Obywatelskiej ani pana senatora, mogę 
powiedzieć, że na pewno tego nie zrobiłem. Może pan 
sprawdzić to w protokole. Ale skoro pan to odebrał, 
wziął to do siebie, to mogę powiedzieć: no cóż, uderz 
w stół, nożyce się odezwą.

(Senator Piotr Zientarski: Ja nigdy nie broniłem…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Ciii.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zacznę od mojego warszawskiego kolegi, sena-

tora Jackowskiego. Bardzo ładnie pan senator prze-
czytał to, co zostało napisane w Onecie. Szkoda, że 
nie zamknął pan swojej bardzo sympatycznej myśli. 
Bo wszyscy podzielamy nasze oburzenie dotyczące 
tych indywidualnych sędziów. Szkoda, że pan nie 
przypomniał, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość 
głosowało wtedy, kiedy Platforma Obywatelska gło-
sowała przeciwko temu, żeby powoływać w taki jak 
do tej pory sposób, kuratorów. Bo głosowała prze-
ciwko. Nie pamiętam, pan, jako senator mieszkający 
w Warszawie, chyba się wstrzymał od głosu. Nie miał 
pan odwagi, żeby powiedzieć, że takich kuratorów 
wyrzucamy poza nawias. Również wtedy, kiedy 
uchwalona mała nowelizacja reprywatyzacyjna dawa-
ła możliwość, żeby właśnie w Warszawie nie zwracać 
obiektów użyteczności publicznej… Nie pamiętam, 
jak pan senator głosował, ale Prawo i Sprawiedliwość 
zagłosowało przeciwko.

Wracam do meritum. Pan minister odnośnie do 
ustawy, która jest – i tu się chyba nie różnimy – fun-
damentalna, powiedział… Ja wracam do tego, bo 
pan to powiedział. Na pytanie pana marszałka, czy 
pan chce się wypowiedzieć, pan powiedział: jest za 
późno, jest późna pora, nie będę się wypowiadał. 
Chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze, że to nie 
z naszego powodu, nie z powodu opozycji debatujemy 
tak późno na ten temat.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Miałbym wąt-
pliwości.)

Nie sądzę, ponieważ…
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(senator A. Pociej) prawce, a z tego powodu pan prezydent Komorowski 
zawetował tę ustawę. Dziękuję.

(Senator Aleksander Pociej: Ad vocem.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, ale nie ma ad vocem…
(Senator Aleksander Pociej: Jedno zdanie, jedno 

zdanie ad vocem.)
No ale nie ma ad vocem…

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, przypomniał mi pan. 

Przepraszam, nie pamiętałem tego, powinienem był 
pana zapytać. Bardzo się cieszę, że… Ja absolutnie 
przyznaję – teraz, w tej chwili pamiętam – że pan 
złożył taką poprawkę, ja byłem absolutnie za nią. 
Nie pamiętam, czy głosowałem przeciwko niej… Nie 
sądzę. Natomiast absolutnie tak… I bardzo się cieszę, 
że byliśmy wtedy zgodni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: No, to jest naprawdę 
coś pięknego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Obie te ustawy – ta, którą procedowaliśmy wcze-

śniej, o Krajowej Radzie Sądownictwa, i ta obecna – 
zmierzają do uzależnienia sądów i sędziów od władzy 
politycznej. Jest to powrót do czegoś, co moje pokole-
nie bardzo dobrze zna i o czym chcieliśmy zapomnieć. 
Utrata niezależności sądów, zagrożenie niezawisłości 
sędziów to nie jest sprawa, która dotyczy jakichś tam 
instytucji – to jest rzecz, to jest wydarzenie, które jest 
groźne dla każdego z nas. Trzeba przypomnieć, że do 
polskich sądów rocznie wpływa blisko 15 milionów 
spraw. To są sprawy, które dotyczą dramatycznych 
momentów z życia wielu rodzin, wielu ludzi, dotyczą 
trudnych sytuacji rodzinnych, dotyczą dzieci, dotyczą 
trudnych momentów w firmach i pomiędzy firma-
mi. To są sprawy fundamentalnie ważne dla każdego 
z nas, bo każdy z nas albo ktoś z naszych bliskich 
wcześniej czy później będzie chciał dochodzić spra-
wiedliwości w sądach i musi, absolutnie musi, mieć 
pewność, że nie wrócą te czasy, kiedy to ważniejszy 
był głos lokalnego polityka niż prawdziwie niezależny 
werdykt sędziego. Dlatego tak głośno na ten temat 
mówimy, dlatego się temu sprzeciwiamy i mówimy, 
że nie ma żadnego uzasadnienia dla tego, żeby takie-
go zamachu dokonywać. Jest zupełnie inną kwestią, 
jak dopomóc sądom i sędziom w przerobieniu ta-

Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach
Zgroza zimowa, ciemne konanie.
Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą,
Że deszcz, że drogo, że to, że tamto.”
„I oto idą, zapięci szczelnie,
Patrzą na prawo, patrzą na lewo,
A patrząc – widzą wszystko oddzielnie,
Że dom… że Stasiek… że koń… że drzewo…”.
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemar-

szałek Adam Bielan)
Panie Ministrze, my nie jesteśmy już komunistycz-

ną wyspą wymiaru sprawiedliwości, bo pan wie, dużo 
lepiej ode mnie, że jesteśmy osadzeni w międzyna-
rodowym wymiarze sprawiedliwości, że z uwagi na 
nasze zobowiązania międzynarodowe i uczestnic-
two w międzynarodowych organizacjach podlegamy 
prawnej, czysto prawnej ocenie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
I chciałbym, żeby pan również zapewnił wszyst-

kich, że ten nasz wymiar sprawiedliwości, który jest 
jak system naczyń połączonych, nie będzie podlegał 
za sekundę, ze względu na te ustawy, który prze-
prowadzacie, temu samemu ostracyzmowi, ale nie 
międzynarodowych organizacji, nie Rady Europy, 
Unii Europejskiej, tylko poszczególnych porządków 
prawnych… Bo może się tak zdarzyć – i o tym pan 
minister bardzo dobrze wie – że nasz wymiar spra-
wiedliwości, wyroki, które są u nas wydawane, za 
sekundę nie będą, tak jak tureckie, brane pod uwagę 
przez system europejski albo międzynarodowy. To 
jest…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…bardzo niebezpieczna możliwość. Dziękuję 

bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
W związku z wypowiedzią pana senator 

Aleksandra Pocieja, chciałbym wyjaśnić, że jeżeli 
chodzi o małą ustawę reprywatyzacyjną, to głoso-
wałem za tą ustawą. Chcę też wyjaśnić, że złożyłem 
wówczas poprawkę, która przywracała, zgodnie z za-
sadami legislacji, stwierdzenie „za słusznym odszko-
dowaniem”. Pan mecenas wtedy wyraził opinię, że 
jest to bardzo dobra poprawka. Pan mecenas i klub 
Platformy Obywatelskiej głosował przeciwko tej po-
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(senator M. Augustyn) ków”. Odnosi się to również do sędziów. Czy wie-
cie państwo, kto to powiedział? Podpowiem: doktor 
wybrany w demokratycznych wyborach w sąsiednim 
państwie w roku 1934 o imieniu Joseph i nazwisku 
Goebbels. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa, która odbiera niezawisłość sądom, jest 

sprzeczna z wieloma normami międzynarodowymi. 
A więc jest sprzeczna z art. 6 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, z art. 47 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz 
z szeregiem innych instrumentów prawa międzyna-
rodowego.

W związku ze zmianami legislacyjnymi przyję-
tymi i projektowanymi w polskim ustawodawstwie 
w roku 2016 i obecnym – to dotyczy nie tylko rozwią-
zań zawartych w tej ustawie, ale i rozwiązań dotyczą-
cych Trybunału Konstytucyjnego, który został opa-
nowany przez jedną partię, Prawo i Sprawiedliwość, 
a także rozwiązań wprowadzonych do ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa i niewątpliwie 
rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie 
Najwyższym…

To jest amputowanie z systemu sądowego w Polsce 
niezależności, która jest podstawą funkcjonowania 
sądu. I, jak kiedyś, trzeba będzie odwoływać się do 
art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
przyjętej w 1948 r., która gwarantuje niezależ-
ny i bezstronny sąd, do Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 
1966 r., na którym my w opozycji demokratycznej 
opieraliśmy swoją działalność i na treść którego się 
powoływaliśmy.

Naruszenie niezawisłości sądów nie stanowi pro-
blemu wewnętrznego, polskiego. To będzie stanowić 
problem w sferze prawa międzynarodowego. Prawo 
do sądu jest podstawowym elementem prawnym sta-
tuującym porządki prawne w państwach demokra-
tycznych. Ale w sytuacji, gdy powstają wątpliwości, 
a niewątpliwie powstają, dotyczyć to będzie także 
międzynarodowego obiegu prawnego orzeczeń pol-
skich sądów, i to nie tylko w sprawach karnych, czyli 
w sprawach także międzynarodowego listu gończe-
go, ale szczególnie w sprawach cywilnych o spory 
majątkowe, o zapłaty. Przecież ci kontrahenci zagra-
niczni w Unii Europejskiej będą wskazywać na te 
zmiany i będą wskazywać, że jest podejrzenie, że 
wyroki w Polsce wydają sądy zależne. To naprawdę 
jest groźne dla międzynarodowego obiegu prawnego 

kiej masy spraw. Jak 10 tysięcy ludzi ma rocznie to 
wszystko rozpatrzyć. Sądy potrzebują wsparcia, sądy 
i sędziowie potrzebują pomocy i dobrej organizacji. 
Ale tego akurat ani ministerstwo, ani posłowie w tych 
ustawach nie proponują.

Proszę państwa, wczoraj spotkała mnie niespo-
dzianka: już po wyjściu  z obrad miałem okazję od-
być bardzo interesująca rozmowę z młodą Ormianką 
pochodzącą z Turcji. Wyjechała stamtąd, bo nie czuła 
się pewnie w kraju Erdoğana – w kraju, w którym 
też są sądy, też są prokuratorzy, i w którym też wie-
le się mówi o Europie, ale w którym nikt nie może 
czuć się pewny swego. Przyjechała tutaj i, korzystając 
z tego spotkania, zadała mi pytanie: ale co się u was 
teraz dzieje? Powiedziałem jej, nad czym obrado-
waliśmy, i że jest to sekwencja zdarzeń: Trybunał 
Konstytucyjny, prokuratura, służby, Policja, a teraz 
sądy. A ona mówi: zdumiewające, bo to jest taki sam 
scenariusz, jak całkiem niedawno w Turcji. Dokładnie 
ten sam. Nawet kolejność ta sama.

Zmierzam do tego, że to, co państwo robicie, 
zaczyna nas sytuować na obrzeżach Europy. Wy, 
którzy powołujecie się na wolę suwerena, pamiętaj-
cie, że wielkim marzeniem i pragnieniem Polaków 
– wszystkie sondaże to potwierdzają, a nawet jest to 
wzmacniane – jest być w Europie, być w tym syste-
mie wartości, który tak cenił sobie, skądinąd ceniony 
przez was, papież, który widział Europę jako właśnie 
system wspólnych wartości. Wy z tego systemu, z tej 
strefy wartości, przynajmniej w zakresie sądownic-
twa, próbujecie Polskę wyprowadzać.

Mnie się wydaje, że to jest robione celowo, że pań-
stwo badacie wytrzymałość instytucji unijnych i albo 
oczekujecie, że Polska zostanie z Unii usunięta, albo 
sami macie taki zamiar. Chcę państwu powiedzieć, że 
to na pewno nie będzie zgodne z wolą narodu. To jest 
sprzeczne z pragnieniami. I przyjdzie taki moment, 
że suweren powie państwu kategoryczne „nie”.

Silne państwo, o którym tak często mówi Jarosław 
Kaczyński, to nie jest państwo podległe woli jednego 
człowieka. Silne państwo to jest państwo, w którym 
przestrzega się prawa i w którym obywatele mają 
pewność, że będą chronieni. Bo państwo nie jest dla 
realizacji snów o wielkiej Polsce i wielkich doko-
naniach. Państwo jest dla nas, państwo jest nasze. 
I tylko wtedy jest i będzie w pełni nasze, jeżeli bę-
dzie przestrzegane prawo. Nie tylko teraz marzy się 
niektórym politykom silne państwo, które realizuje 
wolę suwerena. Takie marzenia zawsze mieli ci, któ-
rzy gardzili demokracją i którzy dzięki demokracji 
osiągali swoje sukcesy.

Dotarł do mnie taki cytat, który idealnie pasuje 
do tej ustawy: „Silne państwo musi mieć możliwość 
usuwania ze stanowisk nienadających się urzędni-
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(senator B. Borusewicz) Jackowski, o to, żeby z jednostkowych patologicznych 
i nagannych przypadków nie wyprowadzać wniosków 
o charakterze ogólnym. Bardzo serdecznie dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest już późno i być może te nasze głosy są wo-

łaniem na puszczy. Ale skoro już zdecydowaliście 
państwo, a zwracam się tutaj do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, że mamy obradować nad tymi 
2 bardzo niebezpiecznymi ustawami, to naszym 
obowiązkiem jest powiedzieć o nich wszystko ty-
tułem przestrogi. To, o czym mówiliśmy w dysku-
sji nad pierwszą ustawą, ustawą o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, zazębia się z tym, o czym mówimy 
w sprawie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów 
powszechnych. Bo te 2 ustawy i ustawa o Sądzie 
Najwyższym, która stanie przed nami… czy przed 
którą my staniemy w najbliższych dniach, stanowią 
pakiet, który ma podważyć zasady państwa prawa 
w Polsce, a dokładniej mówiąc, zakończyć ten pro-
ces, który rozpoczęli państwo majstrowaniem przy 
Trybunale Konstytucyjnym.

Pamiętacie, jak to było w grudniu 2015 r. i styczniu 
2016 r.? Pamiętacie nasze dyskusje i te same prze-
strogi, które padały z naszych ust, że trybunał zosta-
nie sparaliżowany? I został. I późniejsze przestrogi 
podczas kolejnych nowelizacji, że trybunał stanie się 
atrapą? I stał się atrapą. Trybunał Konstytucyjny jest 
dzisiaj atrapą trybunału. I tak samo przestrzegamy 
przed tym, żebyście dalej nie szli tą drogą, żebyście 
zatrzymali się i nie doprowadzili do pozbawienia 
Polek i Polaków prawa do niezależnego i bezstron-
nego wyroku sądowego.

Była taka demokracja, w której nie obowiązywały 
rządy prawa. W 399 r. p.n.e. Sokrates został zmu-
szony do wypicia cykuty, skazany za nie do końca 
potwierdzone czyny przez lud ateński. To lud ateński, 
nad którym nie panowało żadne prawo, decydował 
o losie każdej jednostki. To była demokracja pozba-
wiona prawa.

I były też takie czasy, kiedy były rządy prawa, 
ale nie było jeszcze demokracji przedstawicielskiej. 
O tym też wiemy z lekcji historii i pamiętamy, jak 
Brytyjczycy radzili sobie z tym, co nastało, z tym cha-
osem, który nastał po wojnach religijnych. Wówczas 
mądrzy brytyjscy filozofowie i przywódcy wprowa-
dzili zasadę państwa prawa. Zagwarantowali prze-
strzeganie prawa dzięki uchwalonemu pod koniec 
XVII w. The Bill of Rights.

i te wyroki sądów polskich mogą być i zapewne będą 
kwestionowane.

(Głos z sali: Czas.)
To jest, powtarzam, niezwykle niebezpieczne 

i ci, którzy tę ustawę proponują, i poprzednią ustawę 
proponowali, powinni sobie zdawać z tego sprawę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja początkowo nie planowałem zabierać głosu, ale 

przyznam szczerze, że zmobilizował mnie do tego 
pan senator Jackowski. Na początku powiem, że nie 
znam sędziego Jana Wawrowskiego, co więcej, nie 
zamierzam go tutaj bronić. Z tego tekstu Onetu, który 
pan senator Jackowski przytoczył – myślę, że Onet nie 
będzie pana senatora Jackowskiego ciągał za prawa 
autorskie – wynika, że rzeczywiście prawdopodobnie 
sędzia Wawrowski dopuścił się tutaj daleko idących 
nadużyć. Mówiliśmy o tym w zasadzie przez całą 
dzisiejszą dyskusję, przynajmniej nasza strona, że nie 
należy z pojedynczych przypadków wysnuwać ogól-
nych zasad. Dlatego pytałem pana ministra Warchoła 
o to, ile jest w Polsce sędziów i ile w 2015 r. toczyło 
się postępowań dyscyplinarnych. I ustaliliśmy, że było 
to 0,5% całej puli orzekających w Polsce sędziów. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby wobec pana sędziego 
Wawrowskiego, jeśli pojawiają się takie zarzuty, taką 
procedurę dyscyplinarną wszcząć, a jeśli się okaże, 
że sprawa jest poważniejsza, to wszcząć również od-
powiednią procedurę karną.

Dlaczego ja o tym mówię? Nie chciałem już tego 
poruszać, ale podam taki przykład. Pan senator 
Augustyn będzie z pewnością wiedział, o kim mówię, 
bo to dotyczy jego okręgu. Znałem przed paroma laty 
pewnego radnego powiatowego PiS, który był oso-
bą skazaną prawomocnym wyrokiem za wyłudzenie 
kredytu z banku. Odsiedział ten wyrok. Nie pamię-
tam, jak długi ten wyrok był, ale miałem w ręce ten 
wyrok i wiem, że to się skończyło odsiadką. Tak… 
Ten człowiek następnie był radnym powiatowym PiS 
na osobiste życzenie pana prezesa Kaczyńskiego. Czy 
ja z tego powodu wysnuwam wniosek, że wszyscy 
radni powiatowi PiS są tacy? No nie. Czy proponuję 
rozwiązania prawne, żeby w związku z tym partia PiS 
nie miała prawa do wystawiania swoich kandydatów 
do rad powiatów? No też nie. No przecież to jest do-
kładnie taka sama sytuacja jak to, o czym tutaj dzi-
siaj rozmawiamy. Naprawdę apeluję, Panie Senatorze 
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(senator B. Klich) oznaczało podporządkowanie sądów woli politycznej. 
A to jest kolejny krok do tego, co zarysowałem, czyli 
nie do zachodniego modelu demokracji, opartej na 
wolności, tylko do wschodniego modelu demokracji, 
opartej na sile i pieniądzu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W Sejmie stało się teraz modne przemawianie 

z tabletu. U nas też senator Jackowski tę modę wpro-
wadza, więc postanowiłem się dostosować.

Bardzo zainteresowała mnie polemika zakończona 
bardzo szlachetnym gestem pana senatora Pocieja, 
jego polemika z panem senatorem Jackowskim do-
tycząca tego, kto jak głosował w jakiej sprawie. 
Otóż ta ustawa, ustawa, która miała w nazwie sło-
wa „o gospodarce nieruchomościami” i zmieniała 
także kodeks rodzinny i opiekuńczy ze względu na 
kuratorów, została zapoczątkowana tutaj, w Senacie. 
Byłem współautorem tej ustawy, potem byłem spra-
wozdawcą, byłem także sprawozdawcą, reprezen-
tantem Senatu w Sejmie, broniłem tam tej ustawy. 
Potem ona wróciła do nas, do Senatu po pewnych 
zmianach i tu, w Senacie była ostatecznie poddana 
głosowaniu. Tak tylko… Chodzi o to, że tak powiem, 
żeby dać świadectwo prawdzie. Być może są tutaj 
jakieś błędy, ale kliknąłem sobie na głosowanie i wy-
nik jest następujący: 83 głosowało za, 4 – przeciw, 
1 się wstrzymał. Jeśli chodzi o Klub Parlamentarny 
Prawo i Sprawiedliwość, to na 32 członków w ogóle 
głosowało 29, z tego 28 było za, a 1 – przeciw i tym 
jednym był senator Jackowski. I już, to wszystko.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Co tu prostować?)
(Senator Grażyna Sztark: Skandal!)
(Głos z sali: Chyba że pomyłka…)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Marszałku 

Borowski!
Ja w mojej polemice z panem senatorem Pociejem 

nie mówiłem o tej ustawie, o której pan mówił, ja 

A zatem może istnieć demokracja bez rządów pra-
wa i mogą istnieć rządy prawa bez demokracji. Ale 
współcześnie w modelu zachodnim te 2 zasady, pra-
worządności i demokracji, funkcjonują obok siebie. 
Są ze sobą ściśle związane. Inaczej jest na Wschodzie. 
Inaczej jest u Łukaszenki, u którego ewolucję w kie-
runku niedemokratycznego systemu – takiego pseu-
dodemokratycznego, bo pod sztafażem demokratycz-
nych wyborów kryją się rządy autorytarne – w ciągu 
ostatnich 20 lat śledziliśmy. I przypomnę o tym, jak 
pomagaliśmy i pomagamy Polakom na Białorusi jako 
tej mniejszości… A to nie jest jedyna mniejszość, 
która przez tę pseudodemokrację jest pozbawiona 
swoich praw.

Marszałek Borusewicz nawiązał tutaj do koncep-
cji Aleksandra Dugina, koncepcji suwerennej demo-
kracji w Rosji. Ta suwerenna demokracja w Rosji to 
też nic innego jak rządy tej samej grupy składającej 
się z oligarchów, byłych oficerów KGB, którzy opa-
nowali kraj i rządzą nim nieprzerwanie od 1999 r. 
Realizowana tam suwerenna demokracja pozwala na 
to, żeby Aleksander Nawalny był zastrzelony, pozwala 
na to, żeby rozpędzać…

(Głosy z sali: Niemcow.)
(Senator Marek Borowski: Niemcow.)
(Senator Grażyna Sztark: Niemcow.)
Żeby Borys Niemcow był zastrzelony…
(Senator Grażyna Sztark: Nawalny jeszcze żyje.)
Tak, chwalić Boga, Nawalny jeszcze żyje…
(Głos z sali: Jeszcze.)
Pozwala na to, żeby opozycja była rozpędzana, 

inwigilowana, a opiera się na zasadzie solidarności 
społecznej oraz prymatu klasy rządzącej nad całą 
resztą społeczeństwa. To są współczesne przykła-
dy demokracji suwerennej i pseudodemokracji na 
Wschodzie.

Jeżeli w Polsce ta kotwica w postaci konstytu-
cji, w której art. 173 jest wyraźnie napisane, że sądy 
i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych 
władz, zniknie, jeśli ona zostanie zerwana, to pójdzie-
my w tym samym kierunku…

(Senator Bogdan Borusewicz: Popłyniemy…)
…w którym poszli Białorusini i Rosjanie. Co do 

tego nie mam wątpliwości.
(Senator Bogdan Borusewicz: Na Wschód.)
To nie jest oczywiście jeszcze ten moment. Ale 

wyjdziemy czy zostaniemy wyprowadzeni z kręgu 
wartości, w którym demokracja i rządy prawa idą 
w parze, w krąg wartości, wśród których nie da się 
funkcjonować, ponieważ nie gwarantują one praw 
osobistych, praw obywatelskich ani praw podsta-
wowych. A zatem wybór obecnie jest prosty, proszę 
państwa. Jeżeli ta ustawa zostanie dzisiaj przyjęta, 
jeżeli ta ustawa zostanie zaaprobowana, to będzie to 
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(senator J.M. Jackowski) Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli senatorowie Rulewski oraz 
Borusewicz.

Czy ktoś jeszcze? Nie.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak.)
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wysłuchaliśmy bardzo ciekawej debaty, tyko że 

słuchając jej bardzo uważnie, miałem wrażenie, że 
mówimy o innej ustawie niż ta, która jest przedłożona 
Wysokiej Izbie, ponieważ padały wielkie słowa, o za-
machu na niezawisłość sądownictwa, o naruszeniu 
trójpodziału władzy, wielkie porównania do ustro-
ju słusznie minionego, były opowieści pani senator 
Sztark, niewątpliwie poruszające, ale mające niewiele 
wspólnego z tym, o czym dzisiaj Wysoka Izba deba-
tuje. Bo debatujemy o ustawie, która ma usprawnić 
działanie sądownictwa powszechnego i która nie do-
tyka rudymentarnej kwestii – niezawisłości sędziow-
skiej. To są fantazje, co państwo senatorowie opozycji 
opowiadacie. Inaczej tego nie sposób skomentować.

(Senator Mieczysław Augustyn: I eksperci.)
(Senator Piotr Zientarski: Eksperci, tak.)
Gdzie, w którym miejscu mowa jest o sędziach 

orzekających? Nie ma niczego takiego. Opowiadacie 
państwo o prezesach, którzy wywierali wpływ na 
czynności sądów w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. To jest fakt historyczny. Nie neguję historii, 
którą pani senator Sztark przytoczyła, ale… Nie chce-
cie zauważyć, że powoływanie i odwoływanie preze-
sów nie jest jedyną treścią tej ustawy. Równie istotną 
treścią tej ustawy jest to, że zabieramy prezesom tak 
naprawdę jedyne narzędzie, które potencjalnie mo-
głoby oddziaływać na sędziów orzekających. Mówi 
się tutaj o tym – już nie pamiętam, który z senatorów 
to powiedział – że wystarczy grupka zaufanych sę-
dziów w sądzie i wtedy będzie, kolokwialnie mówiąc, 
pozamiatane, bo każdy wyrok można będzie ustawić. 
Tylko że w tej ustawie jest napisane… Jest tworzony 
system informatyczny. Nawet gdyby hipotetycznie 
taką grupkę stworzyć w sądzie, nawet gdyby prezes 
powołany przez ministra stworzył swoją grupkę za-
ufanych i chciał ustawiać w ten sposób orzecznictwo, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

mówiłem o tzw. małej reprywatyzacji warszawskiej. 
Gdyby pan dokładnie wysłuchał, to by pan zrozumiał.

(Senator Marek Borowski: Ja o tej samej mówię.)
Nie, pan mówi o innej, o kuratorach pan mówi.
(Głosy z sali: Nie, nie!)
Nie, pan mówi o kuratorach…
(Senator Marek Borowski: W tej ustawie również 

była mowa o kuratorach.)
(Senator Grażyna Sztark: To jest ta sama…)
(Senator Piotr Zientarski: Ta sama ustawa.)
W przypadku tej ustawy proponowałem poprawkę, 

o której rozmawiałem z panem senatorem Pociejem, 
i głosowałem za tą ustawą, będąc wówczas chyba 
jedynym senatorem PiS, który głosował za tą ustawą. 
Tak że takie są fakty.

(Senator Marek Borowski: Proszę sprostować te 
błędy…)

(Senator Kazimierz Kleina: Co z tym zrobić?)
(Senator Piotr Zientarski: Sąd musi rozstrzygnąć.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Senator Klich, tak?
Proszę. Drugi raz, więc 5 minut.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, jeśli pan pozwoli, w imieniu 
naszej grupy, senatorów Platformy Obywatelskiej 
chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy 
protestują dzisiaj przed gmachem Sejmu w obronie 
polskich niezależnych sądów.

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

Niezależne sądownictwo leży na sercu wielu, wie-
lu Polakom. We wszystkich naszych wypowiedziach 
na tej sali spełnialiśmy nasz senatorski obowiązek. 
Naszym obowiązkiem było i jest to, aby być tutaj, bo 
do tego zobowiązali nas nasi wyborcy. Tym wszyst-
kim, którzy nie są senatorami, nie są posłami, nie 
mają karty do głosowania, ale którzy opowiadają się 
swoją obecnością za niezależnością sądów i za nie-
zawisłością sędziów, za tym, aby nie dewastować 
polskiego sądownictwa, aby utrzymać prawo oby-
wateli do bezstronnego i niezależnego sądu, chciał-
bym przekazać dzisiaj w naszym imieniu wyrazy 
szacunku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Stanisław Kogut: Robimy przerwę.)
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) I kończąc może tę dyskusję… Nie mogę nie sko-
mentować tego, co pan senator Augustyn opowiadał. 
To jest haniebne, Panie Senatorze, co pan mówi, nie 
waham się użyć tego słowa. Pan porównuje polską 
sytuację, projekt procedowany w polskim parla-
mencie, do sytuacji tureckiej? Wie pan, co się tam 
wydarzyło? Ja wiem, bo się tym zajmowałem jako 
sędzia, jeszcze zanim przyszedłem do Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 1/3 sędziów i prokuratorów, albo 
i więcej, wyrzucono z pracy, pozbawiając rodziny 
środków do życia.

(Senator Mieczysław Augustyn: Tutaj 20%…)
(Senator Stanisław Kogut: Zamknięto.)
Kilkuset, może więcej, zamknięto…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój…)
Zamknięto…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

proszę o spokój.)
(Senator Marek Borowski: …że minister 

Waszczykowski…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

przywołuję pana do porządku. Proszę o spokój, proszę 
nie przeszkadzać panu ministrowi.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Tutaj 20%…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan minister nie 

krzyczał na panów, gdy panowie przemawialiście, 
chociaż pan odwoływał się do Goebbelsa.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Cytowałem.)
Półtora roku temu, zdaje się, weszła w życie usta-

wa o prokuraturze. Zamknięto jakiegoś prokuratora? 
Wchodzą w życie ustawy sądowe. Zamknięto jakiegoś 
sędziego? Wyrzucono z pracy bez sądu? Nie.

(Poruszenie na sali)
Ale porównywaliście państwo te ustawy do usta-

wy o prokuraturze. Ona od półtora roku obowiązuje 
i nikt nie został wyrzucony, nikt nie został osadzony, 
wszystko funkcjonuje. W związku z tym, napraw-
dę… 

(Głos z sali: Przeniesienia dostali…)
Przeniesienia oczywiście były, tak samo jak będą 

odwołania prezesów, tych, którzy się nie sprawdzili, 
zapewne nie ma potrzeby utrzymywać w tych samych 
miejscach. Ale nadal są sędziami, nadal są prokura-
torami, nadal pobierają pensje, naprawdę nic się nie 
zdarzyło. I haniebne, raz jeszcze to podkreślę, jest 
porównywanie sytuacji polskiej do sytuacji tureckiej, 
a cytowania Goebbelsa, zbrodniarza wojennego, to 
nawet nie jestem w stanie skomentować. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Sztark, tak? Proszę.

to cóż z tego, skoro sprawy nie będą do tej grupki 
przydzielane, ponieważ system informatyczny przy-
dzieli je losowo. W związku z tym cała ta narracja 
trafia w próżnię.

(Senator Bogdan Borusewicz: A sędziowie…)
Założenie, Wysoka Izbo, że to będą sędziowie 

na telefon, że będą podatni na jakieś sugestie, jest 
obraźliwe dla sędziów. A jednocześnie państwo mó-
wicie, jak wysoce cenicie wymiar sprawiedliwości, 
jak bardzo cenicie polskich sędziów, jak uważacie, że 
należy ich bronić. Więc skoro są tacy świetni, skoro 
są tacy idealni, poza jednym wymienionym sędzią – 
mówię do tych senatorów, którzy krytykują tę ustawę 
– no to nie ma obaw, nie ma obaw, bo spośród tych 
sędziów będą się rekrutowali prezesi. Przecież oni 
się nie wezmą znikąd, oni już dzisiaj są sędziami. To 
będą ci sami sędziowie.

Nikt nie wymieniał… Powiadacie państwo rzeczy 
niemające nic wspólnego z rzeczywistością, bo tutaj 
nie ma nic na temat powoływania sędziów, odwo-
ływania sędziów. Nic z tych rzeczy. Mówimy o ad-
ministracji sądowej, mówimy o pewnych kwestiach 
organizacyjnych, mówimy np. o tym, że zasada usta-
wowego sędziego jest wprowadzana, mówimy o tym, 
że obywatele nie będą w trudnych sprawach narażeni 
na to, że 5 czy 10 razy zmieni się skład sądu i 10 lat 
czy 20 lat będzie się czekać na zakończenie sprawy. 
Wprowadzamy zasadę, że sąd niezależnie od tego, 
czy sędzia zachce awansować, czy przenieść się do 
innej miejscowości, będzie miał obowiązek sprawę 
dokończyć. To są rzeczy, które trzeba było zrobić, 
ale jakoś nikt tego nie zrobił. Grupa posłów się tego 
zadania podjęła i to jest w tej ustawie, ale nikt o tym 
nie mówi.

A pytanie pana senatora na temat tego, czy są jacyś 
sędziowie na telefon, i oczekiwanie ode mnie solen-
nego zapewnienia, że takich sędziów nie ma… Ja nie 
wiem, czy tacy są, czy ich nie ma. Ja nie znam takich 
sędziów. Jest 10 tysięcy ludzi… Być może są jacyś 
sędziowie na telefon, ale nie wiem, skąd ten telefon 
dzwoni. Być może oni wykonują jakieś dyspozycje. 
Ja nie odpowiem na to pytanie i, szczerze powie-
dziawszy, nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie od-
powiedzieć, oczywiście zgodnie z rzeczywistością, 
czy są tacy sędziowie, czy nie. Ja mam nadzieję, że 
takich sędziów nie ma i nigdy nie będzie niezależnie 
od tego, czy ta ustawa zostanie przyjęta, czy nie zo-
stanie przyjęta. Zakładam, że będzie… Ona w żaden 
sposób nie zwiększy ewentualnej skali takich postaw, 
które byłyby zaprzeczeniem zasady niezawisłości 
sędziowskiej. Sędzia na telefon to jest osoba, która 
natychmiast powinna przestać być sędzią, bo to jest 
najbardziej dyskwalifikująca cecha, jaką sobie można 
sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o sędziego.
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(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 
Marszałku…)

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone o godzinie 1.55.

(Senator Mieczysław Augustyn: Stanowczo pro-
testuję, mam 3 minuty na sprostowanie, pan mar-
szałek…)

Komunikaty, tak? Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz niektórych innych ustaw i ustawą o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się dziś bezpo-
średnio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zarządzam przerwę do godziny 1.55.
(Przerwa w obradach od godziny 1 minut 25  

do godziny 1 minut 55)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsce.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 537 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. 

rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
12 lipca 2017 r. nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów i przedstawia wysokie-

Senator Grażyna Sztark:

Tak, ponieważ pan minister odniósł się do mojej 
wypowiedzi,

Panie Ministrze, ogromnie żałuję, że pan chyba 
nie zrozumiał, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że 
sposób odwoływania prezesów sądów może wywołać 
m.in. taki oto właśnie skutek, i to jest zagrożenie… 
Bo ja tylko i wyłącznie o tym mówiłam, że z tego 
uzgadniania wyroku była wyłączona pani sędzia, 
a zwołał tę grupę pan prezes sądu. I to jest tylko ku 
przestrodze. Żeby zawrzeć takie przepisy, ująć, żeby 
nigdy w życiu to się nie miało prawa wydarzyć. I to 
tylko tyle. Bo historia lubi się powtarzać. I mówi pan 
o tym, że do tej pory żaden sędzia nie był zamknięty, 
nie zatrzymaliście państwo żadnego sędziego…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani Senator, to nie jest sprostowanie.
(Senator Grażyna Sztark: Przepraszam, tak, już, 

już… Dziękuję bardzo.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Z prokuratury ilu 

prokuratorów zostało wyrzuconych?)
Pan senator Augustyn w jakim trybie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Sprostowania.)
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, podążanie dro-

gą, która doprowadziła Turcję do tego stanu, który 
jest daleki od tego, co teraz tu mamy, zaczynało się 
od zmian w prawie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Nie stało się z dnia na dzień.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę sprostować 

błędnie przytoczoną wypowiedź.)
Już mówię.
Haniebna jest nie moja wypowiedź, tylko lekce-

ważenie tego zagrożenia.
(Wicemarszałek Adam Bielan: To nie jest sprosto-

wanie, Panie Senatorze.)
I jeśli pan minister mówi, odnosząc się do mnie…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, to nie jest sprostowanie. Odbieram 

panu głos. Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: …i do mojej wy-

powiedzi…)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) Cieszę się, że pan senator przeprosił, ale byśmy 
byli już przy poprawce nr 5.

…W wymiarze jednostkowym większym niż 12 
miesięcy, a nie, jak przewidział ustawodawca, w wy-
miarze większym niż 24 miesiące.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby członek zarzą-

du polskiego związku sportowego nie musiał rezygno-
wać z funkcji, jeśli jego osoba najbliższa przestanie 
być członkiem organu, prokurentem lub pełnomoc-
nikiem podmiotu świadczącego na rzecz związku 
usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 eliminuje zmianę, której celem jest 

umożliwienie klubom działającym jako spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością uczestniczenie w lidze 
zawodowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 73 – za. (Głosowanie 

nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie nad 

poprawką nr 8.
Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby świadczenie 

pieniężne ze środków budżetu państwa nie przysłu-
giwało osobie, która była karana dyscyplinarnie za 
doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jed-
nostkowym większym niż 12 miesięcy lub więcej 
niż raz.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

mu senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat 
raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1, 2, 4, 6 
oraz 8–13. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie dyskusji wnioski zgłosili panowie se-

natorowie Dowhan i Wiatr.
(Senator Robert Dowhan: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 precyzuje, że pracą w rozumieniu 
ustawy jest wyłącznie praca w ramach stosunku pracy 
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów… głosowało 85 senato-

rów, 84 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby członkiem 

zarządu polskiego związku sportowego nie mogła 
być również osoba, która jest prokurentem lub pełno-
mocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz związku 
usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby członkiem 

zarządu polskiego związku sportowego nie mogła być 
osoba ukarana dyscyplinarnie za doping w sporcie 
dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym więk-
szym niż 12 miesięcy, a nie, jak przewidział usta-
wodawca…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Andrzej!)
Przepraszam bardzo, ale to przeszkadza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To ja przepraszam.)
No to bardzo proszę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale przeprosiłem.)
Tak…
(Wesołość na sali)
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25) 
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 już była przegłosowana.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 59 – za, 24 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
w sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 535 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrze-
niu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw rekomenduje przyjęcie przez Wysoki Senat 
poprawek nr 1–6.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostały senator sprawozdawca, Przemysław 

Błaszczyk, chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 

Głosowało 84 senatorów, 27 – za, 57 – przeciw. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby świadczenie 

pieniężne ze środków budżetu państwa nie przysłu-
giwało również osobie, która była karana dyscypli-
narnie za doping w sporcie dyskwalifikacją więcej 
niż raz.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 9 i 13 należy przegłosować łącznie. 

Poprawki nr 9 i 13 korelują przepisy przejściowe usta-
wy o sporcie dotyczące świadczenia pieniężnego za 
środków budżetu państwa ze zmianami dokonywa-
nymi rozpatrywaną ustawą oraz dodają do tej ustawy 
przepisy przejściowe określające wpływ nowelizacji 
na toczące się postępowania w sprawie świadczenia 
pieniężnego ze środków budżetu państwa oraz na 
świadczenia już przyznane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 10 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 dodaje brakujący przepis przej-

ściowy, który określa wpływ noweli na osoby peł-
niące w dniu wejścia w życie ustawy funkcję członka 
zarządu polskiego związku sportowego, które były 
ukarane dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwa-
lifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 
24 miesiące.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 eliminuje błąd językowy.



344
45. posiedzenie Senatu w dniu 14 lipca 2017 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 6 czyni sprawcą wykroczenia opi-

sanego w ustawie osobę prowadzącą agencją pracy 
tymczasowej, a nie samą agencję, ponieważ odpo-
wiedzialność karno-wykroczeniową może ponosić 
wyłącznie osoba fizyczna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka 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 86 senatorów, 67 – za, 19 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 533 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz niektórych innych ustaw.

poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 1 – za, 85 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia ustawie 
spójności terminologicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1– przeciw. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 1 usuwa z ustawy określenie… 

Poprawka nr 2 usuwa z ustawy określenie „praca 
uzależniona od rytmu sezonowego”, zastępując je 
znanym polskiemu systemowi prawnemu pojęciem 
„praca sezonowa”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 dostosowuje ustawę do terminologii 

używanej w ustawie o cudzoziemcach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 jednoznacznie przesądza, że 

oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej powinno zawierać klauzulę o treści 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zło-
żenie fałszywego oświadczenia”, a klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie, znajduje 
się ono w druku nr 558 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja wnosi o przyjęcie poprawek nr 1, 3, 5, 

6, i 7.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Piotr 

Wach, chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 skreśla zbędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 2 i 4 należy głosować łącznie.
Skracają one z 3 do 2 miesięcy termin rozpatrzenia 

odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania 
środków finansowych na wykonanie projektu albo na 
badania zakwalifikowane do finansowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawki nie zostały przyjęte.
Poprawki nr 3 i 5 należy przegłosować łącznie. 

Poprawki te uwzględniają, że pomocą publiczną albo 
pomocą de minimis może być umorzenie, odroczenie 
terminu płatności albo rozłożenie na raty należności 
finansowej, a nie sama należność finansowa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 39)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawdzenie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 538.

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił o nierozmawianie. Panie Marszałku, 

później sobie państwo porozmawiacie.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Jana Marię 

Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Piotr Florek lub 

pozostały senator sprawozdawca Andrzej Kobiak 
chcą jeszcze zabrać głos? 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 Kultury i Środków Przekazu, popartym przez 
komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 58 – za, 26 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach 
finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? To 
Marek Martynowski, Piotr Wach i Kazimierz Wiatr.

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 popar-
tym przez komisję wnioskiem senatorów Marka 
Martynowskiego oraz Kazimierza Wiatra o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 56 – za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 557 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie po-
prawek do ustawy; druk senacki nr 556 A.

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 już była, poprawka nr 5 była…
Poprawka nr 6 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 dodaje brakujący przepis przejścio-

wy określający wpływ zmiany przepisów określonych 
w treści umowy o wykonanie i finasowanie projektu 
oraz umowy o realizację i finansowanie projektu ba-
dawczego na umowy zawarte przed dniem wejścia 
w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 57 – za, 1 – przeciw, 28 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach finansowania nauki oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 557 Z.

Proszę senatora sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez popra-

wek. Dziękuję bardzo.
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(marszałek S. Karczewski) a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że od-

rzucono wniosek o…
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącznie.
Poprawki nr 1 i 4 przyznają zarządom wojewódz-

kich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej kompetencje do określenia organizacji we-
wnętrznej biur tych funduszy, a także umożliwiają 
uregulowanie w drodze rozporządzenia szczegółowe-
go trybu działania organów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 58 – za, 28 – przeciw. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2. Celem poprawki nr 2 jest uregu-

lowanie sytuacji, w której do chwili wejścia w życie 
przepisów ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
albo zarząd województwa nie zrealizowały obowiąz-
ków określonych w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
w zakresie powołania członków zarządu wojewódz-
kiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 56 – za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3.
(Głos z sali: Jednogłośnie, więc…)
Odrzucenie. Tak? Teraz ustawa wraz z poprawka-

mi. Okej, przepraszam.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

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 ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 53 – za, 33 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 555 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator Alicję 
Zając, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji, które przyjęły poprawki nr 1, 

4 i 2, proszę o przyjęcie tych poprawek i o przyjęcie 
ustawy wraz z tymi poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos? 
Pani senator jeszcze raz i pan senator Zdzisław Pupa?

Dziękuję bardzo.
Ponadto sprawozdawcami komisji byli, jeszcze 

raz, pan senator Zdzisław Pupa i pan senator Piotr 
Florek.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
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(marszałek S. Karczewski) o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; 
druk nr 546 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
przedstawioną przez Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej.

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności 
z terminologią kodeksu karnego odnoszącą się do 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawki do ustawy, mniejszość komisji wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 552 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 57 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 548 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos? 
Senator Martynowski, Rulewski, jeszcze raz senator 
Rulewski i senator Augustyn? Nie.

Dziękuję.
W takim razie 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 
senatora Marka Martynowskiego, popartym przez 
komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 56 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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(marszałek S. Karczewski) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 553 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych 
ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 550 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych ryn-
ków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
nr 545 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pierwszy wniosek mniejszości usuwa z ustawy 
przepis upoważniający ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa do ustalania i ogła-
szania w drodze obwieszczenia obowiązujących stan-
dardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, za było… Proszę pań-

stwa, momencik…
Głosowało 86 senatorów, 44 – za, 41 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została przyjęta.
Drugi wniosek mniejszości zamierza do uszcze-

gółowienia przepisu w taki sposób, aby penalizacją 
objęte było dokonywanie przez rzeczoznawcę mająt-
kowego jedynie określenia wartości nieruchomości, 
o której mowa w art. 174 ust. 4 ustawy gospodarce 
nieruchomościami. Ponadto wniosek ma na celu 
wyeliminowanie wątpliwości w zakresie tego, kto 
ponosi odpowiedzialność karną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 54)
Drugi wniosek mniejszości został odrzucony.
Poprawka komisji koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę państwa, podajemy wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 78 – za, 8 – przeciw. 

(Głosowanie nr 55)
Poprawka 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?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 62 – za, 1 był przeciwne-

go zdania, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
marszałka Bogdana Borusewicza o odrzucenie usta-
wy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 61)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie tej usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
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 86 senatorów, 57 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
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 563 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Roberta 
Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Bogdan Borusewicz i pan senator Jan Rulewski.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy w takim razie do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zosta-

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-
stego porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań 
z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską 
Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 547 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 62 – za, 24 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wykonywaniu 
zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez 
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 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 562 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Roberta Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan marszałek 

Bogdan Borusewicz i senator Jan Rulewski.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie dwa wnioski.
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Głosowania. Komunikaty

(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych…

(Rozmowy na sali)
Ale proszę o ciszę, bo będą jeszcze komunikaty, 

tak że bardzo proszę jeszcze o chwilę koncentracji.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw.

To już wszystko, tak? Dobrze.
Komunikaty, bardzo proszę.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie roz-

patrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty nad 
ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, druk nr 551, odbę-
dzie się w dniu 18 lipca, we wtorek, o godzinie 8.00 
w sali nr 182. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze!
Ogłaszam przerwę do 18 lipca do godziny 11.00. 

Do wtorku.

nie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone obydwa 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora, marszałka Bogdana Borusewicza 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 63)

(Senator Jan Filip Libicki trzyma w górze kartkę 
z napisem: NIEZALEŻNE SĄDY)

(Senator Stanisław Kogut: Nie ma ich, lekcewa-
żą…)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 57 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 64)
(Głos z sali: Brawo.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 2 minut 33)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, 13 lipca 2017 r. 

zmarł Maciej Krzanowski, senator I kadencji, członek 
Komisji Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej 
i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci senatora Macieja Krzanowskiego.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punk-

ty: ustawa o zmianie ustawy o substancjach zuboża-
jących warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowa-
nych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
piątego porządku obrad; drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji 
polskiej” NKWD z 1937 r. – i rozpatrzenie go jako 
punktu dwudziestego szóstego porządku obrad; 
drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę 
utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego – i roz-
patrzenie go jako punktu dwudziestego siódmego 
porządku obrad; drugie czytanie projektu uchwały 
w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego – 
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego ósmego 
porządku obrad.

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

Senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na skutek działań państwa senatorów, również 

przy pańskiej życzliwości, w ostatnim momencie 
wchodzą trzy ustawy… uchwały okolicznościowe, 
które wyraźnie wskazują na to, że pan preferuje nie-
których senatorów, pozbawiając tych praw pozosta-
łych. Dlatego proszę do momentu podjęcia decyzji 
o przedstawienie informacji o wszystkich uchwałach, 
które zalegają w pańskiej lasce. Dziękuję bardzo.

(Wesołość na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Byle nie laska…)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Ja rozumiem, że pan, Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw.)
Jaki sprzeciw?
(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw.)
No ale nie sprecyzował pan. Proszę wrócić na 

mównicę i sprecyzować, czego dotyczy sprzeciw pana 
senatora. Powiedział pan bardzo ogólnie.

Senator Jan Rulewski:

Tak, Panie Marszałku. Myślę, że na co innego pan 
zwrócił uwagę, no ale dobrze. Sprzeciw przeciwko 
rozpatrywaniu tylko 3 uchwał.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Aż 3 czy tych 
3? Rozumiem.)

Tych 3.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem. Czyli jest głos sprzeciwu dotyczą-

cy drugiego czytania projektu uchwały w sprawie 
upamiętnienia ofiar tzw. operacji polskiej NKWD 
z 1937 r., w sprawie rocznicy utworzenia Narodowego 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za tym, aby wprowadzić do porządku 
obrad drugie czytanie projektu uchwały w setną rocz-
nicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego 
i rozpatrzyć ten punkt jako dwudziesty siódmy?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosował 72 senatorów, 64 było za, 6 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

porządek obrad został uzupełniony o drugie czyta-
nie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia 
Narodowego Komitetu Polskiego. Punt ten zostanie 
rozpatrzony jako punkt dwudziesty siódmy porządku 
obrad.

Przystępujemy do trzeciego głosowania.
Kto jest za tym, aby włączyć do porządku obrad 

drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę od-
wołania rządu Jana Olszewskiego i rozpatrzyć ten 
punkt jako dwudziesty ósmy?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 51 było za, 19 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba włączyła do porządku obrad drugie 
czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania 
rządu Jana Olszewskiego. Punkt ten zostanie rozpa-
trzony jako dwudziesty ósmy porządku obrad.

Informuję, proszę państwa, że w przypadku 
uchwalenia przez Sejm ustawy – Prawo wodne oraz 
ustawy o Sądzie Najwyższym, a także po przygoto-
waniu sprawozdań przez komisje senackie, porządek 
obrad obecnego posiedzenia Senatu może zostać uzu-
pełniony o punkty obejmujące ich rozpatrzenie.

Informuję państwa, że posiedzenie Senatu zosta-
ło przedłużone o dodatkowy dzień, to jest 19 lipca. 
Dzisiaj o godzinie 18.00 zostanie ogłoszona prze-
rwa w obradach. Jutro wznowienie obrad o godzi-
nie 9.00.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Marszałek 
Borusewicz się zgłasza.)

Marszałek Borusewicz. Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, informuję, że zgłoszę sprze-

ciw wobec wprowadzania do porządku obrad tych 
2 ustaw, które pan wymienił, czyli prawa wodnego 
i ustawy o Sądzie Najwyższym.

(Senator Jan Dobrzyński: Ale to nie na temat.)

Komitetu Polskiego i w sprawie 25. rocznicy odwo-
łania… Rozumiem.

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja zgłaszam sprzeciw wobec drugiego czytania 
projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu 
Jana Olszewskiego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to już nie… 
Panie Marszałku, może pan wyrazić swoją opinię 
w głosowaniu…)

Wiem, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …które zosta-

nie przeprowadzone… Już w tej chwili nie powta-
rzajmy się, bo…)

Nie, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …100 senato-

rów mogłoby w tej chwili zgłosić się, żeby wyrazić 
opinię. Już pan senator zgłosił, tak że…)

Panie Marszałku, ale pan senator zgłosił sprzeciw 
w stosunku do 3 uchwał. Ja zgłaszam tylko w stosun-
ku do 1 uchwały.

(Senator Jan Dobrzyński: To karkołomne, Panie 
Marszałku!)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

No dobrze, to ja to… Dobrze.
Czy jeszcze ktoś chce zgłosić jakiś sprzeciw?
(Głos z sali: Nie, nie, nie.)
(Senator Alicja Zając: Żebyście się opamiętali.)
W takim razie poddaję pod głosowanie… Czyli 

nie ma sprzeciwu, jeśli chodzi o wprowadzenie 
ustawy o zmianie ustawy o substancjach. W tej 
chwili…

Kto jest za tym… za moim wnioskiem wprowa-
dzającym drugie czytanie projektu uchwały w spra-
wie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD 
z 1937 r. – i o rozpatrzenie tego punktu jako dwudzie-
stego szóstego punktu porządku obrad?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 67… 68… Niektórzy senatorowie się 

spóźniają… Głosowało 69 senatorów, 58 – za, 9 – 
przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 65)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Wysoka Izba włączyła do porządku obrad drugie 
czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 
Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.
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Głosowania

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgłaszam sprzeciw wobec wniosku pana se-

natora Rulewskiego, szacownego pana senatora 
Rulewskiego, ale zgadzam się z panem senatorem, 
że bez poparcia polskiego rządu i bez poparcia Senatu 
ten wybór jest niepełny. Tak rozumiem ten pana wnio-
sek, Panie Senatorze. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
W jaki trybie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Chciałbym sprostować nieścisłą informację poda-

ną przez pana senatora Rulewskiego. Projekt o opła-
cie paliwowej był autorstwa grupy posłów, nie był 
przedłożeniem rządowym, a pan powiedział, że było 
to przedłożenie rządowe. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: O uchwałach mówiłem.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, to prawda. Dziękuję bardzo panu senatoro-

wi. Nieścisłość w wypowiedzi pana senatora była 
zauważona nie tylko przez pana senatora, ale już nie 
chciałem wszczynać dyskusji.

Przegłosujemy wniosek pana senatora Rulewskiego 
o wniesienie… momencik, bo sam sobie mikrofon 
wyłączyłem – o wniesienie do porządku obrad uchwa-
ły, której pan senator jest współautorem.

(Senator Jan Rulewski: I reprezentantem.)
Tak, i reprezentantem.
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, podajemy wyniki…
Bardzo proszę, jeszcze raz: kto jest za wnioskiem 

pana senatora Rulewskiego?
Kto jest przeciw wnioskowi pana senatora 

Rulewskiego?
Kto się wstrzymuje?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 21 – za, 50 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat odrzucił wniosek formalny pana senatora 
Rulewskiego.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale to w odpowiednim momencie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Na wszelki wypa-

dek…)
Dobrze, rozumiem.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Rulewski jeszcze.)
Pan senator Rulewski, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Czy można zgłosić wniosek o uzupełnienie po-

rządku obrad?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zawsze można, 

w każdym momencie trwania posiedzenia, obrad jest 
to możliwe, Panie Senatorze. Tak że pan może go 
zgłosić, oczywiście.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uśmiech pański 
mnie na tyle sprowokował, że ponowię, kolejny raz 
zgłoszę mój wniosek o to, aby projekt uchwały – ko-
misje przygotowały już sprawozdania – z lutego tego 
roku na temat poparcia Donald Tuska na przewodni-
czącego…

(Senator Jan Dobrzyński: Znowu o Tusku…) 
(Wesołość na sali)

…Rady Europejskiej, został wprowadzony do 
porządku obrad tego posiedzenia na podobnych za-
sadach, bez uprzywilejowania, jak to się stało z pro-
jektami tamtych uchwał. W uzasadnieniu podaję nie 
tylko względy merytoryczne, na które wskazuje za-
równo sama sprawa, jak i regulamin, ale odwołuję się 
również do pana jako człowieka, który niewątpliwie 
śledzi scenę polityczną i weźmie przykład z posła 
Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwił się pro-
pozycji rządu dotyczącej opłaty paliwowej. Sądzę, że 
pana stać na to… Stać pana także na to, żeby przeła-
mać to weto jakże szanowanego przeze mnie senatora 
Dobrzyńskiego i umieścić w porządku obrad projekt 
tej uchwały.

(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja nie rozu-

miem, przepraszam, moment…)
(Głos z sali: Jaki jest tego sens?)
Sens jest taki, przepraszam, Panie Marszałku, bo 

pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja rozu-

miem sens.)
Pan rozumie, ale był pan zajęty. (Wesołość na sali) 

Sens jest taki, że Tusk oczywiście musi wrócić, cho-
ciażby tu w Senacie. (Oklaski) (Poruszenie na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Dobrzyński się zgłasza.
Bardzo proszę.
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Łączne rozpatrzenie punktów 19. i 20. porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) przez Polską Agencję Prasową. Pierwsze założenie 
ustawy o Radzie Mediów Narodowych było takie, 
żeby skonsolidować działania tych mediów, nie 
integrując ich w sensie formalno-organizacyjnym, 
ale tak, żeby były one podporządkowane pewnej 
myśli państwowej w swojej działalności meryto-
rycznej. Muszę powiedzieć na podstawie tej pół-
rocznej praktyki, że z trudem, ale udaje się zinte-
grować pewne działania odrębnych spółek. To są 
odrębne spółki Skarbu Państwa – zwracam uwagę, 
że każda z nich ma swoje cele wyznaczone przez 
właściciela i musi się rozliczać zgodnie z kodek-
sem spółek handlowych – ale mimo to udaje się 
podejmować pewne wspólne działania. W tej chwili 
trwają zaczęte w ubiegłym roku prace nad stwo-
rzeniem portalu mediów narodowych, wspólnego 
portalu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, spółek 
regionalnych Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji 
Prasowej.

Również bardzo istotne jest to, żeby te media po-
dejmowały działania nie tylko w sferze publicystyki, 
ale i w sferze kultury, bo to jest najważniejsza sprawa 
dla mediów publicznych. Wbrew dyskusjom o tych 
mediach, które się nieraz toczą, sprawy polityczne są 
tylko warstwą naskórkową. Ważne jest to, żeby one 
inspirowały, były mecenasem oraz stanowiły forum 
do przedstawiania współczesnej kultury polskiej. I tu-
taj też staramy się inspirować poszczególne spółki, 
aby szły w tę stronę, w tym kierunku.

Mogę państwu powiedzieć, że jest przygotowy-
wane wspólne przedsięwzięcie w postaci nagród 
mediów publicznych, mediów narodowych, dla 
twórców kultury w dziedzinie literatury, w dzie-
dzinie filmu oraz w dziedzinie poważnej muzyki 
współczesnej, muzyki polskiej. Takie nagrody zo-
staną ogłoszone jesienią tego roku. To będą wspólne 
nagrody mediów narodowych dla współczesnych 
polskich twórców. Przed 10 laty nagrody dotyczące 
literatury oraz muzyki były już rozdawane wspólnie 
przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Za prezesury 
Andrzeja Urbańskiego jako prezesa telewizji i mojej 
jako prezesa Polskiego Radia odbyły się dwie edy-
cje, ale tylko raz wręczono nagrody, ponieważ po 
naszym odwołaniu z tych funkcji następne zarządy 
nie kontynuowały już wręczania nagród mediów 
publicznych. A to była dobra inspiracja, wspierają-
ca polską kulturę, twórców kultury, ponieważ nie 
chodziło tylko o tych, którzy wygrali i zdobyli te 
nagrody, choć byli to wybitni twórcy, ale też o to, że 
listy nominowanych liczyły po 10 nazwisk, a twór-
czość nominowanych twórców literatury polskiej 
oraz współczesnej muzyki poważnej była prezento-
wana w mediach publicznych, w telewizji i w radiu, 
przez wiele miesięcy, nim doszło do ostatecznego 
rozstrzygnięcia, kto z nich zdobył grand prix. I to 
była wielka promocja współczesnej kultury polskiej. 

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia 
punktów dziewiętnastego i dwudziestego porząd-
ku obrad: informacja o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz 
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii 
i telewizji w 2016 roku.

Tekst informacji Rady Mediów Narodowych za-
warty jest w druku nr 463, a sprawozdanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji – w druku nr 468.

Sprawozdania Komisji Kultury i Środków 
Przekazu w sprawie tych dokumentów zawarte są 
w druku nr 463 S i w druku nr 468 S.

Pragnę przywitać na posiedzeniu Senatu prze-
wodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana 
Krzysztofa Czabańskiego. Witam pana, Panie 
Przewodniczący, Panie Pośle.

I bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie 
głosu i przedstawienie informacji o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2016 r.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Informacja o działalności Rady Mediów 

Narodowych obejmuje pół roku ubiegłego, bo rada 
działa od sierpnia 2016 r. To sprawozdanie, ta infor-
macja jest dosyć krótka. Państwo mają ją w swoich 
dokumentach, nie chcę jej powtarzać. Zwrócę tyl-
ko uwagę na pewne najistotniejsze, moim zdaniem, 
punkty związane z działalnością Rady Mediów 
i z ustawą o Radzie Mediów Narodowych.

Otóż jakby intencją ustawodawcy było to, 
żeby media publiczne, które do tej pory działały 
w pewnym rozproszeniu, zaczęły działać wspól-
nie. Dotyczy to zarówno radiofonii i telewizji, 
jak i Polskiej Agencji Prasowej, bo chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że Polska Agencja Prasowa 
zwykle wypadała z dyskusji o mediach publicz-
nych. Mało kto pamiętał o tym, że coś takiego jest 
też bardzo ważnym medium publicznym i pełni 
bardzo znaczącą rolę w życiu medialnym, w ży-
ciu publicznym, społecznym w Polsce, ponieważ 
dostarcza informacji do większości gazet lokal-
nych i znaczną część informacji do gazet i me-
diów regionalnych, a również internet w dużej 
mierze bazuje na informacjach przekazywanych 
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(przewodniczący K. Czabański) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
przewodniczącego związane z omawianą informacją.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Fedorowicz, a później pan senator 
Rulewski.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Pytanie moje jest takie: dlaczego w deba-

cie sejmowej nad sprawozdaniem Rady Mediów 
Narodowych nie brał udziału pan Juliusz Braun 
i nie mógł wygłosić zdania odrębnego? To się zresz-
tą powtórzyło na naszym spotkaniu. Jakie były 
tego przyczyny? Jednak zależy nam na tym, żeby 
w takich sytuacjach był przedstawiany obraz z 2 
stron. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Mogę od razu odpowiedzieć, 
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Przewodniczący, ustawa nie przewiduje 

takiego trybu. Ustawa przewiduje, że jest możliwe 
zgłoszenie zdania odrębnego – i pan Juliusz Braun 
zgłosił zdanie odrębne do informacji – ale to zdanie 
odrębne nie jest elementem informacji przekazywa-
nej Sejmowi i Senatowi. To reguluje ustawa. Zdanie 
odrębne jest zgłaszane do protokołu i oczywiście 
w protokole Rady Mediów Narodowych to zdanie 
odrębne się znajduje.

Pan Juliusz Braun był zapraszany na posiedzenie 
komisji, przynajmniej senackiej, z tego, co pamię-
tam, i chyba wygłaszał tam uwagi. Ja nie mogłem 
być obecny na tym posiedzeniu komisji, za co prze-
praszam, ale pani poseł Lichocka była na tym posie-
dzeniu. Wiem, że był pan Braun i zgłaszał uwagi. 
Rada Mediów Narodowych… Uwagi do informacji 
traktowane jako uwagi oficjalne, jako część informa-
cji, to są uwagi, które mogą być zgłoszone przez Sejm, 
Senat i pana prezydenta, tak stanowi ustawa. I na te 
uwagi Rada Mediów Narodowych jest zobowiązana 
odpowiedzieć pisemnie, no, w terminie przyzwoitym, 
nie ma tam określonego terminu, ale wiadomo, że bez 
zbędnej zwłoki. A jeżeli chodzi o uwagi pana Brauna, 
to – tak jak mówię – taki jest kształt ustawy i myśmy 
postępowali zgodnie z tą ustawą.

Jak państwo wiecie, obecnie takich przedsięwzięć 
w mediach publicznych, zwłaszcza w telewizji, tro-
chę brakuje. Cieszę się, że spółki dogadały się ze 
sobą i że takie nagrody jesienią zostaną znowu uru-
chomione – mam nadzieję, że już nas stałe.

Wracam bezpośrednio do działania organizacyj-
nego Rady Mediów Narodowych. Mimo że ustawa 
tego nie nakazywała ani nie przewidywała – ale też 
na szczęście nie zabraniała – ogłosiliśmy konkursy 
otwarte na członków zarządów Telewizji Polskiej 
i Polskiego Radia. Konkurs na prezesa Telewizji 
Polskiej został rozstrzygnięty w ubiegłym roku, 
jak państwo wiecie. Konkurs na prezesa Polskiego 
Radia został rozstrzygnięty w tym roku, ale sam 
proces konkursowy zaczął się jeszcze w roku 
ubiegłym, więc częściowo wchodzi on w zakres 
tej informacji. A jeżeli chodzi o Polską Agencję 
Prasową, to ponieważ w maju ubiegłego roku kon-
kurs został przeprowadzany jeszcze przez starą 
radę nadzorczą Polskiej Agencji Prasowej – był 
to konkurs otwarty – uznaliśmy, że nie będziemy 
powtarzać tej procedury po paru miesiącach i ogła-
szać nowego konkursu. Przyjęliśmy do wiadomo-
ści rozstrzygnięcie poprzedniej rady nadzorczej 
Polskiej Agencji Prasowej.

No, oprócz tego rada, jak państwo możecie dowie-
dzieć się z tej informacji, zajmowała się różnymi spra-
wami bieżącymi, porządkowymi. Zaczęła też powo-
ływać rady programowe w poszczególnych spółkach, 
a efekty tych powołań, generalnie rzecz ujmując, będą 
tematem następnej informacji, tej za 2017 r. Ale warto 
już teraz zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, rady pro-
gramowe mają o wiele mocniejsza pozycję w spółkach 
niż przez wiele ostatnich lat, ponieważ od ich opinii 
zależy m.in. podział abonamentu i środki przyznane 
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; po drugie, 
z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia 
Rady Mediów Narodowych, opinia rad programowych 
jest bardzo istotna, jeśli chodzi o realizację misji przez 
media publiczne, dlatego że my we współpracy z tymi 
radami chcemy pełnić naszą główną rolę, jaką jest nad-
zór nad realizacją misji.

Jeżeli będą pytania, to oczywiście, Panie 
Marszałku, służę odpowiedziami, z tym że muszę 
się od razu usprawiedliwić, że w Sejmie w tej chwili 
trwa debata i za chwilę mogą być głosowania, a wte-
dy będę musiał państwa opuścić, za co przepraszam. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Oczywiście, doskonale to rozumiem.
Bardzo dziękujemy za obecność, Panie 

Przewodniczący, Panie Ministrze.
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wprowadzać, ponieważ on wymaga długiej pro-
cedury notyfikacyjnej, a potrzebne były szybsze 
rozwiązania abonamentowe. Wydawało się, że te 
szybsze rozwiązania w sprawie abonamentu na-
stąpią rzeczywiście szybciej. Ja się już tym nie 
zajmowałem, Panie Senatorze, bo zrezygnowa-
łem z funkcji rządowej po to, żeby wejść do Rady 
Mediów Narodowych, a Rada Mediów Narodowych 
ustawowo nie ma nic wspólnego z abonamentem. 
Nie chcę zwalać na kolegę Kołodziejskiego, prze-
wodniczącego, który tam siedzi, ale Krajowa Rada, 
generalnie rzecz biorąc, choć nie ma inicjatywy 
ustawodawczej, to – trzeba o tym pamiętać – jest 
jakby gospodarzem bieżącego abonamentu. To ona 
rozlicza, dzieli itd.

W ministerstwie już po moim odejściu zaczęły 
się prace, jak pan senator wie, nad nowym projektem 
abonamentowym. Są w tej chwili… Jeden projekt 
jest w Sejmie, ten tzw. uszczelniający abonament, 
a drugi projekt, związany z PIT i KRUS, jest w przy-
gotowaniu, jak słyszę z zapowiedzi ministerialnych. 
I to wszystko, co mogę panu senatorowi powiedzieć 
w związku z pytaniem.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Pan marszałek Borusewicz, a później pan…)

Przepraszam jeszcze, Panie Marszałku. Ja już nie 
jestem gospodarzem projektów abonamentowych.

(Senator Jan Rulewski: Przegrał pan, przegrał 
pan.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz, a później pan senator 
Sługocki.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Mój projekt przegrał. Tak, mój 
projekt przegrał.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Szkoda, że pan przegrał, bo akurat panu kibico-
waliśmy. Ale ja nie widzę jakichś problemów z noty-
fikacją. Akurat notyfikacja na pewno nie dotyczyła 
przejrzystości przepływów pieniędzy itd. Zapewne 
tego notyfikacja nie dotyczyła.

A mam do pana pytanie właśnie dotyczące pienię-
dzy. Jaki jest deficyt telewizji publicznej…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Według podanych informa-
cji…)

Moment, moment. Mam jeszcze jedno pytanie. 
Jaki jest deficyt, czyli jaka suma jest potrzebna tele-
wizji publicznej na dziś? To pierwsze pytanie.

Ile zarabia prezes telewizji publicznej Jacek 
Kurski, ile zarabiają wiceprezes i dyrektorzy anten?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Później pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Jan Rulewski:

Panie Przewodniczący, wcześniej panu, wtedy 
koledze, i mnie, i wielu milionom komuna podkła-
dała nogę i pan umiał tę nogę usunąć, m.in. pro-
wadząc „Tygodnik Wojenny”. Teraz pan ogłaszał 
6 różnych koncepcji dotyczących najważniejsze-
go problemu mediów narodowych, abonamentu, 
w tym, no, nie stosował plagiatu, ale raczej prze-
szkadzał mojej koncepcji „telewizja za miedziaka”. 
Dlaczego panu brakuje odwagi, żeby kopnąć tę 
nogę, która panu przeszkadza? Co panem kieru-
je, że pan dezerteruje z tego pola? Prawda i tylko 
prawda, jak pan pisał w „Tygodniku Wojennym”, 
mnie interesuje.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Panie Marszałku, mogę?
Panie Senatorze, jak pan wie, jak państwo być 

może pamiętają, ja zgłosiłem projekt opracowany 
w zespole, którym kierowałem w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt zwią-
zany z abonamentem płatnym przy okazji rachunku 
za energię. To był projekt dalej idący, bo on zakła-
dał w ogóle przekształcenie mediów publicznych, 
tych spółek w państwowe osoby prawne. Było to 
powodowane nie jakąś chęcią biurokratyzacji, tylko 
chęcią pewnej transparentności co do wydawanych 
pieniędzy w tych spółkach. Bo spółki pozwalają, 
o czym państwo świetnie wiecie, bo przez wiele 
lat ten proceder trwa… Status spółek prawa han-
dlowego pozwala na ukrywanie czy skrywanie, że 
tak powiem, mgłą tajemnicy przedsiębiorstwa czy 
interesu handlowego pewnych przepływów pienię-
dzy, wydatków itd. Oczywiście jest konkurencja 
na rynku i część z tych ograniczeń w podawaniu 
informacji finansowych jest zrozumiała, zwłaszcza 
treści kontraktów handlowych. Jest oczywiste, że 
spółki – czy by się nazywały spółkami, tak jak 
w tej chwili, czy byłyby państwowymi osobami 
prawnymi – nie mogą też konkurentom za dużo 
rzeczy ujawniać. Tak więc to by tego wymaga-
ło. Ale wydawało nam się, jak tworzyliśmy ten 
projekt w ministerstwie, że będzie dobrze jednak 
troszeczkę zwiększyć zakres jawności. Później za-
padła decyzja polityczna, żeby tego projektu nie 
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nator rozumie, nie wiem, obsługę, samochód, sekre-
tariat itd.

(Senator Jan Rulewski: Stażowe, premie…)
Jeśli się nie mylę, to tego nie ma. Ustawa tego 

nie przewiduje, ponieważ w myśl tej ustawy to nie 
są umowy o pracę, tylko są to kontrakty menedżer-
skie. Umowy o pracę oczywiście by przewidywały 
takie rozwiązania, Panie Senatorze, ale kontrakty, 
o ile się nie mylę, nie mogą ich przewidywać, bo 
byłoby to sprzeczne z ideą kontraktu. One być może 
do tej pory takie były, bo przed ustawą o wprowa-
dzeniu kontraktów były tam umowy o pracę, ale 
w myśl tej nowej ustawy i przechodzenia szefów 
mediów publicznych z umów o pracę na kontrak-
ty… No, są to rozwiązania, które tam nie mogą 
przejść.

(Senator Jan Rulewski: W umowach jest wszystko 
dopuszczalne.)

Proszę? W kontrakcie?
(Senator Jan Rulewski: W umowach…)
Nie, dlatego że ustawa precyzuje, co może być 

w tych kontraktach menedżerskich. To nie do końca 
jest tak.

A jeżeli chodzi o zarobki dyrektorów, to nie znam 
tych zarobków.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja to samo pytanie 
skieruję do prezesa Kołodziejskiego.)

Proszę?
(Senator Bogdan Borusewicz: To samo pytanie 

skieruję do prezesa Kołodziejskiego, bo chcę dostać 
bardziej dokładne informacje.)

Rozumiem. Rozumiem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki, a później pani senator 

Zdrojewska.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Wysoki Senacie, mam 3 krótkie, 

ale fundamentalne w mej ocenie pytania.
Pierwsze. Jak pan minister rozumie misję telewizji 

publicznej? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy widzi pan różnicę pomiędzy 

misją publiczną telewizji publicznej a misją mediów 
narodowych?

I wreszcie trzecie pytanie. Czy to, co dzisiaj ob-
serwujemy na antenie, w sensie programowym, w te-
lewizji publicznej, to jest jeszcze misja publiczna, 
czy już misja mediów narodowych? Bardzo dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Odpowiadam w zakresie wiedzy, którą posia-
dam. Panie Senatorze, spółka ogłosiła za ubiegły 
rok deficyt w wysokości 180 milionów zł. To są dane 
dostępne publicznie. Były one przez różne porta-
le branżowe i nie tylko przez media podawane po 
sprawozdaniu finansowym spółki. Prawdopodobnie 
ze względu na spadek wpływów abonamentowych 
będzie brakowało na działalność spółki. Mówimy 
o telewizji publicznej, a ona wymaga największych 
nakładów finansowych, bo i technologia telewizyj-
na jest najdroższa. Będzie wymagała co najmniej 
w tym roku większego wsparcia niż wynikające 
z prognoz abonamentowych. Być może przewod-
niczący Kołodziejski mnie skoryguje – on wie to 
lepiej, bo on jest na bieżąco, jeśli chodzi o rozmowy 
ze spółkami o ich sytuacji finansowej – ale myślę, że 
to jest kilkaset milionów złotych, to taki rząd wiel-
kości. Taka mniej więcej będzie dziura, więc żeby 
móc realizować misję… Taka mniej więcej będzie 
dziura, jeżeli nie będzie uszczelnienia abonamentu 
i zwiększonych wpływów jeszcze w tym roku, jeśli 
chodzi o telewizję publiczną. Jest to dziura, trzeba 
podkreślić, niewynikająca z winy tej spółki, tylko 
z załamania się systemu abonamentowego. To zała-
manie jest widoczne w statystykach. Myślę, że pan 
przewodniczący Kołodziejski w sprawozdaniu to 
pokazał i jeszcze ewentualnie poinformuje państwa 
senatorów w tej sprawie.

Drugie pytanie…
(Senator Czesław Ryszka: Zarobki.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Zarobki prezesów.)
Zarobki. Jeżeli chodzi o prezesów, to zarobki są 

na… Ustawa przewiduje widełki. O ile pamiętam, 
w przypadku telewizji publicznej… Bo te widełki 
są różne w zależności od wielkości spółek medial-
nych, a że telewizja jest dużą spółką w sensie obrotu 
finansowego, to jest w wyższej kategorii. I tam są 
widełki chyba od siedmiokrotności przeciętnej pensji 
do dwunastokrotności, o ile pamiętam…

(Głos z sali: Jedenastokrotności.)
…czy jedenastokrotności. Trzeba by to sprawdzić 

w ustawie. Proszę mi wybaczyć, że tego nie pamię-
tam. Poziom zarobków prezesów jest określony na 
tym najniższym szczeblu, tj. na najniższym szczeblu 
możliwym w ustawie.

(Senator Jan Rulewski: Plus dodatki.)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: Plus dodatki.)
Dodatki? Chyba nie ma dodatków, jeśli chodzi 

o prezesów. To być może dotyczy dyrektorów. O ile 
wiem, to ustawa nie pozwala na żadne dodatki w tych 
wynagrodzeniach… Chyba że przez dodatki pan se-
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dawać, że tak powiem, szczebel wyżej, żeby podciągać 
widza, słuchacza, odbiorcę… Podciągać – mówię o sfe-
rze kultury. I ja zawsze zwracam na to uwagę kolegom, 
którzy kierują tymi spółkami.

Rozmawiałem przed chwilą, przed wejściem do pań-
stwa na salę obrad, z prezesem Radia Białystok, które 
to radio, jak doniosły media, zaczęło od poniedziałku 
czytać biografię… no, fragmenty biografii takiej posta-
ci czołowej czy największej, jeśli chodzi o disco polo 
w Polsce, pana Martyniuka, który pochodzi z tamtych 
terenów, z Podlasia. Więc jednocześnie to jest jakby 
bohater lokalny, dlatego to trochę zrozumiałe, że Radio 
Białystok wzięło tę biografię. Rozmawiałem z preze-
sem Radia Białystok, który powiedział, że była duża 
dyskusja w samym radiu na ten temat, czy spróbować. 
Postanowili spróbować, przez parę tygodni poczytać tę 
biografię, i śledzą uważnie reakcje radiosłuchaczy na to. 
I będzie sporządzony z tego raport, który będzie ciekawy 
dla nas w znaczeniu szerszym. Na razie, jak twierdził 
prezes radia, nie spotyka się to z wyrazami krytyki, 
tylko uznania. No, jak mówię, ja wolałbym, żeby media 
raczej podciągały niż… Ale też proszę zrozumieć, że 
odbiorcy naprawdę również mają prawo do swojego 
głosu. Jak pan przewodniczący świetnie rozumie, teatr 
też nieraz stoi przed takimi dylematami, że musi czasem 
dać coś, co jest bardzo popularne, a może wolałby coś 
bardziej ambitnego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Waldemar Sługocki: Mogę, Panie 

Marszałku?)
Chce pan dopytać, tak?
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoki 

Senacie! 
Ja mam pytanie: czy nie uważa pan jednak, że 

istnieje jakaś korelacja pomiędzy wpływami z abo-
namentu a ofertą programową? Myślę m.in. o publi-
cystyce, która…

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Ja takiej korelacji nie wykluczam, tylko zwracam 

uwagę, że największy spadek wpływów z abonamen-
tu był za rządów Donald Tuska i rządów Platformy 
w mediach publicznych.

(Senator Waldemar Sługocki: No tak, ale proszę 
zwrócić uwagę…)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Jeżeli chodzi o misję, to ona jest określona w usta-
wie o radiofonii i telewizji publicznej. I tutaj nic się 
nie zmienia. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych 
nie zajmowała się w ogóle tą kwestią i nie zmieniła ro-
zumienia tej misji. To tyle, jeżeli chodzi o misję. I to, 
co było zapisane dla mediów, które do tej pory były 
nazywane publicznymi, i nadal zresztą jako spółki 
oddzielne są przecież mediami publicznymi… Rada 
Mediów Narodowych powstała jako pewien organ, 
który ma baczenie na działalność programową przede 
wszystkim tych spółek i ma też wpływ na obsadę 
personalną kierownictw tych spółek, ale tylko na 
szczeblu zarządów, nic poniżej. To określenie misji, 
jak mówię, nie uległo zmianie. Być może ze względu 
na uwagi rad programowych pewne akcenty mogą 
być w ramach tego określenia przesunięte. Na pewno 
większa uwaga jest poświęcona historii najnowszej, 
jak wynika z tego, co mogę oglądać, widzieć.

Jeżeli pan pyta o moją ocenę sfery programowej te-
lewizji publicznej, Panie Senatorze, to powiem, że, jak 
państwo wiecie i mogliście się przekonać z różnych 
moich wypowiedzi, ja dosyć krytycznie podchodzę do 
pewnych działań. Widzę pozytywy, duże pozytywy, 
ale widzę też, no, pewne przekraczanie granic, któ-
rych ja osobiście wolałbym nie przekraczać, i dotyczy 
to choćby osławionej sprawy disco polo. Oczywiście 
miłośnicy disco polo też płacą abonament, więc pro-
szę zrozumieć, że również mają, jako odbiorcy, prawo 
do tego, żeby pewne elementy tej kultury bardzo po-
pularnej były w mediach publicznych, narodowych. 
Nie możemy zrobić z tego tylko przekazu elitarnego, 
ponieważ całe społeczeństwo płaci abonament i całe 
społeczeństwo ma prawo uzyskiwać pewne treści, 
które aprobuje.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak widać z wpły-
wów…)

Proszę?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, nie…)
Nie, ale, Panie Przewodniczący, nie słyszałem…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, przepraszam…)
Przepraszam…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Społeczeństwo nie 

płaci, bo gdyby płaciło…)
(Senator Stanisław Kogut: Tusk nawoływał.)
Nie, ale zakładam, Panie Przewodniczący, że… 

Zakładam, Panie Przewodniczący, że usiłowania pana 
partii, żeby zdemontować system abonamentowy, już się 
właśnie skończyły, próbujemy go odbudować i wszyscy 
będą płacić, no więc… Ale wtedy też wszyscy będą 
wymagać i oceniać. No, to jest oczywiste. Chociaż moje 
osobiste zdanie jest takie, że media publiczne czy na-
rodowe powinny działać w taki sposób, żeby zawsze 
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(przewodniczący K. Czabański) przez Telewizję Polską podważana. Zostaną przepro-
wadzone badania na o wiele większej próbie, przez 
instytucje badawcze, podkreślam, niepolityczne, na 
o wiele większej próbie, bardziej, że tak powiem, 
oddającej strukturę polskiego społeczeństwa, również 
strukturę terytorialną. Gdzieś, jak myślę, na przeło-
mie roku będziemy takimi wynikami dysponować. 
Wtedy się okaże, jak jest naprawdę z oglądalnością, 
ale również ze słuchalnością Polskiego Radia. To 
jest drugi obszar taki bardzo budzący wątpliwości. 
Bo badania oglądalności robione przez Nielsena są 
oparte na telemetrii i można mieć zastrzeżenia co do 
próby, na której to jest badane, próby społecznej, ale 
co do samej techniki badania to nie, bo telemetria 
pokazuje rzeczywiste oglądanie. Choć, jak mówię, 
są zastrzeżenia co do próby. A w przypadku radia 
w ogóle nie ma audiometrii. Jest tylko badanie an-
kietowe, tzn. telefoniczne, pytania typu: jakiego ra-
dia słuchałeś ostatnio czy tam w ostatnim tygodniu 
itd. Jest to tak naprawdę badanie znajomości marki, 
a nie badanie słuchalności radia. Tak więc to nowe 
badanie, które będzie oparte nie na ankietach, tylko 
właśnie na tele- i audiometrii, ale i na dużej próbie 
społecznej, szerokiej, uwzględniającej całą struktu-
rę polskiego społeczeństwa, będzie bardzo ciekawe 
również ze względu na wyniki radiowe. Zwłaszcza 
że Komitet Badań Radiowych, który do tej pory ste-
ruje badaniami ankietowymi, to jest przedsięwzięcie 
prywatne komercyjnych spółek radiowych. A skoro 
tak, to przepraszam, ale już na przykładzie radia wi-
dać, że to same komercyjne spółki radiowe, które są 
zainteresowane wynikami, bo od tego zależy podział 
tortu reklamowego, de facto określają to, jak wygląda 
słuchalność na rynku radiowym. To jest chore jakby 
z założenia. Ale, jak mówię, poczekajmy na sprawdze-
nie tego, wtedy będziemy wiedzieli coś więcej. Mogę 
tylko powtórzyć to, co już mówiłem: nie ma lepszego 
argumentu na rzecz mediów narodowych czy mediów 
publicznych niż program, który oferują odbiorcom, 
czyli jakość tego programu itd., itd.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zapisuję to sobie.)
Ja, dopóki będę szefem Rady Mediów Narodowych, 

będę wbijał im tę tezę do głowy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, a później pan senator 

Libicki.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący, uczestni-

czyłam w posiedzeniu komisji kultury, na którym 
przyjmowaliśmy sprawozdanie Rady Mediów 
Narodowych i Krajowej Rady, i dostrzegłam, jeśli 

Panie Senatorze, to w tym…
(Senator Waldemar Sługocki: Zgoda, ale ja nie 

kwestionuję, jak pan…)
W tym sensie… Tylko wie pan, jak system jest 

zdemontowany… Ja przepraszam, najpierw odpo-
wiedziałem politycznie, a teraz może odpowiem 
merytorycznie. Jak system abonamentowy został 
zdemontowany, nad czym bardzo bolałem… I jesz-
cze jako urzędujący prezes Polskiego Radia wystoso-
wałem do urzędującego wówczas premiera Donalda 
Tuska, który wzywał do niepłacenia abonamentu, list 
otwarty sugerujący, że to jest takie niszczenie mediów 
publicznych, że trzeba by za to odpowiedzieć przed 
Trybunałem Stanu. I nie bałem się tego zrobić…

(Senator Waldemar Sługocki: Panie…)
…mimo premiera i mimo tego, że byłem wówczas 

szefem radia. I ponieważ ten system został, niestety, 
zdemontowany, to odrodzenie tego systemu jest sprawą 
bardzo trudną. Z tego wynikają zapewne te kłopoty, na 
które wskazał senator Rulewski, z przygotowaniem od-
powiedniej ustawy. Oczywiście, jeżeli chodzi o projekt, 
który powstawał pod moim kierownictwem, to niewąt-
pliwie zakończyło się to niepowodzeniem, nie ma co 
ukrywać, bo takie są fakty. Ale też materia jest bardzo 
trudna. I w tym sensie się z panem zgadzam, że – i to cały 
czas tłumaczę szefom publicznym – nie ma co robić akcji 
promocyjnych typu reklamy, wezwania: płaćcie abona-
ment. Najbardziej do abonamentu będzie przekonywać 
program, jaki oferują media publiczne, i to, co w ogóle 
oferują za ten abonament. Pełna zgoda, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Ostatnia kwestia, jeśli pan marszałek pozwoli, 

króciutko, też w tym kontekście…
Panie Ministrze, ale nie widzi pan też relacji pomię-

dzy oglądalnością a chociażby zlecaniem przez sektor 
prywatny reklam? Myślę tu o reklamodawcach. Proszę 
zwrócić uwagę, że jednak pomimo tego, co pan po-
wiedział w tym wymiarze politycznym, to oglądalność 
telewizji publicznej… Telewizja publiczna generalnie 
dominowała, jeżeli chodzi o wiadomości, programy 
publicystyczne, „Teleexpress” etc. Dzisiaj oglądalność 
tych programów spada na łeb, na szyję. Jak rozumiem, 
rynek reklamodawców też się kurczy w tym kontekście. 
Czy nie obawiacie się państwo, że z jednej strony brak 
wpływów od reklamodawców, a z drugiej strony też pro-
blem ze ściągalnością abonamentu… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o informacje na temat spadku oglą-

dalności, to zwracam uwagę, że ich wiarygodność jest 
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(senator B. Zdrojewska) Sama pani zastrzegła, że to jest pani opinia. 
Wszystkie opinie, jak wiadomo, są dozwolone. Nie 
będę polemizował z opiniami. A co do faktów, to… 
Ja mam inną opinię niż pani, więc… A co do fak-
tów, jeżeli chodzi o uprawnienia kontrole, to ustawa 
oraz statut spółki, w tym wypadku Telewizji Polskiej, 
przewidują konieczność dostarczania Radzie Mediów 
Narodowych szeregu informacji, sprawozdań, w tym 
informacji typu głównie finansowego – nie tylko ta-
kich, ale głównie typu finansowego – a więc takie 
informacje i sprawozdania dostajemy. One są dostęp-
ne wszystkim członkom Rady Mediów Narodowych. 
A, jak państwo wiecie, w tym 5-osobowym składzie 
jest też 2 przedstawicieli klubów opozycyjnych – 
Platformy Obywatelskiej i Kukiz’15…

(Senator Mieczysław Augustyn: O!)
Nie wiem, Panie Senatorze, czemu się to panu nie 

podoba, ale tak jest, są tam przedstawiciele…
(Senator Mieczysław Augustyn: Silna opozycja.)
…klubów opozycyjnych i mają dostęp do tych 

wszystkich informacji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zrobiło to na nas 

wrażenie.)
I to jest wyraźny postęp w stosunku do tego, co 

było, Panie Senatorze. Jest to duży postęp, ponie-
waż do tej pory opozycja nie miała żadnego miejsca 
w ciałach nadzorujących media publiczne, oczywiście 
poza SLD, i nie miała dostępu do żadnych informacji 
z tych mediów. A więc jest to, Panie Senatorze, jednak 
postęp. Ja będę się upierał przy swoim…

(Senator Jerzy Fedorowicz: SLD był w Krajowej 
Radzie.)

Proszę?
(Senator Jerzy Fedorowicz: A to była opozycja.)
To właśnie mówię: z wyjątkiem SLD. Panie 

Przewodniczący, właśnie to zaznaczyłem. Była 
to dosyć dziwna opozycja, która trwała w koali-
cji z Platformą i z PSL, jeśli chodzi o media pu-
bliczne, przez lat kilkanaście – a przedtem z Unią 
Demokratyczną i z Unią Wolności, kiedy nie było 
Platformy Obywatelskiej. To sojusznik bardzo wy-
próbowany – niezależnie od koalicji rządowej, tj. od 
tego, czy w niej był, czy nie. Była koalicja medialna 
tak sformowana i ona nie dopuszczała innych grup 
politycznych do wiedzy, do wiedzy o mediach pu-
blicznych, już nie mówię tu o miejscach w ciałach 
nadzorujących. Tak było, ale oczywiście możecie 
państwo mieć swoją opinię, czy tu dobra zmiana na-
stąpiła, czy niedobra. Moim zdaniem dobra, ponieważ 
po raz pierwszy opozycja, kluby opozycyjne mają 
prawem zagwarantowane miejsce w Radzie Mediów 
Narodowych, czyli mają wgląd w media publiczne.

Skoro pani pyta, Pani Senator, czy to są już 
media narodowe, czy jeszcze publiczne, czy to 
jest proces dochodzenia, to ja mogę pani odpo-
wiedzieć w ten sposób: ustawa o Radzie Mediów 

chodzi o członków Rady Mediów Narodowych, coś, 
co… To jest mój osobisty odbiór. Otóż dostrzegłam 
pewne zakłopotanie w udzielaniu odpowiedzi na 
pytania, pewien żal o to, jak mały jest zakres kom-
petencji Rady Mediów Narodowych, jak mały jest 
w ogóle wpływ państwa na cokolwiek, co się dzieje 
w tej chwili w telewizji. Takie odniosłam wrażenie. 
I dlatego chciałabym panu, jako przewodniczącemu, 
zadać kilka pytań.

Pierwsza sprawa: czy to, co mamy w tej chwili 
w Polsce, to są media narodowe? Czyli ten cel, któ-
ry był przedstawiany i który tak nazwaliśmy, mamy 
już osiągnięty? Czy mamy te media narodowe, czy 
dochodzimy do mediów narodowych, czy też jest to 
jakiś abstrakt, niedosiężny wzór, do którego będzie-
my dochodzili przez lata? Pytam, bo to jest tak jak 
z tym wstawaniem z kolan, tzn. wstajemy, wstajemy 
i jeszcze jakoś nie wstaliśmy.

Druga sprawa, o którą chciałabym zapytać. 
Państwo macie bardzo niewielkie uprawnienia, ale 
zorganizowaliście m.in. konkurs na prezesa rady 
radiofonii i, jak rozumiem, państwo odpowiadacie 
za tego prezesa. Moim zdaniem… Pan przed chwilą 
powiedział o tym, jak było źle w telewizji w czasach 
Platformy Obywatelskiej, a ja uważam, że obecnie 
mamy najgorszego prezesa polskiej telewizji, który 
kompletnie zdemontował nie tylko system telewizji, 
ale również program, bo za tego prezesa program jest 
tak nieznośny, tak stronniczy, jeśli chodzi o informa-
cje, i na tak słabym poziomie, jeśli chodzi o wkład 
edukacyjny czy wkład rozrywkowy, że tego po prostu 
nie da się oglądać, o czym świadczy fakt, że publicz-
ność odchodzi od telewizji publicznej i jest tu krzywa 
spadająca.

Może jeszcze będę miała jakieś pytanie, ale prosi-
łabym, żeby pan na razie do tego się odniósł, czyli do 
kwestii mediów narodowych – czy już je mamy, czy 
nie mamy – i do drugiej sprawy, dotyczącej prezesa, 
bo państwo za niego odpowiadacie. Proszę przybli-
żyć to, czy nie było lepszych ludzi, czy tylko taki 
mieliście państwo wybór i dlaczego pan Kurski jest 
prezesem telewizji.

I trzecia sprawa, choć później będę o to pyta-
ła, dopytywała w związku z tą bezradnością… To 
jaki państwo macie w tej chwili wpływ, jeśli chodzi 
o uprawnienia kontrolne? Bo ja w sprawozdaniu nie 
znalazłam nic na temat tego, co państwo zrobiliście 
w zakresie kontrolnym. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Mogę, Panie Marszałku?
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(przewodniczący K. Czabański) Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Myślę, że nie jestem w stanie pani przekonać, Pani 
Senator, ale się postaram.

Otóż, już mówiłem o tym, że informacje na temat 
spraw finansowych tych spółek, odpowiedzi na nasze 
pytania dotyczące spraw personalnych lub programo-
wych, które się pojawiają w poszczególnych mediach, 
odpowiedzi na to są materiałem i są też formą kontroli. 
No, jest to oczywiste, ponieważ do tego mają też dostęp 
wszyscy członkowie Rady Mediów Narodowych. To 
nie jest tak, że ja coś mogę zamieść pod dywan, bo coś 
jest niewygodne. Nie. To jest wiedza ogólnodostępna 
i ona może być wykorzystywana publicznie i jest wy-
korzystywana, choćby w wypowiedziach członka Rady 
Mediów Narodowych, pana Brauna, który najczęściej 
przedstawia inny punkt widzenia niż mój na różne spra-
wy, które się dzieją w mediach publicznych. A odbiorca 
może ocenić wagę argumentów, zobaczyć, co jest na 
ekranie czy w eterze, i ocenić, kto z nas ma rację czy 
nie ma racji itd. I przecież to samo w sobie jest dobre.

Więc skoro pani mówi o tym, żebym panią przeko-
nał, że mamy uprawnienia kontrolne, to ja chciałbym 
powiedzieć, że nawet trochę wykraczamy poza zapisy 
ustawy, bo np. w ustawie nie ma konkursów na ob-
sadę, a konkursy są jawne. Przypominam, że po raz 
pierwszy konkursy były jawne, dostępne na żywo, na 
bieżąco w internecie, każdy mógł obejrzeć wszystkich 
kandydatów. Cała faza przesłuchań była dostępna, nie 
było wyłączeń. Konkurs dobiegł końca i państwo sami 
mogli ocenić, czy w konkursie telewizyjnym wygrał 
najlepszy ze startujących kandydatów, czy nie. Państwo 
sami mogli ocenić, czy w konkursie radiowym wygrał 
najlepszy ze startujących kandydatów, czy nie.

Przedtem, kiedy rady nadzorcze organizowały 
ten konkurs, to – o ile dobrze pamiętam – konkurs 
radiowy został przez Krajową Radę w części unie-
ważniony.

Takie były transparentność i demokratyczny sys-
tem konkursowy.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wszyscy widzieli.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak…)
Nie, ale ja mówię… Ale wszyscy widzieli, jak 

żeście unieważniali konkurs radiowy…
(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę do nas nie 

mówić „żeście”.)
(Rozmowy na sali)
…a tutaj nic nie było unieważnione, wszystko było 

na oczach…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki, później pan senator Klich.

Narodowych nie przekształciła mediów publicz-
nych, tylko na razie zgrupowała 3 media głów-
ne, czyli radio, telewizje i PAP, niejako w jednej 
grupie, która jest pod nadzorem merytorycznym 
i personalnym, jeśli chodzi o zarządy, Rady 
Mediów Narodowych. I w tym sensie jest to krok 
w tę stronę, w tym kierunku. Jeżeli chodzi o nad-
zór merytoryczny czy o monitoring merytorycz-
ny, to my ten monitoring merytoryczny chcemy 
prowadzić i będziemy go prowadzić przy pomocy 
nowo powołanych w tym roku rad programowych 
w poszczególnych stacjach medialnych. Jesienią 
prawdopodobnie będziemy zbierać od nich pierw-
sze oceny tego, jak wygląda realizacja misji w po-
szczególnych spółkach medialnych.

Ja nie chcę się opierać na wyrywkowym słucha-
niu… Bo czy to państwo, czy ja, czy ktoś przypad-
kowo…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo, ja mam włączony telefon 

ze względu na głosowania w Sejmie. Przepraszam, 
Szanowni Państwo.

Ja nie chcę się opierać na wyrywkowych informa-
cjach, takich, że ktoś z nas włączy telewizor czy włą-
czy radio i trafi na jakąś jedną audycję… A przecież te 
media nadają często 24 godziny na dobę. Więc trzeba 
mieć rzetelny monitoring, żeby rzeczywiście można 
było ocenić, jak one pracują. Po zrobieniu tego moni-
toringu przez poszczególne rady programowe będzie-
my w tej mierze mądrzejsi. Krajowa Rada też prowa-
dzi pewien monitoring. Rada Mediów Narodowych 
nie ma ani środków, ani możliwości, żeby prowadzić 
osobny monitoring, zresztą w tej sytuacji, gdy robią 
to rady programowe i Krajowa Rada, nie ma takiej 
potrzeby. Dziękuję.

Senator Barbara Zdrojewska:
Jeśli można, to tylko dopytam.
Proszę sprecyzować… Państwo w zasadzie nie 

macie żadnych kompetencji, moim zdaniem, i stąd 
było to pytanie, ale macie państwo jakieś kompe-
tencje kontrolne plus konkursy, prawda? I chyba 
zgodzi się pan, że… Proszę mi powiedzieć, czy 
te kompetencje są iluzoryczne i do niczego nie 
prowadzą, bo państwo… Myśmy bardzo kryty-
kowali tę ustawę, że ona jest zupełnie do niczego 
niepotrzebna. Proszę mnie przekonać, że ona była 
w ogóle do czegokolwiek potrzebna np. tym, że 
pan opowie, w jaki sposób państwo realizujecie 
ustawowe kontrolne kompetencje Rady Mediów 
Narodowych, jeśli chodzi o przedmiot waszego 
działania. Bardzo proszę. Proszę podać jakieś przy-
kłady chociaż. Dziękuję.
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rynku wszystkich podmiotów medialnych. Tak więc 
jeżeli pan tak to zrozumiał, to prostuję, że czegoś 
takiego ani nie uważam, ani nie twierdziłem, być 
może pan źle zrozumiał, może ja się nieprecyzyjnie 
wyraziłem.

Jeżeli chodzi o tę nowelę grudniową zakwestio-
nowaną przez Trybunał Konstytucyjny, to ona nie 
dotyczyła Rady Mediów Narodowych, bo ona wtedy 
nie istniała, nowela nie wypowiadała się w sprawie 
Rady Mediów Narodowych, tylko wypowiadała się 
w sprawie przeniesienia kompetencji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji na rzecz ministra skarbu pań-
stwa. I to trybunał zakwestionował. Moim zdaniem 
to przeniesienie kompetencji było tylko czasowe, tak 
jak to zresztą mówiliśmy od początku, i oczywiście 
nie do utrzymania na dłuższą metę, co też zostało 
zmienione ustawą o Radzie Mediów Narodowych 
w sierpniu… w lipcu ubiegłego roku.

Teraz proszę przypomnieć mi następne… 
Przepraszam, ale ja nie zanotowałem…

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Przewodniczący, ja oczywiście wiem, że 

po drodze te kompetencje miał chwilowo minister 
skarbu, ale te kompetencje w istocie trafiły do Rady 
Mediów Narodowych i to Rada Mediów…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Ale nie było Rady Mediów… 
A, że później trafiły? W tej ustawie? To tak.)

Tak jest. I to w moim pytaniu miało o tyle zna-
czenie, że pytałem pana przewodniczącego o kształ-
towanie organów spółek medialnych…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Tylko chciałem…)

…w tym rad programowych, w których nie ma 
miejsca dla przedstawicieli…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: A tak, rady programowe…)

…organizacji pozarządowych.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Z tym, że jedna uwaga. Trybunał nie wypowia-

dał się w sprawie Rady Mediów Narodowych, więc 
proszę wziąć to…

(Senator Sławomir Rybicki: Zgoda, że się nie 
wypowiadał, wypowiadał się o niekonstytucyjności 
ustawy o…)

O przeniesieniu tych kompetencji na ministra skar-
bu. A jeżeli chodzi o…

(Senator Sławomir Rybicki: Tak jest.)
…Radę Mediów Narodowych, to nie wiadomo, jak 

trybunał by się wypowiedział w momencie, kiedy ta 

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku…
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Panie Marszałku…)
Panie Przewodniczący, na początek polemicznie 

z pana wypowiedzią dotyczącą premiera Donalda 
Tuska… Gdy ten wypowiadał się – jak sobie przypo-
minam – w kwestii abonamentu i jego celowości, sen-
sowności, to nie był jeszcze premierem, a w okresie 
premierostwa, krytykując samo rozwiązanie, wska-
zywał na konieczność finansowania mediów publicz-
nych, tylko może inną metodą, z budżetu państwa. 
To w ramach polemiki.

A jeżeli chodzi o wpływy z abonamentu i przypi-
sywanie tego spadku wyłącznie Donaldowi Tuskowi, 
to chciałbym zwrócić pana uwagę na wypowiedź 
premiera Glińskiego, który mówił o możliwej aboli-
cji wobec niepłacących abonamentu. To też pewnie 
rzutuje na wpłaty abonamentowe.

Przejdę do pytań. Mam 2 pytania. Panie 
Przewodniczący, dlaczego pan uważa… Bo cytując 
sprawozdanie, które pan firmuje, powiedział pan czy 
też formułuje pan taką tezę, że ład medialny powinien 
opierać się na mediach narodowych czy mediach pu-
blicznych, a przecież podstawą demokratycznego ładu 
medialnego jest niezależność wszystkich mediów, 
pluralizm i swoboda wszystkich mediów: i prywat-
nych, i publicznych, i społecznych. Dlaczego pan tak 
uważa?

A druga kwestia dotyczy kształtowania organów 
mediów publicznych, w tym rad programowych. To 
jest kompetencja rady, choć przypomnę, że Trybunał 
Konstytucyjny w grudniu ubiegłego roku zakwestio-
nował nowelę ustawy o radiofonii i telewizji w tym 
zakresie, w którym kompetencje kształtowania rad 
należące do Krajowej Rady przekazuje ona Radzie 
Mediów Narodowych. Ta kwestia została przez try-
bunał w wyroku opisana jako niekonstytucyjna. No, 
mimo to zapytam pana przewodniczącego, czy to 
prawda, że w radach programowych mediów publicz-
nych nie znalazła się żadna osoba, która reprezentu-
je organizacje pozarządowe, co w przeszłości było 
oczywistą praktyką, choć wiemy, że w tych radach 
znajdują się działacze polityczni, nawet ministrowie, 
tak jak w radzie Telewizji Polonia. Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, muszę zacząć od sprostowań. 

Otóż tak zwana… To znaczy ja nie mówiłem o ładzie 
medialnym w tym znaczeniu, że to ma dotyczyć całe-
go rynku. Bo ja się z panem zgadzam, jest oczywiste, 
że ład medialny oznacza wolność działania na tym 
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(przewodniczący K. Czabański) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich, a później pan senator Czarnobaj.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan użył sformułowania, po-

wiedział o tym, że Krajowa Rada, że Rada Mediów 
Narodowych jest notariuszem, ale…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: W tej sprawie.)

…w tych kwestiach, ale jej zasadniczą rolą jest 
to, do czego pan się odwołał na samym początku, 
czyli funkcja kontrolna. Załamało się wiele z tych 
standardów, które wprowadzaliśmy po 1989 r. Pan 
przez dłuższy czas się tymi sprawami zajmuje, ja 
tylko przez 2 lata z nadania Solidarności robiłem 
porządek w krakowskim ośrodku telewizji jako szef 
działu informacji, tak żeby wprowadzić tam zasady 
obiektywizmu dziennikarskiego. Ten obiektywizm 
dziennikarski w telewizji publicznej, zwłaszcza 
w programach informacyjnych, zwłaszcza w trze-
cim kanale telewizji, niestety posypał się domek 
z kart. Jak pan ocenia sytuację, bardzo precyzyjną 
sytuację, w której to dziennikarze i redaktorzy TVP3 
oraz programów informacyjnych telewizji publicznej 
angażują się politycznie i wyrażają publicznie swo-
je polityczne poglądy, co za naszych czasów, kiedy 
przejmowaliśmy telewizję od komunistów, było po 
prostu niewyobrażalne? Jak pan to ocenia?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, jak pan zauważył – dziękuję za 

to, że pan to zauważył – wiele lat zajmuję się mediami. 
Sytuacja, jaka była przez wiele lat w tych mediach, 
w której wszystkie telewizje – skoncentrujmy się na 
telewizjach – to jest TVN, Polsat i TVP, miały tę 
samą narrację polityczną i ten sam przekaz, była sy-
tuacją moim zdaniem niezdrową. W tej chwili nie ma 
tej jednolitości przekazu, co samo w sobie uważam 
za dobre, niezależnie od wielu błędów, które mogą 
być popełniane i po stronie mediów komercyjnych, 
i po stronie mediów publicznych. Ta moja generalna 
ocena nie wyklucza tego, że różne zachowania czy 
różne programy możemy i powinniśmy oceniać nader 
krytycznie, a z pewnymi zjawiskami walczyć czy im 
przeciwdziałać. Generalnie rzecz biorąc, sytuację, 
kiedy na rynku medialnym mamy do czynienia z róż-
nymi narracjami telewizyjnymi, uważam za dobrą.

(Senator Bogdan Klich: Nie o to pytałem, Panie 
Ministrze.)

rada jest sformowana i z kandydatów obozu władzy, 
i z kandydatów obozu opozycji. Nie wiem, no ale tego 
nie przesądzamy.

Jeżeli chodzi o kompetencje Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, to dbanie o interes publicz-
ny, bo na tym się opiera to rozumowanie trybunału, 
w tych mediach nie oznacza konieczności wyłaniania 
władz tych mediów. To już nie wynika z konstytucji. 
Bo ten zapis o dbaniu o interes publiczny w mediach 
wynika z zapisów konstytucyjnych i uprawnień kon-
stytucyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Ale gdyby iść tokiem takiego rozumowania, że z tego 
wynika prawo do powoływania władz, to dlaczego 
nie do powoływania władz mediów komercyjnych? 
Bo przecież mowa jest o interesie publicznym na 
całym rynku medialnym, a nie tylko w mediach 
publicznych.

A jeżeli chodzi o rady programowe, Panie 
Senatorze, to tutaj jest taki sam system, jaki był za-
wsze stosowany, tzn. od początku istnienia ustawy 
o radiofonii, że 2/3 miejsc w radach programowych 
jest zapełnianych niejako z urzędu przez kandy-
datów klubów parlamentarnych według pewnego 
parytetu, w zależności od wielkości klubu. To 2/3 
miejsc, a rady programowe są 15-osobowe… Tak 
więc tutaj mamy pewien parytet zróżnicowania 
politycznego w składzie rady. 1/3 była wcześniej 
ustanawiana… Krajowa Rada czy w tej chwili Rada 
Mediów w sprawie tych 2/3 jest tylko notariuszem, 
który podpisuje wskazania klubów parlamentar-
nych. 1/3 miejsc była kiedyś obsadzana przez 
Krajową Radę, a w tej chwili jest obsadzana przez 
Radę Mediów Narodowych. Tam są przedstawiciele 
z rekomendacjami różnych stowarzyszeń społecz-
nych, nie politycznych, ale społecznych. Więc ja nie 
rozumiem… 5 miejsc jest obsadzane według tych 
wskazań. Skąd są ci ludzie, członkowie rady, jest 
jawne, bo te rekomendacje są ujawnione. Tak więc 
nie wiem, skąd pana przekonanie, Panie Senatorze, 
że…

(Senator Sławomir Rybicki: Po ocenie skutków…)
Proszę?
(Senator Sławomir Rybicki: Po ocenie skutków.)
Nie, nie, nie. Jeżeli pan mówi o tym, że pani po-

seł jest w Radzie Programowej Telewizji Polskiej… 
Pani poseł jest z rekomendacji własnego klu-
bu poselskiego w ramach tych 2/3 obsadzanych 
przez kluby. Ja sam byłem w Radzie Programowej 
Polskiego Radia w poprzedniej kadencji tej rady 
programowej i miałem zaszczyt, nie będąc po-
słem ani politykiem, zasiadać tam np. obok pana 
Rafała Grupińskiego skierowanego tam przez klub 
Platformy Obywatelskiej. Ja nie widzę żadnej zmia-
ny w tym powoływaniu.
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(przewodniczący K. Czabański) nictwo. Tak jak kierownictwo TVN i Polsatu od tej 
odpowiedzialności zwolnione być nie może – a jak 
jest u nich ze standardami, to nie raz mogliśmy obser-
wować – tak samo za działania w telewizji publicznej 
odpowiada zarząd, odpowiadają dyrektorzy czy sze-
fowie redakcji. My jako Rada Mediów Narodowych 
możemy obserwować pewne głębsze procesy i ewen-
tualnie interweniować w konkretnych sprawach, co 
też się przecież, jak pan senator wie, zdarzało już 
z mojej strony. Wysyłałem listy z pytaniami do sze-
fów mediów, też w bardzo konkretnych sprawach 
personalnych, ale generalnie to oni odpowiadają za 
jakość programów.

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

Fedorowicz.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Do zadań, 

które Rada Mediów Narodowych ma do zrealizowa-
nia, należy m.in., tak jak jest tu napisane, określenie 
strategii wspólnych działań dla mediów narodowych 
i zapewnienie rzetelności ich pracy. 

Czy mógłby pan przewodniczący powiedzieć mi, 
na czym polegała przez te pół roku państwa praca 
zmierzająca do tego, aby zapewnić rzetelność pra-
cy polskich mediów narodowych? To jest pierwsze 
pytanie.

I druga, drobna kwestia. Panie Przewodniczący, 
mam takie pytanie: czy mógłby pan ujawnić kulisy… 
Bo zawsze atrakcyjne jest to, co dotyczy spraw perso-
nalnych. Jak to się stało, że rano zwolniliście państwo 
pana prezesa Kurskiego, a później… Nie wiem, kto na 
państwa wpłynął. Czy zrobiliście to z własnej inicja-
tywy? Bo za chwilę znowu był prezesem. Prosiłbym, 
żeby pan, tak w ramach jawności, przedstawił ku-
lisy tej superciekawej sytuacji, która powinna być 
opisywana jako przykład transparentności wyboru 
prezesa polskiej telewizji, telewizji narodowej, jako 
akademicki przykład, jak należy działać w zakresie 
wyborów prezesów spółek publicznych, a szczególnie 
w przypadku mediów. Czy mógłby pan ujawnić te 
kulisy? Na tyle oczywiście, na ile pan może.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No i o uczuciach, jakie 
towarzyszą…)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Nie mam nic do ukrycia, Panie Senatorze. 

Przypominam, że pan prezes Kurski startował w kon-

Pytał pan… Pan chce, żebym ja ocenił…
(Senator Bogdan Klich: O konkretny standard…)
Pan chce, żebym ja ocenił konkretnego dzienni-

karza czy program.
(Senator Bogdan Klich: Nie. Ja chcę prosić…)
Nie, tego nie będę robił…
(Senator Bogdan Klich: …o ocenę zjawiska.)
…bo to byłoby… Później byście państwo mieli 

do mnie pretensje, że się wtrącam w niezależność 
dziennikarską.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, jeśli 
można ad vocem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Ja nie oczekuję od pana, Panie Ministrze, oceny 

konkretnego dziennikarza. Oczekuję…
(Senator Czesław Ryszka: Wy to macie standardy.)
Proszę pana, pytam pana o to, jak pan ocenia za-

łamanie się standardów w TVP3 oraz w programach 
informacyjnych telewizji publicznej, w których dzien-
nikarze, którzy nie mają prawa do tego, żeby publicz-
nie obnosić się ze swoimi poglądami…

(Senator Czesław Ryszka: Wy macie standardy…)
…jednak się z nimi obnoszą. I mogę podać kil-

ka przykładów, ale to nie o przykłady chodzi, tylko 
o standard jako taki.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Powtórzę: jeżeli chodzi o przekaz medialny te-

lewizji dotyczący – w tym pana pytaniu była taka 
sugestia zawarta – przede wszystkim tej warstwy 
politycznej, publicystycznej, to ja uważam zmianę 
polegającą na tym, że jest zróżnicowanie racji, za 
korzystną dla odbiorcy, który może sobie porównać 
i ocenić jakość argumentów.

Jeżeli chodzi o łamanie standardów przez indywi-
dualnych dziennikarzy czy o zachowania w poszcze-
gólnych programach – zachowania, które nie powinny 
mieć miejsca ze strony dziennikarza – to zgadzam 
się, że one powinny być przez przełożonych takiego 
dziennikarza korygowane. Powinno się mu zwrócić 
uwagę. I żeby nie było tak, że… Proszę nie rozumieć 
tego tak, że odpycham trochę od siebie te sprawy, ale 
pragnę też zwrócić uwagę, że za wszystkie działania, 
w tym działania programowe, za konkretne audycje 
i za zachowania dziennikarzy odpowiada kierow-
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(przewodniczący K. Czabański) Elementem tej rzetelności… Jak mówiłem, za 
jakość programu opowiadają dyrekcje, zarządy itd. 
Instrumenty sprawdzania tej rzetelności ze strony 
Rady Mediów Narodowych są w tej chwili 3. W ubie-
głym roku były one częściowo używane. Jeden z nich 
to konkursy na obsadę prezesów tych spółek. Jak 
mówiłem, w telewizji się to już dokonało. W radiu 
zaczęło się w ubiegłym roku, a dokonało się w tym 
roku. Drugim elementem były wystąpienia w spra-
wach, które budziły jakieś emocje medialne – wy-
stąpienia z prośbą o wyjaśnienia, kierowane do za-
rządów, do szefów tych spółek. I to jest niewątpliwie 
element wpływający na rzetelność działania, bo te 
spółki wiedzą, że są obserwowane i że pewne rze-
czy, które mogą być odbierane jako nierzetelność, są 
badane i wyjaśniane. A trzeci element, który w ubie-
głym roku jeszcze nie miał zastosowania, ale który 
stosujemy w tym roku, to monitoring wykonywania 
misji prowadzony m.in. przez rady programowe tych 
spółek. Dopiero jesienią będziemy znali pierwsze 
efekty. Znajdzie się to niewątpliwie w sprawozdaniu 
za rok 2017.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
jeszcze tylko jedno pytanie.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: A pan Fedorowicz?)

Senator Leszek Czarnobaj:

Jeśli można, Panie Ministrze, chciałbym o coś 
prosić, tak żebym już drugi raz w tej samej…

(Rozmowy na sali)
Waldek, proszę cię.
…Sprawie nie zabierał głosu. Czy mógłby pan 

minister na piśmie – bo ja rozumiem, że pan mini-
ster przecież nie musi tego pamiętać – przekazać 
nam wszystkie wystąpienia do spółek o wyjaśnienia 
w sprawach budzących wątpliwości? Da nam to obraz 
tego, w jakich sprawach upominaliście się państwo 
o tę rzetelność pracy mediów narodowych.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Panie Senatorze, to są sprawy jawne, więc oczy-
wiście nie ma tu żadnej tajemnicy.

(Senator Leszek Czarnobaj: No, dobrze.)
Jeżeli taka będzie wola Senatu i pan marszałek 

się o to zwróci, to oczywiście dostarczymy taką in-
formację, ale ta informacja jest już dostępna wszyst-
kim członkom Rady Mediów Narodowych, również 
członkom będącym przedstawicielami Platformy 
Obywatelskiej i Kukiz’15. No ale oczywiście jeże-
li pan marszałek się o to zwróci, to ją, rzecz jasna, 
dostarczymy.

kursie jako prezes odwołany. Ta decyzja nie uległa 
zmianie. Był tylko wyznaczony czas realizacji tej 
decyzji. Startował on z pozycji odwołanego prezesa, 
co na pewno nie ułatwiało mu startu w konkursie. 
Niewątpliwie miał gorszą pozycję od innych uczest-
ników konkursu, a państwo sami mogli to ocenić. 
W mojej osobistej ocenie spośród kandydatów startu-
jących w konkursie prezes Kurski wypadł najlepiej… 
(poruszenie na sali) …i w sposób transparentny wy-
grał ten konkurs. Wszyscy mogli oglądać wystąpienia 
kandydatów i je ocenić. Jeżeli państwo mieliście inne-
go faworyta, to proszę to uargumentować i wskazać, 
kto był tym innym faworytem, bo ja jako człowiek 
mediów od wielu, wielu lat byłem nawet zaskoczony 
tym, że miał on tak słabych konkurentów w tym kon-
kursie. Stwierdzam to z przykrością. Lepiej by było, 
gdyby poziom konkurentów był wyższy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: …Nie wystartował.)
A poza tymi kulisami spytał pan…
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz: jednym 

z głównych zadań rady, którą pan minister kieruje, 
jest zapewnienie…)

Aha, integracja…
(Senator Leszek Czarnobaj: Z tą integracją to daj-

my sobie spokój.)
Tak?

Senator Leszek Czarnobaj: 
Widać, jak państwo integrujecie media. Robicie 

to bardzo dobrze i to trzeba powiedzieć, ale chodzi 
mi o punkt, który mówi, że rolą pana jako osoby fir-
mującej radę czy też rolą całej rady jest zapewnienie 
rzetelności pracy mediów publicznych. Czy mógłby 
pan podać kilka przykładów, jak państwo przez te pół 
roku wpływaliście na tę rzetelność? Bo ta rzetelność 
jest duża i chciałbym się dowiedzieć, Panie Ministrze, 
co się robi, żeby osiągnąć taki wysoki stopień rzetel-
ności telewizji publicznej.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, pan oczywiście ironizuje, ale…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie…)
…ja odpowiem panu poważnie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, na-

prawdę mówię to z przekonaniem i z troską.)
Rozumiem.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze jest.)
Moje przekonanie jest…
(Senator Leszek Czarnobaj: Inne? No trudno.)
O taką wolność słowa m.in. walczyliśmy.
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(przewodniczący K. Czabański) Kolejne pytanie zada pan senator Fedorowicz, 
a później pan marszałek Borusewicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nauczyłem się od waszego byłego 

posła, pana Kamińskiego… Ja to panu puszczę i za 
chwilę będzie pytanie. A zobaczy to cała Polska, bo 
mamy kamery.

(Senator Jerzy Fedorowicz prezentuje nagranie 
wideo na telefonie komórkowym)

Proszę bardzo, to jest Kraków, spotkanie w nie-
dzielę o godzinie 15.00.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Kraków?)

W Krakowie, na rynku, senator Klich, wszystkie 
partie opozycyjne… Tu pokazuję panoramę. Ta pano-
rama pokazuje, że jest kilkanaście tysięcy widzów… 
No, nie chcę też przesadzić. Ale minimum 5 tysięcy. 
Ja nie oglądam oczywiście Trójki, bo tego programu 
oglądać się nie da, ale puściłem sobie i dowiedziałem 
się, że wtedy w Krakowie było kilkanaście osób, które 
właściwie nie miały nic do powiedzenia. Jak to się 
ma do tego, co pan mówi, żebyśmy płacili abonament 
– który ja płacę – że telewizja informacyjna, Trójka, 
uprawia propagandę dla jedynej rządzącej warstwy, 
czyli dla PiS? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, myśmy tu mieli 
spotkanie… Po raz pierwszy w historii demokracji 
w Polsce – jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić 
– minister przygotowujący ustawę przygotował ją dla 
siebie. Czy pan słyszał kiedykolwiek o takim przy-
padku? Ja zadałem panu pytanie – i ono jest w pro-
tokołach senackich, można do nich zajrzeć – czy pan 
obejmie funkcję szefa Rady Mediów Narodowych, 
ale pan oczywiście odpowiedział, że życie pokaże. 
Jak pan ocenia tego rodzaju działalność polityczną? 
Bo mnie się wydaje, że takie coś w historii polskiej 
demokracji po 1989 r. jeszcze się nie zdarzyło. Ja to 
nazywam kuriozum. Kuriozum – tłumaczę kolegom, 
którzy mogą tego słowa nie rozumieć – definiuje się 
tak: rzecz lub zjawisko osobliwe, budzące zdumienie 
swą niezwykłością lub dziwacznością. To tyle.

W sprawie pana Kurskiego… To już było, więc 
nie będę się nad tym więcej pastwił.

Aha, i ostatnia moja… To już w ramach polemiki. 
Jak pan wie, jestem człowiekiem Solidarności, ale też 
i teatru. To, co mają do zaproponowania szefowie me-
diów, redaktorzy naczelni… To od nich zależy kształ-
towanie gustów obywateli. Nie ma żadnego problemu 
na wolnym rynku, żeby coś takiego jak disco polo 
istniało. To jest piękny ruch, który jest skierowany do 
ludzi prostych, dla których muszą być proste sygnały, 
tekstowe itd. I jeżeli sieczkobrzęk jest szefem redakcji, 
to kieruje swój program do sieczkobrzęków – to jest 

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, jedna 
tylko uwaga. Ja oczywiście mogę wystąpić do pana 
posła z partii Kukiz’15…)

Nie, proszę bardzo. Jeśli pan marszałek…
(Senator Leszek Czarnobaj: Mamy to spotkanie po 

to, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości.)
Dobrze. Deklaruję, że jak pan marszałek wystąpi 

do Rady Mediów Narodowych, to oczywiście…
(Kazimierz Kleina: Senator.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Senator.)
(Senator Bogdan Klich: Senator o to występuje.)
To proszę, Panie Senatorze, wystąpić…
(Senator Leszek Czarnobaj: Właśnie występuję.)
…do mnie w tej sprawie i ja panu odpowiem na 

piśmie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, jesz-

cze raz chciałbym powiedzieć…)
Tak samo jak posłowie… Przepraszam, Panie 

Senatorze. Żebyśmy mieli jasność… Tak samo jak 
posłowie, nieraz chyba najbardziej, tak najobfi-
ciej…

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, czy 
może pan zwrócić uwagę panu ministrowi, powie-
dzieć, jaka jest procedura w tej sprawie? No, właśnie 
chciałbym powiedzieć…)

Ale ja wiem jaka jest procedura. Jeżeli pan senator 
wystąpi w tej sprawie, to ja odpowiem. Tak samo jak 
odpowiadam…

(Senator Leszek Czarnobaj: Po prostu...)
…na wystąpienia poselskie, które są do mnie kie-

rowane. Najwięcej koresponduję w sprawach medial-
nych z panem posłem Furgą. I oczywiście jestem do 
dyspozycji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Przewodniczący, jeżeli pan senator… Pan 

senator ma prawo w trakcie debaty poprosić o pisem-
ną odpowiedź.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Tak? To bardzo proszę.)

Tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, proszę…)
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Tylko ja bym prosił, żeby na 
podstawie protokołu…)

Tak, oczywiście, Kancelaria Senatu…
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: …żebym odpowiedział na to 
konkretne pytanie. Dobrze?)

Kancelaria o to zadba.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Żeby nie było, że omijam py-
tania czy że na nie nie odpowiadam.)
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(senator J. Fedorowicz) Tak że deklaruję, że tak samo jak sprawę, którą 
poruszył pan senator, tak samo będę wyjaśniał…

(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest raczej do…)
…do Krajowej Rady.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
To dziękuję, Panie Przewodniczący Kołodziejski, 

że pan się tym zajmie. W takim razie skoncentruje 
się na…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mnie teraz pana opi-
nia w tej sprawie satysfakcjonuje.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan przewodniczący Klich w trybie sprostowania.

Senator Bogdan Klich:
W trybie sprostowania, ponieważ moje nazwisko 

przez senatora Fedorowicza zostało wywołane…
(Głos z sali: Ale nieprzekręcone.)
…ale nieprzekręcone.
(Senator Bogdan Klich prezentuje fotografię na 

tablecie)
A to zdjęcie pokazuje, że na płycie rynku 

w Krakowie o godzinie 15.00, bo o tym mówimy, 
było ok. 10 tysięcy ludzi.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Ja zrozumiałem, co mówił pan 
senator. Tym się zajmie…)

Ok. 10 tysięcy ludzi. Senator Fedorowicz w swojej 
skromności zaniżył troszkę liczbę. To było ok.10 ty-
sięcy ludzi. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Literaturę senator 
Fedorowicz zna, ale matematykę…)

(Głos z sali: Panie Marszałku, czy są jeszcze jakieś 
pytania?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Niestety tak. Niestety bardzo dużo.
(Głos z sali: Ale śledzimy…)
Tak, ja cały czas śledzę.
Pan marszałek Borusewicz, później pan senator 

Augustyn.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, najpierw chcę powiedzieć, 

że ta definicja, na którą się powołał pan senator 
Fedorowicz, mówiąc, że to jest definicja kuriozum… 
Ja, Panie Senatorze, uważam – a troszkę się na teologii 
znam – że to jest definicja cudu. (Wesołość na sali)

(Głos z sali: Czego?)
Że to jest definicja cudu. Cudu w teologii. Taka 

jest definicja cudu.

słowo, które ja wymyśliłem, ale ono określa mniej 
więcej, o jakim poziomie mówimy. My, ludzie, którzy 
zajmujemy się na poważnie kulturą, jednak musi-
my jakoś kształtować gusta. Ja nie mam, broń Boże, 
nic przeciwko koledze Martyniukowi z Podlasia, ale 
przypominam, że istnieją specjalne programy disco 
polo w prawie każdej telewizji…

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, jest cały kanał 
z disco polo.)

Tak, jest taki kanał i można sobie ten kanał oglą-
dać. To oczywiście w ramach pewnej polemiki.

A teraz proszę łaskawie odpowiedzieć na pytania, 
które zadałem.  Łącznie z pytaniem o manipulację, 
której byłem świadkiem i której świadkami było wielu 
Polaków.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, zacznę od końca. Otóż tu nie ma 

między nami polemiki. Ja wyraźnie mówiłem, że też 
jestem za tym, żeby zawsze podnosić o oczko wyżej… 
Disco polo oczywiście może się znaleźć w mediach 
publicznych, ale na zasadzie kuriozum, o którym pan 
wspomniał w innym kontekście.

A teraz, przechodząc do tegoż kuriozum, o którym 
pan wspomniał, chciałbym podziękować za to, że pan 
uważa, że ja jestem w stanie przeprowadzić ustawę 
w Sejmie, ją przegłosować, wprowadzić w życie, uzy-
skać aprobatę Senatu i pana prezydenta. Otóż tak nie 
jest. To Sejm przegłosował tę ustawę, później Senat 
i pan prezydent podpisał. Tak że dziękuje za uznanie, 
ale to naprawdę nie jest tak, że ja napisałem ustawę 
dla siebie…

(Głosy z sali: A skąd!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Oczywiście, że nie.)
Przepraszam bardzo, ta ustawa była procedowana 

w Sejmie w komisjach.
A trzecia sprawa, o której pan powiedział… Panie 

Senatorze, Panie Przewodniczący, ja ją traktuję tak 
samo jak wypowiedź pana senatora przed chwi-
lą – jako rzecz do zbadania. Zresztą rozumiem, że 
Krajowa Rada, która prowadzi taki stały monitoring 
i ma rożne rzeczy, też się tym ewentualnie zajmie, 
jeśli tak pan przewodniczący… Tak, ja wiem, o czym 
pan mówi. Ja poproszę, Panie Senatorze, w ramach 
tego sprawdzania o ten materiał. Gdyby pan mi go 
przysłał mailem… A ja poproszę o link z TVP Info 
– bo tego, jak rozumiem, dotyczyło pana pytanie – 
do tej relacji. Tak? I wtedy będzie można porównać 
oba materiały.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, w trybie 
sprostowania.)
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(senator B. Borusewicz) Radę Mediów Narodowych, w radach nadzorczych, 
które na co dzień pełnią nadzór właścicielski nad tymi 
spółkami. I w sensie merytorycznym ja się z wystą-
pieniem ministra zgadzam. A jeśli chodzi o szczegóły, 
konkrety, o to, czy ten kandydat jest odpowiedni, to 
przecież każdy kandydat – chyba do tej pory 2 takie 
decyzje zapadły, o ile pamiętam, dotyczące właśnie 
Radia PiK i tzw. dużego radia – podlega niejako oce-
nie ze strony Rady Mediów Narodowych, oceniane 
są jego kwalifikacje, jego przygotowanie.

A odpowiadając na pana drugie pytanie, powiem, 
że to wszystko, co pan mówił, nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością.

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

Wcisła.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, dość ostro sprzeczaliśmy się wte-

dy, kiedy były tu omawiane te ustawy.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Pamiętam, Panie Senatorze.)
Miałem wrażenie, że się nawet troszeczkę w nie-

zgodzie rozstaliśmy. Ale dzisiaj, gdy przypominamy 
sobie pana słowa i obserwujemy rezultaty… Dzisiaj 
musiałby pan, mam nadzieję, że z odrobiną wstydu, 
przyznać mi rację.

Pan jest w jakiejś mierze instytucjonalnie twarzą 
tzw. mediów narodowych, których poziom się obni-
żył, których obiektywizm spadł. Wczoraj ludzie skan-
dowali w mojej miejscowości „te-le-wi-zja kła-mie”, 
że telewizja publiczna, narodowa kłamie. Taki jest 
rezultat tego, co pan tu zachwalał. Prosiłbym, żeby 
pan się do tego odniósł, powiedział, jak pan ocenia te 
zamierzenia i ich wykonanie. To pierwsze.

A drugie… Muszę panu powiedzieć, że tutaj spra-
wozdają się przeróżne instytucje. Gdyby odrzucić z pań-
stwa sprawozdania to, co dotyczy uprawnień, to, co 
dotyczy przeszłości, te załączniki, to by się to zmieściło 
na 3 stronach. A to wszystko kosztowało ponad 322 ty-
siące zł. I znowu bym powiedział: czy pan uważa, że to 
w ogóle miało sens? Czy jednak rację mieliśmy, mówiąc 
o tym, że powoływanie Rady Mediów Narodowych jest 
kompletnie niepotrzebne? Bo przeniesienie tych kom-
petencji… Po co? Bez tych pieniędzy te sprawy byłyby 
wykonane tak samo albo i lepiej.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Panie Senatorze… Tak, Panie 
Marszałku, mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

(Głos z sali: Platformy.)
A mam do pana 2 pytania. Po pierwsze, pan minister 

kultury dziedzictwa i narodowego Piotr Gliński poinfor-
mował Radę Mediów Narodowych – myślę, że na pewno 
coś napisał – że deleguje do 2 rad nadzorczych, w tym 
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, swoich 2 przedstawi-
cieli, i zapowiedział, że deleguje pozostałych dwudzie-
stu reprezentantów ministra. A ustawa, która została 
uchwalona głosami PiS w 2016 r., nie przewiduje takie-
go uprawnienia ministra, ponieważ jedynym organem 
uprawnionym do powoływania i odwoływania władz 
mediów publicznych jest Rada Mediów Narodowych. 
Co się dzieje w tej kwestii? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Panie Przewodniczący, jednak 
ta sytuacja z odwołaniem Jacka Kurskiego, a po-
tem jego powołaniem, nasuwa dodatkowe pytania. 
W związku z tym ja mam bardzo konkretne pytanie. 
Czy w związku z odwołaniem Jacka Kurskiego został 
pan wezwany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
i czy on wpłynął na zmianę decyzji? Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Pierwsze pytanie dotyczyło rad nadzorczych. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest w tej 
chwili przedstawicielem… Pełni niejako nadzór wła-
ścicielski nad wszystkimi spółkami medialnymi, czyli 
pełni tę funkcję, którą swego czasu pełnił minister 
skarbu państwa. Minister skarbu państwa albo na 
podstawie ustawy, albo wcześniej zgodnie z pewnym 
obyczajem delegował swoich przedstawicieli do rad 
nadzorczych. W tej chwili sytuacja prawna, tak jak 
pan senator zauważył, nie upoważnia ministra kultury 
do delegowania swoich przedstawicieli do rad nad-
zorczych i on nie deleguje swoich przedstawicieli. On 
zwrócił się do Rady Mediów Narodowych z kandyda-
turami do niektórych rad nadzorczych, pan jedną z tych 
rad wymienił, przedstawił po 1 kandydacie do tych rad. 
To dotyczyło Radia PiK, Pomorza i Kujaw, oraz tzw. 
dużego radia, czyli Polskiego Radia tu, w Warszawie. 
Rada Mediów Narodowych za każdym razem rozpatru-
je takie kandydatury i albo je uwzględnia, albo nie, to 
jest autonomiczna decyzja rady. To wynika z zapisów 
ustawy, tak jak pan senator słusznie zauważył.

W moim przekonaniu jako przewodniczącego 
Rady Mediów Narodowych minister, który pełni 
nadzór właścicielski nad spółkami medialnymi, ma 
prawo do wysuwania kandydatur, ale podkreślam, 
kandydatur do rad nadzorczych tych spółek. Byłoby 
dziwne, gdyby nadzór właścicielski nie miał swoich 
przedstawicieli, czyli kandydatów zaaprobowanych 
ze względu na kwalifikacje i tę rekomendację przez 
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Ale, jak mówię, pan senator oczywiście może to oce-
niać inaczej, ja tylko tłumaczę, jaka jest geneza tych 
wątków dotyczących przeszłości, opisu stanu rzeczy.

Jeżeli chodzi o słuchalność i oglądalność, o której 
pan mówi, i to, na jakiej podstawie są kwestionowane 
wyniki podawane przez Nielsena… One są kwestiono-
wane – tak wynika z tej analizy, którą ja znam, sporzą-
dzonej przez Telewizję Polską – ze względu na próbę 
dobraną do tej telemetrii przez Nielsena, ze względu na 
skład tej próby, to że ona jest niereprezentatywna dla 
polskiego społeczeństwa. I to jest główny zarzut. Chodzi 
również o wielkość tej próby, bo to przecież jest bardzo 
mała próba, jak pan świetnie wie, Panie Senatorze. Więc 
to są 2 główne powody: ta niereprezentatywność, jak 
również wielkość tej próby. To są te powody.

Ale jeżeliby w dalszych badaniach, tych, które 
sygnalizuję, że będą robione, tele- i audiometrycznych 
powtórzyły się pewne tendencje spadkowe w ogląda-
niu i w słuchaniu, to niewątpliwie byłby to poważ-
ny sygnał alarmowy. Jeżeliby się potwierdziły takie 
tendencje, to niewątpliwie dla nas jako Rady Mediów 
Narodowych byłby to poważny sygnał alarmowy, 
każący przyjrzeć się bardzo wnikliwie temu, co się 
dzieje, w sensie programowym, oferty programowej 
i jakości programu, w mediach publicznych.

(Senator Jerzy Wcisła: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Przewodniczący, jednak mimo wszystko 

pytałem, czy rady nie niepokoi to, czy nie docierają 
do rady informacje, że jednak ten spadek może być 
spowodowany niską jakością tej misji narodowej, ale 
także i tym, że media publiczne pozbyły się bardzo 
wielu doświadczonych dziennikarzy.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
O ile się orientuję, Panie Senatorze, większość tych 

osób, o których pan wspomniał, ok. 200 osób odeszła 
z własnej inicjatywy…

(Senator Jerzy Wcisła: Ale odeszli.)
…a nie dlatego, że media się ich pozbyły.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn, a później pan senator Ryszka.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Panie Senatorze, tak jak wtedy żeśmy się nie zgo-
dzili, tak kontynuujemy tę niezgodę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła, później pan senator Żaryn. 

Jeśli przyjdzie.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Przewodniczący, słuchając pana infor-

macji, odnoszę wrażenie, że to nie jest informacja 
z działalności Rady Mediów Narodowych za 2016 r., 
tylko informacja porównawcza – porównanie Rady 
Mediów Narodowych i mediów w obecnym czasie 
z sytuacją sprzed 2015 r. Ale chyba nie o to, Panie 
Przewodniczący, chodziło. Bardzo chętnie pan się 
odnosi do takich porównań, a na pytanie o spadek 
słuchalności i oglądalności odpowiada pan jednym 
zdaniem: dane są niewiarygodne. 

I ja w związku z tym mam takie pytanie: na jakich 
przesłankach, dlaczego i kto poza prezesem Kurskim 
i tymi, których te dane o oglądalności i słuchalności 
w zasadzie kompromitują, uznał, że te dane, które 
przez Polskę się przewijają, są niewiarygodne i na 
jakich podstawach uważacie, że te dane są inne?

I mimo wszystko, jeżeli nawet te dane tak traktuje-
cie, to czy jednak nie niepokoją rady te informacje, że 
spadek słuchalności i oglądalności może być spadkiem 
rzeczywistym? A jeżeli tak jest, to czy nie zastanawiacie 
się, że może być jakaś racja w publicznej krytyce, która 
dotyczy mediów narodowych? Krytyce tej misji narodo-
wej, która jest przedstawiana w taki sposób, że naród po 
prostu nie chce o tej misji słuchać ani tej misji oglądać.

I drugie zastrzeżenie, które jest często powtarzane 
– że po 2015 r. pozbyliście się państwo z mediów co 
najmniej 200 dziennikarzy, co tak obniżyło jakość 
programów publicystycznych w tych mediach, że, no, 
po prostu nie są one atrakcyjne. Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o uwagi skierowane pod adresem 

informacji przedłożonej parlamentowi, to owszem, 
rzeczywiście są tam odniesienia do sytuacji zasta-
nej, co jest zrozumiałe w momencie, kiedy piszemy 
o instytucji nowo powołanej. Moim zdaniem było 
potrzebne – no, pan senator może uważać to za błąd 
– moim zdaniem było potrzebne odniesienie do stanu, 
w którym to stanie rada została powołana, ze względu 
na to, żeby uzasadnić potrzebę powołania tej rady. 
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(senator J. Żaryn) Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku 
Telewizji Polonia jest to szczególnie, jak mi się wy-
daje, niefortunna sytuacja, ale nie dlatego, żeby MSZ 
nie chciało się zajmować TVP Polonią, tylko dlatego, 
że TVP Polonia potencjalnie może, ale tego nie robi, 
nie jest w stanie, stanowić medium dla 1/3 Polaków 
mieszkających poza granicami kraju. Czy nie widzi 
pan jako przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
jakiegoś specjalnego zadania dla siebie właśnie jako 
przewodniczącego w zakresie wspierania tej części 
odbiorców, którzy mieszkają poza granicami kraju 
i którzy nie powinni być wykluczani ani wyłączani 
z możliwości odbioru polskiego przekazu na poziomie 
informacji, kultury, historii, wszystkiego, co wiąże 
się z tym szerokim pojęciem? TVP Polonia na pewno 
chce to robić, ale w tej formule, w jakiej jest obec-
nie, na pewno nie jest wystarczającym narzędziem. 
Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Zacznę od trzeciej sprawy, Panie Senatorze. 

Zgadzam się z pana opinią co do oddziaływania na 
środowiska polonijne poza granicami, to znaczy może 
nie tyle oddziaływania, co dotarcia do tych środowisk. 
Staramy się to w rozmowach z szefostwem spółek me-
dialnych… Mamy przecież zwłaszcza na Wschodzie 
duże grupy Polaków, jest Radio „Znad Wilii”, które 
chcemy wspierać itd. I będziemy to robić. Sama for-
muła TVP Polonia prawdopodobnie wymaga zmiany, 
ale to musi być praca wewnątrz telewizji. My jako 
ciało zewnętrzne to inspirujemy, mówimy o tym, ale 
samą tę pracę muszą wykonać oni. Mam nadzieję, 
że wykonają, zwłaszcza jak się ustabilizuje sytuacja 
finansowa telewizji publicznej.

Jeśli chodzi o tę regionalność – będę odpowiadał 
od końca – oczywiście to jest duży brak, ale my chce-
my wzmacniać ośrodki regionalne. Jak w telewizji 
pojawią się jakieś pieniądze, to będziemy chcieli, żeby 
część z tych pieniędzy była, może nie formalnie, ozna-
czona jako pieniądze na ośrodki regionalne, żeby nie 
było tak, że centrala na Woronicza, bo bliższa koszula 
ciału, będzie widziała swoje potrzeby, a nie potrzeby 
regionów. Te regiony zostały pozbawione możliwości 
finansowych, bardzo ogołocone ze środków finanso-
wych, ze środków materialnych, w efekcie czego było 
do tej pory tak – to musi ulec zmianie – że zależały 
od funduszy przekazywanych przez władze samorzą-
dowe, regionalne, co z kolei siłą rzeczy powodowało, 
że wykonywały program, który był jakby wskazany 
przez te władze samorządowe. To nie tak powinno 
się odbywać. Zgadzam się z panem senatorem, że 
praca TVP Historia czy TVP Kultura, bardzo dobra 
i potrzebna praca, choć to są kanały niszowe… Panie 

Panie Przewodniczący, ja mam kilka pytań, 3 
pytania, które generalnie tym razem wyrażają moją 
prośbę o opinię.

Pierwsze pytanie z prośbą o opinię. Mianowicie 
czy ze względu na fakt, o którym pan zresztą słusz-
nie wspomniał, że Rada Mediów Narodowych jest 
i tak bardziej reprezentatywna niż jakiekolwiek inne 
wcześniejsze ciało obejmujące szeroko pojętą relację 
między odbiorcami a mediami, nie uważa pan, że 
Rada Mediów Narodowych, będąca właśnie w takim 
kształcie, powinna podjąć jakieś działania – a jeśli 
tak, to pytanie jakie – dotyczące bezpieczeństwa 
dziennikarzy? W tej chwili to już nie jest kwestia 
incydentalna, tylko coraz częściej powtarzająca się. 
I mam wrażenie, że będzie się powtarzała, ponieważ 
taka jest doktryna znacznej części opozycji, która 
wpisuje, jak rozumiem, działania pozaprawne, w tym 
także naruszające cielesność dziennikarzy, narusza-
jące w związku z tym także możliwość wypełniania 
swoich obowiązków przez dziennikarzy… Można 
mieć różne opinie, można uważać TVP Info za par-
tyjną telewizję, to jest wyrażanie opinii, które jest 
dozwolone. Jednak niedozwolone jest nawoływanie 
do brutalnego zachowywania się czy po prostu zacho-
wanie chamskie, niezależnie od tego, kto je podejmu-
je. I skoro partie opozycyjne nie są zainteresowane, 
żeby zaprzestać zachęcania do tego typu działań, to 
pytanie, czy Rada Mediów nie byłaby w stanie tym 
się zająć. A pan Jerzy Braun jak najbardziej także 
powinien mieć w tym czynny udział. To jest pierwsza 
kwestia.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jerzy Braun?)
Druga kwestia dotyczy misji. Mianowicie niewąt-

pliwie wszystkich cieszy to, że jest telewizja TVP 
Historia, że jest TVP Kultura. Ale dotykamy tutaj 
także kwestii abonamentu i w ogóle tej słabości fi-
nansowania mediów publicznych. Wydaje mi się, że 
powinna zaistnieć wyraźnie nowa jakość, jeśli chodzi 
o stacje regionalne, zarówno radiowe, jak i telewi-
zyjne. Czy w kontekście polityki historycznej uważa 
pan, że dziś ta regionalność i podtrzymywanie historii 
regionalnej jest na dobrym poziomie programowym, 
czy też można byłoby to wzmocnić? Ze względu na 
budowanie patriotyzmu polskiego jest to szalenie 
istotne. TVP Historia i TVP Kultura same tego nie 
udźwigną, ponieważ nie mają takich środków ani 
takiej oglądalności. To drugie pytanie.

I trzecie. Tak się składa, że jestem – tu zwracam 
się do pana senatora Rybickiego – członkiem jednej 
z tych rad, a mianowicie Rady Programowej Telewizji 
Polonia. Mam w związku z tym pytanie wynikają-
ce z naszej, Senatu pozycji w tej kwestii. W zasa-
dzie i telewizja Biełsat, i Telewizja Polonia w dużej 
mierze zależy od MSZ i od środków, które posiada 
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(przewodniczący K. Czabański) (Senator Czesław Ryszka: I tu się nie mylę, że do-
piero wtedy będzie można właściwie ocenić Radę 
Mediów Narodowych, mając taką ustawę?)

Czy będzie można…
(Senator Czesław Ryszka: Ocenić waszą działal-

ność.)
To znaczy wtedy, po zapewnieniu stabilnego fi-

nansowania, my będziemy mogli zacząć już dość 
rygorystycznie wymagać jakości programu. I np. ra-
mówka telewizyjna, która będzie tworzona na jesień, 
będzie już podlegała dosyć wnikliwej ocenie z naszej 
strony. Sama ramówka, a później też wykonanie tej 
ramówki. Bo wtedy odpadnie to, czym… Ja sobie 
zdaje sprawę, że nieraz prezesi brakami finansowy-
mi tłumaczą swoje błędy, ale trudno nie ulec argu-
mentacji finansowej, że danej stacji, czy to radiowej, 
czy telewizyjnej, na coś nie stać, że nie stać ich na 
to, żeby stworzyć program. Bo wiadomo, że są te 
kłopoty z abonamentem. Jak ich nie będzie, to wte-
dy ten argument odpadnie i ocena będzie już stricte 
merytoryczna.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Dzwoni czyjś telefon.
Pani senator Borys-Damięcka, a później pan se-

nator Rybicki.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Czy byłby pan uprzejmy powiedzieć… Tu jestem.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Nie, nie… Ja wiem, tylko…)
Czy byłby pan uprzejmy powiedzieć mi, jaki był 

sens powołania Rady Mediów Narodowych, skoro 
państwo przejęli cześć kompetencji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, kompetencji, które Krajowa 
Rada miała. I w zasadzie, jak się czyta ustawę 
o Radzie Mediów Narodowych i sprawozdanie czy in-
formacje o kompetencjach Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, można zauważyć, że państwo prawie się 
powielacie. Chyba że chodziło o to, że takim unikato-
wym, tak powiem, wydarzeniem było podporządko-
wanie sobie przez Radę Mediów Narodowych w pew-
nym sensie Polskiej Agencji Prasowej i powoływanie 
prezesa tej agencji prasowej, czego nie robiła do tej 
pory Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Ja przyznam się, że nie widzę… Gdyby pan był 
uprzejmy powiedzieć w 2 czy 3 punktach, żeby mnie 
przekonać, jaka jest wyższość, przewaga istnienia 
Rady Mediów Narodowych nad ciałem, które się na-
zywa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, skoro ona 
te wszystkie kompetencje, większość tych kompeten-

Senatorze Przewodniczący, wspieramy je i będziemy 
je wspierać, bo to są niszowe, ale bardzo ważne ka-
nały. Oczywiście musi to być wsparte przez telewizje 
regionalne, przez pokazywanie małych ojczyzn itd. 
Tu pełna zgoda.

A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziennikarzy 
mediów publicznych, a zwłaszcza Telewizji Polskiej, 
bo to dotyczy w tej chwili głównie Telewizji Polskiej – 
te incydenty godne ubolewania dotyczyły dziennika-
rzy Telewizji Polskiej – to chciałbym zwrócić uwagę, 
że myśmy jako Rada Mediów Narodowych wydali 
oświadczenie w tej sprawie, apelując do polityków, 
żeby nie nakręcali takiej atmosfery i takich wyda-
rzeń, bo to się zresztą może – odpukać – wymknąć 
spod kontroli. Niestety, członkowie Rady Mediów 
Narodowych rekomendowani przez kluby opozycyj-
ne nie chcieli takiego oświadczenia razem z nami 
wydać, co mnie osobiście martwi, ale nic na to nie 
poradzę. A jeżeli chodzi o pana Brauna, to ma on na 
imię Juliusz.

(Senator Jan Żaryn: Przepraszam, oczywiście.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ryszka, a później pani senator Borys-

Damięcka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie krótkie pytanie. 
Kiedy będzie duża ustawa medialna? Bo dopóki 

jej nie ma, to trudno w ogóle oceniać prace…
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Duża, tak?)
Tak, tak.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, gospodarzem tego przygo-

towywanego projektu jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W praktyce przygoto-
wuje ją, jak wszyscy wiemy, wiceminister Paweł 
Lewandowski. Z ostatnich informacji, jakie od nie-
go posiadam, wynika, że to jest sprawa… lada ty-
dzień ten projekt będzie. To będzie projekt… Jest 
w jakieś fazie uzgodnień. I on będzie oczywiście 
poddany też konsultacjom społecznym, tak wynika 
z zapewnień ministerstwa. To wszystko, co wiem. Jak 
mówię, gospodarzem tych kolejnych projektów jest 
minister kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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(senator B. Borys-Damięcka) właściwie tylko przez świat polityki. Ja od początku, 
jeszcze jako publicysta, byłem przeciwny tego typu 
rozwiązaniom, a zwłaszcza corocznemu zatwierdzaniu 
bytu Krajowej Rady przez świat polityki, ale przez 
kilkanaście lat tak to się wszystko toczyło. Teraz bę-
dziemy mieli, już jesienią, pierwsze doświadczenia 
z tymi nowymi radami programowymi. Zobaczymy 
jaki będzie efekt, plon pracy tych rad ukształtowanych 
według dotychczasowego systemu. Jeżeli się okaże, 
że one zbyt podlegają presji politycznej i zbyt się tym 
kierują, zamiast patrzeć na program, to być może 
pani pomysł zacznie kiełkować w Radzie Mediów 
Narodowych. Rzeczywiście trzeba by tutaj pomyśleć 
ewentualnie o próbie modyfikacji czy o podsunięciu 
pomysłu modyfikującego dotychczasowe rozwiązania.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A pierwsze 
pytanie?)

Proszę przypomnieć. Przepraszam, zacząłem od 
końca i…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Moje pierw-
sze pytanie dotyczyło tego, czy widzi pan sens w po-
wołaniu…)

Aha, już mówię. Chodzi o różnice między Radą 
Mediów Narodowych a Krajową Radą. Otóż były 2 prze-
słanki, to znaczy 1 główna… Były 2 przesłanki, któ-
re spowodowały powstanie projektu o Radzie Mediów 
Narodowych. Pierwsza przesłanka była taka, że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, generalnie rzecz biorąc, zo-
stała powołana jako organ, który ma regulować rynek 
medialny, ma być tak zwanym regulatorem tego rynku 
i wobec podmiotów publicznych, i podmiotów komercyj-
nych, i społecznych, bo są 3 rodzaje podmiotów w myśl 
ustawy na rynku medialnym. A nie jest dobrze, kiedy 
wobec pewnej części mediów, w tym wypadku wobec 
części mediów publicznych, regulator ma uprawnienia 
władcze w zakresie powoływania władz tych mediów. I to 
była pierwsza przesłanka, czyli dla czystości pozycji… 
A nie ma takich uprawnień oczywiście wobec mediów 
komercyjnych, bo z natury rzeczy nie może ich mieć 
– gdyby miał, to byłoby to postawienie wszystkiego na 
głowie. W związku z tym dla czystości sytuacji Krajowej 
Rady uznaliśmy, że trzeba funkcję regulatora oczyścić 
z uprawnień władczych. To może się podobać, może się 
nie podobać, ale – tłumaczę – taka była intencja.

A druga sprawa wiąże się z tym, że – na to już 
pani senator sama zwróciła uwagę – chcieliśmy, żeby 
media publiczne były jakby skomasowane. A tymcza-
sem media elektroniczne były osobno, Polska Agencja 
Prasowa, o bardzo ważnej roli w przestrzeni publicz-
nej, była osobno. Chcieliśmy jednak, żeby to było 
zintegrowane.

I te 2 główne przesłanki zdecydowały o powo-
łaniu i o projekcie o Radzie Mediów Narodowych. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

cji wypełniała… Ja nie będę tu analizować, czy lepiej, 
czy gorzej, ale wypełniała i w zasadzie była do tego 
kompetentna, bo ma tradycje. Pytam o to, ponieważ 
jak czytam państwa ustawę, to ona wydaje się tak 
enigmatyczna, składająca się z paragrafów zawiera-
jących jedno zdanie, że właściwie interpretacja może 
być kompletnie dowolna. To jest pierwsze pytanie.

I moje drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że 
już najwyższa pora – skoro mamy Radę Mediów 
Narodowych – żeby dokonać zmiany w ustawie o ra-
diofonii i telewizji? Chodzi o to, żeby członków Rady 
Programowej nie powoływał parlament, czyli kluby 
parlamentarne, a więc polityczne, tylko żeby człon-
ków Rady Programowej powoływano, tak jak to było 
pomyślane… W momencie, w którym powstała spół-
ka telewizyjna, w latach dziewięćdziesiątych, pomysł 
był taki, żeby to był organ społeczny, profesjonalny, 
składający się z ludzi, którzy autentycznie będą mo-
gli doradzać poszczególnym antenom. W momencie, 
kiedy oddano to parlamentowi i kluby parlamentarne 
tę radę powołują, stała się ona jednak radą polityczną. 

I dodatkowe pytanie do tego punktu: czy Rada 
Mediów Publicznych jest w stanie tym się zająć i do-
prowadzić do takiej zmiany? Bo to musi być zmie-
nione w ustawie. Dziękuję.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Można, tak?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Pani Senator, jeżeli chodzi… Może zacznę od 

tej drugiej sprawy, od tego dodatkowego pytania. 
Otóż Rada Mediów Narodowych nie ma inicjaty-
wy ustawodawczej, podobnie zresztą jak Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, ale to nie znaczy, że nie 
możemy mieć inicjatywy innego rodzaju i np. za-
chęcać kluby poselskie, parlament, Sejm, Senat czy 
pana prezydenta do inicjatywy ustawodawczej. Ja sią 
z panią zgadzam, że obsadzanie Rady Programowej 
w 2/3 miejsc przez kluby parlamentarne to pewien 
anachronizm, który być może… On już kilkanaście 
lat, jak pani zauważyła, funkcjonuje…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Między ro-
kiem 2000 a 2002 nastąpiła ta zmiana.)

Ta zmiana… Później, niż powstała ta pierwsza usta-
wa i powstały spółki. Tego już nie pamiętałem, ale na 
pewno jest tak, jak pani mówi. Podobnie jest zresztą 
z całą konstrukcją Krajowej Rady jako ciała wyła-
nianego przede wszystkim przez świat polityki, no, 
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dzeniu Rady Mediów Narodowych – choć wszyscy 
członkowie rady mediów otrzymali wniosek pana 
przewodniczącego Kukiza – dlatego trudno mi po-
wiedzieć, jaka będzie decyzja rady. Jednak chciałbym 
zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o stronę formalną, 
to nie ma w ogóle szczególnego trybu dla rozpatry-
wania wniosków posłów czy w ogóle parlamentarzy-
stów. Rada Mediów Narodowych jest autonomiczna 
w tych sprawach i gdyby zwykły pan Kowalski – tu 
nie ujmuję niczego ani panu Kowalskiemu, ani panu 
Kukizowi – napisał do nas wniosek, że jego zdaniem 
należy odwołać prezesa Kurskiego, to w sensie for-
malnoprawnym byłby to taki sam wniosek jak wnio-
sek posła przewodniczącego.

Ale ja zwracam uwagę na drugi element. Jeżeli 
dojdzie do rozpatrywania przez Radę Mediów 
Narodowych tego wniosku, to… Bo tam jest infor-
macja o skierowaniu sprawy do Najwyższej Izby 
Kontroli. Jeżeli tak, to my właściwie, nawet gdyby 
była większość w radzie, która chciałaby ten wniosek 
rozpatrywać, i tak musimy w tej sytuacji poczekać na 
ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. No, tego wymaga 
jakby czystość sytuacji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Gawęda…

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ja tyko bym chciał ad vocem. 

Bo pan przewodniczący zechciał powiedzieć, że rada 
powinna poczekać na wyniki badań Najwyższej Izby 
Kontroli.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: To znaczy takie jest moje prze-
konanie…)

Ale nie ma takiej procedury, że rada musi zasięgać 
opinii…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Nie, nie…)

…czy czekać na opinię…
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Oczywiście, że nie ma.)
…jakiegokolwiek innego organu, prawda?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Oczywiście, że nie ma takiej procedury. Ja tyl-

ko mówię, że gdyby któryś z członków rady zgło-
sił tę sprawę do porządku obrad Rady Mediów 
Narodowych, to ja osobiście będę prezentował takie 
stanowisko, jakie przedstawiłem. Nie mogę przed-
stawić stanowiska rady, ponieważ nie ma stanowiska 
rady w tej sprawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan…
Czy pani senator wyczerpała swoje pytania? Tak? 

Pani senator ma jeszcze dalsze pytania? Nie.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja już zada-

łam pytanie.)
Teraz pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Panie Przewodniczący…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę 

bardzo.)
…wspomniał pan już w jednej z odpowiedzi, że 

sytuacja telewizji publicznej, jeżeli chodzi o stan fi-
nansów, nie jest najlepsza – żeby nie powiedzieć, że 
jest bardzo zła – jako że po roku obrachunkowym 
deficyt sięga 180 milionów zł. Wiemy również, że 
przychody z abonamentu, co jest tajemnicą poliszy-
nela, maleją, że reklamy telewizyjne są coraz tańsze 
i że ta sytuacja, mówiąc wprost, jest beznadziejna, 
dramatyczna. Podobno prezes telewizji Jacek Kurski 
zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt 
w wysokości 800 milionów zł. Chciałbym zapytać 
pana, czy to prawda, że ten kredyt został przyzna-
ny i na jakie cele został przeznaczony. To jest jedno 
pytanie.

Drugie pytanie jest bardziej aktualne, ale w tej 
dyskusji padały już kwestie, które wychodzą poza 
zakres sprawozdania. Ja chciałbym zapytać o losy 
wniosku posłów klubu Kukiz’15, który został złożony 
do Rady Mediów Narodowych, a dotyczy odwołania 
prezesa telewizji Jacka Kurskiego. Kiedy ten wniosek 
będzie rozpatrywany i jaki jest jego los? Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Można, Panie Marszałku? Odpowiadam.
Jeżeli chodzi o wniosek pana posła Kukiza, bo to 

ten wniosek podpisany przez pana przewodniczącego 
Kukiza wpłynął do Rady Mediów Narodowych… On 
zawiera 2 elementy. Pierwszy to jest odwołanie się 
do… To znaczy w uzasadnieniu wniosku o odwołanie 
prezesa Kurskiego jest stwierdzenie, że jego działania 
w sprawie Opola przyniosły straty materialne telewi-
zji publicznej. Drugi punkt w tym wniosku dotyczy 
tego, że pan przewodniczący poseł Kukiz informuje 
nas, że skierował sprawę do Najwyżej Izby Kontroli 
z prośbą o skontrolowanie w telewizji publicznej tego, 
czy doszło tam do niegospodarności, czy nie doszło. 
Ta sprawa jeszcze nie była rozpatrywana na posie-
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że musiano zrezygnować z tego misyjnego charakte-
ru. Jakie to mogło mieć i jakie to miało konsekwencje? 
Bardzo proszę o odpowiedź.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Tak jak pan senator słusznie powiedział, odwo-

łując się do informacji, było tąpnięcie finansowe po 
tych wypowiedziach pana premiera Tuska, bo to jego 
wypowiedzi pan cytował, już jako premiera; nie tylko 
w kampanii wyborczej, Panie Senatorze – nawiążę też 
do tego, co pan mówił – ale już jako premiera. No, 
mój stosunek do tego był znany już wówczas, bo ja 
byłem wtedy prezesem Polskiego Radia i wystąpiłem 
z listem otwartym przeciwko panu premierowi w tej 
sprawie. Później były schodki w dół. Ponieważ jednak 
rząd Platformy, mimo wezwania premiera Tuska, żeby 
ludzie nie płacili abonamentu, w pewnym momencie 
zaczął ścigać tych ludzi za niepłacenie abonamen-
tu, te schodki trochę zmieniły kierunek i zaczęło 
przybywać opłat abonamentowych, a jeszcze było 
to wzmacniane tym, że za zaległości abonamentowe 
tenże rząd, który wcześniej wzywał do niepłacenia, 
wymierzał kary.

I tu nawiążę też do pana senatora, który o tych 
sprawach mówił. Mówił o sprawie – bo to chyba pan 
senator mówił – Glińskiego, o tym, że on powiedział, 
że będzie abolicja, i że to na pewno spowodowało 
spadek wpływów abonamentowych. Otóż nie spo-
wodowało, Krajowa Rada to przedstawi. Jest w tym 
roku notowana zwyżka wpłat abonamentowych, 
ale nie chcę zabierać chleba przewodniczącemu 
Kołodziejskiemu, będzie o tym mówił.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie…
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)
(Senator Adam Gawęda: Momencik…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję. Chciałbym sprosto-

wać.
Szanowny Panie Pośle!
W debacie publicznej w Senacie niejako do zobra-

zowania albo do rzucenia jakiegoś takiego zdania, 
które by mogło bardziej określić mój stosunek czy 
każdego senatora, używa się czasami takich zwro-
tów. Chciałem… Nie mam zamiaru nikogo obrażać, 
ale słowo „kuriozum”, które może… oczywiście ro-
zumiem, że wszyscy senatorowie znają znaczenie 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka 

Izbo! Ja z szacunku dla przedmówcy, dla aktora, który 
ma bardzo bogaty dorobek, nie będę wchodził w po-
lemikę, ale jestem, nie ukrywam, bardzo zażenowany 
tym, że tu, w Wysokiej Izbie tłumaczy się definicję 
kuriozum. To jest rzeczywiście rzecz niebywała, bo to 
obniża poziom debaty. Bardzo bym prosił, z grzecz-
nością oczywiście i z szacunkiem…

(Senator Jerzy Fedorowicz: No dobrze, dobrze.)
…do pana senatora, by po prostu pan takich rzeczy 

nie robił.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze, obiecuję, że 

nie będę.)
Natomiast…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, nie ma pan głosu, proszę nie wtrącać się 
do wywodu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 
przepraszam.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 
wtrącać wypowiedzi do wywodu, będzie pan miał 
głos. Proszę.)

Ja jeszcze raz podkreślam, że z szacunku nie chce 
właśnie w taką polemikę wchodzić, jednak bardzo 
proszę o to, żeby zachować godność.

Zanim zadam pytanie, zwrócę uwagę czy też 
przytoczę wypowiedź, myślę, że wszystkim zananą, 
z kwietnia 2008 r. jednego z głównych polityków 
Platformy Obywatelskiej: „Abonament radiowo-te-
lewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania 
mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi; 
dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta 
i opozycji dla jego zniesienia”. I w maju 2008 r. ten 
sam polityk powiedział…

(Senator Stanisław Kogut: Donald Tusk.)
„Chciałbym powiedzieć, że nie spoczniemy do-

póty, dopóki”…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, na pytanie ma pan minutę.)
Tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę sfor-

mułować pytanie.)
…„Nie zmienimy tego wyjątkowo obłudnego sys-

temu narzucania haraczu Polakom”.
Panie Przewodniczący, czy uważa pan… jak pan 

ocenia zachęcanie do niepłacenia abonamentu? Jakie 
to mogło wyrządzić, jakie to wyrządziło szkody? Bo 
z pana sprawozdania jasno wynika, że wpływy do 
budżetu były obniżone o 50%. To spowodowało, że 
charakter mediów publicznych został nadszarpnięty, 
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(senator J. Fedorowicz) Jakie są plany na przyszłość, co będzie przedmio-
tem realizacji nowych projektów w zakresie wzmoc-
nienia misyjnego charakteru telewizji?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
W tej chwili czekamy na opracowanie tzw. jesien-

nej ramówki przez kierownictwo telewizji publicznej. 
Ta jesienna ramówka już może bazować na spodzie-
wanych wyższych wpływach finansowych, zasileniu 
finansowym telewizji publicznej, a co za tym idzie, 
może być bardziej ambitna niż ramówki do tej pory. 
Jest oczywiste, że te obszary tematyczne, o których 
pan senator powiedział, muszą być wzmacniane. Ja 
mogę tylko powiedzieć, że z informacji przekazanych 
przez Zarząd Telewizji Polskiej wynika, że na jesieni 
zacznie się emisja dużego serialu historycznego, pro-
dukcji tylko Telewizji Polskiej, a dotyczącej czasów 
Kazimierza Wielkiego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Do tej dysku-

sji, pytań, które padły w poprzedniej rundzie, chciał-
bym dodać pytanie o opinię pana ministra. Rozpocznę 
powiedzeniem: skoro jest tak dobrze, dlaczego jest 
tak źle. Ja tu mam przed sobą różnego rodzaju ra-
porty, organizacji Freedom House, Reporterzy Bez 
Granic, Europejskie Centrum Wolności, także ko-
misarza praw człowieka Rady Europy. Żadne z tych 
ciał nie zostawia w swojej opinii cienia wątpliwości 
co do oceny wolności mediów, a szczególnie mediów 
narodowych. Proszę mi powiedzieć taką rzecz, Panie 
Ministrze, przecież pan jest człowiekiem wolności, 
z wielką radością czytało się to, o czym pan pisał, 
o tym, co mówił, co robił. 

Czy pan nie czuje dyskomfortu w związku z tym, 
że wszyscy wokół mówią, że nie ma wolnych mediów 
czy dokonywany jest duży zamach na wolne media, 
a my, co niektórzy oczywiście, twierdzimy: Polacy, 
nic się nie stało? Czy nie czuje pan dyskomfortu jako 
człowiek wolności?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, pan pozwoli, że zacznę od pew-

nej korekty pana wypowiedzi. Otóż wcale nie wszy-
scy tak mówią. To mówią te organizacje, do których 

tego łacińskiego słowa. W każdym razie mówi się 
tu o zjawisku osobliwym. Ale jeżeli dodam do tego, 
że można je interpretować jako „budzący zdumienie 
swą niezwykłością lub dziwacznością”, to nadaje to 
barwy debacie. Więc jeżeli pan się czuje dotknięty, to 
przepraszam, ale – proszę wybaczyć – będę używał 
różnych sformułowań, żeby treść moich wypowiedzi 
była bardziej zrozumiała dla tych, którzy nie zajmują 
się… albo…

(Głos z sali: Przecież…)
…Do widzenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Rybicki też w trybie sprostowania. 
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Tak jest, Panie Przewodniczący.
Ja w kwestii abonamentu i historii. Ja mówiłem, 

jeżeli chodziło o premiera Tuska, że wypowiedź była 
sprzed objęcia funkcji przez premiera, ale moje spro-
stowanie dotyczy czego innego, drugiego fragmentu 
wypowiedzi, w którym nie mówiłem, że wystąpienie 
premiera Glińskiego o abolicji wobec niepłacących 
spowodowało, tylko mogło spowodować, a to jest 
zasadnicza różnica.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Rozumiem, ale wyjaśniam, że 
nie spowodowało.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Rulewski w jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: Pytanie, jeśli można.)
Jeszcze pan senator Gawęda nie wyczerpał.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Panie Marszałku. Ja 2 razy się zgłasza-
łem. Dziękuję za udzielenie mi głosu.

Dzisiaj przyjmujemy informację o działalności 
Rady Mediów Narodowych. Panie Przewodniczący, 
wchodząc w tę dyskusję, pan przewodniczący poka-
zał różnicę pomiędzy Radą Mediów Narodowych 
a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, wskazał na 
różnice w kompetencjach i w zakresie decyzji, które 
podejmują. Mam pytanie. Ten misyjny charakter te-
lewizji polega również na tym, że telewizja realizuje 
misję historyczną, kulturalną itd. 
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(przewodniczący K. Czabański) Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Państwo monitorujecie m.in. zatrudnianie 

i zwalnianie pracowników, powoływanie nowych. 
Chciałabym się jednak dowiedzieć o dokładne dane. 

Ilu dziennikarzy od stycznia 2016 r. odeszło z te-
lewizji publicznej, z radia publicznego, z Polskiej 
Agencji Prasowej i ośrodków regionalnych? 
Prosiłabym o podanie dokładnych danych. No, chy-
ba państwo je posiadacie? Bo to… Bo ja usiłowałam 
się na posiedzeniu komisji dowiedzieć… To proszę 
odpowiedzieć, że ani Rada Mediów Narodowych, ani 
też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie interesuje 
się tym i nie posiada takich danych.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Nie, my się oczywiście interesujemy, ale ja o te 

dokładne dane poproszę i pani senator odpowiem na 
piśmie, dlatego że moje informacje dotyczą wiosny 
ubiegłego roku, kiedy te sprawy były bardzo gorące 
i powstawały… Pamiętam, Platforma i Nowoczesna 
tworzyły listy dziennikarzy rzekomo wyrzuconych 
z mediów publicznych. Ta lista obejmowała ok. 200 
nazwisk, jeśli dobrze pamiętam, i ta lista nie miała 
pokrycia w rzeczywistości, ponieważ większość tych 
osób odeszła na własną prośbę, z własnej inicjatywy 
z mediów publicznych. Ale jeżeli pani senator pyta 
mnie o cały ten półtoraroczny czas, to ja poproszę o te 
informacje szefostwo mediów publicznych i oczywi-
ście na piśmie odpowiem pani senator.

(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja rozumiem. 

Zwrócę jednak uwagę na to, że zadawałam takie 
pytanie na posiedzeniu komisji i że można się było 
przygotować.)

Pani Senator, ja bardzo przepraszam, ale infor-
macja dotyczy ubiegłego roku, a pani mnie pyta 
o półtora roku, czyli jeszcze o ten rok. Naprawdę nie 
jestem przygotowany do odpowiedzi na to pytanie. 
Informacje dotyczą tylko i wyłącznie ubiegłego pół-
rocza, okresu od sierpnia 2016 do końca grudnia 2016.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dobrze. Inaczej sformułuję pytanie. Czy państwo 

jako członkowie Rady Mediów Narodowych w ogóle 
się tym interesowali i zadali takie pytanie panu preze-
sowi Kurskiemu? Poprosiłabym o takie dane, czy to 
od państwa, czy od Krajowej Rady. Wszystko jedno. 
Zadawałam to pytanie na posiedzeniu komisji kultury 
i zwracam uwagę na to, że przez ten czas można było 
te dane zdobyć.

się pan odwołał, których wypowiedzi pan przyto-
czył, one rzeczywiście tak mówią, ale Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich mówi już inaczej. Jeśli się 
odwołujemy do organizacji, a Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich to jest stowarzyszenie, które 
jest najliczniejszym stowarzyszeniem dziennikarskim 
w Polsce, więc… Już nie mówiąc o jego tradycji, 
o rozwiązaniu w czasie stanu wojennego, o prze-
trwaniu w podziemiu tych działaczy i samego sto-
warzyszenia. Sam byłem wtedy w kierownictwie tego 
stowarzyszenia, teraz już oczywiście nie jestem i nie 
mam z nimi tego rodzaju relacji, poza tym, że to jest 
środowisko, z którego się wywodzę i… Ale w każdym 
razie ich zdanie jest inne. A jeżeli im się coś nie podo-
ba, to wydają oświadczenia, tak jak ostatnio Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy wydało oświadczenie 
w sprawie działań w Polskim Radiu wobec dzienni-
karza, który przeprowadzał wywiad z ważną osobą 
z rządu czy najważniejszą osobą z rządu. Bo były 
obawy, że być może kierownictwo radia czy dyrektor 
programu się zachowują niezbyt profesjonalnie wobec 
tego dziennikarza. Ale muszę państwu powiedzieć, że 
to oświadczenie plus moje pytanie do kierownictwa 
radia sprawę wyjaśniło i okazało się, że było pewne 
nieporozumienie między tym dziennikarzem a dy-
rektorem Programu 1, które zostało wyjaśnione, i ten 
dziennikarz nadal oczywiście, tak jak powinien, pro-
wadzi rozmowy w „Sygnałach Dnia”.

(Rozmowy na sali)
Jeżeli więc są wydarzenia, które by sugerowały, 

że jest jakaś nieuprawniona ingerencja w pracę dzien-
nikarzy w tych mediach, to oczywiście… Zresztą 
pan, Panie Senatorze, być może pamięta różne moje 
wystąpienia… Ja zgromadzę tę dokumentację, o którą 
pan prosił, ale może pan pamięta różne moje wystą-
pienia do kierownictw mediów w sprawach, które 
mogły budzić, przynajmniej medialnie budziły, pew-
ne kontrowersje.

Ale z drugiej strony proszę też pamiętać o jed-
nym: dziennikarze mają swoich przełożonych, swoich 
redaktorów naczelnych, kierowników redakcji itd., 
i ich praca podlega ocenie. Ta praca może być mniej 
profesjonalna lub bardziej profesjonalna. To nie jest 
tak, że jak dziennikarz prowadzi jakąś audycję w ra-
diu, to jest świętą krową, która nie podlega ocenie. 
Podlega i musi podlegać. Ale nie ocenie politycznej, 
ja się z panem zgadzam. Ocenie profesjonalnej ze 
strony przełożonych. I być może jakieś kontrowersje 
z tym związane będą się pojawiać. No, takie jest życie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje teraz pani senator Zdrojewska. 

Proszę.
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(senator B. Zdrojewska) (Senator Jan Maria Jackowski: Tego niestety nie 
wiadomo.)

(Senator Stanisław Kogut: A Michnik co powie-
dział?)

…ale oczywiście nie mamy co do tego pewności. 
Apelowaliśmy o zaprzestanie tych praktyk w oświad-
czeniu, o którym pan uprzejmie wspomniał. Była już 
tu o tym mowa, ale pana senatora chyba wtedy nie 
było. Wyniknęło to z pytania pana senatora Żaryna. Ja 
tylko w skrócie przypomnę, że niestety pod apelem, 
który był udokumentowany… Oczywiście podstawą 
do wystosowania tego apelu były udokumentowane 
incydenty, o których pan senator wspomniał. Ta do-
kumentacja jest dołączona do protokołu posiedzenia 
Rady Mediów Narodowych. To była podstawa nasze-
go oświadczenia. Nie wydawaliśmy oświadczenia na 
zasadzie widzimisię.

Niestety pod tym oświadczeniem nie podpisali się 
członkowie rady mediów delegowani, rekomendo-
wani przez kluby opozycyjne, nad czym ubolewam. 
Według mnie jest to świadectwo tego, że gra poli-
tyczna zaczyna przekraczać pewne granice, których 
przekraczać nie powinna. Ale to jest moje osobiste 
zdanie, a nie zdanie Rady Mediów Narodowych. To 
zdanie wyraziliśmy w oświadczeniu.

Co dalej? My nie mamy instrumentów do dalszego 
działania. Jeżeli pewne wypowiedzi nawołujące do 
łamania prawa będą się pojawiały w mediach innych 
niż publiczne, to być może Krajowa Rada będzie mo-
gła interweniować, ale o to proszę spytać pana prze-
wodniczącego. My takich instrumentów nie mamy. 
A jeżeli dojdzie do łamania prawa, to są instytucje 
państwowe powołane do reagowania na to z urzędu. 
Tutaj nasze działanie nie jest decydujące.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator ma następne pytanie. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Chciałbym o coś dopytać, Panie Marszałku.
Otóż w mojej ocenie niektóre z tych gróźb mają 

charakter gróźb karalnych, a więc już w tym momen-
cie należałoby się zastanowić… Ja nie mówię tutaj 
o jakimś konkretnym przypadku, ale w mojej ocenie 
– mówię to jako wieloletni dziennikarz – niektóre 
niestety miały taki charakter. Jednak nie słyszałem, 
żeby z tego tytułu stosowne instytucje państwowe 
podjęły jakieś działania. W związku z tym doprecy-
zuję moje pytanie. Czy Rada Mediów Narodowych 
nie zastanawiała się, czy w przypadku parlamenta-
rzystów, marszałków Sejmu i Senatu, ponieważ są 
chociażby komisje etyki, które mogą w tym zakresie 
podjąć postępowanie w stosunku do parlamentarzy-
stów… Ja nie mówię o tym, jaki ma być tego efekt, 

Kiedyś prezes telewizji przychodził na tego typu 
posiedzenia i można się go było o takie sprawy pytać. 
Przychodził na posiedzenia komisji kultury. W tej 
chwili nie ma komu zadawać takich pytań. Państwo 
twierdzicie, że działacie od pół roku i jeszcze niewiele 
się dowiedzieliście.

Chciałabym, żeby to były dane dotyczące również 
osób, które odeszły na zasadzie porozumienia stron 
lub na własną prośbę. Jeżeli będzie pan potrzebował, 
Szanowny Panie Przewodniczący, to ja udostępnię 
panu dane dotyczące osób, które de facto zostały zmu-
szone do odejścia na własną prośbę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Nie wiem, jak można kogoś zmusić do odejścia na 

własną prośbę, ale przyjmuję do wiadomości to, co pani 
mówi. Jeżeli chodzi o liczby, to odpowiem na piśmie 
w momencie, kiedy dostanę wyciąg z protokołu. Chodzi 
o to, żeby nie pomylić pytań i koniecznych odpowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Mam na-

stępujące pytania. Otóż Rada Mediów Narodowych 
bodajże 17 czerwca podjęła uchwałę czy wystosowała 
oświadczenie, z którym się w pełni zgadzam. Myślę 
tutaj o bezprecedensowych atakach na dziennikarzy, 
zwłaszcza telewizji publicznej, i to niestety z udzia-
łem przedstawicieli parlamentu, w tym posłów czy 
polityków Platformy Obywatelskiej. 

Mam takie pytanie. Czy rada dokumentuje te wszyst-
kie incydenty? Czy poza oświadczeniem związanym ze 
szczególną napastliwością, agresywnością, uniemoż-
liwianiem wykonywania misji dziennikarskiej przez 
niektóre osoby, nie tylko parlamentarzystów PO, lecz 
także inne osoby, niepełniące funkcji publicznych… 
Czy rada dokumentuje tego typu zdarzenia i czy ma 
przemyślaną strategię, co robić dalej i w jaki sposób 
ewentualnie wejść na ścieżkę prawną, gdyby poziom 
tej agresji uległ zwiększeniu i miał jakieś konsekwencje 
o charakterze, powiedziałbym, prawnym? Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Mam nadzieję, że to nie ulegnie zwiększeniu, 

Panie Senatorze, ale…



379
45. posiedzenie Senatu w dniu 18 lipca 2017 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 19. i 20. porządku obrad Senatu

(senator J.M. Jackowski) odmawiają. O pewnych wypadkach odmowy sły-
szeliśmy z innych mediów, ale na ile to jest… Nie 
słyszałem też, żeby to był jakiś problem w codzien-
nym funkcjonowaniu TVP Info, a tam najwięcej się 
pojawia polityków i ludzi publicznych.

Jeżeli chodzi o oglądalność i o te proporcje cza-
sowe, to pani uwaga o oglądalności jest bardzo traf-
na, bo pokazuje… No, trochę analogicznie bym tu 
przypomniał sprawę abonamentu – kiedy się mówi 
o abonamencie, to wszyscy krzyczą, że nie mają tele-
wizora, ale jak jest transmisja z meczu piłkarskiego, 
to 13 milionów ogląda tę transmisję, chociaż nikt nie 
ma telewizora. Podobnie może być z tą oglądalnością.

A jeżeli chodzi o czas poświęcany różnym ugru-
powaniom politycznym, to takie statystki są robione 
na bieżąco. Ja nimi w tej chwili nie dysponuję. One 
wpływają ze strony spółek medialnych – to są bardzo 
skrzętne wyliczenia – do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, do naszej wiadomości też wpływają. Być 
może przewodniczący Kołodziejski ma przy sobie 
te statystyki, a jeśli tak, to będzie mógł udzielić od-
powiedzi. Ja tych statystyk przy sobie nie mam, bo 
my tego formalnie nie rozliczamy – dostajemy to po 
prostu do wiadomości – ale z tego, co pamiętam, to, 
generalnie rzecz biorąc, jest stan równowagi. Proszę 
też pamiętać, że ta równowaga jest liczona… dotyczy 
poszczególnych ugrupowań politycznych, a jeżeli cho-
dzi o przedstawicieli rządu czy prezydenta, to jest to 
analizowane w innych kategoriach i zawsze było ana-
lizowane w innych kategoriach. Media publiczne…

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Przepraszam, Panie Ministrze, ale będę trochę 
pamiętliwy. Mianowicie rok temu tutaj sobie dys-
kutowaliśmy i pan przedstawiał powołanie Rady 
Mediów Narodowych jako znakomitą rzecz, a samą 
radę przede wszystkim jako instytucję, która będzie 
cieszyła się ogromną niezależnością w przeciwień-
stwie do poprzedniego wydania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, która, jak to pan określił, ze 
względu na to, że corocznie była oceniana przez par-
lament, była na krótkiej smyczy polityków. To cytat. 
No, przypadek z Jackiem Kurskim pokazuje… Pan 
minister to oczywiście przedstawia inaczej, no ale 
myślę, że ogólna opinia w tej sprawie jest jednak inna. 
Podjęliście decyzję, moim zdaniem słuszną – zresz-
tą wtedy zachęcałem pana do tego, żeby pan podjął 
taką decyzję i pan ją podjął – żeby odwołać Jacka 
Kurskiego, no ale nie minęły 24 godziny i sytuacja 
się zmieniła. Czyli to już nie krótka smycz, ale – nie 

po prostu chodzi o podjęcie postępowania. Względnie 
należałoby zwrócić się do prokuratora generalnego, 
żeby jednak uczulił podległe sobie jednostki proku-
ratury, ponieważ w mojej ocenie to jest zamach na 
jeden z fundamentów wolności słowa. Jeżeli dzien-
nikarze będą zastraszani, jeżeli w stosunku do nich 
będzie przejawiana agresja – bez względu na to, co 
kto myśli o dziennikarzu, o stacji, czy o medium, 
które reprezentuje – no to w jakiej rzeczywistości 
my żyjemy? Moim zdaniem to jest problem bardzo 
głęboki i wymagający zdecydowanej reakcji instytucji 
państwowych. Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, ja się z panem zgadzam i traktuję 

to, co pan powiedział, jako wskazanie, żeby się nad 
tym problemem zastanowić na najbliższym posie-
dzeniu Rady Mediów Narodowych. Ale, jak wiemy, 
groźby karalne spotykają ostatnio również posłów, 
a nie tylko dziennikarzy. Widocznie nie ma granic.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Orzechowska.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Cały 

czas słyszymy o tym, że spada oglądalność, że nikogo 
nie interesuje to, co się dzieje w mediach publicznych, 
ale kiedy włączam TVP Info czy inne telewizje pu-
bliczne, to widzę, że bardzo często wypowiadają się 
w tych telewizjach przedstawiciele opozycji, że często 
się tam spotyka członków Platformy, Nowoczesnej, 
Kukiz’15, PSL. Jeżeli nie ma takiej oglądalności, to… 
No, moim zdaniem, nie ma sensu pokazywać się w te-
lewizji, której oglądalność spada. 

Czy są jakieś wyliczenia procentowe odnośnie 
do tego, ile procent czasu antenowego dla polityków 
poświęca się politykom opozycji, a ile PiS?

I jeszcze jedno pytanie. Czy często się zdarza, że 
politycy opozycji odmawiają udziału w programach? 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Na przykład Szczerba.)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to nie potra-

fię pani senator odpowiedzieć, nie wiem, czy często 
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(senator M. Borowski) (Senator Marek Borowski: Nie, ja to na pewno… 
Ale ja pytam pana.)

(Senator Stanisław Kogut: Ja uważam, że rzeczo-
wy.)

(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Dziękuję. Na szczęście 

pan senator Kogut jeszcze w telewizji nie pracuje, bo 
byłoby znacznie gorzej.)

(Senator Stanisław Kogut: Ale będę pracował.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Rulewski.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Ja muszę bronić, Panie Marszałku, pana senatora 

Koguta. On ogląda telewizję z okien pędzącego po-
ciągu i nie wszystko jest widoczne. (Wesołość na sali)

Przechodzę do pytania. Panie Przewodniczący, 
idę dalej w moich staraniach, żeby ta telewizja za 
miedziaka była jednak wdrożona, wbrew pańskim 
obietnicom i sugestiom. Powiada się, że jest prze-
szkoda w postaci notyfikacji w Unii Europejskiej, 
przeszkoda, która jest długotrwała, która podobno do 
końca życia pańskiego i mojego ma trwać. 

Moje pytanie: czy Unia jest naprawdę taka zaco-
fana i biurokratyczna, że sobie wyznacza wieki na 
podjęcie decyzji nawet wtedy, kiedy Polska ugina 
się pod kryzysem opłaty w mediach publicznych? 
I czy argument, który przytaczam w swojej koncepcji 
telewizji za miedziaka, że jeden program ogólnopol-
ski byłby wolny od reklam, z wyjątkiem akcji spo-
łecznościowych, nie byłby tym, który by przesądził 
o zgodzie Unii Europejskiej w innym trybie? Takim, 
jak wymaga tego sprawa.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
W moim przekonaniu to nie jest, Panie Senatorze, 

takie oczywiste ani proste. Otóż ja posłużę się przy-
kładami z nieodległej przeszłości. Ten projekt, który 
wnosiłem do parlamentu i który zapowiadałem swoje-
go czasu, dotyczący płacenia abonamentu przy okazji 
rachunków za energię, budził zastrzeżenia. Myśmy 
rozmawiali z instytucjami…

(Senator Jan Rulewski: A ja mówię o PIT.)
Do tego już zaraz przejdę.
Budził zastrzeżenia, ale zwłaszcza w 2 obszarach. 

Jedno zastrzeżenie: czy to nie jest wzmocnienie nie-
uzasadnioną pomocą publiczną dla zakładów ener-
getycznych, które będą dostawały prowizję z tytułu 

wiem, jak to nazwać – raczej trzymanie tej rady za 
gardło. To na marginesie.

Natomiast pytanie mam takie. Ja jestem wielkim 
zwolennikiem i mediów publicznych, i płacenia na 
media publiczne. Bardzo byłem zmartwiony wtedy, 
kiedy Donald Tusk wypowiedział te swoje słynne zda-
nia, że nie należy płacić w ogóle. A niektórzy chcie-
liby nawet sprywatyzować media publiczne. Media 
publiczne mają ogromną rolę do odegrania, no ale 
warunek, poza pieniędzmi, jest taki, że będą oglądane 
i to niezależnie od opcji politycznych. Chciałbym się 
dowiedzieć… Dzisiaj w TVP Info – no, musze po-
wiedzieć, że TVP Info słynie z agresywności, nawet 
większej niż w TVP1 – w programie pani Gugały 
zauważyłem taki head na pasku: obrońcy pedofilów 
i alimenciarzy są twarzami protestów przeciwko re-
formie sądownictwa.

(Senator Stanisław Kogut: To prawda.)
Czy panu to się podoba, czy pan uważa, że tak 

powinny być relacjonowane protesty społeczne, nie-
ważne, czy się z nimi zgadza, czy nie zgadza? Czy to 
właśnie tak powinno wyglądać? Dziękuję.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, jest dosyć oczywiste, że proble-

my społeczne powinny być relacjonowane za pomo-
cą rzeczowych argumentów i przedstawiania, jeżeli 
mamy do czynienia z rzeczową dyskusją, argumen-
tów wszystkich stron tej rzeczowej dyskusji. Cieszy 
mnie pana deklaracja, która jest nie tylko deklara-
cją słowną – wiem o pana stanowisku i stanowisku 
ugrupowań, których pan był członkiem – że… Media 
publiczne jako instytucja rzeczywiście były przez 
pana wspierane, co bardzo mnie cieszy, ponieważ 
one powinny być wspierane. A co do jakości tych 
mediów przed laty i teraz, to zawsze będą spory co 
do tej jakości kiedyś i teraz. Najważniejsze, żeby te 
media istniały i były silne finansowo, bo program 
zawsze można poprawiać, jeżeli oczywiście będzie 
gdzie go poprawiać.

(Senator Marek Borowski: Jasne. Dopytam tyl-
ko… albo zadam konkretne pytanie: czy taki sposób 
relacjonowania panu się podoba?)

No, powiedziałem, że podoba mi się sposób rze-
czowy, a nierzeczowy mi się nie podoba.

(Senator Stanisław Kogut: Ona rzeczowo mówiła.)
(Senator Marek Borowski: Rozumiem. A ten był 

jaki pańskim zdaniem?)
(Głos z sali: Tu cię mamy.)
Przecież gdyby pan go uważał za rzeczowy, to by 

pan nie przytaczał tego przykładu.
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(przewodniczący K. Czabański) Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Panowie Ministrowie! Ja w bar-
dzo kulturalny sposób, nieatakujący nikogo… Ale 
może kolega Rulewski by nie wychodził, bo teraz… 
Teraz nie patrzę z pędzącego shinkansena, ino patrzę 
z sali obrad Senatu. I powiem wprost, żebyście pań-
stwo wiedzieli, jakie poglądy ma Kogut i co ogląda. 
Panie Ministrze, bohaterze Solidarności, ja oglądam 
Telewizję Trwam, słucham Radia Maryja i oglądam 
TVP1 i TVP Info. I Drogi Senatorze Rulewski…

(Senator Jan Rulewski: A TVN?)
Jak włączę TVP1 albo TVP Info, to ciągle tam 

wyskakuje senator Rulewski i on mówi, że telewizja 
jest polityczna. Wczoraj włączam „Wiadomości”, jest 
„Gość Wiadomości”, jest dyskusja między senatorem 
prof. Żarynem a senatorem Rulewskim…

(Senator Jan Rulewski: Zazdrosny?)
Jaka to telewizja polityczna? A senator Rulewski 

mówi: znam jedno, tak, sądy najwyższe to były nasze, 
bo tam mieliśmy wpływy… I po tym jest tłumaczenie. 
Włączam TVP Info…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy będzie pytanie?)

Zadam pytanie, zaraz.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To dobrze.)
Włączam TVP Info a tam: łączymy się 

z Bydgoszczą. Jest tak ciekawie, siedzę z żoną, oglą-
dam, a tu Jan Rulewski i jego: jakie jest moralne… 
Panie Ministrze, czy jest moralne prawo mówienia, 
że telewizja jest polityczna?

Sprawa następna. Panie Ministrze, czy pan 
Kijowski… W telewizji mają nie pokazywać, że ma 
płacić alimenty? Przecież widzę go na tych protestach 
– to pierwszy bohater, krzyczy… Ludzie, gdzie my 
jesteśmy, Panie Ministrze? Ci, co łamią prawo, mają 
być bohaterami i mamy głośno nie mówić…? Pani 
redaktor w TVP Info nie ma powiedzieć prawdy? 
Albo słyszę brutalne słowa… Czy pan minister to 
akceptuje?

Następne pytanie. A jak jeden z założycieli opinio-
twórczej gazety Platformy Obywatelskiej w taki, a nie 
inny sposób wyraża się do młodego dziennikarza? 
Albo jak się atakuje dziennikarzy z TVP, którzy pro-
wadzą „Minęła dwudziesta”? Czy tak powinno być? 
Naprawdę pan senator Jackowski miał całkowicie 
rację, że zapytał, czy są wyciągane konsekwencje.

Następne, Panie Ministrze, pytanie. Przecież na-
prawdę trzeba chronić to, o czym powiedział senator 
Borowski, te media narodowe. Już nie będę się tu wy-
powiadał na temat pana prezydenta Rzeczypospolitej, 
pana Lecha Wałęsy, który do swojej wielbicielki wy-
powiada takie czy inne słowa, co mówią media…

W związku z tym naprawdę oceniajmy to obiek-
tywnie. Ja uważam, że te media pracują fantastycznie. 

ściągania tych opłat? A drugie zastrzeżenie dotyczyło 
tego, że to, generalnie rzecz biorąc, w ogóle jest nowy 
system i on wymaga notyfikacji.

Jeżeli chodzi projekt z PIT i KRUS, to ten sys-
tem był jeszcze przez Krajową Radę w starym 
składzie parę lat na szczeblach roboczych Komisji 
Europejskiej uzgadniany. To znaczy, były rozmowy 
na średnich szczeblach Komisji Europejskiej i na-
szej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat 
pewnych rozwiązań związanych z tą koncepcją. 
A więc w tym sensie droga jest już trochę prze-
tarta. Dlatego ten projekt, który zapowiada teraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ma szansę być uchwalony czy zaaprobowany przez 
Brukselę, nim po jak najdłuższym życiu, Panie 
Senatorze, się z nim rozstaniemy – pan czy ja, skoro 
się pan do tego odwołał. Ale chodzi po prostu o to, 
że Komisję Europejską bardziej interesuje sposób 
wydawania pieniędzy niż sposób ich ściągania. 
Dlatego jest bardzo ważne, żeby były określone 
wszystkie karty powinności mediów publicznych 
i żeby fundusze były według tych kart rozlicza-
ne – o czym, jak podejrzewam, będzie mówił pan 
przewodniczący Kołodziejski, ponieważ w rękach 
Krajowej Rady jest przyznawanie pieniędzy z abo-
namentu na podstawie planów programowo-finan-
sowych składanych przez spółki medialne i później 
rozliczanie wydatkowania tych pieniędzy, zgodnie 
właśnie z zapisami w tych planach. A te plany mu-
szą bazować na misji publicznej.

I kolejna sprawa, o którą pan pytał, to jest to, czy 
można by zrezygnować z reklam.

(Senator Jan Rulewski: W jednym z programów.)
Moim zdaniem, zrezygnować w ogóle z reklam 

nie można i nie należy. Ale gdy będą ustabilizo-
wane źródła finansowania mediów publicznych – 
a zakładam, że będzie ten duży projekt – to wtedy 
będzie można i należałoby rozważyć ograniczenie 
czasowe tych reklam. W tej chwili jest możliwość 
prezentowania materiałów reklamowych przez chyba 
12 minut w ciągu godziny. Ale są koncepcje, żeby 
w miarę stabilizowania sytuacji finansowej schodzić 
może nawet docelowo gdzieś do 4 minut na godzi-
nę. Ale nie należy rezygnować z nich w ogóle, bo 
to jest jednocześnie sprawdzian dla samego rynku, 
żeby zobaczyć – no, jakby tak powiedzieć? – czy 
ten szczupak nie tyje i nie przekształca się w tłu-
stego karpia, czy dalej jest szczupakiem. Bo trzeba 
też pewne elementy konkurencyjne w tych mediach 
pobudzać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kogut.
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(senator S. Kogut) …ale pewne formy zadawania pytań są tak ma-
lownicze, że trudno im się oprzeć i przerywać. Na 
pewno będziemy prosić, żeby pan senator zadawał…

(Senator Stanisław Kogut: Zadałem 3 pytania, 
przepraszam, Panie Marszałku.)

Pan senator Żaryn jest kolejnym senatorem, który 
zadaje pytanie.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, trochę mnie zaniepokoiła 

pańska niedawna wypowiedź, która padła w ciągu bo-
daj ostatnich 15 minut, w sprawie reklam i koniecznej 
ich obecności w mediach publicznych. Proszę się za-
stanowić, czy rzeczywiście nie ma takiej możliwości, 
by media publiczne może nie pozbawić w 100% tego 
przywileju reklamowego, ale przynajmniej w części, 
ze względu na przyszłość, która nastąpi, czyli lepszą 
ściągalność bądź nową formę opłaty abonamentowej, 
jednak zrezygnować z tychże reklam, ponieważ dla 
znacznej – nie wiem, czy są takie badania, to jest też 
pytanie – części, jak mi się wydaje, opinii publicznej 
jedną z najważniejszych wartości mediów publicz-
nych byłoby właśnie to, gdyby nie było w nich reklam.

Nie mówię już o poziomie tych reklam, który jest 
po prostu często tak żenujący i nieprzystający do 
programu, który jest przerywany w ten sposób, że…

(Głos z sali: Nie jest.)
…Rada Mediów Narodowych powinna się pochy-

lić nad tym problemem i wzmocnić niejako przekaz 
merytoryczny mediów właśnie kosztem niezbyt sen-
sownych intelektualnie reklam.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, ja z ogólnym przesłaniem pana 

wypowiedzi się zgadzam oczywiście. Cóż, reklamy nie 
są przekazem intelektualnym i nigdy nie będą, bazują 
głównie na emocjach, jak wiemy. I to nie jest ulubiona 
część programu dla telewidzów. W tej chwili one są 
koniecznością, ta komercjalizacja telewizji nastąpiła 
w wyniku wiadomo czego i ona się objawia dużą ilo-
ścią reklam. Dlatego jestem za tym, i to powiedziałem, 
żeby jak będzie ustabilizowana sytuacja, ograniczać 
je, ale nie likwidować, ponieważ media nie powinny 
też mieć takiej sytuacji, że wszystko mają podane na 
tacy i nie muszą walczyć z konkurencją, bo to też nie 
prowadzi do dobrych rezultatów. Wydaje mi się, że 
jeżeli docelowo można by było ograniczyć ten czas 
3-krotnie, bo z 12 do 4 minut, to byłaby zasadnicza 
różnica, zwłaszcza że, jak wiadomo, nie wolno prze-
rywać programów telewizji publicznej reklamami, co 
dzieje się w stacjach komercyjnych. Tak więc różnica 

Nie wypowiadam się co do osoby pana prezesa, ino jak 
ja wiem, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
jest pan minister Janusz Kawecki, pan profesor, to, 
Państwo Drodzy, możecie być spokojni o działalność 
telewizji. Jak pan minister Czabański jest szefem me-
diów narodowych, to, Państwo Drodzy… Jak są tam 
tacy ludzie, to możemy być spokojni o funkcjono-
wanie telewizji.

Ja dumny jestem z tego, Panie Senatorze Rulewski, 
że jestem kolejarzem, że reprezentuję bohaterskich 
kolejarzy. I powiem, Panie Ministrze, że za mało pro-
gramów jest o kolei. Czy pan to podziela? Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Zwłaszcza o pociągach – 
tego nie ma w ogóle.)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Panie Senatorze, dziękuję za ciepłe słowa. A jeżeli 
chodzi o te programy dla kolejarzy, to proszę wystąpić 
do prezesa Kurskiego.

(Senator Stanisław Kogut: Wystąpię.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 

w sprawie formalnej.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Chwileczkę. Może pan minister odpowie na to 
pytanie i wtedy poproszę pana.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Nie, nie, ja już odpowiedzia-
łem.)

Tak?
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Tak.)
To proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, ja bardzo pana proszę, żeby-

śmy pilnowali dyscypliny. Pan senator Kogut, mój 
drogi kolega z Krakowa, miał właściwie wystąpienie 
i oświadczenie, a jesteśmy na etapie pytań. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Wystąpię jeszcze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Staram się robić, co mogę…
(Senator Stanisław Kogut: Zadałem 3 pytania.)
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(przewodniczący K. Czabański) żeby zachęcać nowych słuchaczy, wciągać ich 
w świat kultury wyższej czy kultury słowa, czy 
przede wszystkim kultury muzycznej, bo to jest 
główna treść tego programu. Można mieć zastrze-
żenia do realizacji itd., ale generalnie ma ten cha-
rakter, zachowuje go i będzie takim programem, 
bo założenie jest takie, że programy radiowe muszą 
się różnić. I on się różni tym od innych programów 
radiowych. Program 3 jest skierowany, general-
nie rzecz biorąc, do – no, to już teraz niemodne 
sformułowanie – inteligencji lub ludzi aspirują-
cych do inteligencji, niezależnie od swojego wieku. 
Program 1 jest bardziej popularny, Program 2 jest 
bardziej dla elit kulturalnych, a Program 4 był z za-
łożenia dla młodzieży i on przeszedł do internetu 
– i to jest też słuszne – czy na różne mobilne… 
Bo tam w tej chwili jest młodzież, w internecie 
i w mobilnych…

Jeżeli chodzi o te pogłoski, to one prawdopodob-
nie mają swoje źródło w tym, że w Programie 2 była 
redakcja Radiowe Centrum Kultury Ludowej, która 
sięga do tzw. muzyki źródeł, do muzyki etnicznej, 
w dużej mierze do muzyki polskiej, choć niewy-
łącznie, do muzyki wielu narodów, i to propaguje 
na antenie. Otóż ta redakcja… Chyba wczoraj już 
to nastąpiło, ale… Ta redakcja miała być decyzją 
zarządu, która już została podjęta, a wczoraj miała 
być decyzja Rady Nadzorczej Polskiego Radia… 
Ona została wyjęta ze struktury Programu 2 i sta-
ła się tzw. redakcją ogólnokrajową, i będzie two-
rzyła swoje programy dla wszystkich programów 
Polskiego Radia. Ale oprócz tego, żeby nie nara-
żać jej dorobku, będzie miała swoje stałe miejsce 
w Programie 2 wieczorem, ale w przyzwoitych go-
dzinach, nie po 24.00, nie w nocy, tylko wieczorem. 
Oprócz tego będzie robiła audycje na zamówienie 
poszczególnych programów. Tak samo działają re-
dakcja międzynarodowa, redakcja gospodarcza, 
redakcja sportowa w Polskim Radiu.

Ja bym powiedział tak: jest to w mojej ocenie ko-
rzystna zmiana. Zaraz powiem dlaczego. Otóż jest 
to – nie oszukujmy się – redakcja audycji niszowych, 
cennych, wartościowych, ale niszowych. W związku 
z tym będzie miała swoje stałe miejsce wieczorem 
w Programie 2 Polskiego Radia dla słuchacza niszo-
wego. I to jest dobre miejsce dla słuchacza niszowego. 
Jednocześnie będzie miała bodziec, żeby robić audy-
cje, które będą chętnie słuchane i w innych progra-
mach, może mniej niszowe audycje, a też poświęcone 
tejże muzyce. I to jest właśnie… No, niektórzy ludzie 
źle odbierają wszelkie zmiany i tak się później rodzą 
plotki. Dziękuję, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Mróz.

w jakości przekazu byłaby tak zasadnicza, że to by już, 
w sensie zadowolenia telewidzów, odbiorców, również 
radiosłuchaczy, jak podejrzewam, wystarczyło. Z tym, 
że jeżeli chodzi o ograniczenie udziału w grze o rekla-
mę, to proszę wziąć pod uwagę, że telewizja publiczna, 
Telewizja Polska jest bardzo dużym graczem – Polskie 
Radio jest już relatywnie mniejszym –  znaczącym na 
tym rynku. Jeżeliby taki proces miał następować, to 
nie tylko w wyniku stabilizacji finansowej tych me-
diów, ale również po rozważaniu takiego wariantu, że 
media komercyjne musiałyby też płacić pewien ryczałt 
mediom publicznym za to, że dostają jakby wolniejszy 
rynek do podziału reklam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Dziękuję 

za tę odpowiedź. Wbrew pozorom to, o co chcę zapy-
tać, jest bliskie tej dyskusji, którą w tej chwili w ja-
kiejś mierze sobie prowadzimy. 

Mianowicie czy prawdą jest – nie umiem po-
wiedzieć, czy otrzymałem tę wiadomość bardziej 
w formie przypuszczenia, plotki czy decyzji – że ma 
nastąpić radykalna zmiana, jeśli chodzi o zakres pro-
gramowy Programu 2 Polskiego Radia.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Nie, to nie jest prawda.)

Doszło to gdzieś do sfery publicznej w takim stop-
niu, że warto też publicznie jednoznacznie powie-
dzieć, że jest to nieprawda. To jest program, który na 
pewno nie jest słuchany przez wszystkich Polaków, 
ale jest tak wybitnie, pozytywnie wyspecjalizowany, 
jeśli chodzi o wyższą sferę kultury i jej obecności 
w przestrzeni publicznej, że nie warto dezawuować 
dorobku Programu 2.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Panie Senatorze, dementuję 
z całą stanowczością takie pogłoski i uzasadnię jesz-
cze to dementi. Otóż… Jeżeli pan marszałek pozwoli.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Otóż jest to program z założenia elitarny, cho-

ciaż powinien też mieć elementy mniej elitarne, 
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Ja o tym cały czas pamiętam jako przewodniczą-
cy, jako Krzysztof Czabański, bo Rada Mediów 
Narodowych nie zajmowała nigdy stanowiska w tej 
sprawie. Ja uważam, że do tego projektu trzeba bę-
dzie wrócić po stabilizacji finansowej mediów pu-
blicznych, ponieważ spółki prawa handlowego są za 
mało transparentne, a po tej reformie mają być one 
finansowane w bardzo dużym stopniu z podatków, 
z daniny publicznej. To wymaga innych form. Ja 
o tym pomyśle nie zapominam. Wręcz przeciwnie, 
będę ten pomysł forsował, choć nie wiem, czy przy 
wsparciu Rady Mediów Narodowych, bo tak jak 
mówiłem, nie było to nigdy przedmiotem naszych 
obrad.

Jeżeli chodzi o ten portal, to trwają prace nad tym, 
żeby powstał jeden portal mediów narodowych przy 
wsparciu Krajowej Rady, Ministerstwa Finansów, 
jak również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Toczą się rozmowy robocze między 
Telewizją Polską, Polskim Radiem i Polską Agencją 
Prasową. Chcemy stworzyć taki portal, który korzy-
stałby z potężnych zasobów tych spółek medialnych, 
choć jednocześnie musi to być taka konstrukcja, która 
uwzględni, że są też pewne elementy sprzeczności 
interesów między tymi spółkami działającymi na 
rynku. Część zasobów jest sprzedawana, udostępnia-
na za pieniądze, i trzeba wyważyć, w jakim zakresie 
byłoby to po prostu dostępne dla wszystkich, którzy 
płacą abonament. Ja jestem zresztą zwolennikiem 
tezy, że wszyscy, którzy będą płacili abonament, po-
winni mieć dostęp do całych zasobów, bo to by była 
zachęta do płacenia abonamentu.

A jeżeli chodzi o trzecią sprawę, o której pan 
powiedział, to ja też podejrzewam, że jeśli chodzi 
o to, dlaczego w tych pasmach regionalnych są tylko 
Wrocław, Zielona Góra czy Gdańsk, a nie ma Polski 
poza tymi miastami, to te tłumaczenia, że jest tak 
ze względów finansowych, to tylko część prawdy. 
Prawdopodobnie jest w tym też dużo przyzwycza-
jeń, rutyny, lenistwa. Łatwiej sfilmować coś we 
Wrocławiu, niż jechać do Legnicy. I my na to zwra-
camy uwagę. Zwracamy uwagę na to, że te pieniądze, 
które przyjdą do Telewizji Polskiej, po części – już 
o tym mówiłem – muszą być znaczone, nawet niefor-
malnie. Część z nich musi być wydawana na ośrodki 
regionalne i nie może być konsumowana w centrali 
przy Woronicza, dlatego że my te ośrodki musimy 
wzmocnić. Jeśli się tak stanie – mam nadzieję, że 
w tym roku tak się właśnie stanie – to wtedy też za-
czniemy te ośrodki bardziej rygorystycznie rozliczać 
z jakości ich pracy, bo zgadzam się całkowicie z tym, 
co pan mówił.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, ja mam 3 pytania.
Pierwsze pytanie. No, już kilka miesięcy temu 

toczyła się dyskusja o finansowaniu mediów publicz-
nych. Czy spółka prawa handlowego jest najlepszą 
formą prawno-organizacyjną zarówno dla Telewizji 
Polskiej, jak i Polskiego Radia? Czy w tej materii 
są jakieś przemyślenia lub decyzje Rady Mediów 
Narodowych? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, że był też taki po-
mysł – bardzo, wydaje mi się, dobry, choć nie wiem, 
czy nie został on zaniechany – aby telewizja stworzyła 
duży, horyzontalny portal informacyjny. Byłby tam 
oczywiście komponent olbrzymich zasobów, które 
ma telewizja – bo wiadomo, że dzisiaj wszystko prze-
nosi się do internetu – ale byłyby też inne elementy. 
Telewizji najłatwiej byłoby taki portal stworzyć. Czy 
coś w tej materii jest panu przewodniczącemu wia-
dome?

I trzecie pytanie to pytanie o kwestię, na którą 
zwraca uwagę bardzo wielu samorządowców, ale 
także mieszkańców. Otóż lokalne rozgłośnie tele-
wizji mają bardzo niewielki udział – mówimy tutaj 
o lokalnej telewizji publicznej – informacji z terenu. 
Ja wiem, że oczywiście jest tych ośrodków regio-
nalnych… Powiem o tym na przykładzie Dolnego 
Śląska. Nie dość, że pasmo dolnośląskie jest bardzo 
niewielkie godzinowo, to jeszcze większość infor-
macji, np. w „Faktach”, to informacje z Wrocławia. 
Nie pokazuje się Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, 
Karpacza, Zgorzelca. Oczywiście tłumaczenie jest 
takie jak zawsze: brakuje pieniędzy. Niemniej jednak 
uważam, że to jest pewien unikalny zasób, który ma 
do dyspozycji telewizja. Uważam, że te możliwości 
są wykorzystywane w niewystarczającym stopniu, 
co też budzi frustrację. No, wszystko, co widzimy 
w telewizji dolnośląskiej, to de facto informacje 
z Wrocławia, a poprzez nadajniki cyfrowe dostęp 
do telewizji ma na Dolnym Śląsku każdy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze. Padły 3 pytania.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o spółki prawa 

handlowego, to ja jestem ich przeciwnikiem, jak 
państwo wiecie. Mój projekt zakładał przekształce-
nie spółek medialnych ze spółek prawa handlowego 
w państwowe osoby prawne. Ta koncepcja decyzją 
kierownictwa politycznego państwa została na razie 
odłożona, ale to nie znaczy, że do niej nie wrócimy. 
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w dobrej jakości. Nawet jeżeli jakieś tam elementy 
byłyby dostępne tylko odpłatnie, to oczywiście za 
bardzo niską odpłatnością. Tu w ogóle nie wchodzi 
w rachubę… To by była opłata rzędu paru złotych za 
film czy za serial, za ściągnięcie go czy obejrzenie 
online. Generalnie zgadzam się z tym, i cały czas to 
podkreślam, że ten portal powinien działać tak sze-
roko, jak szeroko działają najbardziej znane portale, 
czyli Onet i Wirtualna Polska, bo tylko wtedy będzie-
my mogli konkurować na tym rynku. To nie mogą 
być portale zawężone do samej sfery informacyjnej, 
bo wtedy siłą rzeczy będą miały mniej odbiorców. 
Powinny to być portale, gdzie 95% treści będzie ab-
solutnie bezpłatne. Pełna zgoda.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja nawiążę w swoim pytaniu do wypowiedzi mo-

jego kolegi.
Panie Przewodniczący, patrząc na to, że nie macie 

pieniędzy, że ludzie nie chcą płacić na telewizję i że 
programy regionalne są takie, jakie są, a w zasadzie 
praktycznie ich nie ma… Ja jestem z Zielonej Góry. 
Tam 2 razy po 10 minut jest nadawany dziennik, 
w którym powtarza się te same wiadomości. Jest też 
jakaś nic nie znacząca rozmowa. I to jest cały pro-
gram regionalny. Budynek jest w opłakanym stanie. 
Samochody nadają się do muzeum i mogłyby jeździć 
na żółtych tablicach. Oczywiście pracuje tam kilka-
naście, może kilkadziesiąt osób. Nie wiem ile, ale 
kilkanaście na pewno. Czy jest sens utrzymywania 
takich ośrodków? Czy nie lepiej robić to tak, jak robią 
to zachodnie media? Nie chcę się tu powoływać na 
TVN czy Polsat, który pewnie jest dla państwa solą 
w oku jako dobry przykład zarządzania każdą zło-
tówką. Przekaz mają taki sam, jak coś się wydarzy. 
Mają operatorów w regionach, którzy jeżdżą i trans-
mitują. Jak dzieje się coś większego, to podjeżdża 
samochód, z którego można dzisiaj nadawać wszyst-
ko. Czy w związku z tym, że tu naprawdę można 
zaoszczędzić, jest sens utrzymywania ośrodków tylko 
po to, żeby były i żeby pracę mieli, nie wiem, dyrek-
torzy ośrodków, ich zastępcy – pewnie 2 w ośrodku 
– 3 kierowników, kilku kierowców itd.? To jest moje 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy prowadzicie państwo bada-
nia dotyczące tego, jaki jest przedział wiekowy osób 
oglądających dzisiaj wasze sztandarowe programy? 
Czy są robione takie badania, a jeśli tak, to czy może 
pan przytoczyć ich wyniki? Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Do zadania tego pytania skłoniła mnie pana odpo-
wiedź sprzed chwili. Mianowicie mówił pan o wspól-
nym portalu mediów narodowych, i to jeszcze w pew-
nym sensie odpłatnym, bo mają z niego korzystać ci, 
którzy płacą abonament. Pamiętajmy, że młodzież 
odchodzi od oglądania telewizji, przenosi się do in-
ternetu i w pewnym sensie oczekuje darmowości, 
nawet bez płacenia tego abonamentu. 

Pytanie jest takie: czy nie uważa pan, że ten portal 
powinien mieć tak jakby szerszą formułę? To powi-
nien być po prostu narodowy portal informacyjny, 
który korzystałby nie tylko z zasobów mediów naro-
dowych, ale ogólnie z tego, co jest dostępne w świecie 
informacji. A poza tym powinien być kompletnie dar-
mowy. Wtedy dotrzecie państwo do większej liczby 
odbiorców. To jest pierwsze pytanie.

A drugie dotyczy polityki historycznej. Telewizja 
Polska angażuje się jako producent w bardzo dobre 
i ciekawe przedsięwzięcia, np. w film „Wołyń”, który 
z jednej strony był nośnikiem polityki historycznej, 
jednym z narzędzi tej polityki, a z drugiej strony oka-
zał się także sukcesem komercyjnym. Czy nie uważa 
pan, że te przedsięwzięcia powinny być kontynuowa-
ne, intensyfikowane?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, całkowicie się 

z panem zgadzam. Zresztą w pierwszej sprawie też 
się zgadzam, ale dodam jeszcze parę słów. Telewizja 
szykuje teraz serial historyczny – już o tym wspomi-
nałem – poświęcony czasom Kazimierz Wielkiego. 
Można sobie wyobrazić, że to będzie nie tylko serial 
telewizyjny, ale że powstanie z tego film, który pój-
dzie do kin. Jak najbardziej uważam, że takie przed-
sięwzięcia należy wzmacniać, inspirować itd.

Jeżeli chodzi o ten portal, to też się z panem zga-
dzam. W rozmowach o powstającym portalu repre-
zentuję taki pogląd, że on powinien być bezpłatny, do-
stępny dla wszystkich płacących abonament. Młodzi 
ludzie, którzy mają dziś 18 lat, wchodzą w PIT czy 
KRUS i też będą płacić abonament, bo to będzie opła-
ta powszechna. W tym sensie nikogo nie wykluczymy 
z bezpłatnego korzystania z tego portalu, ale nawet 
gdyby się okazało, że jakąś część filmów z zasobu ar-
chiwalnego Telewizja Polska będzie chciała udostęp-
niać w sieci za małą odpłatnością… Choć z tego, co 
wiem, wynika, że już teraz udostępnia ona bezpłatnie 
sporo tych filmów i seriali, i to takich, które zostały 
cyfrowo dostosowane do obecnych czasów. To nie są 
taśmy archiwalne, tylko cyfrowo przygotowane filmy 
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Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu pana 
Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu 
i przedstawienie sprawozdania.

(Głos z sali: Nie ma…)
Nie ma pana przewodniczącego.
To może 2 minuty przerwy technicznej… Już.
Jeszcze raz witam na posiedzeniu Senatu pana 

Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Proszę o przedstawienie sprawozdania.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje wystąpienie, omówienie sprawozdania 

traktuję jako kontynuację tej długiej i szczegółowej 
dyskusji. Zapewne wiele wątków zostało już poruszo-
nych, więc ja skoncentruję się tylko na tych sprawach, 
które są dodatkowe, które właściwie nie dotyczą me-
diów publicznych, bo te już zostały, tak jak powie-
działem, omówione.

Jeśli chodzi o uzupełnienie tej dyskusji, to chciał-
bym powiedzieć o sytuacji mediów publicznych ogól-
nie. Tutaj była mowa o badaniach, nie padła jedna 
informacja, która jest zawarta nie w sprawozdaniu, 
tylko w informacji o stanie rynku za rok 2016 przed-
łożonej równolegle ze sprawozdaniem.

Otóż, jeśli chodzi o udział telewizji publicz-
nej w rynku, to on jest nadal największy z udzia-
łów wszystkich komercyjnych grup telewizyjnych 
i wynosi prawie 30%. Ta informacja znajduje się na 
stronie 45 sprawozdania. Drugą grupą jest Polsat, 
z udziałem 23%. Tak że patrząc na obraz rynku te-
lewizyjnego w całości, nie możemy wyseparować 
tylko i wyłącznie głównych anten, bo w przypadku 
wszystkich głównych anten, zarówno TVP1, TVP2, 
jak i TVN oraz Polsat, ta oglądalność spada. Rynek 
się dywersyfikuje, coraz większy jest udział progra-
mów tematycznych, co jest stałą tendencją, no i wi-
downia przechodzi do internetu, a tutaj kryterium 
decydującym jest nie tylko kryterium wiekowe. Co 
ciekawe, z naszych i międzynarodowych badań wy-
nika, że ruch w internecie generowany jest również 
głównie przez nadawców, czyli to nadawcy pozostają 
największymi dostarczycielami treści – to są z reguły 
treści audiowizualne – telewizja publiczna oraz inne 
telewizje również mają w tym udział. Tak że kiedy 
mówimy o tym zmniejszającym się w całości ryn-
ku telewizyjnym, to pamiętajmy, że on się nie tyle 
zmniejsza, ile raczej przenosi. Aczkolwiek w interne-
cie konkurencja rzeczywiście jest znacznie większa, 
więc trudniej tu walczyć.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, o ośrodki 
regionalne, to ja się z panem senatorem zdecy-
dowanie, zasadniczo nie zgadzam. Uważam, że 
te ośrodki zostały wprawdzie ogołocone z pie-
niędzy i z możliwości działania przez ostatnich 
ileś lat, ale są one bardzo wartościowym elemen-
tem w strukturze telewizyjnej. Jeżeli zostaną one 
wzmocnione finansowo, to będą pokazywać ży-
cie ludzi i społeczności poza Warszawą i dużymi 
miastami. Moim zdaniem warto, żeby te ośrodki 
funkcjonowały. Prezentuję tutaj absolutnie inny 
pogląd niż pan – nie dość, że nie wolno likwi-
dować tych ośrodków, to należy je wzmacniać 
finansowo i kadrowo.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące kategorii wieko-
wych osób oglądających nasze programy, to z tego, co 
wiem, znane są wyniki oglądalności różnych progra-
mów czy pasm telewizyjnych w różnych kategoriach 
wiekowych. One są dostępne. Są w sprawozdaniach 
kierowanych do Krajowej Rady i przekazywanych 
do naszej wiadomości. Nie mam ich przy sobie, więc 
nie potrafię przytoczyć tu konkretnych danych, ale 
niezależnie od tego, czy uważamy, że one są robione 
dobrze, czy źle… One są robione przez Nielsena. Jest 
tam pokazany udział w rynku telewizji publicznej 
czy poszczególnych programów telewizji publicznej 
w danym paśmie czasowym w odniesieniu do ka-
tegorii wiekowych. Tam wszystko widać. Nie mam 
tego przy sobie. Może przedstawiciele Krajowej Rady 
mają to przy sobie…

(Senator Czesław Ryszka: To jest w sprawozdaniu 
Krajowej Rady.)

To jest w sprawozdaniu Krajowej Rady. Odsyłam 
do kolegi i do sprawozdania Krajowej Rady.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nikt się już nie zapisuje do głosu.
Informuję, że pan Krzysztof Czabański, przewod-

niczący Rady Mediów Narodowych, zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania za-
dane przez pana senatora Czarnobaja i panią senator 
Zdrojewską.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Panie Marszałku, będę tylko 
prosił o wyciąg tych pytań z protokołu, żeby odpo-
wiedzieć rzeczywiście na te pytania, a nie… Dobrze?)

Proszę bardzo.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) możliwości zarabiania przez nadawców publicznych. 
Tak że zawsze miejmy na uwadze to, mówiąc o ogra-
niczeniu reklamy, że w mediach publicznych reklama 
już jest ograniczona.

Chciałbym jeszcze dodać, uzupełniając poprzed-
nią dyskusję, że rzeczywiście nastąpił wyraźny spa-
dek wpływów abonamentowych w roku 2008. W roku 
2007 była to kwota 890 milionów zł, czyli prawie 
900 milionów zł, a w roku 2008, z roku na rok, była 
już zapaść do 730 milionów zł, która później się jesz-
cze pogłębiała. W tej chwili jest pewien wzrost ilości 
opłat i obserwujemy wzrost liczby zarejestrowanych 
odbiorników, co jest dosyć optymistycznym wskaź-
nikiem, ale oczywiście nie rozwiązuje problemu fi-
nansowania mediów publicznych.

W 2016 r., czyli w roku sprawozdawczym, 
Telewizja Polska na programy misyjne, na ofertę 
misyjną wydała 1 miliard 697 milionów zł, a abona-
ment pokrył zaledwie 21,5% wszystkich wydatków. 
Lepsza sytuacja była w radiu: były to 284 miliony zł, 
abonament pokrył 65,5%, czyli więcej, a w radiach 
regionalnych, w rozgłośniach regionalnych było to 
236 milionów zł i 72% pokryły pieniądze abonamen-
towe. Przytaczam te dane, żeby pokazać, jak duża 
część produkcji telewizji publicznej jest robiona za 
pieniądze komercyjne, właśnie z reklam. 80% tej pro-
dukcji to jest produkcja z pieniędzy komercyjnych 
z przychodów spółki. Oczywiście możemy mówić 
o zmianie udziału reklam w programie, ale pod wa-
runkiem, kiedy radykalnie zmienimy sytuację abo-
namentową. Taka szansa w tej chwili jest.

Jaki był stan prawny w 2016 r.? Rok 2016 to przede 
wszystkim rok końca kadencji poprzedniej Krajowej 
Rady i początek kadencji nowej Krajowej Rady. 
12 września rozpoczęliśmy obradowanie w nowym 
składzie. Przypomnę, że poprzednia kadencja upły-
nęła w całości, nie było żadnych nadzwyczajnych 
środków ani odrzuceń sprawozdania… Inaczej: nie 
było środków ustawowych skracających kadencję. 
Poprzednia Krajowa Rada dopracowała do końca 
w takim składzie, w jakim została wybrana. 8 stycz-
nia 2016 r. weszła w życie ustawa nowelizująca tę 
naszą ustawę o radiofonii i telewizji i wtedy zostały 
wprowadzone zmiany w kompetencjach Krajowej 
Rady – Krajowej Radzie odjęto kompetencję wybo-
ru i powoływania rad nadzorczych mediów publicz-
nych, w konsekwencji czego powstała Rada Mediów 
Narodowych. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że reszta 
kompetencji pozostała, czyli Krajowa Rada dalej dzie-
li abonament, dalej analizuje programy, dalej podpi-
suje porozumienia i plany finansowo-programowe. 
A więc cały rozległy obszar kompetencji w stosun-
ku do mediów publicznych został Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji pozostawiony. Rzeczywiście 
był wyrok Trybunału Konstytucyjnego – on doty-
czył innej ustawy – w którym trybunał stwierdził 

Została tu podniesiona kwestia raportu Freedom 
House, raportu, który mówi o zmniejszającym się 
ratingu, jeśli chodzi o wolność mediów w Polsce. 
Rzeczywiście sam ten raport jest dosyć kuriozalny. 
Tu znowu powtarzam słowo, które na dzisiejszym 
posiedzeniu robi dużą karierę. Ale sam raport jest 
kuriozalny. Wystarczy sięgnąć do raportu w całości, 
a nie do jego opracowania.

Przepraszam, ja nie przedstawiłem, a dzisiaj 
na posiedzeniu jest cała Krajowa Radia Radiofonii 
i Telewizji, w pełnym składzie, są również dyrektorzy 
biur. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji w pełnym 
składzie przyszła tutaj, żeby wraz ze mną złożyć spra-
wozdanie. 

Pani minister Bochwic była na prezentacji tego 
raportu. Zarówno sama prezentacja, jak i sam raport 
były dosyć silnie nasycone ideologicznie, w związku 
z czym rzeczywiście trudno się do nich tak wprost 
merytorycznie ustosunkowywać. Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich taką opinię już wydało.

Jeśli chodzi o argumenty, które są przytaczane 
w samym raporcie, to trudno uważać za argument, 
z którym warto się liczyć i który rzeczywiście może 
wpływać na pluralizm mediów, to, że ogranicza się 
promowanie narracji historycznej – tak jest napisane 
w raporcie – wskazującej na winę Polaków w czasie 
II wojny światowej. No, co to ma…

(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic: I w Holokauście.)

I w Holokauście, tak.
…wspólnego z wolnością mediów i czy rzeczy-

wiście jest prawdziwe? To już jest pytanie otwarte, 
ale nie dotyczy na pewno sytuacji mediów w Polsce.

Mamy 3 duże grupy telewizyjne medialne i 4 duże 
grupy radiowe. Media publiczne, jeżeli spojrzymy na 
ten krajobraz od strony ideowo-politycznej… Nawet 
jeżeli powiemy, że w mediach publicznych nastąpił 
zwrot, choć trzeba by to było wtedy bardziej szcze-
gółowo uzasadnić i powiedzieć, w jakim sektorze 
i gdzie… To ułamkowa część całego rynku telewi-
zyjnego, który jest nieograniczony. Mało tego, jest 
jednym z lepiej rozwiniętych rynków medialnych 
w Europie. To również można zobaczyć na przykła-
dzie analiz zawartych w informacji za 2016 r.

Ten rynek jest rozwinięty. I jest rynek reklamy, 
który nie ma takiej dynamiki wzrostu, jak nowa 
oferta programowa, w związku z czym konkurencja 
między nadawcami jest coraz bardziej zażarta. Ale 
jeśli chodzi o samą reklamę, to oczywiście należy 
przypomnieć, że telewizja publiczna od początku 
nie przerywa filmów… w ogóle audycji reklamami. 
Czyli jest to ograniczenie, którego nie mają nadawcy 
komercyjni, a dosyć istotne, jeśli chodzi o liczenie 
wpływów. Szacuje się, że jest to strata nawet połowy 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Sprawozdanie i informację przekazaliśmy, więc 
myślę, że nie ma w tej chwili sensu, żebym więcej 
opowiadał o tym, co jest w samym sprawozdaniu. 
Czekam na pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę pozostać przy mównicy, ponieważ teraz 

senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do pana przewodniczą-
cego związane z omawianym sprawozdaniem.

Jako pierwszy na liście osób do zadawania pytań 
zapisany jest pan senator Rulewski.

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, pierwsze pytanie. Czy 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w obecnym 
składzie personalnym zamierza kontynuować wy-
siłki abonamentowe, które są przedmiotem projektu 
poprzedniej Krajowej Rady, a w szczególności wy-
stępować wobec tych wszystkich inicjatorów, nieko-
niecznie tylko rządu, żeby sprawa ta znalazła swoje 
rozwiązanie w uchwalonej ustawie?

Drugie zagadnienie to sprawa skarg. O ile wiem, 
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obywatele 
lub grupy obywateli składają skargi. Jak ten proces 
wygląda, ile jest tych skarg, więcej czy mniej? Jak 
Krajowa Rada na nie reaguje?

I trzecie zagadnienie, sprawa poziomu… Nawet 
komunistyczna telewizja wpływała na kształtowa-
nie się poglądów w sąsiednich krajach. Jakie jest 
oddziaływanie naszej telewizji narodowej na kraje 
sąsiedzkie, w których zamieszkuje wielu Polaków nie-
koniecznie z racji naturalnego pobytu, ale w związku 
z podróżowaniem, z pracą czy z chęcią nawiązywania 
kontaktów? Czy państwo zajmują się takimi bada-
niami?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Jeśli chodzi o finansowanie, to tak, jak powie-

działem, to jest… My mówimy o narodowej składce 
audiowizualnej. Jest to model abonamentowy, który 
ministerstwo kultury przejęło i określiło jako abo-
nament z PIT, skrótowo mówiąc. My oczywiście to 
popieramy, to jest docelowy model systemu abona-

ogólnie, co można szerzej interpretować, że Krajowa 
Rada jako organ konstytucyjny nie może być pomi-
nięta w tym łańcuchu wyłaniania władz mediów pu-
blicznych. I zapewne taka nowelizacja, w której po 
prostu uwzględni się Krajową Radę w tym łańcuchu 
powoływania władz mediów publicznych, będzie 
przygotowana przez ministerstwo kultury i trafi do 
parlamentu.

Jeśli chodzi o inne aspekty, które są istotne, to 
Krajowa Rada wypracowała i przyjęła strategię na 
najbliższy czas, na najbliższe kilka lat. W tej strategii 
są takie rzeczy jak odniesienie do radiofonii cyfrowej, 
jak odniesienie do koncentracji na rynku mediów, jak 
odniesienie do finansowania… Krajowa Rada forso-
wała i dalej forsuje projekt ustawy abonamentowej 
połączonej z opłatą audiowizualną pobieraną przy 
okazji rozliczeń podatkowych PIT i KRUS.

Jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to 
Krajowa Rada bardzo aktywnie uczestniczy w tej 
chwili w przygotowaniu nowelizacji dyrektywy au-
diowizualnej. W tej chwili jesteśmy w pracach… 
Właściwie te prace są już na ukończeniu i w najbliż-
szych tygodniach ministerstwo kultury przedstawi, 
wniesie pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów 
ustawę implementującą komunikat nadawczy Unii 
Europejskiej. To są zasady mówiące o pomocy pu-
blicznej, które muszą spełnić media publiczne, tak 
żeby pomoc abonamentowa nie została uznana za 
niedozwoloną pomoc publiczną. Chodzi o dokładne 
określenie, czym jest misja i jak te pieniądze będą 
wydawane. W ślad za tym Krajowa Rada najpierw 
napisze w formie rozporządzenia kartę powinności 
mediów publicznych – to jest właśnie ten manifest 
misyjny mediów publicznych – a później będziemy 
rozliczali zgodnie z tymi zasadami media publiczne. 
Te wszystkie procesy się toczą. Minister Czabański 
mówił kilkukrotnie, że ani Krajowa Rada, ani Rada 
Mediów Narodowych nie ma inicjatywy ustawodaw-
czej, ale bardzo głęboko współpracujemy z wiodą-
cym dla nas w tym momencie ministerstwem, czyli 
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeśli chodzi o sprawy obecne, sprawy abona-
mentowe i sprawy ośrodków telewizji publicznej, bo 
o tym była mowa, to chciałbym tylko zaznaczyć, że 
w 2017 r. ośrodki regionalne dostały 40 milionów zł 
więcej z abonamentu niż wcześniej. Cały czas my-
ślimy o ośrodkach regionalnych i o wzmacnianiu ich 
pozycji. To są struktury, które nie mają szansy na 
funkcjonowanie na zasadach komercyjnych, bo żad-
na telewizja komercyjna nie utrzyma się z rynków 
regionalnych. Media lokalne to są media, które mogą 
istnieć tylko i wyłącznie dzięki zasileniu z pieniędzy 
publicznych, ale o tym pan minister Czabański mówił, 
więc nie będę tematu rozszerzał.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) z czym… Kwestie finansowe tu, w tym wszystkim, 
Panie Senatorze, są, jak się wydaje, najistotniejsze, 
ale oprócz problemów finansowych bardzo istotnym 
problemem jest też badanie oglądalności Telewizji 
Polonia, dlatego że praktycznie nie wiemy, dla kogo 
nadajemy, kto nas ogląda, na jakich kontynentach, 
w jakich grupach wiekowych. I ciągle ten problem 
wraca, bo zbadanie tych kwestii jest niesłychanie 
istotne, po to, żeby później jakoś programować tę 
antenę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: W jednej sprawie… 

Można, Pani Marszałek?)
Tak, Panie Senatorze?

Senator Jan Rulewski:
Ja bym prosił o uzupełnienie. Co do tego ostat-

niego pytania, na które pan odpowiedział, o oddzia-
ływaniu na… o Polakach za granicą, nawet za od-
ległą granicą… Dziękuję za odpowiedź, ale chodzi 
mi o oddziaływanie polskiej telewizji na sąsiadów, 
niekoniecznie tylko Polaków. Przecież jest to miej-
sce promocji Polski wobec wszystkich – zwłaszcza 
sąsiadów – którzy, gdyby był program na wysokim 
poziomie, chętnie włączaliby go, a tym samym by…

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Ale czy chodzi o odrębny program…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…jak np. Telewizja Wyszehradzka, taki projekt?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
No, w tej chwili to nie wiem, trzeba by zapytać 

prezesa telewizji publicznej, jakie są losy Telewizji 
Wyszehradzkiej. To jest projekt dosyć trudny, dlatego 
że wymaga współdziałania 3 odrębnych nadawców. 
Ja uważam, że byłaby potrzeba i byłaby szansa, ale 
na razie, skoro, tak jak powiedziałem, finansowanie 
misyjnej działalności telewizji publicznej jest na po-
ziomie 20%, to pierwszym wyzwaniem jest właśnie 
kwestia finansowa. Jeżeli ona będzie rozwiązana, to 
pierwsze pytanie brzmi: co z Telewizją Polonia, jak 
tę sprawę realizować? A później kolejne anteny.

Ale oczywiście jest taka możliwość, stworzenie 
takiej telewizji jest pod względem organizacyjnym 
i technicznym jak najbardziej realne, nawet miejsce 
na studio było już wyznaczone, ta telewizja miała być 
budowana w ośrodku krakowskim.

mentowego. Już w tej chwili można powiedzieć, że 
wspieramy to i jest to jakiś sukces także Krajowej 
Rady. W tej chwili toczy się dyskusja, czy ten doce-
lowy model nie będzie wprowadzony od razu, tzn. 
bez tego pośredniego modelu, czyli ustawy uszczel-
niającej, która mówiłaby o ściąganiu informacji od 
operatorów telewizji płatnej. Tak więc jak najbardziej 
składka audiowizualna na nadawców publicznych 
działających szeroko… Bo nie chodzi tylko o ten 
efekt antenowy, ale przede wszystkim o wytwarza-
nie treści, które później będą dostępne i na antenie, 
ale i w internecie.

Jeśli chodzi o skargi, to oczywiście Krajowa Rada 
proceduje wszystkie skargi, które do niej wpływają. 
W tej chwili mówimy o kilkuset skargach. Skargi na 
program to jest jedynie jakaś część tych wszystkich 
procedowanych skarg. One dotyczą czy dotyczyły 
w równej mierze nadawców komercyjnych i publicz-
nych, tak to się mniej więcej kształtuje. W prasie to, 
co najbardziej się komentuje, to te skargi na nadaw-
cę publicznego… Otóż nie, bo to są także skargi na 
nadawców komercyjnych. Takie 2 telewizje, na które 
jest najwięcej skarg, to Telewizja Polska i TVN.

Jeśli chodzi o nasz obraz rynku, to rzeczywiście 
z niepokojem zauważamy, że jest coraz większy 
podział i taka polaryzacja, jeśli chodzi o telewizję. 
Tutaj dużo było mówione o telewizji publicznej. TVN, 
szczególnie z programem informacyjnym TVN24, 
coraz mocniej się polaryzował i polaryzuje w stronę 
przekazu, który jest głównym przekazem opozycji, 
jeśli chodzi o polską scenę polityczną.

Jeśli chodzi o… Tego jeszcze nie… Chciałbym 
dodać, że… Czy udział telewizji publicznej spada, czy 
nie… O tym już mówiłem, że udział wszystkich głów-
nych kanałów spada, ale na przykład telewizje infor-
macyjne mają swoją stałą widownię. To wcale nie jest 
wielka widownia. Tym nie żyje całe społeczeństwo, 
tym nie żyją wszyscy obywatele. To jest na poziomie 
3%, powyżej 3%, do 4%. TVN24 i TVP Info… I tutaj 
rywalizacja jest dosyć wyrównana. Bywały momen-
ty, że to TVN miał więcej widzów. Są momenty, że 
to TVP Info gromadzi szerszą widownię. Ostatnie 
tygodnie czy miesiące są sukcesem TVP Info. No, 
ale ponieważ mówimy tu o stosunkowo niedużych 
grupach widowni, to te wahania są częste i duże.

Jeśli chodzi o oddziaływanie na zagranicę, to jest 
oczywiście program TVP Polonia, ale to państwo już 
najlepiej wiecie, jakie są problemy z finansowaniem 
TVP Polonia, i nie tylko problemy z finansowaniem, 
lecz także problemy prawne, czyli z dostępnością, na 
przykład w Ameryce Południowej, na platformach 
telewizji płatnej. Z ministerstwa… To głównie rząd, 
czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, finansuje 
program Telewizji Polskiej na zagranicę, w związku 
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Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam pytanie 
dotyczące sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w części szóstej w punkcie dziewiątym, 
chodzi o audycje dla mniejszości narodowych i osób 
posługujących się językiem kaszubskim. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji monitoruje ofertę adre-
sowaną do mniejszości narodowych i społeczności 
posługujących się językiem regionalnym, jedynym 
w Polsce językiem kaszubskim. Mnie interesują szcze-
gólnie te audycje, które są skierowane do Kaszubów. 
Wydaje mi się, że media publiczne nie dostosowują 
się do tej zmiany, jaka następuje w środowisku ka-
szubskim na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru 
lat. Jedyny program w telewizji publicznej skierowany 
do społeczności kaszubskiej to był emitowany swego 
czasu program, który nosił tytuł „Rodnô zemia”. On 
został później zlikwidowany. W to miejsce przyszedł 
już krótszy i raczej polskojęzyczny ze wstawkami ka-
szubskimi program „Tedë jo”, który nie jest najgorszy. 
Tyle że 25 lat temu języka kaszubskiego w szkołach 
uczyło się ledwie dwadzieścioro kilkoro, no, trzy-
dzieścioro dzieci. Dzisiaj tego języka uczy się wiele 
osób, 20 tysięcy młodych ludzi, a oferta programowa 
telewizji jest mniejsza niż była te 20 lat temu. 

Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podej-
muje jakieś działania, żeby zwiększyć tę ofertę te-
lewizyjną? Sytuacja w radiu publicznym jest trochę 
lepsza, w Radiu Gdańsk i w Radiu Koszalin, ale też te 
programy są bardzo, bardzo marginalne. Czy Krajowa 
Rada podejmuje jakieś działania, aby ten program 
poszerzyć, aby tę ofertę zwiększyć? Pytam, ponieważ 
oczekiwania tej społeczności są wyraźnie większe niż 
to, co robi w tej chwili telewizja publiczna.

Ja wiem, że to nie jest może temat, pytanie, na 
które pan minister będzie mógł mi szczegółowo od-
powiedzieć, bo ta część sprawozdania Krajowej Rady 
ma jakieś 10 linijek, tyle jest tej sprawie poświęcone, 
a także mniejszości ukraińskiej, niemieckiej. Jeżeli 
pan minister zasygnalizowałby tutaj tę sprawę, a sze-
rzej mógłby mi udzielić odpowiedzi na piśmie, był-
bym wdzięczny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Może ja odpowiem… Pani Marszałek, może za-

cznę od końca…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. Pytanie zadaje pan senator 
Sławomir Rybicki.

Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w pana sprawozdaniu, w tej czę-

ści przed chwilą wygłoszonej, a także w dokumencie, 
który przedłożyła rada Senatowi, kwestia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. jest 
potraktowana dość zdawkowo. W tym obszernym do-
kumencie, stustronicowym, ta problematyka, doniosła 
przecież, zajmuje pół strony.

Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, 
czy i jakie ewentualne działania podjęła Krajowa 
Rada, oczywiście pamiętając o tym, że nie ma 
inicjatywy ustawodawczej, co jest zrozumiałe 
i oczywiste, aby przywrócić ustawie o radiofonii 
i telewizji jej pierwotny charakter, czyli zgodny 
z konstytucją, bo przecież wyrok wskazał, że usta-
wa jest z konstytucją niezgodna. Czy tak daleko 
idące uszczuplenie kompetencji Krajowej Rady 
pozostało bez waszego działania, choćby w re-
lacjach z ministerstwem kultury? Jak rozumiem, 
to jest ten kanał polityczny, w którym swoje racje 
moglibyście przedstawiać, bo uszczuplenie kom-
petencji jest nie takie sobie, tylko bardzo duże i to 
w bardzo ważnym, wrażliwym zakresie kształto-
wania zasad oraz obsad rad nadzorczych i innych 
organów mediów publicznych. To jest pierwsze 
pytanie.

A drugie pytanie dotyczy prac nad ustawą o abo-
namencie, składce audiowizualnej, czyli daninie, 
która byłaby, jak rozumiem –  i słyszę o postępie 
prac – składką przypiętą do PIT lub w przypadku 
osób, które mają ubezpieczenie rolnicze, do KRUS, 
i wynosiłaby, mówi się różnie, od 6 do 8 zł, niektó-
rzy mówią, że więcej. Czy uważa pan, że to roz-
wiązanie, gdyby przeliczyć wpływy, przeliczyć to 
na abonament, może być potraktowane przez Unię 
Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna? 
Dziękuję.

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Jeśli chodzi o…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący, jeszcze chwileczkę. Ja 

poproszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora 
Kazimierza Kleinę, a potem pan przewodniczący 
będzie odpowiadał.

Proszę bardzo.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Ale przechodząc do pytania, powiem, że ona 
nie będzie niedozwolona, o ile nie zmieni się 
specjalnie skala systemu finansowania mediów 
publicznych. Jeśli poziom ściągania abonamen-
tu będzie taki, jaki zakłada obecny system, nie 
taki, jaki jest w praktyce, tylko taki, jaki wynika 
z obecnej ustawy abonamentowej… Na tym po-
ziomie powinniśmy się oprzeć i wtedy nie musimy 
tego notyfikować. Tak jak mówił przewodniczący 
Czabański, Komisji nie interesuje sposób zbiera-
nia pieniędzy, tylko ich wydawania. Ale z drugiej 
strony chodzi też o to, żeby mieć porównanie, 
odniesienie do jakiejś skali, czyli z tymi, załóżmy, 
3 miliardami zł powinniśmy porównywać. Jest 
kwestia, jak to interpretować, czy z uwzględnie-
niem ulg, czy bez ulg, ale to jest kwestia interpre-
tacji. My zakładaliśmy, że wysokość tej składki 
to będzie, jak wyliczyliśmy, 8,33 zł, ale to było 
robione przy innych założeniach, tak naprawdę 
trzeba by było za każdym razem na nowo to prze-
liczyć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
I bardzo proszę, pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Mam kil-
ka pytań dotyczących finansów telewizji publicznej.

Pierwsze. Jaki jest deficyt telewizji publicznej 
w tej chwili? I czy on wzrasta, czy się zmniejsza?

Telewizja publiczna wzięła kredyt. W jakiej wy-
sokości był to kredyt?

I jeszcze pytanie dotyczące zarządu – preze-
sa, wiceprezesa – a także dyrektorów telewizji. 
Jakie oni mają uposażenia? Jakie są uposażenia 
prezesa, wiceprezesa i dyrektorów programowych 
telewizji?

I na koniec: ile kosztował festiwal w Opolu, ten, 
który akurat się nie odbył? Czy telewizja poniosła 
jakieś koszty? Nie pytam o ten, który ewentualnie 
będzie, ale o ten, który nie odbył się w terminie. Bo 
były tam jakieś inwestycje, scena, takie rzeczy… no, 
może drobniejsze. I to na razie tyle.

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Już…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Panie Przewodniczący.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Fedorowicz. I po-

tem pan przewodniczący będzie odpowiadał.

…póki na bieżąco…
Ja oczywiście przygotuję taką odpowiedź, napi-

szę, bo to jest szczegółowe pytanie. Jest tak, że my 
w 100% jakby pokrywamy zapotrzebowanie, jeśli 
chodzi o finansowanie tego typu audycji. Akurat 
z audycjami dla mniejszości kaszubskiej… nie dla 
mniejszości, ale w języku kaszubskim nie było więk-
szych problemów i jest to jedna z lepszych ofert, jeśli 
chodzi o media publiczne. Ale to sprawdzę i prześlę 
te informacje. Rzeczywiście tutaj wybija się radio, bo 
w radiu na antenie, a przede wszystkim w internecie, 
na stronie Radia Gdańsk jest bogata oferta. Telewizja 
też produkuje… W stosunku do innych języków… 
Mnie się wydaje, że jest to nawet jedna z lepszych 
i bogatszych ofert, jeśli chodzi o media publiczne…

(Głos z sali: 15 minut w tygodniu.)
Dam szczegółową informację. Tak jak powiedzia-

łem, całe zapotrzebowanie, jakie oddział gdański te-
lewizji publicznej zgłosił, Krajowa Rada pokrywa. 
Ale zostawmy to do szczegółowego opracowania.

Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tak, 
Krajowa Rada zwróciła się do ministra… ja jako 
przewodniczący w imieniu Krajowej Rady zwróci-
łem się do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego o uwzględnienie w najbliższych pracach le-
gislacyjnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
To nie oznacza powrotu do poprzedniej ustawy, 
bo mamy Radę Mediów Narodowych, no, już tro-
chę inny ład prawny. Jest koncepcja, która zakłada 
wprowadzenie przepisu o tym, że Krajowa Rada 
na końcu musi zaakceptować wybór Rady Mediów 
Narodowych, każdy wybór, czyli powołania, od-
wołania, zmiany itd., itd., co jakby wyczerpie tę 
uwagę i stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. 
Ale ten argument, o którym mówił pan przewod-
niczący Czabański, czyli ten, że my zajmujemy się 
wszystkimi mediami, rzeczywiście jest poważnym 
argumentem. Ja zresztą przytaczałem go nawet 
w poprzedniej swojej kadencji w Krajowej Radzie, 
kiedy miałem te kompetencje. Zawsze uważałem, 
że to jest dosyć trudna i komplikująca kompetencja 
dla Krajowej Rady.

Jeśli chodzi o składkę audiowizualną, PIT, to my…
(Senator Sławomir Rybicki: Niedozwolona pomoc 

publiczna…)
My w naszym takim dosyć obszernym opracowa-

niu właśnie o składce audiowizualnej, jako Krajowa 
Rada… Bo rzeczywiście słusznie zwrócił pan senator 
uwagę na to, że to jest kontynuacja prac poprzed-
niej Krajowej Rady, i my tutaj wprost mówimy, że to 
jest ta koncepcja, która jest wypracowana w ramach 
kontynuacji. Zresztą za mojej jeszcze wcześniejszej 
kadencji też te prace były prowadzone, więc jest tu 
pewna ciągłość pomysłu.
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Nie wiem… Nie zrozumiałem pytania o piloty 
telewizyjne. Do czego pan senator się odnosi? Do 
którego punktu albo do której strony sprawozdania?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Może ja to uzupełnię 
inaczej. Ja to znalazłem gdzieś w protokołach z deba-
ty sejmowej, więc może jednak spróbuję sięgnąć do 
informacji i najwyższej to uzupełnię. Nieprecyzyjne 
było to moje pytanie, ale…)

No ale my po prostu pilotami… Nie pamiętam, 
żebyśmy się zajmowali pilotami do…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Przewodniczący, 
to może w sprawie sprawozdania… Rozumiem, że to, 
które wynika z debaty sejmowej, pan unieważnia.)

Dobrze. Jeszcze tylko uzupełnię moją odpowiedź, 
bo dzięki pracownikom biura mam bieżącą informa-
cję. W 2016 r. w telewizji było 26 godzin 32 minuty 
i 57 sekund audycji w języku regionalnym, kaszub-
skim, Panie Senatorze. Powtórzę: 26 godzin 32 minu-
ty i 57 sekund audycji po kaszubsku w 2016 r.

(Senator Kazimierz Kleina: W całym roku?)
W całym roku w telewizji.
Jeśli chodzi o deficyt, to za 2016 r. było to 177 mi-

lionów zł. O kredytach nic nie wiem. Mówi się 
o obiecanych 800 milionach zł, ale my nie mamy 
informacji w tym zakresie. Tak samo nie mamy in-
formacji o Opolu. Nawet po zakończonym roku spra-
wozdawczym nie będziemy mieli takiej informacji ze 
spółki. W większości są to pytania, na które może 
odpowiedzieć albo rada nadzorcza, albo właściciel, 
czyli minister kultury nadzorujący spółkę. My nie 
dostajemy tego typu wyliczeń.

Czy jesteśmy partnerem w pracach nad dużą usta-
wą medialną? Zależy którą. To znaczy nie wiem, co to 
znaczy duża. Czy to jest ta, o której mówił minister 
Czabański. On pracował nad nią, będąc w rządzie. 
Jeżeli tak, to muszę powiedzieć, że nie słyszałem, 
żeby w tej chwili trwały nad nią jakieś intensywne 
prace, a więc w nich nie uczestniczymy. Jeśli cho-
dzi o inne prace, to jak najbardziej w pełni w nich 
uczestniczymy. Są ustawy, których Krajowa Rada nie 
pisze, ale jest partnerem w ich tworzeniu i w wielu 
sytuacjach pomysłodawcą różnych rozwiązań.

W kwestii ustawy abonamentowej wspieramy 
ministerstwo w analizach i w we wcielaniu w życie 
koncepcji opłaty audiowizualnej, czyli składki odli-
czanej razem z PIT.

Jeśli chodzi o skargi uwzględnione i nieuwzględ-
nione, to rzeczywiście taką informację…

(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Kawecki: To jest na stronie 52 i 53.)

Tam są wymienione… Pan senator o tym wspomi-
nał. Zaraz, zaraz… Aha, na tej stronie są informacje 
o karach. Jeśli chodzi o skargi uwzględnione i nie-
uwzględnione, to to pytanie można jeszcze inaczej 
zrozumieć. Co to znaczy uwzględnione? Że przyj-
mujemy i rozpatrujemy każdą skargę, i przyznajemy 

Senator Jerzy Fedorowicz:

O, Pani Marszałek, bardzo dziękuję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Panie Ministrze, będę miał w sumie 2 pytania, ale 

takie bardzo konkretne. Poprzednia Krajowa Rada i jesz-
cze poprzednia brały udział w przygotowywaniu ustawy 
medialnej, dużej ustawy – tak to nazwijmy, ale to było 
w tamtych czasach, kiedy to się jeszcze tak nie nazywało. 

Czy i wy bierzecie udział w przygotowywaniu 
dużej ustawy medialnej, czy jesteście partnerem rzą-
dowym w tej sprawie?

Drugie moje pytanie. Czy bierzecie udział, jako 
instytucja konstytucyjna ewentualnie i jako fachowcy, 
których jest cała duża liczba osób, w przygotowywa-
niu ustawy abonamentowej?

Trzecie pytanie. Idzie mi o skargi. Panie Ministrze, 
możliwe, że ja nie doczytałem w sprawozdaniu, czy 
tam jest odpowiedź na moje pytanie, ile skarg zostało 
uwzględnionych i czy te kary nałożone przez was 
zostały zrealizowane… Jeżeli tego tam nie ma, to ja 
bym poprosił o odpowiedź na to pytanie na piśmie. 
Bo skoro tyle osób składa skargi, to jestem ciekaw, 
jak wygląda realizacja spraw z tych skarg.

No i ostatnie pytanie. Ja mam jakieś déjà vu, ale 
nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tymi pilotami do 
odbiorników telewizyjnych. Tutaj jest… ja to gdzieś 
sobie wyczytałem: brak pilotów do odbiorników 
telewizyjnych w domach – 12 tysięcy 100 autorów 
petycji z żądaniem cofnięcia koncesji. Nie wiem… 
O co chodzi z tymi pilotami?

I teraz, jeżeli wolno, to tylko na sekundę bym się od-
niósł – ale to już w formie króciutkiej polemiki – do słów 
pana senatora Rulewskiego. Nasi sąsiedzi szukali u nas 
wzorców, jak budować telewizję publiczną, to byli nasi 
sąsiedzi z Ukrainy. Odbyły się tu konferencje z udziałem 
wszystkich przedstawicieli wszystkich ugrupowań. No 
ale w mojej ocenie w tej chwili nie będą już nas o te 
wzory prosić, bo według mnie telewizja przestała być 
telewizją publiczną, a stała się telewizją polityczną.

(Senator Stanisław Kogut: A, przestań!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, będzie pan miał możliwość wy-

powiedzi w dyskusji – wtedy będzie można pozwolić 
sobie na takie uwagi. Teraz proszę o zadawanie pytań.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zadałem 4 pytania.)
Rozumiem, że wszystkie pytania już padły.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, o odpo-

wiedź.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Dobrze.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) (Senator Kazimierz Kleina: Jest ich 17.)
Nawet 17, bo pewnie dochodzi Radio Koszalin 

w województwie zachodniopomorskim. Moje pytanie 
jest takie: skąd taka korelacja? Dlaczego kwota środ-
ków przekazanych na Polskie Radio wynosi 185,9 mi-
liona, a na rozgłośnie regionalne, przynajmniej w tym 
zestawieniu, jedynie 170,6 miliona? Zgadzam się z pa-
nem ministrem Czabańskim i doceniam rolę mediów 
regionalnych i lokalnych, w tym rozgłośni radiowych. 
Czy nie myślicie państwo o tym, żeby zwiększyć 
udział mediów regionalnych, rozgłośni regionalnych 
Polskiego Radia, w partycypowaniu w środkach fi-
nansowych? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie także dotyczy kwestii finanso-
wych. W 2016 r. środki abonamentowe nadal nie były 
wystarczające. Jeżeli chodzi o Telewizję Publiczną, 
wystarczyły one na pokrycie jedynie 23,6% realiza-
cji tzw. misji publicznej, w Polskim Radiu – 75,2%, 
a w rozgłośniach regionalnych – średnio 79,3%. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, Panie Ministrze, że 
łatwiej jest te deficyty zbilansować, jeżeli chodzi o te-
lewizję publiczną, bo ona jest bodaj najbardziej kon-
kurencyjna w rywalizacji na rynku reklamodawców. 
Czy nie zastanawialiście się państwo nad tym, żeby 
w jakiś sposób wesprzeć tutaj ośrodki regionalne? 
Bo w pozycji dotyczącej Telewizji Polskiej – to jest 
365,5 miliona zł – jest mowa tylko o globalnej kwocie, 
jeżeli chodzi o funkcjonowanie Telewizji Polskiej. 
Jaki jest w tym udział regionalnych ośrodków te-
lewizji publicznej? Ile im przypada z tych środków 
w kwocie 365,5 miliona zł?

I ostatnie pytanie, które chciałbym panu zadać, 
jest natury programowej. Pytałem już pana ministra 
Czabańskiego o misję mediów publicznych. Pytałem 
też, czy jest różnica między misją mediów publicznych 
a misją mediów narodowych. Panie Przewodniczący, 
jestem nieco zaniepokojony. Mam pytanie: czy to 
licuje pańskim zdaniem z misją mediów publicznych 
i, być może, misją mediów narodowych? Mam tutaj 
zdjęcie z dzisiejszego dnia i taki oto wpis: „obrońcy 
pedofilów i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko 
reformie sądownictwa”.

(Senator Stanisław Kogut: …Kijowskiego.)
Czy pańskim zdaniem to licuje z tą misją? Kogo 

dziennikarka telewizji publicznej, programu TVP Info, 
miała na myśli? Pierwszą prezes Sądu Najwyższego 
czy nas wszystkich tutaj? Nie wiem. Pytam bardzo 
poważnie. To jest ważne pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, pytanie, kogo miała na myśli, 

nie jest chyba pytaniem do pana przewodniczącego.
(Senator Waldemar Sługocki: Wcześniej zapyta-

łem, Pani Marszałek…)
Pan przewodniczący…

rację skarżącemu albo jej nie przyznajemy, albo przy-
znajemy ją tylko w części. Ciężko dość jednoznacznie 
stwierdzić, co to znaczy, że skargi są uwzględnione. 
Możemy napisać, ile było odrzuconych, tzn. takich, 
w przypadku których Krajowa Rada po rozpatrze-
niu ich stwierdziła, że skarżący nie miał racji. Taką 
informację możemy przekazać. A na stronie 52 są 
wymienione wszystkie nałożone kary.

(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Kawecki: Wszystkie są na stronie 51.)

Tak. Dobrze.
Jeśli chodzi o…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie pana mar-

szałka Borusewicza.)
Już na nie odpowiedziałem. W kwestiach długu 

nic nie wiem. Wiem, że telewizja wypuszcza obligacje 
o wartości 300 milionów zł.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Już lecę kupić.)
(Senator Bogdan Borusewicz: A te 800 milionów 

zł, o których pan wspomniał? Co to jest? Pytam, bo 
tego nie zrozumiałem.)

Jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji nie mam takich informacji. Mogę się dzie-
lić informacjami, o których słyszałem, zapewne tak 
samo jak państwo, o jakiejś gwarantowanej czy przy-
szłej pożyczce z banku. Ale nie mam szczegółowych 
informacji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan przewodniczący ma coś jeszcze do doda-

nia w tych kwestiach?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: W kwestii tych py-
tań już nie.)

Teraz pytanie zadaje pan senator Waldemar 
Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie. Na stro-

nie 19 są dane finansowe pokazujące udział środ-
ków publicznych w budżecie spółek. W 2016 r. spółki 
mediów publicznych otrzymały następujące kwoty 
z wpływów abonamentowych: Telewizja Polska – 
365,5 miliona zł, Polskie Radio – 185,9 miliona zł, 
rozgłośnie regionalne radia publicznego – 170,6 mi-
liona zł. 

Moje pierwsze pytanie dotyczy relacji pomiędzy 
środkami, jakie otrzymują rozgłośnie regionalne 
i Polskie Radio. Tych rozgłośni jest, jeśli dobrze pa-
miętam – proszę mnie skorygować – nie mniej niż 
16, a pewnie zdecydowanie…
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(wicemarszałek M. Koc) bardzo dobrze traktowane. Jeżeli spojrzymy na udział 
w procentach w finansowaniu działalności misyjnej, 
to widać, że, ja jeszcze raz powtórzę, telewizja ma 
udział na poziomie dwudziestu paru procent, Polskie 
Radio na poziomie 60%, 70% – zależy, jak liczyć 
– a w rozgłośniach regionalnych jest 79%. Czyli 
tak naprawdę wsparcie dla rozgłośni regionalnych 
w tym podziale środków abonamentowych jest bardzo 
wyraźne. To samo tyczy się oddziałów terenowych 
Telewizji Polskiej. Jeżeli mówimy o kwocie całościo-
wej 365 milionów zł, to z tego 100 milionów zł prze-
znaczone było i wskazane wprost na finansowanie 
działalności ośrodków regionalnych. W kolejnym 
roku ten podział się zwiększył i było już 140 mi-
lionów zł, przy niezmienionej ogólnej puli środków 
przeznaczonych na telewizję. Czyli to wskazanie, że 
w sytuacji kryzysowej ratujemy przede wszystkim 
lokalność, realizuje się w takim, a nie innym podziale 
abonamentu. W tym roku przyjęliśmy podział abo-
namentu na rok 2018, nie wiedząc, czy będzie nowa 
ustawa abonamentowa. Zapisaliśmy mechanizm, że 
na razie podział jest taki jak do tej pory, czyli głównie 
ratujemy ośrodki regionalnie, głównie inwestujemy 
w spółki radiofonii regionalnej, pomagając im. Ale 
w miarę wzrostu wpływów będziemy te środki prze-
rzucali na telewizję, właśnie po to żeby ją odkomer-
cjalizować.

Jeżeli chodzi o… 
(Rozmowy na sali)
Nie wiem. Pytanie o obrońcę pedofilów i alimen-

ciarzy nie jest oczywiście do mnie. Jeśli chodzi o ali-
menciarzy, to pewnie chodzi o pana Kijowskiego, 
ale to też nie jest pytanie do Krajowej Rady. Ja bym 
odpowiedział podobnie, jak odpowiedział prezes 
Czabański: nie chciałbym się na tym koncentrować.

Zadaniem i istotną kwestią jest repolonizacja 
mediów. My w kierunkach strategicznych Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji określiliśmy swoją wi-
zję mierzenia i wskazań do przyszłych przepisów 
dotyczących dekoncentracji na rynku medialnym. 
Nie mówimy o repolonizacji, a o dekoncentracji. 
Uważamy, że mechanizm, zgodnie z którym udział 
w rynku jakiegoś przedsiębiorcy musi wynosić 40%, 
żeby można go uznać za osiągającego pozycję domi-
nującą, jest w przypadku medialnym absolutnie nie-
wystarczający. Mówimy o udziale 30-procentowym, 
ale wskazaliśmy bardziej na 20-procentowy. Chodzi 
o lepsze zdefiniowanie tych rynków. Wskazaliśmy 
na to, że trzeba mierzyć rynki krzyżowo, tzn. nie jest 
neutralne to, czy nadawca jest jednocześnie brokerem 
reklamowym i operatorem platformy satelitarnej, czy 
nie. I trzeba to widzieć. Ja przypominam, że kon-
kurs, przetarg na ósmy multipleks, z którym dzisiaj 
są tak wielkie problemy, został w UKE wygrany przez 
EmiTela – jedynego technicznego nadawcę w Polsce. 
Za konkurencyjność ten nadawca uzyskał 100%. Tak 

(Senator Waldemar Sługocki: Pani Marszałek, czy 
zechciałaby pani zauważyć, że wcześniej zapytałem, 
czy to licuje z…)

Pan przewodniczący sprawozdaje za rok 2016.
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Janusz Kawecki: To jest sprawozdanie za rok 2016.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale to nie jest 

śmieszne, Panowie.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czesław Ryszka.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie o tzw. repolonizację 

mediów, a konkretnie o dominację niemieckich kon-
cernów radiowych na polskim rynku mediów. Jak mi 
wiadomo, niezależne lokalne stacje radiowe znikają 
z eteru, ponieważ spółki nadawcze wykupywane są 
przez najsilniejsze grupy kapitałowe. Najważniejszy 
prywatny nadawca, RMF, należy do niemieckiego 
koncernu Bauer, który posiada równocześnie ogrom-
ną część rynku kolorowych czasopism i znaczne wy-
pływy w internecie. Niestety do takiej koncentracji 
mediów niemieckich przyczyniła się Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, udzielając koncesji na nadawa-
nie na telewizyjnych multipleksach. No, przyczyniła 
się ona niepomiernie do rozszerzenia wpływów tego 
koncernu. Myślę, że żadne inne państwo nie pozwa-
la, by na jego terytorium zainstalowano tak liczne 
obce media. Dlatego jesteśmy pod tym względem 
ewenementem, co więcej, chyba przywykliśmy do 
tej anomalii. 

Dlatego mam pytanie, co pan sądzi o tej tzw. re-
polonizacji mediów. Czy ktoś nad tym pracuje? Jak 
to miałoby przebiegać? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź na pytanie.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Jeśli chodzi o rozgłośnie regionalne, to my pokry-

wamy i analizujemy plany finansowo-programowe, 
które zgłaszają do nas nadawcy publiczni. Mamy 
swoje przeliczniki, bo przecież nie wszystko może-
my zrealizować, nie za wszystko zapłacić. Stąd taki 
podział. Rozgłośnie regionalne w tym podziale są 



395
45. posiedzenie Senatu w dniu 18 lipca 2017 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 19. i 20. porządku obrad Senatu

(przewodniczący W. Kołodziejski) Czy tego rodzaju skargi wpłynęły do Krajowej Rady? 
Mówię o roku 2016, bo tym okresem się zajmujemy. 
Jeżeli tak, to jakiego rodzaju były to sytuacje? Jakich 
dziennikarzy i mediów dotyczyły? I przede wszyst-
kim jakie były w tym zakresie działania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, senator Fedorowicz pytał 

o 12 tysięcy petycji z żądaniem cofnięcia koncesji dla 
TVN i TVN24. Myślę, że mówiąc o pilotach, miał 
na myśli możliwość przełączania pilotem kanałów 
i uwalniania się od treści, których się nie akceptuje.

Ja chciałbym zapytać, czy w tych petycjach po-
jawia się również, mówiąc bardzo ogólnie, żądanie 
repolonizacji mediów w kontekście koncesji dla TVN. 
Czy nie jest tu zauważana przez Krajową Radę ko-
incydencja z decyzją administracji skarbowej, która 
nałożyła na TVN karę w wysokości 110 milionów zł 
mimo korzystnej interpretacji ministra finansów wy-
danej w poprzedniej kadencji w sprawie transakcji, 
którą przeprowadził TVN? Czy z Krajową Radą są 
prowadzone konsultacje w tej sprawie? Czy rada wy-
raża swoje opinie i uwagi? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jackowskiego, 

to powiem, że nie wpływają do nas tego typu skar-
gi, dlatego że nie zajmujemy się takimi rzeczami. 
Badamy zdarzenia ekranowe czy antenowe. Mamy 
do dyspozycji artykuł ustawy, który mówi o tym, że 
nie można propagować działań i postaw sprzecznych 
z prawem, zagrażających życiu, zdrowiu itp. Takie 
sytuacje niewątpliwie zagrażają życiu i zdrowiu. 
Kwestia propagowania, kwestia tego, czy na ante-
nach jakichś telewizji lub rozgłośni radiowych wy-
stąpiły elementy świadczące o propagowaniu, czyli 
np. namawianie do pewnych działań albo podsycanie 
takich sytuacji, byłaby sprawą dla Krajowej Rady. Do 
tej pory nie mieliśmy takich skarg, ale rzeczywiście 

obecne przepisy antykoncentracyjne funkcjonują na 
rynku. Tak że to są wskazania dla ministerstwa kul-
tury, które nad taką ustawą ma pracować. Jest zespół 
i Krajowa Rada w tym zespole uczestniczy. My mó-
wimy tutaj o dekoncentracji.

Innym problemem jest problem koncentracji, tak 
jak w przypadku Grupy TVN, gdzie TVN jest jed-
nocześnie dużym nadawcą telewizji i jednym z naj-
większych brokerów reklamowych. Bo sprzedaż re-
klam często może być powiązana… I te zależności 
są zależnościami, które są sprzeczne z taką zdrową, 
równą konkurencją.

Jeśli chodzi o repolonizację, to te zasady okre-
śliliśmy w mechanizmach dekoncentracyjnych, bo 
uważamy, że jest to dzisiaj największy problem rynku 
mediów elektronicznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę. Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja wrócę do kwestii dotyczącej dziennikarzy 

i standardów wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych. Myślę tutaj o tym, o co pytałem pana 
przewodniczącego Czabańskiego, a więc o kwestii 
ataków na dziennikarzy. Do pana kieruję szersze 
pytanie, dotyczące nie tylko dziennikarzy Telewizji 
Polskiej czy Polskiego Radia, ale również innych 
dziennikarzy. 

Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji moni-
toruje ten problem? Czy można powiedzieć, że on 
się w tej chwili nasila, czy też pozostaje na takim 
samym poziomie jak w latach poprzednich? A jeże-
li to zjawisko występuje, to co robi w tym zakresie 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Chodzi mi 
głównie o przypadki szczególnie drastyczne, które 
są ujawniane opinii publicznej. Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Przepraszam, czy ja 
mógłbym prosić… To ostatnie zdanie zrodziło we 
mnie wątpliwości co do pytania.)

Chciałbym się po prostu dowiedzieć, czy Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji odnotowuje… Czy wpły-
wają do niej zawiadomienia o przypadkach agresji 
w stosunku do dziennikarzy wypełniających obo-
wiązki służbowe, a więc nagrywających materia-
ły, przeprowadzających wywiady, uczestniczących 
w ważnych wydarzeniach? Chodzi o sytuacje, kiedy 
dziennikarze wykonują swoją misję dziennikarską. 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Pierwsza sprawa dotyczy rozgłośni regionalnych 
Polskiego Radia. Wielu senatorów zwraca uwagę na 
wagę tych rozgłośni, wiedząc, że one rzeczywiście 
odgrywają bardzo istotną rolę z punktu widzenia in-
tegrowania lokalnych społeczności. 

Chciałbym w związku z tym zapytać, jaki jest spo-
sób finansowania tych rozgłośni regionalnych. Czy po-
szczególne rozgłośnie otrzymują środki według jakie-
goś klucza, jakiegoś systemu, który jest sprawiedliwy 
i dotyczący wszystkich tych rozgłośni, czy to odbywa 
się według jakiegoś dowolnego schematu? Czy można 
byłoby ewentualnie sposób finansowania poszczegól-
nych rozgłośni regionalnych zweryfikować, sprawdzić, 
czy on rzeczywiście jest, powiedziałbym, proporcjo-
nalny w stosunku do każdej z tych rozgłośni? Przy tej 
okazji… Czy monitorujecie państwo programy, które 
nadają rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, pod takim 
kątem, że… Te programy są jednak zdominowane przez 
informacje dotyczące ośrodka, w którym jest centrala 
radia czy metropolia itd., a informacja z terenu, z regionu 
jest w zasadzie niewielka czy mniejsza. Wrażenie jest 
takie, że całe życie społeczne, kulturalne i polityczne 
odbywa się tylko w centrum regionu, a poza regionem 
jest pustynia. To jest pierwszy problem.

Drugi problem dotyczy telewizji publicznej, ale także 
telewizji komercyjnej. Od kilku lat członkowie lokalnych 
organizacji turystycznych z polskiego Wybrzeża zwra-
cają moja uwagę na taki oto problem. Z reguły, często, 
a nawet, można by powiedzieć, przeważnie przed sezo-
nem letnim w programach tzw. telewizji śniadaniowej 
odbywają się różnego rodzaju debaty, dyskusje itd. I przy 
tych okazjach bardzo często następuje dyskredytowanie 
polskiego Wybrzeża jako kierunku turystyki wakacyj-
nej – mówi się, że jest z reguły zła pogoda, złe warunki 
bazy hotelowej itd., dyskredytowane są nawet walo-
ry przyrodniczo-historyczne tego terenu. A w drugim 
miejscu natychmiast pojawia się pokazywanie uroków 
tych innych kierunków, krajów, zagranicy, ciepłych 
krajów itd., itd. I członkowie tych lokalnych organiza-
cji turystycznych pytają, czy nie dostrzegacie panowie, 
państwo takiego problemu, że niektórzy dziennikarze 
– nie zakładamy, że cała telewizja – są w jakiś ukryty 
sposób finansowani przez biura turystyczne wywożą-
ce turystów w te inne kierunki niż polskie Wybrzeże. 
To jest wbrew pozorom bardzo poważna sprawa, ona 
jest wyraźnie widoczna, nie jest śmieszna – tutaj jeden 
z senatorów się delikatnie uśmiecha – i rzeczywiście to 
wyraźnie widać w mediach, nawet w mediach druko-
wanych, ale na to tutaj nie zwracam uwagi, bo mówimy 
głównie o telewizji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pani senator Barbara Borys-Damięcka, bardzo 

proszę.

warto byłoby się pod takim kątem temu wszystkiemu 
przyjrzeć.

Drugie pytanie dotyczyło koincydencji. No, ja 
myślę, że tu nie ma… To są absolutnie różne sprawy.

(Rozmowy na sali)
Ale to jest sprawa czysto skarbowa. Znamy urzędy 

skarbowe i wiemy, jak działają. Jeżeli jest interpre-
tacja, że urzędnik może odpowiadać za to, że Skarb 
Państwa stracił na takiej a nie innej interpretacji albo 
na bezczynności 110 milionów zł… To na pewno nie 
jest kwestia żadnych innych nacisków, tylko po prostu 
formuły działania urzędów skarbowych. Resort finan-
sów podczas analizy, a analizuje tysiące takich spraw, 
zapewne dopatrzył się, że tego rodzaju operacja, która 
była… Ja nie wiem, Krajowa Rada takimi rzeczami 
od tej strony się zupełnie nie zajmuje. Od tego jest 
Ministerstwo Finansów. No, wymagało to zapłacenia 
podatku, a on nie został zapłacony. Te 110 milionów 
to jest zaległy podatek za bardzo dużą transakcję. 
Przypominam, że chodziło o transakcję – tym z kolei 
Krajowa Rada się zajmuje – o przejęcie drugiej co do 
wielkości platformy telewizji satelitarnej w Polsce, 
czyli o tę fuzję Canal+ z nc+.

Kwestia zapisów repolonizacyjnych jest kwestią, 
która… nie zapisów repolonizacyjnych, tylko anty-
koncentracyjnych, jest kwestią, która w równej mierze 
dotyczy wszystkich dużych grup nadawców. Czy to 
jest TVN, czy to jest Polsat – telewizja publiczna ma 
1/3 rynku, więc też jest bardzo silnym nadawcą na 
tym rynku – czy duże grupy radiowe… W równej 
mierze dotyczy to wszystkich tych nadawców. Mam 
nadzieję, że ten proces i praca nad tą ustawą – zespół, 
w którym jest Krajowa Rada, pracuje w tej chwili 
w ministerstwie kultury – nie będzie obarczona ta-
kim odium jakiejś politycznej zemsty, rewanżu czy 
działalności politycznej, bo dotyczy to w równym 
stopniu… Zresztą tego typu zapisy w innych krajach 
europejskich sąsiednich i niesąsiednich funkcjonu-
ją. W Polsce ten rynek po prostu nie przewidywał 
osobnego ujęcia rynku medialnego niż to ma miejsce 
w przypadku dróg, stoczni, dużego przemysłu czy 
handlu… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pan Kazimierz Kleina.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! 2 pytania czy 
2 tematy, o które chciałbym pana ministra zapytać.
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monitorujemy i przede wszystkim analizujemy plany 
finansowo-programowe, bo w tej chwili tak się ten 
abonament przydziela, określamy jakąś skalę, procent 
dofinansowania do każdej minuty, każdej godziny 
programu i dofinansowujemy te programy. Oprócz 
tego w spółkach są różne koszty nadawania; jedni 
mają droższe nadawanie, drudzy – tańsze. Tak więc 
jakby wyjmujemy poza nawias różne stałe koszty 
działalności nadawców w ośrodkach regionalnych. 
Wydaje mi się, że tutaj wątpliwości raczej nie ma. 
Czasami się pojawiają, ale po wyjaśnieniach prezesi 
tych spółek przyjmują nasze argumenty.

Jeśli chodzi o finansowanie ośrodków regional-
nych telewizji, to tak jak powiedziałem, to finan-
sowanie abonamentem dotyczy całej telewizji, ale 
wydzielamy znaczną część na ośrodki regionalne, 
tylko że wtedy to już zarząd decyduje, które ośrodki 
wspiera i w jakiej wysokości jest to wsparcie. Do tego 
dodam, że to naszą uchwałą, Krajowej Rady, podjętą 
jeszcze w czerwcu, o podziale środków na 2018 r., 
zdecydowaliśmy o zwiększeniu ze 100 do 140 milio-
nów zł kwoty, która jest bezpośrednio przeznaczona 
na finansowanie działalności ośrodków regionalnych 
telewizji publicznej. Tak więc w przyszłym roku ten 
wzrost powinien być bardzo odczuwalny, nawet przy 
tym poziomie abonamentu.

Jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania, to ono 
jest takie jak pokrycie zapotrzebowania na działal-
ność spółki w przypadku wsparcia abonamentowego, 
czyli w mniej niż 20%. Mówiłem, że te 20% jest na 
działalność misyjną, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 
całą działalność spółki, to będzie to mniej niż 20%. 
Krótko mówiąc, my możemy wymagać realizacji 
pewnych planów i założeń w ramach tych 20%. Stąd 
być może ta, w cudzysłowie, władza jest ograniczona. 
Ona wzrośnie, jeżeli udział pieniędzy abonamento-
wych będzie większy.

Czy potrzebna jest Rada Mediów Narodowych? 
Rada Mediów Narodowych była tworzona z myślą 
o planie tworzenia mediów narodowych. I ten plan nie 
jest pochowany, więc ona jest potrzebna w kontekście 
tworzenia tych mediów narodowych; mam nadzieję, 
że będzie to realizowane. I taki widzę sens istnienia 
Rady Mediów Narodowych.

Nierzetelność dziennikarzy. Pani senator mówiła 
o nierzetelności dziennikarzy TVP. My mamy skargi 
na nierzetelność dziennikarzy różnych stacji, nawet 
w większości na nierzetelność stacji komercyjnych, 
bo tu jest chyba większy problem. No i oczywiście 
reagujemy. Było kilka upomnień… W sprawozdaniu 
jest to ogólnie opisane, ale było np. takie upomnie-
nie dotyczące nierzetelności w zakresie bardzo istot-
nych informacji, które wiążą się z podpisywaniem 
gości – ta sprawa była w mediach dosyć intensyw-
nie opisywana, chodziło o jeden z programów stacji 
TVN – czy opis pewnych… Nie będę już tu mówił 

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, chciałabym ponowić 

pytanie, które zadałam panu przewodniczącemu 
Czabańskiemu. 

Czy pan uważa, że niezbędne było powołanie Rady 
Mediów Narodowych? Z pańskiego punktu widzenia, 
bo nie jest pan po raz pierwszy przewodniczącym 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, już pan nim 
był i ma pan doświadczenie w sprawach, którymi 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji się zajmowała.… 
Czy istniała rzeczywiście taka konieczność, żeby po-
woływać Radę Mediów Narodowych, która w zasa-
dzie przejęła od Krajowej Rady pewne umocowania, 
które posiadała Krajowa Rada? Ponieważ odpowiedź 
była, powiedziałabym, enigmatyczna i absolutnie 
mnie nieprzekonywająca, czy pan może pomóc panu 
Czabańskiemu w uzasadnieniu tej konieczności, jeżeli 
widzi pan słuszność tej decyzji?

I drugie pytanie jest takie. Mamy do czynienia 
w przypadku telewizji publicznej z wieloma ak-
tami nierzetelności, jeśli chodzi o dziennikarzy. 
Obowiązkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
jest monitorowanie programów telewizyjnych, in-
terweniowanie i ocenianie. Chciałabym zapytać, 
czy od momentu powołania Krajowej Rady – bo nie 
przez cały rok 2016 pan pełnił tę funkcję i pod pana 
przewodnictwem działała ta rada – mieli państwo 
interwencje w sprawie tego typu nieprawidłowości 
i nadużywania rzetelności i czy państwo reagowali, 
w jaki sposób państwo reagowali, z jakim skutkiem. 
Obserwując anteny telewizji publicznej, widzimy cią-
gle nasilające się działania raczej związane z dzia-
łaniami na rzecz partii rządzącej, a nie tym, co się 
nazywa telewizją publiczną, a przynajmniej narodo-
wą… Coraz bardziej ta telewizja oddala się od pojęcia 
„telewizja narodowa”. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę, panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Idąc od początku, odpowiadając od początku, 

w kolejności zadawania pytań… Klucz jest dosyć 
jasny i pilnujemy tego podziału środków abonamento-
wych między spółki regionalne radiofonii publicznej. 
Bardzo pilnujemy tego, żeby zasady były jednakowe 
dla wszystkich, bo wiadomo, że później przy każdej 
wątpliwości co do sprawiedliwości tego podziału 
byłyby z tym bardzo duże problemy. Więc tak, my 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:

Tak, jeszcze pytania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Przepraszam, Panie Senatorze. Na temat finanso-

wania powiedziałem, ale zapomniałem o tym dys-
kredytowaniu Wybrzeża. Zarzut jest dosyć poważny, 
bo tu chodzi o działania, które… No, trzeba by mieć 
jakaś podstawę do tego, żeby taki zarzut postawić. 
Ja mam tylko taką sugestię, że jeżeli są takie analizy 
– pan mówił, że izby turystyczne je mają – no to…

(Senator Kazimierz Kleina: Organizacje turystycz-
ne.)

Tak, organizacje turystyczne, to żeby organiza-
cje turystyczne może przedstawiły swoje analizy… 
Uważam, że obowiązkiem nadawcy publicznego jest 
wspieranie turystyki krajowej – nie tylko turystyki, 
ale także turystyki. Ja w każdym razie jeżdżę, Panie 
Senatorze, na polskie Wybrzeże.

(Senator Kazimierz Kleina: To dotyczy i komer-
cyjnych, i publicznych. To nie tylko publiczne, ale 
i komercyjne…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czy ta odpowiedź 
satysfakcjonuje…)

No tak, bo komercyjne telewizje mogą być związa-
ne swoimi kontraktami, interesami, nie tylko sprawa-
mi narodowymi. To nie jest tak, że TVN będzie tylko 
amerykańskie firmy promował, a RMF niemieckie. 
Chodzi o takie normalne umowy handlowe w ramach 
jakiejś tam wymiany. Na to wpływu nie ma. Jeżeli 
jest informacja o nierzetelności, czyli, krótko mówiąc, 
o tym, że u komercyjnego nadawcy pod postacią in-
formacji o pogodzie czy w jakiejś publicystyce jest 
wprowadzona ukryta reklama… To jest niedozwo-
lone i na to oczywiście należałoby jak najbardziej 
zareagować.

(Senator Kazimierz Kleina: O takiej praktyce mó-
wię właśnie.)

Tak, wszelka reklama, lokowany produkt tak 
samo, musi mieć na antenie odpowiednie oznacze-
nie. Odbiorca musi być świadomy, że jest poddawany 
takim działaniom komercyjnym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo pro-

szę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, strategie regulacyjne powinny 

być, są i były przydatne do pracy rady, ale także przy-

o konkretnych audycjach. Są więc takie przykłady. 
Reagujemy, upominamy nadawców, a jeżeli sprawa 
jest poważniejsza, to oczywiście mamy też do dyspo-
zycji inne narzędzia, a jeżeli sytuacja się powtarza, 
to także kary. Tak więc…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chciałabym 
dopytać, jeżeli pani marszałek pozwoli…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Jeżeli są wyciągane konsekwencje, to jakiego 

typu? I jakie są skutki tych konsekwencji, skutki 
antenowe? Czy państwa działalność w wyciąganiu 
konsekwencji, jeżeli one mają miejsce, ma jakiś sku-
tek antenowy? Chodzi o to, żeby widz, który ten abo-
nament ma płacić, mógł zauważyć, że jednak jakąś 
działalność w tej dziedzinie Krajowa Rada podejmuje.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Ale pani senator ciągle mówi o działalności tylko 

jednej stacji telewizyjnej, a ja mówię o nierzetelno-
ści dziennikarzy pracujących w różnych stacjach. 
No, w kilku komercyjnych po prostu prezesi reagu-
ją, jeżeli jest wezwanie; bywa, że program zostaje 
zawieszony czy dziennikarz zostaje zawieszony 
i składa wyjaśnienia. No, takie sytuacje były, miały 
miejsce w 2016 r. i będą miały miejsce. W tej chwili 
musiałbym sobie odtworzyć, które to były konkret-
nie sytuacje, ale myślę, że nie o konkretną audycję 
pani senator chodzi. Zarówno w przypadku telewizji 
publicznej, jak i telewizji komercyjnej takie sytu-
acje miały miejsce. Te konsekwencje były wyciąga-
ne w pierwszym rzędzie przez pracodawców, czyli 
przez prezesów albo właścicieli danej telewizji. No, 
a później jest upomnienie, wezwanie nadawcy do za-
niechania i ukaranie. Tych kar nałożonych z różnych 
względów było kilkanaście w 2016 r. Na stronie 52 
one są wymienione.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo pro-

szę.
(Senator Kazimierz Kleina: A moje pytania?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek. Panie Ministrze…)
Przepraszam, Panie Marszałku, ale jeszcze…
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(senator B. Borusewicz) zatrważające. No bo jeżeli akurat telewizja publicz-
na przoduje przed wszystkimi innymi i 1/3 reklam 
tego dotyczy – w komercyjnych jest lepiej, bo średnia 
to tylko 20% – to co robi Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji w tej kwestii? Bo ja mam wrażenie, jako 
widz, że jest coraz gorzej i rzeczywiście te dane to 
potwierdzają. Jak zamierzacie państwo zająć się tym 
problemem? Bo mam wrażenie, że momentami tru-
jemy Polaków na potęgę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź pana przewodniczącego.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Proszę państwa, jeśli chodzi o strategię, to ta strategia 

jest, ona jest po konsultacjach, w swoim zrębie, jako 
kierunki, została skonsultowana, kilkanaście dużych 
środowisk, dużych podmiotów – wszyscy nadawcy, izby, 
producenci i niektóre resorty rządowe – się wypowie-
działo na ten temat. Obejmuje ona takie zakresy jak 
media publiczne, jak właśnie koncentracja, jak dalsza cy-
fryzacja telewizji, jak cyfryzacja radia, jak kwestia must 
carry – must offer, jak kwestia dalszego rozszerzania czy 
nierozszerzania rynku telewizyjnego. Tak że te kierunki 
strategiczne są po etapie konsultacji, one są zawieszone 
na stronie, właśnie w oparciu o nie pracujemy.

Jeśli chodzi o Bibliotekę Cyfrową Mediów 
Publicznych, to kontynuujemy ten projekt, zostało 
przeznaczone na niego 10 milionów zł. W tej chwili 
mamy wzmożoną pracę, dlatego że na bazie Biblioteki 
Cyfrowej Mediów Publicznych będzie budowany ho-
ryzontalny portal mediów publicznych ze wspólną 
infrastrukturą, która już częściowo została zrealizo-
wana, z odtworzeniem, digitalizacją i rekonstrukcją 
archiwów itd., itd. Czyli to wszystko, co w domenie 
publicznej mają w jednym miejscu udostępniać media 
publiczne, będzie w oparciu o infrastrukturę, któ-
ra została zbudowana, i o koncepcję, która została 
zbudowana właśnie na potrzeby Biblioteki Cyfrowej 
Mediów Publicznych… Czyli nie tylko kontynuujemy, 
ale znacznie rozszerzamy ten projekt.

Nie wiem wiele na temat finansowania telewi-
zji Biełsat, ponieważ to się wiąże z finansowaniem 
Telewizji Polonia, a to się z kolei wiąże nie z abona-
mentem, a z pieniędzmi zasilanymi rządowo, czyli 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i w tej chwili 
jest kwestia podziału środków, które na ten cel zostały 
przekazane albo będą przekazywane telewizji, na ile 
telewizja Biełsat będzie w tym partycypowała. No, 
ale to jest decyzja zarządu telewizji i ewentualnych 
ustaleń z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, więc 
więcej na ten temat nie mogę powiedzieć.

datne uczestnikom rynku medialnego. Ostatnia stra-
tegia obejmowała lata 2014–2016, czyli już wygasła. 
Jak wygląda obecny stan pracy w tym zakresie i na 
podstawie jakich dokumentów w tej chwili, jakiej 
strategii programowej pracuje rada? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
wspierała program budowy tzw. biblioteki cyfrowej 
mediów publicznych. To było wspólne przedsięwzię-
cie… To jest system technologiczny, na którym można 
w przyszłości oprzeć współdziałanie mediów. Zostały 
w to zaangażowane środki publiczne, a program bu-
dowy biblioteki cyfrowej miał zostać zakończony 
w ubiegłym roku. Czy on jest kontynuowany, czy 
został wstrzymany, a jeżeli został wstrzymany, to 
dlaczego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
I pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bar-

dzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam 3 pytania. Pierwsze: na ile stabilna jest sy-

tuacja z finansowaniem telewizji Biełsat?
Drugie dotyczy realizacji rozporządzenia z 2011 r. 

w sprawie udostępnienia czasu dla organizacji poza-
rządowych. Oczywiście nie mam na myśli tego, że 
oskarżenia pod adresem organizacji pozarządowych 
się pojawiają, tylko te audycje, które powinny być 
tworzone we współpracy z organizacjami. Bo do mnie 
organizacje piszą, mówią, że nikt ich o zdanie nie 
pytał, a oczernia się je ustawicznie. Więc czy Krajowa 
Rada reagowała? Macie też państwo sprawozdania… 
W tym sprawozdaniu się na ten temat nie pisze. Nie 
wiem dlaczego.

(Rozmowy na sali)
Czy to jest tak, że państwo tę sprawę w ogóle 

lekceważycie? To jest obowiązek ustawowy. Tak że 
proszę powiedzieć…

(Głos z sali: Jest w sprawozdaniu.)
No, ja się starałem znaleźć, nie udało mi się. Jeżeli 

się mylę… O niepełnosprawnych owszem, tak, o tych 
sprawach piszecie państwo, ale o organizacjach po-
zarządowych nie znalazłem.

I jeszcze jedna kwestia. Jest wielki alarm środo-
wisk medycznych co do reklam produktów tzw. proz-
drowotnych – bo można mieć wątpliwość, czy one 
takimi są, te suplementy diety, wyroby medyczne, 
produkty lecznicze specjalnego przeznaczenia i inne. 
Piszecie państwo na ten temat i rzeczywiście dane są 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki. 

Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Pani Marszałek, Panie Przewodniczący, konstytu-
cja zobowiązuje nadawców publicznych do zagwaran-
towania wszystkim partiom równych możliwości pre-
zentowania swoich stanowisk w mediach publicznych. 
Gołym okiem widać, jak się obserwuje programy, 
szczególnie publicystyczne czy informacyjne, że jest 
tu wyraźne zachwianie. Niektórzy analitycy twierdzą, 
że Prawo i Sprawiedliwość zajęło 70% czasu anteno-
wego, który jest przeznaczony dla wszystkich partii. 

Czy Krajowa Rada podejmuje jakieś działania, czy 
analizuje, robi taki pomiar i czy wyciąga z tego jakieś 
wnioski? A jeżeli tak, to jakie? Poproszę o informacje.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym pójść śladem ostatniego pytania, 

nawet częściowo pan senator zajął treść mojego py-
tania, ale w nieco innym kontekście. Mianowicie 
monitorowanie programów, szczególnie wiadomo-
ści, szeroko pojętej publicystyki politycznej… Moje 
pytanie dotyczy zarówno  mediów publicznych, jak 
i komercyjnych. Pytanie moje brzmi następująco. 
Mianowicie, też opierając się na raczej wyczuciu niż 
twardych danych, mam wrażenie, że Polacy oglą-
dający przykładowo wiadomości TVN, a następnie 
„Wiadomości” Programu 1 telewizji publicznej mają 
wrażenie, jakby żyli w dwóch Polskach, co wiąże się 
zarówno z różnicą w informacjach, różnicą w inter-
pretacjach informacji, jak i bardzo głębokiej różnicy, 
jeśli chodzi o zapraszanych gości. Można powiedzieć, 
że z tego tylko pakietu różnic, bardzo wyraźnych, 
można oczywiście wysnuć generalny wniosek, że ktoś 
kłamie i w jednym programie jest prawda, a w dru-
gim jest kłamstwo, ale to byłoby za prostackie. Mam 
nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie 
kończy tego opisu monitorowania na takim tylko wy-
rażaniu poglądu. 

Pytanie, czy państwo mają narzędzia, takie jak 
choćby tutaj obecna pani Teresa Bochwic, która miała 
takie narzędzia w postaci swojego własnego umysłu 
i rozeznania, i swego czasu, w 2011 r., napisała bar-

Organizacje pozarządowe. Oczywiście, cały czas 
te kwestie monitorujemy, to również opisujemy. Była 
kwestia, na którą zwracaliśmy uwagę telewizji pu-
blicznej, ale ona… to odnosiło do 2017 r., tak więc 
ona nie jest jeszcze ujęta w tym sprawozdaniu.

Nadawca publiczny ma obowiązek rezerwowania 
określonego czasu, i to na wszystkich swoich antenach, 
zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, i to robi. 
Nie zawsze jest tak… I na to się skarżyli z kolei prezesi 
spółek medialnych, publicznych, że wcale nie jest tak, 
że mają tyle ofert, tzn. organizacje pozarządowe wcale 
nie przedstawiają tak bogatej oferty, która by wypełniła 
cały ten czas. Ale są specjalne czasy, ustawowo zagwa-
rantowane, i tego pilnujemy. A jak coś się dzieje, to 
zwracamy uwagę. I taką uwagę zwracaliśmy. Również 
kwestia uogólniania pewnych spraw dotyczących orga-
nizacji pozarządowych, które miały miejsce na antenie 
telewizji, była przedmiotem mojego zwrócenia się do 
prezesa telewizji, i to było również upublicznione.

Reklamy suplementów diety. Tak, opisujemy ten 
problem, badamy, właściwie mamy najszersze ana-
lizy rynkowe w tej kwestii. Ministerstwo Zdrowia 
z kolei prowadzi taki zespół, w którego pracach 
uczestniczymy. Bo to Ministerstwo Zdrowia będzie 
tę kwestię regulowało. Zwracamy jednak uwagę, że 
jest to bardzo istotny segment rynku, bardzo wrażli-
wy i istotny również dla samych nadawców, tak więc 
te… W każdych planach… Po prostu nie jest łatwo 
ot tak zakazać po prostu reklamy suplementów die-
ty, bo zdjęlibyśmy ze wspomnianego rynku np. 1/3 
pieniędzy z reklam. Nie znaczy to, że te pieniądze 
by się nie znalazły w reklamie innych towarów czy 
usług, ale jest to bardzo istotna kwestia. Tak więc 
trzeba tutaj działać. Nie ze względu na telewizję pu-
bliczną, bo to wcale nie tylko telewizja publiczna 
przoduje w tego typu reklamach. Ale rzeczywiście 
tam jest dużo… Wiele mniejszych, wyspecjalizo-
wanych programów telewizyjnych, kablowych czy 
satelitarnych, żyje tylko z reklam tego typu. Tak że 
jesteśmy raczej na etapie tworzenia kodeksu dobrych 
praktyk. Była pewna propozycja jednego środowi-
ska farmaceutycznego, która była niezadowalająca. 
W tej chwili trwa praca nad drugą. Wspólnie z Radą 
Reklamy będziemy próbowali stworzyć taki kodeks 
dobrych praktyk i zebrać wszystkich, żeby podpisali, 
czyli stworzyć kolejne narzędzie samoregulacji. Jest 
to najlepsza naszym zdaniem droga, najwłaściwsza. 
Problem reklamy niezdrowej żywności został prak-
tycznie rozwiązany właśnie przez taką samoregula-
cję. Nie trzeba wielkich sankcji karnych, wystarczy 
stworzyć mechanizm, w którym rynek sam będzie się 
regulował. I to samo chcemy zrobić, jeśli chodzi… 
I to jest nasza propozycja dla Ministerstwa Zdrowia 
w kwestii reklamy suplementów diety.
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(senator J. Żaryn) pan senator mówił, że jest przewaga w tej chwili… 
Tam nie ma 80-procentowej…

(Senator Bogdan Borusewicz: 70%.)
Przewaga obecnej koalicji… obecnej partii, jeśli 

mówimy o partiach rządzących, w stosunku do koali-
cji… Ale to jest sytuacja bardzo podobna do sytuacji 
sprzed 2 lat, tylko odwrotna. Czyli krótko mówiąc, 
tam, gdzie jest rząd… tam się relacjonuje znacznie 
więcej, jeśli chodzi o tę partię, która rządzi, bo tam 
jest znacznie więcej informacji, jeśli chodzi o rzą-
dy, o sprawy resortowe, rządowe, ministerialne itd. 
Tak więc te sensacyjne odkrycia nie są sensacyjne, 
bo one są dokładnie… to jest dokładnie to samo. Są 
oczywiście specjalne programy, do których partie 
polityczne delegują swoich przedstawicieli. Te pro-
gramy wprost mają służyć równemu prezentowaniu 
poglądów politycznych. Są duże narzekania ze strony 
widzów – do nas to też napływa – że nie jest to for-
muła, która umożliwia debatę, że taka dyskusja nie 
umożliwia wyciągnięcia wniosków, że jeżeli wszyscy 
sobie przeczą, to nie jest to dobra formuła. Ale to jest 
właśnie realizacja postulatu równego dostępu. Tam, 
ze względu na charakter i scenę polityczną, partie 
opozycyjne mają dużą przewagę nad partią rządzącą, 
bo po prostu w Sejmie jest ich więcej.

Czy media pogłębiają podział społeczny w Polsce? 
Pogłębiają, czasami go tworzą. Myślę, że są nie-
odzownym elementem tego krajobrazu, więc cięż-
ko powiedzieć, co było pierwsze. Ale zdecydowanie 
w tym uczestniczą. Takie analizy mamy, ale to są 
wyrywkowe analizy. Analizowaliśmy to szczególnie 
w takich istotnych momentach, chociażby w czasie 
wydarzeń w grudniu, kiedy to media tak napraw-
dę często nakręcały całą atmosferę, uczestniczyły 
w wydarzeniach i sposób ich relacjonowania przez 
3 różne stacje telewizyjne był kompletnie inny. My 
to widzimy i to analizujemy. Możemy to opisać. 
Możemy wskazać, jak pokazywanie faktów – które 
nie musi być jednoznaczne z kłamstwem, bo to nie 
jest zaprzeczanie rzeczywistości, ale inna interpre-
tacja danego faktu – już wpływa na zmianę obrazu 
całej sytuacji lub sam sposób narracji, komentarz 
prowadzącego albo wybór i kolejność wypowiedzi, 
albo częstotliwość ich powtarzania. Tak? Że to nie 
jest bez znaczenia. To bardzo ciężko jest wprost po-
kazać i ująć, ale tylko w takiej kompleksowej analizie 
można wychwycić różnice. Zdecydowanie tak jest, że 
często to są 2 różne, skrajnie różne, obrazy tej samej 
rzeczywistości.

Ale problem jest jeszcze inny, a mianowicie ostat-
nio – z tym mamy do czynienia w ciągu ostatnich 
miesięcy tak naprawdę – media pokazują tylko część 
rzeczywistości. To, o czym mówił prezydent Andrzej 
Duda na konferencji prasowej z Trumpem – że stacje 
telewizyjne, tu chodziło o TVN, w ogóle zignorowały 
jego wizytę w swoich programach informacyjnych, 

dzo ważny i ciekawy raport na temat właśnie mo-
nitorowania… de facto monitorujący media, tylko 
z pozycji stowarzyszenia „Polska Jest Najważniejsza”. 
Wówczas ten raport powstał pod auspicjami tegoż 
stowarzyszenia. Czy Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji jest w stanie wykonać cyklicznie, w za-
sadzie co roku, takie raporty pokazujące z jednej 
strony ten mechanizm totalnej różnicy w mediach 
komercyjnych i publicznych, różnicy w nadawaniu 
informacji, nadawaniu interpretacji tymże informa-
cjom i oddawania mediów gościom z klucza? Czy 
takowe badania były kiedykolwiek robione w 2016 
czy 2017 r.? Jeżeli nie, to mam postulat, żeby choćby 
wykorzystując wiedzę pani Teresy Bochwic, takie 
badania były cyklicznie co roku robione i przekazy-
wane opinii publicznej. Bo jak rozumiem, jednym 
z najważniejszych zadań Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji jest jednak szukanie poprzez tenże moni-
toring jakiegoś wyjścia z sytuacji, w której jesteśmy 
jako naród polski, sytuacji, w której jesteśmy potwor-
nie podzieleni, a jednym z miejsc, które…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jest wy-
kład, a nie pytanie.)

…służy temu podziałowi, są media. I to widać 
gołym okiem, nie trzeba żadnych badań: media wpi-
sują się w podział społeczeństwa polskiego. W związ-
ku z tym jakie mechanizmy poza monitorowaniem 
ewentualnie mogłyby służyć temu nie tyle zbliżaniu 
stanowisk, bo oczywiście nie ma szans na to, żeby 
w tym przypadku media zechciały się zmienić tylko 
dlatego, że ktoś pstryknie palcem, gdyż to są poważne 
interesy, które za tym stoją, jak rozumiem…

(Senator Jerzy Fedorowicz: 4 minuty.)
Pytanie dotyczy tego, jakie narzędzia wy jako 

Krajowa Rada macie i czy widać pracę dotyczącą 
tego analizowania rzeczywistości i przekazywania 
wyników opinii publicznej, żeby się nie gubiła w bie-
żącej rzeczywistości.

To na razie, ponieważ było to długie pytanie, tylko 
tyle. Ale poproszę jeszcze o głos.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
No tak, to są… Trudno na to pytanie krótko od-

powiedzieć. Jeśli chodzi o tę równowagę i jeśli cho-
dzi o prezentację partii politycznych, to mamy takie 
sprawozdania z mediów, analizujemy je. I to, o czym 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) (Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czy 
życzy pan sobie odpowiedź na piśmie na to pytanie?)

(Senator Sławomir Rybicki: Tak, Pani Marszałek, 
chyba że będzie za chwilę odpowiedź podczas tej 
debaty. Dziękuję.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
To lepiej na piśmie. No, co przeczytam… To jest 

kwestia…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Przewodniczący, 

to może zróbmy tak, że…)
…porównania roku 2015 do 2016. 73 godziny 

16 minut 48 sekund – koalicja PO-PSL; opozycja wte-
dy: PiS, SLD, Polska Razem Zjednoczona Prawica 
i Solidarna Polska – 44 godziny 45 minut. W 2016 r. 
koalicja rządząca, czyli PiS, Solidarna Polska i Polska 
Razem – 81 godzin, a opozycja 40 godzin 45…

(Głos z sali: O, mało.)
(Senator Stanisław Kogut: To mało? O 40 godzin 

za dużo.)
Te słupki wyglądają bardzo podobnie. Ja to prze-

każę oczywiście. Są różnice, ale moim zdaniem drob-
ne. To nie jest…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Rozumiem, że pan przewodniczący do-

pełni to w odpowiedzi pisemnej.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak.)
Teraz, proszę, pytanie zadaje pan marszałek 

Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, pan mówił o ocenie progra-

mów i interwencji, którą Krajowa Rada podejmuje 
w sytuacji jakiegoś złego, niedobrego… nie to, że 
niedobrego, tylko nieprawdziwego przekazu albo 
takiego przekazu, który jest dość szkodliwy, jeżeli 
chodzi o zdrowie, załóżmy. Proszę mi powiedzieć, 
czy dziennikarz, który oskarżył organizacje pozarzą-
dowe o upolitycznienie… o działalność polityczną, 
oczywiście przeciwko rządowi, w związku z czym 
oburzył się, interweniował pan wicepremier Gliński, 
poniósł jakiekolwiek konsekwencje?

Drugie pytanie dotyczy talk-show, które chyba 
prowadził pan Maciej Pawlicki i ktoś jeszcze. Ten 
talk-show – to było w ubiegłym roku – promował 
organizacje antyszczepionkowe, czyli bardzo szko-
dliwą działalność, która powoduje, że zaszczepiamy 
w Polsce coraz mniej dzieci. Wywołało to z kolei 
oburzenie ministra zdrowia, Radziwiłła. Czy w tym 
przypadku była jakaś interwencja i był jakiś wytyk 
Krajowej Rady? To w telewizji publicznej było. To 
druga sprawa.

jego bardzo ważną zagraniczną wizytę – świadczy 
o tym, że ta gra informacją toczy się i zatacza coraz 
szersze kręgi. Czy też w ogóle niedostrzeganie bar-
dzo istotnych informacji, które w innych mediach są 
numerem jeden, pomijanie. Rzeczywiście zaczynają 
się wytwarzać pewne mechanizmy, tak jakbyśmy 
żyli w 2 różnych Polskach, w 2 różnych rzeczywisto-
ściach, gdzie o jednych wydarzeniach się informuje, 
a o innych nie. 2 obrazy. To zresztą idzie dalej, bo to 
również odzwierciedla się w tej takiej bańce infor-
macyjnej na portalach społecznościowych. Tam też 
takie zjawiska mają miejsce.

(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, 
mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
W trybie sprostowania.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Panie Przewodniczący, ja w swoim pytaniu zawar-

łem taką oto informację, że według analityków 70% 
czasu antenowego, który jest dla wszystkich partii, 
zajmuje PiS. Pan zdaje się odpowiedział, że nieprawdą 
jest, że 80% zajmuje PiS. Wobec tego ja bym poprosił, 
żeby pan mi na piśmie odpowiedział ile – bo przecież 
analizujecie tę sytuację – jaki jest procent…

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Ja za chwilę mogę 
panu tę sytuację…)

…zagospodarowania czasu antenowego, który jest 
dla wszystkich partii, przez jedną partię, czyli PiS.

(Senator Mieczysław Augustyn: Zawłaszczenie.)

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Ja mówiłem… Nie chodziło mi o 80% czy 70%, 

tylko o to, że podobna sytuacja, tyle że odwrotna, 
miała miejsce w poprzedniej kadencji rządu. Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: A miało być le-
piej.)

(Senator Sławomir Rybicki: Mnie chodzi po prostu 
o szczegółową informację.)

To pewien mechanizm. Jest lepiej, ale…
(Senator Stanisław Kogut: Ale macie krótką pa-

mięć.)
…jest to pewien mechanizm.
(Senator Sławomir Rybicki: Jaka to jest kwota? 

Jaki to jest czas ze 100%?)
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(senator B. Borusewicz) Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:

Czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosun-
ku do autora felietonu o organizacjach pozarządo-
wych? Ja również w tej kwestii interweniowałem. 
Napisałem pismo do prezesa, ale nie wiem, czy kon-
sekwencje zostały wyciągnięte.

(Głos z sali: Nie zostały.)
No i nawet tego nie oczekuję, bo te działania od-

niosły skutek. Tego typu materiały się nie pojawiają, 
więc nie domagałbym się jakichś konsekwencji ze 
strony zarządu telewizji. Wystarczy, że te działania 
odniosły skutek.

Jeśli chodzi o redaktora Pawlickiego i program 
o szczepionkach, to wiem, że telewizja publiczna emi-
towała różne programy. Jedne podzielały poglądy 
środowiska niechętnego szczepionkom i walczącego 
ze szczepieniami, a inne programy, często nadawane 
w tym samym cyklu audycji, prezentowały stronę po-
pierającą powszechne szczepienia. Czy akurat w tym 
przypadku tak było? Chyba nie, ale były inne progra-
my – chyba nawet 2 w tym samym cyklu były – które 
to uwzględniły. Redaktor Pawlicki stracił program 
w wyniku innych skarg związanych z prowokacją 
dziennikarską, w której mówił o aresztowaniu… 
Już nie pamiętam, kiedy to było. To była ta słyn-
na zapowiedź programu, w której redaktor Pawlicki 
mówił o aresztowaniu ważnego polityka Platformy. 
Zwróciliśmy tutaj uwagę na pewną niestosowność, ale 
redaktor Pawlicki zastosował taką prowokację i na-
tychmiast poinformował widzów, że to była prowoka-
cja, więc moim prywatnym zdaniem działania prezesa 
telewizji były zbyt radykalne. Jeżeli rzeczywiście było 
to powodem zdjęcia redaktora Pawlickiego i odebra-
nia mu tego programu, to traktuję to jako działanie 
nieuzasadnione. Ja bym się nie dopatrzył w tym pod-
staw do takich konsekwencji.

Jeśli chodzi o…
(Senator Bogdan Borusewicz: A to wystąpił pan 

w jego obronie? Przepraszam, to jest dodatkowe py-
tanie.)

Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Wystąpił pan 

w obronie redaktora Pawlickiego w związku z tym?)
Nie wystąpiłem w jego obronie, niemniej jednak 

nie podzieliłem stanowiska, które wskazywało na tego 
typu, tak ważną jego odpowiedzialność. Moglibyśmy 
rozpocząć dyskusję, ale ponieważ to wszystko już 
było po fakcie, po zwolnieniu redaktora Pawlickiego, 
no to ta dyskusja już nie miała sensu. Zresztą to nigdy 
nie było oficjalną przyczyną odwołania redaktora, 
chociaż prezes telewizji tak to uzasadniał i tak to 
zakomunikował. Gdybym wtedy był zapytany o moje 
zdanie, to tak, wystąpiłbym w obronie. Uważam, że 

I trzecie pytanie. Dlaczego telewizja publiczna zre-
zygnowała ze współpracy z Owsiakiem i ze wspiera-
nia działalności akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która przynosi za każdym razem ponad 
100 milionów zł, jeśli chodzi o sprzęt dla szpitali 
i także promuje telewizję publiczną? To jest nie tyl-
ko promowanie tej akcji, bo to działa także w drugą 
stronę. Czy mógłby pan wyjaśnić również tę kwestię?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 2 pytania związane 

z tym trudnym dokumentem, czyli z informacją o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r.

Pierwsze dotyczy sytuacji Telewizji Polskiej w ogóle. 
Z informacji, którą tutaj przeczytaliśmy – ja ją zacytuję 
zaraz – możemy wywnioskować, że w 2016 r. nastąpił 
spadek widowni programów uniwersalnych – a dwa pro-
gramy Telewizji Polskiej, Jedynka i Dwójka, do takich 
właśnie programów należą – na rzecz programów wyspe-
cjalizowanych. I moje pytanie jest takie: czy nie uważa 
pan, że Telewizja Polska zbyt mało ekspansywnie szuka 
tych nisz, w których mogłaby znaleźć dodatkową widow-
nię? Mamy co prawda TVP Rozrywka i TVP Kultura, ale 
brak jest takiego wyspecjalizowanego programu, jak TVP 
Muzyka. A przecież telewizja ma bardzo duże zasoby 
archiwalne i wystarczyłoby tylko wrzucić je na ekran bez 
większych komentarzy, bez większych nakładów. Tak jak 
muzyka z dawnych lat – z lat sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych – wraca na różnych antenach radiowych, tak 
samo mogłaby przecież wrócić w formie telewizyjnej, 
tym bardziej że, tak jak mówiłem, Telewizja Polska jest 
tu właściwie monopolistą.

I drugie pytanie. Z czego wynika według pana 
taka dysproporcja, jeśli chodzi o kwestię rozgłośni 
regionalnych? TVP3 ma udział w rynku na poziomie 
0,97%, a rozgłośnie regionalne radia publicznego – na 
poziomie 5,2%. To jest ponadpięciokrotna różnica. 
Dlaczego radio regionalne jest częściej słuchane, niż 
oglądana jest telewizja regionalna, chociaż właści-
wie powinny one emitować te same informacje, te 
same wiadomości, i docierać do tego samego kręgu 
odbiorców?

Wicemarszałek Maria Koc:
To już koniec pytania?
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) sywna walka wszystkich nadawców publicznych 
na polu internetowym, tak że… Dzisiaj VOD telewi-
zji publicznej jest bardzo dynamicznym serwisem, 
jest bardzo duży ruch… to są dziesiątki milionów 
użytkowników na stronie telewizji i liczę, że to się 
będzie rozwijało.

Jeśli chodzi o różnicę między telewizją lokalną 
a radiem, no to przyczyna może być prosta – telewi-
zja lokalna ma do 5 godzin emisji dziennie, z tego 
premierowe audycje to jest godzina, dwie, a radio 
nadaje 24 godziny na dobę. I to jest różnica w tym 
udziale w rynku. No, jednak pozycja radia, lokalna 
pozycja radia jest dużo silniejsza, ale to też się wiąże 
z tym, że koszt produkcji radiowej i działalności ra-
diowej do kosztów działalności telewizyjnej wynosi 
1:10, czyli z tych pieniędzy, które mamy, dużo łatwiej 
zbudować i utrzymać regionalną rozgłośnię radiową. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie związane z taką oto rzeczywisto-

ścią przeszłą, a dotyczące rzeczywistości bieżącej. 
Mianowicie w latach dziewięćdziesiątych, mówiąc 
oczywiście w dużym skrócie, gdy dzielone były kon-
cesje, jeśli chodzi o komercyjne telewizje – TVN 
i Polsat, stacje radiowe – Zetkę, RMF FM… Na tym 
tle, w społeczeństwie praktycznie… W społeczeń-
stwie, które wówczas w ok. 93% deklarowało, że 
jest wyznawcą Kościoła katolickiego, jedyne radio, 
jakie się przedarło przez ówczesnych decydentów 
w tej kwestii, i to dzięki świętej pamięci Ryszardowi 
Benderowi, to Radio Maryja, z czego potem wyrosła 
Telewizja Trwam. Pytanie, jak na tle tego niedoro-
zwoju w sensie tolerancji wobec własnego społe-
czeństwa, w którym ludzie wówczas decydujący 
żyli i podejmowali tego typu decyzje… Jak na tle lat 
dziewięćdziesiątych wygląda kondycja szeroko poję-
tych społecznych mediów religijnych z perspektywy 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Czy można 
powiedzieć, że z punktu widzenia zaspokojenia na-
turalnych potrzeb obywatelskich i praw obywatel-
skich katolików w Polsce media funkcjonują w takiej 
proporcji, że spełniają ten warunek praw człowieka 
i obywatela?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Augustyn.

to było kompletnie nieuzasadnione. Dziennikarz, któ-
rzy powiedział coś, powiedział od razu, że to była 
tylko prowokacja, wziął to wszystko w cudzysłów… 
Naprawdę, oburzenie, moim zdaniem, było niepro-
porcjonalne.

Jeśli chodzi o rezygnację z transmisji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, no to też trzeba się 
dopytać prezesa Telewizji Polskiej, dlaczego tak zro-
bił, niemniej jednak jest też kwestia, jak rozumiem, 
wizerunkowa. Skoro twarz tej orkiestry, czyli pan 
Jerzy Owsiak, publicznie dyskredytuje firmę, z któ-
rą ma współpracować, no to chyba ciężko liczyć na 
rozwój takiej formy współpracy. I pewnie to zadecy-
dowało, ale to prezes telewizji by na ten temat mu-
siał się wypowiedzieć. Ale, jak rozumiem, głównie 
o to chodziło, ciężko taką antyreklamę robić sobie na 
własnej antenie. A przypomnijmy, że to gigantyczne 
czasy programowe i reklamowe, czyli koszt po stronie 
telewizji zawsze był bardzo duży. Telewizja TVN, do 
której Wielka Orkiestra się przeniosła, znacznie mniej 
zainwestowała, zainwestowała znacznie mniej czasu 
na głównej antenie i oddała mniej czasu na antenach 
wyspecjalizowanych.

Jeśli chodzi o ekspansję telewizji, no to są to jed-
nak udane przykłady. Bo TVP ABC jest najlepiej roz-
wijającym się kanałem tematycznym we wszystkich 
telewizjach, w tych kilkuset programach po polsku. 
Jeśli chodzi o TVP Historia i TVP Kultura, to też 
mają ugruntowaną pozycję, chociaż w Historii bra-
kuje aktualnych produkcji. No, mam nadzieję, że to 
się zmieni. Telewizja publiczna planuje uruchomienie 
prawdziwego hitu, gdyby było stabilne finansowanie 
– odkodowanie TVP Sport. Wszędzie za sport trzeba 
płacić i, co gorsza, trzeba płacić różnym operatorom 
i różnym platformom w zależności od tego, jaki sport 
się preferuje, bo kto inny ma prawa do piłki, kto inny 
ma prawa do żużla, kto inny ma prawa do siatkówki. 
Więc taki ruch ze strony nadawcy, stworzenie otwar-
tej anteny z najważniejszymi wydarzeniami sporto-
wymi, byłby naprawdę czymś, o co warto walczyć, 
wprowadzając abonament. O tym trzeba pamiętać. 
Nie myślimy tylko o programach informacyjnych, 
ale głównie o takich właśnie rzeczach, to są zresztą 
największe koszty.

Jeśli chodzi o pomysł muzyczny, to wiem, że jest 
taki pomysł, stworzenia takiego programu muzycz-
nego, chociaż to nie jest tak, że w zasobach telewizji 
są nagrania z koncertami, bo za każdym razem trzeba 
płacić, trzeba rozwiązać problem praw autorskich. 
To wszystko jest kosztowne, no i wymaga dużych 
wysiłków i prac prawnych, jeśli chodzi o rozwiązanie 
kwestii praw autorskich.

No i liczę oczywiście na to, że będzie dużo pod-
castów, będzie duża, ekspansywna wręcz, agre-
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prac, dzięki którym m.in. każda diecezja ma prawo 
i ma częstotliwości, dzięki czemu może mieć rozgło-
śnię. Z telewizją jest gorzej, bo trudno taką telewizję 
rynkową utrzymać. Ale też nie można powiedzieć, że 
jeśli stacja się nie utrzymała, to widocznie wina jest 
po stronie tych, którzy ją organizowali i nie zdołali 
jej utrzymać. Te koncesje, które były na początku, 
w latach dziewięćdziesiątych, przydzielane przez 
Krajową Radę, dawały pozycję tym nadawcom, tym 
przedsiębiorcom-nadawcom, też pozycję rynkową. 
I to nie jest przypadkowe, że dzisiaj TVN i Polsat są 
największymi komercyjnymi telewizjami – jest tak 
dlatego, że wtedy właśnie ci nadawcy dostali koncesję 
i mogli tę pozycję sobie wypracować, a wtedy rynek 
wyglądał zupełnie inaczej. Tak więc gdyby były inne 
szanse dla nadawców związanych z Kościołem czy 
nadawców religijnych, to pewnie oni też inną pozycję 
mogliby sobie wypracować.

Inna sytuacja była w radiu, bo stacje diecezjalne 
pojawiły się wcześniej – i one są, one funkcjonują, 
oprócz tych, które zostały wcielone w grupę Puls…

(Głos z sali: Plus.)
…Plus, a później zostały podzielone, sprzedane 

i funkcjonują dzisiaj w dwóch różnych strukturach. 
Jedna jest związana z Zetką, druga jest związana 
z ZPR. Tak się uśmiechnąłem, bo przypomniałem 
sobie, że to pan minister Arabski… no, wtedy nie mi-
nister, ale pan Arabski uczestniczył w tym scalaniu, 
a później dzieleniu i sprzedawaniu tych…

(Senator Stanisław Kogut: A kto kierował wtedy 
Plusem?)

No, ja właśnie mówię, że się śmieję, bo dwie po-
stacie – dzisiaj dosyć znane na rynku politycznym…

(Senator Stanisław Kogut: Proszę wymienić.)
…czyli minister Arabski i ksiądz Kazimierz…
(Senator Stanisław Kogut: Sowa.)
Sowa, tak, wtedy kierowali… Z naszych moni-

toringów wynika, że znacznie lepszą ofertę lokalną 
mają te niezależne, niezrzeszone stacje diecezjalne, 
a więc staramy się je wzmacniać tam, gdzie jest taka 
możliwość. Niestety, to jest też kwestia decyzji bi-
skupów w poszczególnych diecezjach… Ostatnio 
lubelskie radio przeszło właśnie do sieci Plus, co od-
notowaliśmy ze smutkiem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan Krzysztof Słoń. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, jak ocenia pan funkcjonowanie 

regionalnych rad programowych w kontekście ich 
przydatności w dbaniu o jakość nadawanych audy-

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, chciałbym dopytać jeszcze raz 
o kwestie misyjne, tym razem w odniesieniu do 
działalności spółek radiofonii regionalnej. Chodzi 
mi o odniesienie się do danych, które państwo poda-
jecie, a które są zastanawiające. Mianowicie zdecy-
dowana większość spółek regionalnych nie tworzy 
i nie rozpowszechnia programów dla społeczności 
lokalnych, a przecież one mają służyć tym społeczno-
ściom. Przynajmniej jeśli chodzi o analizy kosztów, 
to tak to wygląda: 0,0 poza nielicznymi przykładami, 
bo są takie. No więc zastanawiające jest to, dlaczego 
Wrocław może wydawać 1,5 miliona na to…

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: A może pan podać 
stronę?)

To jest strona 61.
Dlaczego Wrocław może wydawać niemal 1,5 mi-

liona zł, a większość nie może nic? I dlaczego takie 
niewielkie ośrodki jak Koszalin trochę mogą, a duże, 
jak mój Poznań, nie mogą nic? Z czym to jest zwią-
zane, czy ja właściwie to oceniam? Bo rozumiem, że 
państwo w jakimś celu gromadziliście te dane.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Tak. To ja od razu powiem, że tu chodzi o progra-

my miejskie. W tej tabelce zatytułowanej „Tworzenie 
i rozpowszechnianie programów dla społeczności lo-
kalnych” chodzi o programy miejskie, które po prostu 
te rozgłośnie mają.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to niewiele 
zmienia, jeśli chodzi o moje pytanie, dlaczego tak 
jest.)

Znaczy to zmienia całkowicie, bo to nie jest… To 
nie chodzi o… Tu chodzi o działalność i pewną strate-
gię miejscowej regionalnej spółki. Jedna uruchomiła 
dodatkowy program miejski, oprócz swojego głów-
nego programu, a inna nie uruchomiła. Jeżeli taki 
uruchomiła, to tam mają te koszty i stąd to wynika. 
Ale to nie jest…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję za wy-
jaśnienie.)

Proszę bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. 

To proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie senatora 
Żaryna.)

Ja przypomnę, że obecność Kościoła w mediach 
to był jeden z tych postulatów wywieszonych na bra-
mie Stoczni Gdańskiej, więc to są postulaty, które 
są bardzo istotne i są od dawna. Nie, nie uważam 
oczywiście, żeby to było zrealizowane. To jest tak, 
że w zamierzeniach było… prowadzone było wiele 
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(senator K. Słoń) rada miasta w swojej uchwale taką opinię też wydała. 
Bardzo przykro, że tego typu konflikty później prze-
kładają się, i są też niestety wzmacniane, na sytuację, 
w której tracą obie strony.

Jeśli chodzi o rady programowe, to wszystko 
zależy od Rady Mediów. Rzeczywiście jest mecha-
nizm, który od lat jest tym samym mechanizmem, 
od początku działania ustawy, czyli wskazywanie, 
wybór polityczny polityków nie sprzyja takim kon-
sensualnym składom, które zostałyby wypracowane, 
aczkolwiek zdarzają się rady, które są w stanie dla 
dobra danego ośrodka, lokalnej regionalnej rozgło-
śni radiowej czy regionalnego ośrodka telewizyjnego 
współpracować i tworzyć jakieś dobro. Nie jest to 
częste w tym modelu. Ja również mam doświadczenia 
z Rady Programowej Polskiego Radia i wiem, że dys-
kusje mają charakter bardziej debaty parlamentarnej 
niż oceny programowej.

Braki… Jak rozumiem, chodzi o braki finansowe, 
chodzi o finansowanie ośrodków regionalnych, me-
diów lokalnych.

(Senator Krzysztof Słoń: Chociażby budowa ewen-
tualnie nowych ośrodków i braki sprzętowe.)

No tak, ale to właśnie jest związane z finansowa-
niem. To jest również związane z ofertą programową, 
czyli z tym, że to są tylko 2 godziny, że to jest do 2 go-
dzin premierowej produkcji dziennie, jeżeli mówimy 
o telewizji, bo to jest duży, największy koszt. Przede 
wszystkim sądzimy, że po pierwsze, uda się stwo-
rzyć… uda się poprawić sytuację związaną z abo-
namentem i automatycznie to powinno się odbić na 
funkcjonowaniu regionalnych ośrodków i radiowych, 
i telewizyjnych, a po drugie, wtedy te ośrodki będą 
miały więcej anteny. Jeżeli będą miały więcej anteny, 
to będą też nowe przedsięwzięcia programowe, nowe 
audycje i, co jest bardzo ważne, większa integracja 
środowiska lokalnego. Proszę państwa, jak znikała 
transmisja lokalnej ligi piłkarskiej czy koszykarskiej, 
to znikała liga. Ta liga opierała się na tej godzinnej 
transmisji gdzieś w sobotę czy w niedzielę po po-
łudniu. Jeżeli doprowadzimy do tego, że te ośrodki 
zaczną to produkować, to naprawdę będzie to bardzo 
istotny element budowania lokalnego środowiska. 
Wtedy też i reklamy mogą być, jeżeli mówimy o ja-
kichś rozwiązaniach i wsparciu reklamowym. Na 
pewno znacznie to wzmocni też spółki radiowe.

Do tego wszystkiego myślimy o tym, że opierając 
się na Bibliotece Cyfrowej Mediów Publicznych, tam, 
gdzie już mamy spiętą w tej chwili sieć światłowoda-
mi i mamy podpięte wszystkie ośrodki telewizyjne 
telewizji publicznej, a jeżeli ośrodki telewizyjne, to 
możemy podpiąć też łatwo światłowodem rozgłośnie 
radiowe… Czyli już mamy jedną wielką wirtualną 
sieć tych wszystkich spółek mediów publicznych 
i możemy tworzyć lokalne publiczne portale medialne 
z informacją turystyczną np. o Wybrzeżu albo inną 

cji, w tym szczególnie ich misyjność? Czy zdaniem 
pana rady programowe funkcjonują na jednakowym 
poziomie merytorycznym, czy część z nich nieco wy-
magałaby, mówiąc delikatnie, wprowadzenia jakichś 
zmian w ich funkcjonowaniu?

Drugie pytanie dotyczy kwestii techniczno-inwe-
stycyjnych. Czy widzicie państwo potrzebę wzmoc-
nienia zasobów technicznych, lokalowych i sprzę-
towych w mediach regionalnych? Czy to w sposób 
prosty nie… Czy braki w tym zakresie w sposób 
prosty nie odbijają się na jakości nadawanych i reali-
zowanych programów? Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czy ktoś z państwa 
jeszcze pragnie zadać pytanie?)

(Senator Krzysztof Słoń: Ja bym miał jeszcze…)
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę, Panie 

Senatorze.)
(Senator Krzysztof Słoń: Teraz mogę?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, oczywiście.)
Kwestia dotyczy tego, czy Krajowa Rada była 

zaskoczona dosyć głośną sprawą konfliktu wokół 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu…

(Senator Stanisław Kogut: Ale to już było.)
Było już to pytanie?
(Senator Stanisław Kogut: Było, było.)
Przepraszam, nie słyszałem odpowiedzi. I czy 

państwo zajęliście w tej kwestii jakieś stanowisko, 
które na przyszłość mogłoby w jakiś sposób uchronić 
naszą rzeczywistość medialną, również tę historycz-
ną, przed tego typu zdarzeniami? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Jeśli chodzi o Opole, to rzeczywiście już odpowia-

dałem na takie pytanie. Ale skoro drugi raz padło, to 
pozwolę sobie na jeszcze ogólniejsze stwierdzenie. 
Straciło tu – choć mam nadzieję, że to jeszcze jakoś 
się rozwiąże – przede wszystkim samo miasto. Bo 
wiadomo, że to miasto jest znane – nie tylko z tego 
jest znane, ale w tym kontekście znane, proszę mnie 
źle nie zrozumieć – ze względu na festiwal, a nie fe-
stiwal jest znany ze względu na miasto. Czyli najpierw 
powstał festiwal i na tym budowała się marka, której 
oczywiście Opole jest bardzo istotnym elementem, ale 
taki sam festiwal można zbudować i stworzyć w każ-
dym innym mieście. I myślę, że większy rozsądek 
prezydenta Opola byłby bardzo wskazany. Zresztą 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) ani z jakiego miasta, ale kiedy ten klub grał w swo-
jej lidze i był pokazywany w lokalnej telewizji – bo 
oczywiście w żadnej ogólnopolskiej stacji nie mógłby 
być pokazywany – to wtedy byli sponsorzy. Ktoś 
wykładał jakieś pieniądze i można było utrzymywać 
stadion. Kiedy to znikło, nagle się okazało, że nie ma 
mechanizmów rynkowych do utrzymania inwestowa-
nia w ten sport. To jest prosta zasada: pokażcie mnie, 
a ja znajdę sponsorów. Dzisiaj wiele wartościowych 
wydarzeń, nie tylko sportowych, zaczyna się od or-
ganizowania listu intencyjnego do takiej czy innej 
telewizji, tak żeby to było gdzieś w ogóle pokazy-
wane. I w regionalnych ośrodkach rzeczywiście była 
szansa na pokazywanie takich wydarzeń mniejszej 
wagi, które nie miały szans znaleźć się w tych… I to 
jest właśnie rola mediów lokalnych. Media lokalne 
bez wsparcia finansowego, budżetowego, abonamen-
towego nie mają szansy utrzymać się na rynku, i to 
widać nie tylko w historii polskich mediów lokalnych, 
ale i w tym, jak ten rynek ukształtował się w Europie. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
A, jeszcze chciałbym uzupełnić to, co mówiłem 

o tych porównaniach, bo państwo senatorowie o to 
pytaliście. Otóż ja powiedziałem, że w Telewizji 
Polskiej jest podobnie, jak było w 2015 r., ale 
w Polskim Radiu sytuacja jest zupełnie odwrotna, 
czyli jest więcej partii opozycyjnych niż partii rzą-
dzących. W 2015 r. ta proporcja była odwrotna, więc 
tutaj jest taka informacja, że Polskie Radio preferuje 
Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Kukiza i PSL, 
a wcześniej, za innego rządu, preferowało Platformę 
i PSL. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na pytania 

państwa senatorów.
Informuję, że przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, zo-
bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez…

Czy jest pan senator Kleina? Nie ma.
…Pana senatora Kazimierza Kleiny i pana sena-

tora Sławomira Rybickiego.
Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, teraz otwie-

ram łączną dyskusję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A sprawozdania?)
A, tak, tak. Przepraszam bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 

Przekazu, pana senatora Jerzego Fedorowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie 
informacji o działalności Rady Mediów Narodowych 
w 2016 r.

Bardzo proszę.

charakterystyczną dla danego terenu, z własną pro-
gnozą pogody i przede wszystkim z archiwaliami 
dotyczącymi danego obszaru, danej lokalizacji, które 
nie będą interesowały internautów z innego regionu, 
ale lokalnie będą bardzo cenne.

Tak więc potencjał do wykorzystania jest bardzo 
duży, ale na razie trzeba je odbudować, bo z roku 
na rok zmniejszano tam zawsze produkcję, stąd bra-
ki inwestycyjne i w tej chwili rzeczywiście w wielu 
ośrodkach wszystko się sypie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej…
(Senator Robert Dowhan: Ja jeszcze.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: No daj spo-

kój.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Szkoda zdrowia.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Tak się przysłuchiwałem i… Czy pan mógłby po-

wiedzieć, o co chodziło z tym budowaniem więzi 
lokalnej? Jak telewizja pokazywała koszykówkę, to 
ta koszykówka była, a jak nie pokazuje, to tej koszy-
kówki nie ma?

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak, właśnie tak.)

Nie bardzo rozumiem.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Wprost należy to ro-
zumieć.)

Ja jestem z Zielonej Góry, gdzie jest koszykówka 
i jest speedway. Speedway jest transmitowany przez 
kodowaną telewizję i ma się dobrze, bo sponsorzy pła-
cą duże pieniądze, a ludzie to oglądają. Koszykówka 
jest w TVP, chyba nawet w kanale otwartym, jeśli się 
nie mylę, i ma mizerną oglądalność. Jaki ma z tym 
związek to, czy telewizja jest, czy jej nie ma?

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Speedway jest w kilku województwach i akurat 

tam się rozwija. Chodzi o te bardziej i mniej popular-
ne sporty, a przede wszystkim o drużyny, które nie są 
pierwszo- ani drugoligowymi zespołami, tylko grają 
na miarę lokalnej ligi. Dotychczasowe doświadczenia 
były takie, że w momencie kiedy jakiś… Nie chcę 
nikogo obrażać, więc nie powiem, jaki to był klub 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, skoro nie ma pana senatora 
Jackowskiego… Panie Przewodniczący, czy mógłby 
pan złożyć sprawozdanie?

Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę bardzo. Z tym, 

że mogę też odpowiadać na pytania, jeśli będą, bo 
w końcu jestem przewodniczącym.)

(Głos z sali: Biegnie z Sejmu.)
A, biegnie z Sejmu.
Panie Przewodniczący, biegnie z Sejmu, więc 

może…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Żeby zawału bidulek 

nie dostał.)
Nie, no już za pół minuty będzie, a skoro tak bar-

dzo chciał sprawozdawać, to niech już…
(Głosy z sali: O!)
O, proszę.
(Głosy z sali: O, jest.)
Panie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kartka jest już na sto-

le, bo ja miałem...)
Panie Senatorze, bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zrób tak jak ja, weź 

i przeczytaj. Na stole masz kartkę.)
Proszę, Panie Senatorze. Oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji! 
Zaproszeni Goście!

Przepraszam, chwilowo przysłuchiwałem się de-
bacie w Sejmie, bo tyle się dzieje równolegle, ale już 
jestem.

Otóż mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury 
i Środków Przekazu zarekomendować Wysokiej Izbie 
przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2016 r.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów.
Otóż po raz pierwszy w historii, odkąd istnie-

je ustawa o radiofonii i telewizji, mamy do czy-
nienia z rozdzieleniem. Kiedyś to sprawozdanie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obejmowało 
całokształt problematyki medialnej, która była przy-
pisana Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Od 
roku 2016… Jak wiadomo, została przyjęta ustawa 
o Radzie Mediów Narodowych. W związku z tym to 
sprawozdanie czy ten punkt w sumie został rozdzie-
lony na 2 punkty, chociaż procedujemy je wspólnie.

I tu warto zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mianowicie 
my to traktujemy tak, że mamy do czynienia z ciągłością 
instytucji konstytucyjnej, bo Krajowa Rada Radiofonii 

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z posiedzenia 

Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie infor-
macji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Nim odczytam sprawozdanie, chcę powiedzieć, że 
to spotkanie się odbyło, była bardzo burzliwa dysku-
sja, nie był obecny pan minister Czabański, ale był 
usprawiedliwiony, dlatego że ustaliliśmy… W jego 
imieniu sprawozdanie składała pani poseł Joanna 
Lichocka. Było też wygłoszone zdanie odrębne przez 
pana Juliusza Brauna. I po dyskusji… Czytam: „Po 
wysłuchaniu informacji członków Rady Mediów 
Narodowych oraz po przeprowadzeniu dyskusji na 
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r. Komisja przed-
stawia projekt uchwały Senatu – poparty większo-
ścią głosów – w którym wnosi o przyjęcie Informacji 
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.”. 
Podpisane: przewodniczący Komisji Kultury i Środków 
Przekazu Jerzy Fedorowicz. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
I proszę sprawozdawcę Komisji Kultury…
(Senator Jerzy Fedorowicz: A, Jackowski.)
…i Środków Przekazu, senatora Jana Marię 

Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji 
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2016 r.

(Głos z sali: Nie ma go.)
(Senator Kazimierz Wiatr: To przewodniczący…)
(Senator Czesław Ryszka: Chyba nie trzeba.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: A jest procedura za-

stępcza, jak go nie ma?)
(Senator Czesław Ryszka: Chyba nie trzeba już 

sprawozdania.)
(Senator Kazimierz Wiatr: No, przewodniczący 

może.)
(Głos z sali: Przewodniczący składa.)
(Senator Czesław Ryszka: Jak to, po informacji 

sprawozdanie komisji? No co wy…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, podzielone zosta-

ło. Wiceprzewodniczący…)
Proszę państwa…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie.)
Zaraz…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zaczekajcie na de-

cyzję.)
Proszę państwa, 2 minuty przerwy. Zaraz pan se-

nator Jackowski się pojawi.
(Rozmowy na sali)
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę. Dziękuję bardzo.

Otwieram łączną dyskusję.
I o zabranie głosu proszę pana senatora Czesława 

Ryszkę. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji!
Bardzo dziękuję za obydwie informacje, a przede 

wszystkim za wykonywaną pracę w sytuacji totalnej 
krytyki przez tzw. totalną opozycję. Dziękuję za rze-
czowe, spokojne odpowiedzi na pytania senatorów, 
stosownie do naszej izby intelektualnej refleksji. Ale 
debata rządzi się trochę innymi prawami, będzie na 
pewno więcej emocji, dlatego trochę te emocje za-
powiadam.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji za 2016 r. obejmuje, tak jak wspomniał pan 
przewodniczący Jackowski, tylko kilka miesięcy dzia-
łalności rady, ponieważ do września ubiegłego roku 
trwała kadencja rady w składzie wyznaczonym przez 
koalicję PO-PSL-SLD. Członkowie tej rady, powiem 
wprost, dbali wyłącznie o interes partii, z których 
się wywodzili. W TVP czy w Polskim Radiu rzadko 
kiedy pojawiali się eksperci, publicyści, twórcy czy 
artyści mający inne poglądy niż wymienione partie. 
W efekcie upartyjniono anteny, redakcje i progra-
my. Z TVP wyrzucono wielu dziennikarzy, którzy 
mieli odwagę otwarcie krytykować rządy Donalda 
Tuska czy Ewy Kopacz. Kilkuset dziennikarzy wy-
leasingowano do spółek, w których nie mieli umów 
o pracę. Miało to rzekomo uzdrowić finanse telewizji 
publicznej.

Uważam, że w przedstawionym sprawozdaniu 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji za mało kry-
tycznie odniosła się do swoich poprzedników za te 
minione pół roku.

Co do informacji o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2016 r., to ona również jest z natury 
bardzo skrótowa, ponieważ nie tylko obejmuje krótki 
okres, ale przede wszystkim nie mamy zapowiedzia-
nej dużej ustawy medialnej ani ustawy abonamento-
wej, a dopiero odwołując się do nich, będzie można 
np. ocenić, jak działają wszystkie spółki publicznej 
radiofonii, telewizja narodowa oraz Polska Agencja 
Prasowa SA.

Moją uwagę chciałbym skupić na kwestii, o której 
tutaj już wiele mówiono, to znaczy na kwestii ustawy 
abonamentowej, nad którą pracował obecny prze-
wodniczący Rady Mediów Narodowych, kiedy był 
wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. 
Obiecywał wówczas ją jak najszybciej uchwalić. No, 
niestety… Czekamy z niecierpliwością na ten pro-

i Telewizji jest organem konstytucyjnym, zapisanym 
w konstytucji, a od 12 września, po wygaszeniu 6-let-
niej kadencji poprzedniej Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, której przewodniczącym był pan Jan Dworak, 
mamy obecny jej skład na czele z panem przewodniczą-
cym Kołodziejskim. I to jest pierwszy element.

A drugi, jak wspomniałem, jest taki, że nastąpiło 
również powstanie Rady Mediów Narodowych, która 
z kolei przejęła część kompetencji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, głównie w zakresie kreowania 
władz spółek medialnych, a więc Telewizji Polskiej, 
Polskiej Agencji Prasowej, jak również Polskiego 
Radia i spółek regionalnych Polskiego Radia.

Jeżeli chodzi o przebieg naszej debaty podczas po-
siedzenia komisji, to to co interesowało senatorów… 
Dyskusja dotyczyła właściwie tych 2 obszarów, no bo 
siłą rzeczy były one połączone. Senatorów interesowały 
kwestie rad programowych w spółkach publicznych, 
kwestia ustawy abonamentowej, bo takie wątki się po-
jawiały w dyskusji, monitoring zawartości programów 
i audycji telewizyjnych i radiowych oraz polityka konce-
syjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w roku 2016.

Co ciekawe, podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu wniosek 
o przyjęcie sprawozdania z działalności Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji był przyjęty jednomyśl-
nie, natomiast podczas posiedzenia senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu głosy się podzieliły, 
cześć senatorów głosowała przeciwko, choć wkład 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod przewod-
nictwem Jana Dworaka, czyli do 12 września, też 
opiniują… działalność Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, no, można powiedzieć, negatywnie, sko-
ro poparli wniosek o odrzucenie tego sprawozdania.

Mówię to jako ciekawostkę, ale pokazuje to też, 
jaka była sytuacja podczas posiedzenia senackiej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu. W związku 
z wynikiem głosowania, bo 5 senatorów głosowało 
za przyjęciem sprawozdania, 4 głosowało przeciwko, 
w związku z pozytywną rekomendacją, również pro-
ponujemy Wysokiej Izbie projekt uchwały w sprawie 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
który pozwolę sobie odczytać: Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przyjmuje 
sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2016 r. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.
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(senator C. Ryszka) Dzisiejsza TVP to nie jest „PiS-owska propagan-
da”, jak to określił Grzegorz Schetyna. To nie jest 
również „sianie nienawiści”, jak dodał. Jak sądzę, 
sianiem nienawiści były jego słowa: telewizja tzw. pu-
bliczna jest hańbą tych, którzy ją stworzyli, którzy ją 
prowadzą, którzy w niej występują, którzy posługu-
ją się językiem nienawiści; to jest symbol i element 
przemysłu nienawiści; to są ludzie, którzy są tam 
po to, aby niszczyć; odpowiecie za to wszystko, co 
dzisiaj czynicie.

W kontekście takich słów – pozostawiam ich ocenę 
Polakom – moim zdaniem, naszym zdaniem, zda-
niem Prawa i Sprawiedliwości jak najszybciej powi-
nien zostać uchwalony dobry system finansowania 
mediów publicznych, mediów narodowych, tak aby 
przeciąć wszelkie próby buntowania społeczeństwa, 
które osłabiają działalność misyjną, uderzają zwłasz-
cza w misyjną działalność spółek regionalnych radia 
publicznego, które najbardziej korzystają z opłat abo-
namentowych.

Telewizja publiczna to nie jest 20 minut programu, 
który ktoś może uznać za zbyt sprzyjający rządowi. 
To jest kilkanaście kanałów. To są produkcje. To są 
archiwa i serwisy internetowe. To cała masa różnych 
aktywności, bez których nie da się budować cywili-
zowanego państwa z jego urzędami i instytucjami. 
Media publiczne są tu jednym z ważniejszych elemen-
tów. Jednym słowem: media publiczne to jest nasze 
wspólne dobro narodowe.

Rozumiem, że cokolwiek zrobi Prawo 
i Sprawiedliwość, cokolwiek zrobi prezes Jacek 
Kurski czy inny prezes telewizji regionalnej lub 
Polskiego Radia, i tak zostanie to skrytykowane. 
Owszem, trzeba być krytycznym, należy jednak za-
wsze pamiętać o polskim interesie. Nie można go 
zbyć na rzecz prywatnych czy międzynarodowych 
gigantów medialnych.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji na wspomniane tu an-
tyrządowe apele i wystąpienia w mediach komer-
cyjnych. To jest już normalna wojna informacyjna. 
To jest niezwykle groźny ostrzał fake newsami. To 
kanonada kłamstw i półprawd. Co więcej, politycy 
Platformy Obywatelskiej zaczęli się zachowywać 
w stosunku do dziennikarzy TVP w sposób agre-
sywny i chamski. Dlatego pytam: czy zachęcanie, 
a nawet wzywanie do obalenia legalnie wybranych 
władz jest zadaniem dopuszczonym koncesjami 
na nadawanie programów radiowo-telewizyjnych? 
Art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji stwierdza, 
że – cytuję – „audycje lub inne przekazy nie mogą 
propagować działań sprzecznych z prawem i z pol-
ską racją stanu”. Art. 36 ust. 2 tejże ustawy zezwa-
la na cofnięcie koncesji, gdy działalność nadawcy 
„stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i obronno-
ści państwa”. 

jekt. Czekając, trzeba przypomnieć o bulwersujących 
działaniach tej wspomnianej tzw. totalnej opozycji.

Otóż przewodniczący Platformy Obywatelskiej, 
poseł Grzegorz Schetyna, podczas spotkania rady 
krajowej Platformy Obywatelskiej wezwał Polaków 
do obywatelskiego nieposłuszeństwa i niepłacenia 
abonamentu radiowo-telewizyjnego. Lider PO po-
szedł dalej niż Donald Tusk w 2007 r., wzywając 
Polaków do łamania prawa. Powiedział tak: jeżeli 
będzie tak, że parlament na wniosek TVP przyjmie 
podniesienie haraczu na tę telewizję, to wezwiemy 
do obywatelskiego nieposłuszeństwa i niepłacenia 
tej opłaty. Powiedział dalej: nie zostawimy tych, 
którzy będą zastraszani za niepłacenie abonamentu, 
będą mogli liczyć na rekompensatę; obiecuję wam 
to. To jest deklaracja szczególnie oburzająca. Osoby, 
które nie będą płacić abonamentu zostaną za to wy-
nagrodzone po przejęciu władzy przez Platformę 
Obywatelską – to jest nie tylko jawne łamanie konsty-
tucji, ale i nawoływanie do puczu. Co na to Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji? Nie słyszałem, żeby się 
odniosła do tych słów. Także prokuratura, która po-
winna zająć się tym z urzędu… Należałoby się także 
zająć tym, że osoby, które przed laty zaufały słowom 
Donalda Tuska i które dały się nabrać na jego agitkę 
wyborczą, dzisiaj muszą spłacać swoje zadłużenie, 
a nierzadko mają w domu komornika. Należałoby 
zapytać, dlaczego Donald Tusk oszukał ludzi. Miał 
8 lat na to, aby po objęciu władzy zwolnić te osoby 
z obowiązku płacenia abonamentu, umorzyć im go 
czy w inny sposób zastosować abolicję. Nie tylko nie 
uczynił tego, ale nasłał na nie skarbówkę. W sprawoz-
daniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czytam, 
że jest obecnie ćwierć miliona wniosków o zwolnienie 
z konieczności zapłaty długu. Kwota do umorzenia to 
ok. 2 tysiące zł od osoby. Najczęściej jedyną obroną, 
wytłumaczeniem tych osób jest powoływanie się na 
słowa premiera Donalda Tuska.

Nawoływanie do niepłacenia abonamentu, mó-
wiąc wprost, do zniszczenia mediów publicznych, 
jest wyjątkowo szkodliwym działaniem polityków 
Platformy Obywatelskiej. Może większość Polaków 
nie zdaje sobie sprawy, czym grozi upadek mediów 
publicznych. Grozi tym, że będziemy zdani tylko na 
media komercyjne, prywatne, w większości zagra-
niczne, że pozwolimy im na ogłupianie Polaków, prze-
kazywanie informacyjnej sieczki pełnej półprawd 
i błahostek. Bez mediów publicznych finansowanych 
przez wszystkich obywateli, bez wypełniania przez 
nie misji, nie nauczymy się patrzenia i oceniania ota-
czającej nas rzeczywistości, zapomnimy o naszej hi-
storii i tożsamości. Po prostu żadna telewizja komer-
cyjna, a na pewno nie ta z zagranicznym kapitałem, 
nie wypełni misji telewizji publicznej.
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(senator C. Ryszka) i wymiany argumentów, czy w kulturze manipulacji? 
Ja, proszę państwa, nie mam wątpliwości – patrząc na 
to, co się dzieje w mediach dzisiaj, nie tylko w Polsce, 
ale w Europie – że zdecydowanie i oczywiście żyjemy 
w kulturze manipulacji.

Kultura obiektywnego przedstawiania prawdy… 
Wspominał o tym pan senator Klich na początku 
w takim kontekście, jakoby ten standard obiekty-
wizmu załamał się półtora roku temu w Polsce. 
To nieprawda. Standard dążenia do obiektywnego 
przedstawienia rzeczywistości załamał się czy za-
łamuje się… To jest długi proces. Niestety nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie żyjemy w kulturze manipu-
lacji. Przyjmowanie wiadomości bez pytania, kto to 
mówi, w jakim celu i co chce przez to uzyskać, jest 
przejawem naiwności. 

W takiej sytuacji, aby mówić o wolności słowa, 
trzeba w istocie rzeczy dbać przede wszystkim o plu-
ralizm, o to, aby każdy z nas, każdy obywatel miał 
dostęp do różnych nadawców. Pod tym względem 
sytuacja w Polsce w mojej ocenie jest paradoksalnie 
dużo lepsza – mówię to z pewnym zdziwieniem wła-
ściwie – niż w Europie. Europa, która przez całe lata, 
przez okres PRL, komunizmu była dla nas wzorem 
realizowania wolności słowa, dzisiaj w mojej ocenie 
znajduje się w głębokim kryzysie. Dzisiaj choćby 
poziom i głębokość dyskusji o sytuacji w Polsce… 
Czytając o Polsce w mediach zagranicznych, jestem 
naprawdę zdruzgotany płytkością, jednostronnością 
ocen, które tam się pojawiają. Nie ma pluralizmu. Jest 
kłopot z pluralizmem w Europie. W Polsce pod tym 
względem jest dużo lepiej.

Teraz pytanie o misję mediów publicznych. Jakie 
w sytuacji, którą pokrótce zarysowałem, są w ogóle 
rola, sens i zadania mediów publicznych? Otóż przez 
ostatnie półtora roku niewątpliwie stało się tak – i nie 
ma co ukrywać, że jest inaczej, przynajmniej taka 
jest moja ocena – że media publiczne, zwłaszcza tak 
mocno krytykowana telewizja publiczna, prezentu-
ją przede wszystkim stanowisko rządu, strony rzą-
dzącej. Czy to dobrze, czy źle? Został w ten sposób 
przełamany monopol. Mamy szerszą gamę poglądów.

Dzisiaj… To jest też zresztą pewien – powiedział-
bym – kliniczny przykład do badania dla specjali-
stów: dzisiaj Polska o godzinie 19.00 wygląda zu-
pełnie inaczej niż Polska o godzinie 19.30. To są dwa 
kompletnie różne obrazy. Jest to pouczające, chociaż 
smutne. Pewnie nie tak powinno być. Przez ostatnie 
półtora roku telewizja publiczna przełamała monopol 
mainstreamu na relacje o tym, co w Polsce się dzieje. 

Ale czy to jest główne zadanie mediów publicz-
nych? No, zapewne nie. Zapewne wymagalibyśmy 
czy oczekiwalibyśmy od mediów publicznych czegoś 
więcej. Na pewno zadaniem mediów publicznych jest 
budowanie wspólnoty, a więc wychodzenie nie tylko 
do zwolenników rządu, ale do wszystkich Polaków. 

Stąd mój apel: Krajowa Rado Radiofonii 
i Telewizji, proszę wykonywać swe konstytucyjne 
i ustawowe zadania i zastosować przyznane radzie 
środki prawne. Dziękuję za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę od oczywistego przypomnienia, że ciała, 

nad których sprawozdaniami dzisiaj debatujemy, mają 
na mocy zapisów konstytucji stać na straży wolno-
ści słowa i interesu publicznego w mediach. Jest to 
oczywiste, ale spróbujmy przez chwilę zastanowić 
się nad tym, co w istocie znaczy dzisiaj wolność sło-
wa. Intuicyjnie wydaje się to oczywiste: każdy może 
mówić to, co uważa za stosowne. Ale korzystanie 
z wolności słowa – z wolności w ogóle, ale z wolności 
słowa w szczególności – nie jest taką prostą rzeczą. 
Wymaga to pewnej organizacji, formatu, struktury. 
Tutaj, w tej sali, gdybyśmy wszyscy naraz zaczęli 
korzystać z wolności słowa, zrobiłby się tumult i by-
libyśmy w sytuacji absurdalnej. Jakbyśmy wszyscy 
zaczęli mówić równocześnie, byłby tu tumult i byłoby 
to kompletnie nieskuteczne korzystanie z wolności 
słowa. Aby korzystać z wolności słowa, trzeba pewnej 
kultury. Chodzi o to, że marszałek udziela głosu i że 
jak jeden mówi, to drugi słucha. Musi być tu pewna 
organizacja. Bez niej jest tumult, chaos i bezsens. 
Powtórzę: korzystanie z wolności słowa wymaga 
pewnej kultury.

W europejskiej tradycji mamy się do czego odwo-
ływać. Można by mówić właściwie o 2 strukturach 
czy 2 sposobach realizowania prawa do wolności sło-
wa, o kulturze dysputy, kulturze wymiany myśli i ar-
gumentów. Na marginesie warto może przypomnieć, 
że kultura europejskiej dysputy w sposób znakomity 
została rozwinięta w średniowieczu, na średniowiecz-
nych uniwersytetach. Dzieła św. Tomasza z Akwinu, 
dyskutowane kwestie dotyczące różnych problemów, 
np. prawdy, to niedościgniony wzór korzystania 
z wolności słowa i dysputy. Jest kultura – opisywana 
już przez starożytnych Greków – manipulacji, kultura 
emocji, kultura wpływania na tego, kto słucha, nie za 
pomocą rozumu i argumentów, tylko za pomocą ma-
nipulacji i emocji. Warto postawić sobie pytanie: w ja-
kiej kulturze żyjemy dzisiaj? Czy w kulturze rozumu 
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(senator A. Bobko) do niej powoli zmierzać. Od samego początku, kiedy 
rząd Tadeusza Mazowieckiego… Kiedy parlament 
uchwalił wtedy ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji, byłem przekonany, że wejdą do niej ludzie, 
którzy cieszą się niezwykłym autorytetem moralnym 
wśród obywateli, że w tej radzie mogliby nie zasiadać 
przedstawiciele żadnych partii politycznych. Wtedy, 
Szanowni Państwo, nie byłoby żadnego problemu.

Nie widzę powodu, żeby odpowiadać, Panie 
Senatorze, Panie Przewodniczący Ryszka, na pański, 
no, właściwie artykuł, bo pan czyta, przygotowuje 
sobie… Pan wystąpił z bardzo zjadliwym tekstem. 
Chcę panu powiedzieć, że szalenie mi się to nie po-
doba, dlatego że pan wraca do sprawy sprzed 10 lat, 
kiedy w kampanii wyborczej kandydat na premiera 
powiedział, że będziemy próbować zlikwidować abo-
nament jako daninę niepotrzebną Polakom…

(Senator Czesław Ryszka: O Schetynie mówiłem.)
Proszę?
(Senator Czesław Ryszka: O Schetynie mówiłem 

w Krajowej Radzie…)
Tak, tak, ale ja cytuję pańską… Spokojniutko, nie 

przerywajmy sobie, bo inaczej myśl mi się urwie i za-
cznę mieć problemy.

Otóż przede wszystkim bym prosił, żebyśmy 
w takich sytuacjach, kiedy mamy stanowić wzór 
dla obywateli… Tocząc spór polityczny, nie wycią-
gajmy spraw, które nie mają żadnego znaczenia dla 
tego, nad czym my obradujemy. A my obradujemy 
nad sprawozdaniem Krajowej Rady i nad sprawoz-
daniem Rady Mediów Narodowych. Oczywiście 
mógłbym odpowiedzieć na każdy z tych argumen-
tów, Panie Senatorze. Jeżeli pan mówi, że przewod-
niczący Schetyna krytykuje dzisiejszą telewizję, to 
ja panu odpowiem, że w telewizji czy też Krajowej 
Radzie, która teoretycznie zostaje przypisana ko-
alicji Platformy Obywatelskiej i PSL, działał, i to 
przez całe lata, program pana Pospieszalskiego, 
w którym ja jako poseł rządzącej koalicji zostałem 
nieźle obrażony, wręcz zaatakowany, i postanowi-
łem więcej w tym programie nie wystąpić, ale pro-
gram nie został zdjęty. Jeżeli pan mi teraz pokaże 
w polskiej telewizji program, który atakuje rządzą-
cą obecnie ekipę, to ja chętnie w nim wystąpię. Na 
razie, jak byłem raz czy drugi w programie, to ja 
byłem atakowany, jeszcze zanim zacząłem mówić, 
zanim powiedziałem pierwsze słowo w temacie. 
Więc uwaga, nie toczmy tutaj tego sporu, bo ja 
mam na to dowody, Panie Senatorze. Dlaczego pan 
rusza głową? To znaczy, że pan mi zarzuca teraz 
nieprawdę. Tak?

(Senator Wojciech Piecha: To są dwa…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
No dobrze, dobrze.

W jakiejś mierze to się może i dzieje, w programach 
na takich właśnie kanałach jak TVP Kultura, TVP 
Historia. Na to na pewno warto położyć jeszcze więk-
szy nacisk. Na to potrzeba także środków finanso-
wych.

Na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej, 
w moim przekonaniu niezwykle kluczowej, misji te-
lewizji publicznej. Mianowicie nie ma… Może nie 
tyle, że nie ma, ale trudno jest mówić o sensownym 
korzystaniu z wolności słowa, z wolności mediów bez 
etosu dziennikarza, bez wolności dziennikarza. Jaka 
jest dzisiaj sytuacja dziennikarzy w Polsce, zwłaszcza 
młodych, tych pracujących w mediach regionalnych 
za małe pieniądze, pod ogromną presją, często de-
prawowanych, często zmuszanych do pisania i przed-
stawiania rzeczywistości wbrew swojemu sumieniu? 
Nie zdążyłem już o to zapytać, bo tych pytań dzisiaj 
było dużo, może zbyt dużo, powtarzały się. Być może 
padło pytanie o to – ja o taką informację poproszę 
– jak wygląda struktura zatrudnienia dziennikarzy 
w mediach regionalnych, w mediach centralnych. Ilu 
z nich pracuje na śmieciówkach? To jest zjawisko, do 
któregośmy się przyzwyczaili, że większość młodych 
ludzi pracuje na śmieciówkach, natomiast celebryci 
zarabiają krocie. Czy to jest normalna sytuacja? Czy 
taka sytuacja buduje etos dziennikarza? Czy w takiej 
sytuacji jest klimat do tego, aby w sposób poważny 
korzystać z wolności słowa? A nie ma wolności słowa 
bez wolności osoby, bez etosu tego, który rzeczywi-
stość przedstawia. Czy jest w ogóle możliwy powrót 
do etosu, standardu obiektywizmu, czy też musimy 
tkwić i poruszać się w etosie, a właściwie w antyeto-
sie permanentnej manipulacji, co niestety nie tylko 
w Polsce, ale ogółem w dzisiejszym świecie jest raczej 
dominującą tendencją? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To teraz ja.)
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze, dziękuję za to wy-

stąpienie. Mnie się wydaje, że Senat jest właściwym 
miejscem do takiej debaty, w której mówimy o praw-
dzie, o wolności słowa i o tym, jakimi powinniśmy 
się kierować zasadami. Ja zajmuję się mediami, od-
kąd istnieje wolna Polska, czyli od 1989 r., i z bólem 
stwierdzam, że nie udało nam się doprowadzić do 
takiej sytuacji, żebyśmy rozmawiali o mediach na-
prawdę publicznych. A byłem przekonany, że możemy 
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(senator J. Fedorowicz) przewodniczącego Ryszki – pan mówi, że my atakujemy 
Kurskiego. Czy Schetyna atakuje telewizję Kurskiego? 
Panie Senatorze, kto tak naprawdę zaatakował Kurskiego? 
Czabański, minister Czabański, bo pewnego dnia wywalił 
go z funkcji szefa telewizji. To oznacza, że zareagował na 
niewłaściwego w jego pojęciu szefa telewizji. Szef został 
zwolniony z funkcji, cały naród bił brawo Radzie Mediów 
Narodowych, ale wieczorem okazało się, że będzie p.o. 
Jeżeli teraz zderzymy to, co ja mówię, z pańskim refera-
tem, to się okaże, że możemy sobie punktować, ale nie 
zależy mi na tym, bo prawda i tak jest jedna.

Już będę kończył, Panie Marszałku. Chciałbym tyl-
ko powiedzieć, że uwaga z tym informowaniem opinii 
publicznej, jakoby ta Rada Mediów Narodowych… To 
sformułowanie „media narodowe” nie brzmi najlepiej, 
najlepiej brzmi stwierdzenie, że media są publiczne. 
No, ale niech będzie, że macie taki kod dostępu. Ale 
powiem państwu, że nie wyobrażam sobie – może 
pan marszałek Borusewicz mi przypomni coś takiego, 
jako człowiek, który jest w parlamencie polskim od 
początku wolności – żeby posłowie urzędujący w par-
lamencie byli w jakiejś Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji. Jeżeli pan marszałek tej odpowiedzi nie 
udzieli, to może pan minister Kołodziejski powie, 
że ja nie mam racji. Nie przypominam sobie w każ-
dym razie, żeby urzędujący posłowie… Zdarzało się, 
że pani Bubula, która już nie była posłem, czy pan 
senator Boroń… Oni wtedy obejmowali funkcje na 
takiej zasadzie, że już są przygotowani do objęcia 
tych funkcji. Jednak takiej sytuacji jeszcze nie było.

No, nie odpowiedział mi pan minister Czabański na 
pytanie – mogę użyć słowa „kuriozum”? – o kuriozalną 
wręcz sytuację, w której wiceminister rządu przygotowu-
je ustawę dla samego siebie, jak się okazało. Powiedział 
mi, że jednak ustawę przegłosowuje Sejm. No ale faktem 
jest, i tu mam zdanie odrębne pana Juliusza Brauna, który 
nie miał możliwości wygłoszenia go w Sejmie, że rzeczy-
wiście ustawę w Sejmie przeprowadziły pani Kruk i pani 
Lichocka, które akurat też są posłankami i też weszły 
do tej rady. No, przepraszam bardzo, czy ja tutaj atakuję 
kogoś bezpodstawnie, skoro ja tylko zwracam uwagę na 
to, w którym miejscu my jesteśmy?

I teraz moje marzenia, jako człowieka już w pode-
szłym albo w pewnym wieku – pani dyrektor niech 
się nie śmieje – jednak są takie, że może dojdziemy 
do takiego momentu, w którym członek Krajowej 
Rady Mediów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
nie będzie podejrzewany o sprzyjanie jakiejś partii, 
nie będzie podejrzewany o sprzyjanie jakimś ukła-
dom czy jakimś ludziom telewizji czy mediów, tylko 
będzie człowiekiem, który będzie odpowiadał przed 
własnym sumieniem za decyzje. Bo można to sobie 
wyobrazić, bardzo łatwo można to sobie wyobrazić, że 
stając przed lustrem, jestem w porządku w stosunku do 
siebie, chociaż mam zupełnie inne poglądy. Dziękuję, 
Panie Marszałku, dziękuję państwu. (Oklaski)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …proszę nie 
polemizować z senatorem Ryszką.)

Ja już z senatorem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: On niestety 

zawsze… bardzo często przeszkadza.)
Nie, nie, pan Ryszka ze mną nie… Ten pan…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, pro-

szę…)
…nie znam nazwiska, ale kiwa głową, że nie. No 

to dobrze. (Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, jest wolność kiwania głową.)
A, dobrze, to przepraszam. Ja panu nie będę kiwał 

głową.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan ma wol-

ność wypowiedzi…)
A teraz chcę już wrócić do tematu.
Rzeczywiście po raz pierwszy… Odbierałem spra-

wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez 
wiele lat, pisałem też koreferat i oczywiście zawsze to-
czyliśmy polityczny spór, bo różne były przez te lata, 
jak byłem w Sejmie, Krajowe Rady, ale w sumie te spra-
wozdania, jeśli nie było jakiegoś specjalnego nacisku 
politycznego, zawsze były przyjmowane. Tym razem 
byliśmy oczywiście w zupełnie innej sytuacji, dlatego 
że to dotyczyło sprawozdań z czasów, kiedy niejako 2 
różne Krajowe Rady, 2 rady w innym składzie zasiadały.

Otóż, największy problem, jaki według mnie ma 
obecna Krajowa Rada, to nie jest problem personalny, 
ja nie widzę tutaj jakichś personalnych zakrętów, które 
mogłyby spowodować jakieś szalone napięcia. Nie o to 
idzie. Największym problemem jest odebranie jej tej 
podstawowej funkcji, czyli opiniowania i powoływa-
nia członków organów spółek publicznych, co zakwe-
stionował Trybunał Konstytucyjny, chodzi o art. 213 
pkt 1 ustawy. O tym mówił pan minister Kołodziejski. 
Nie wiem, minister musi doprowadzić do tego, żeby te 
uprawnienia wróciły. Reszta sprawozdania Krajowej 
Rady przebiega mniej więcej w takim samym trybie 
i schemacie, w jakim to się odbywało przez poprzed-
nie lata, w związku z tym nie było problemu. Jeżeli 
wystąpiliśmy z głosem przeciwnym, to tylko z tego 
powodu, tylko z powodu zubożenia funkcji Krajowej 
Rady poprzez odebranie jej tego niezwykłego prawa, 
które daje wam możliwość udowodnienia, że jesteśmy 
ciałem pozapolitycznym. To właśnie dawało wam to 
prawo. Odebranie tego, zapisanie w ustawie, że w radach 
nadzorczych nie mogą być przedstawiciele stowarzyszeń 
czy uniwersytetów, uczelni, tak jak to było, to jest moim 
zdaniem wycofanie się z tego, co moglibyśmy nazwać 
publiczną telewizją, publicznymi mediami.

Teraz chcę wrócić na chwilę do mojej opinii na te-
mat Rady Mediów Narodowych. No, Panie Senatorze 
– tu na chwileczkę odwołam się do wypowiedzi pana 
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żeby było wiadomo, co to są te media narodowe, bo 
wtedy budujemy je dla, jak rozumiem, zdefiniowa-
nego narodu. Nie będę tego rozstrzygał, bo nie mam 
dostatecznej wiedzy i nawet kompetencji. Ale z całą 
pewnością mogę powiedzieć, że w zakresie funkcjo-
nowania mediów narodowych politycy mówią, że 
oni reprezentują naród, ale już naród nie mówi, że 
jest z politykami. Jak to wygląda w praktyce? Ano 
tak wygląda w praktyce, że po tym czasie, kiedy ta 
niewdzięczna telewizja Tuska, która kłamała i nie 
dopuszczała… wreszcie głos uzyskał naród w postaci 
swoich przedstawicieli. Przedstawiciele nawołują do 
płacenia, opłacania abonamentu. Co na to naród? 
Naród milczy. Naród w tym momencie zapomina, że 
ma narodowych polityków. Ale przedstawiciele naro-
du idą dalej – ogłaszają abolicję: słuchajcie, kanciarze, 
oszuści i zagubieni ludzie, nie będziecie nic dodat-
kowo płacić, macie się tylko zgłosić i dalej już płacić 
za media pod dyrekcją narodowych przedstawicieli. 
A naród milczy. Gorzej, bo naród milczy, a politycy 
temu narodowi ze strachu uciekają, dezerterują – tak 
jak to udowodniłem panu Czabańskiemu. Zgłosił już 
6 propozycji, ale tylko zgłosił. Żadnej nie zrealizo-
wał. Żadnej minister Czabański nie zrealizował. Jak 
mieliśmy abonament stale podwyższany, obciążany 
dodatkowo hipoteką obligacji na 800 milionów zł – 
nie wiem, czy już zrealizowaną czy nie… Tak. Mamy 
to, co było.

Co więcej, jest tu grupa senatorów, która prowadzi 
stałą walkę z kapitalizmem czy też kapitałem zagra-
nicznym. To właśnie w tym czasie media finanso-
wane przez tzw. kapitał zagraniczny nagle uzyskują 
przyrost oglądalności i nie pobierają żadnych opłat. 
A wiec ja się pytam: czy to nie będą media zagra-
niczne? A może już są? W każdym razie pod wa-
szym przewodnictwem naród nie rozmawia ze swoimi 
przedstawicielami. Mówię to dlatego, że – mimo że 
byłem krytyczny wobec wypowiedzi mojego prze-
wodniczącego… przepraszam, nie mojego, nie jestem 
członkiem partii; przewodniczącego Tuska – podją-
łem się działania, żeby to zmienić. Żeby rzeczywiste, 
istotne prawo człowieka do rzetelnej informacji i do 
kształtowania rzeczywistości było czymś realnym. 
Opowiadałem i opowiadam się za abonamentem. To 
nie jest danina. To jest przede wszystkim prawo do 
codziennego, całodobowego otrzymywania infor-
macji i jeszcze innych świadczeń z zakresu kultury, 
sportu, obyczajowości czy nawet religii. To nie jest 
haracz. To jest opłata za prawo do nieustannego ko-
rzystania z informacji. Konstytucja nakazuje polskim 
obywatelom… Wszystkie prawdziwie demokratycz-
ne konstytucje nakazują realizować obywatelom ten 
obowiązek.

Będę bronił abonamentu – abonamentu, który 
zależał od ministra Rostowskiego, i tego abonamen-
tu, który zależy od Kurskiego czy innego ministra 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Borys-Damięcką…
(Głos z sali: Nie, teraz senator Rulewski.)
O, przepraszam. Tak, tak, zgubiłem nazwisko pana 

senatora Rulewskiego.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę, zapraszam…
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie Marszałku, 

jestem gotów, już…)
Nie, zapraszam na mównicę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Nie dzisiaj, ale wcześniej… no, ciągle i nadal się 

mówi o 8 latach Polski w ruinie, a dzisiaj się mówi 
o tym, że nic się nie zrobiło. A ja chciałbym, jako 
widz, a trochę jak technik, podkreślić, że w tym okre-
sie scyfryzowano media, telewizję i zamiast 7 pro-
gramów analogowych jest 27 cyfrowych, że telewizja 
publiczna nadaje w skali powszechnej na 7 częstotli-
wościach cyfrowych. Nie wiem, czy osiągnęliśmy, 
czy już przekroczyliśmy standard europejski, ale to 
wszystko odbyło się bez skutków finansowych dla 
odbiorcy mediów publicznych. Myślę, że to wpłynęło 
również na konkurencję, która musiała się dostosować 
do takiego poziomu technicznego.

Za to Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nie-
zależnie od jej składu, dziękuję i proszę o powtórzenie 
tego w nowej instytucji – jeśli nie w innym składzie, 
to w tzw. Radzie Mediów Narodowych. Aby proces 
cyfryzacji, aby proces uspołeczniania telewizji, cho-
ciażby przez to, że utworzono publiczną bibliotekę, 
która – mam nadzieję – będzie rozwijała się cyfrowo, 
z której mogą korzystać, użyję tego słowa, nie tylko 
wybrani, ale i naród… Aby ten proces był konty-
nuowany. Ten apel jest pozornie tylko apelem. Jest 
odniesieniem się do informacji o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2016 r. z druku nr 463.

Próg zaczyna się od pytania, co to są media na-
rodowe? Rada Mediów Narodowych nie wie, co to 
są media narodowe. Tak napisała: brak ustawowej 
definicji. Ja sądziłem, że do tej pory koalicja, która 
obstawiła tę Radę Mediów Narodowych, przynaj-
mniej wie, co to jest naród. A jeśli nie wie, co to 
jest naród – bo rzeczywiście dyskusje bywają cza-
sem wokół tej sprawy, zwłaszcza wśród socjologów, 
zacięte – to przynajmniej powinna wiedzieć, że na 
pewno media narodowe to są te, które są w rękach 
wybrańców narodu. Co do tego tutaj po prawej stronie 
nie ma wątpliwości. Jesteście wybrańcami narodu, 
wobec tego, jeśli media są w waszych rękach, to, jak 
rozumiem, one z tej racji są narodowe. Może to jest 
tylko publicystyka zamiast sprawozdania, ale dobrze, 
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(senator J. Rulewski) To wychodzi prawie 3 miliardy zł. Już tylko po-
dam liczby, Panie Marszałku. Byłyby to 3 miliardy zł. 
Każdy podatnik płaciłby opłatę w wysokości 7,80. 
Namawiam nie do pomysłu, ale do konsekwencji 
w jego wdrażaniu. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

Borys-Damięcką.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałabym na wstępie mojego wystąpienia za-

znaczyć, że wielka szkoda, iż w trakcie tej debaty 
nie ma ani pana przewodniczącego Rady Mediów 
Narodowych, ani żadnego z pięciu przedstawicieli, 
członków Rady Mediów Narodowych, jako że nasze 
wystąpienia dotyczą sprawozdania rady i byłoby do-
brze, gdyby ktoś z tej rady jednak w tych obradach 
uczestniczył. Ale widocznie pan przewodniczący 
Czabański jest ponad to, w związku z czym jego nie 
obowiązują zwyczaje parlamentarne.

Niemniej jednak ja powiem, co chcę powiedzieć 
na temat rady mediów publicznych.

Już pan senator Rulewski zacytował tu z ustawy… 
Ja chciałabym w pierwszej kolejności powiedzieć parę 
słów na temat tej ustawy, zresztą bardzo nieudanej, 
przyjętej, więc nie mamy na to rady. Pan senator zacy-
tował już, przedstawił sformułowanie pokazujące, że 
na dobrą sprawę rada mediów publicznych nie potrafi 
znaleźć definicji, ustawowej definicji mediów narodo-
wych. W związku z tym dlaczego my staramy się cały 
czas mówić o mediach narodowych? To są po prostu 
media publiczne. Kawałek dalej w tym samym spra-
wozdaniu pan Czabański jednak określa, czemu mają 
służyć media narodowe. I tu pozwolę sobie zacytować 
pana Czabańskiego: „W państwie demokratycznym, 
jakim jest Polska, ład medialny powinien opierać się 
na silnych i niezależnych od bieżącej polityki mediach 
narodowych, czyli mediach publicznych, będących we 
własności narodu”; „celem nadawców publicznych 
jest przekazywanie całemu społeczeństwu rzetelnych 
informacji”. A więc gdzieś tam jednak pan Czabański 
to definiuje. Ale to nie pokrywa się kompletnie ze sta-
nem faktycznym, dlatego zadziwiająca jest ta ustawa. 
I zadaję sobie pytania: dla kogo są media narodowe? 
One są chyba dla całego narodu w takim pojęciu, że 
my, wszyscy Polacy, mamy prawo do mediów narodo-
wych, łącznie z noworodkami, dziećmi i młodzieżą. 
Bo media narodowe powinny pełnić rolę edukacyjną 
wobec tej grupy społecznej, a pełnienia takiej roli 
edukacyjnej, przynajmniej w telewizji publicznej, nie 
widzimy. Procent programów edukacyjnych jest bar-

w obecnym rządzie. To jest po to, żeby naród mógł 
świadomie kształtować… miał prawo do własności. 
Tak jak kiedyś miał prawo wejścia do lasu, niech teraz 
ma prawo wejść do telewizji.

Więcej: zaproponowałem, by w ramach 
transformacji narodowej w skład Rady Mediów 
Narodowych wchodzili nie tylko politycy. To nie 
jest nowy pomysł, żeby byli tam także ludzie kul-
tury, ci, którzy mają wpływ na kulturę i ją tworzą. 
Ale niech będzie tam również zwykły obywatel, 
widz mający prawo wyboru w ramach elektro-
nicznego głosowania. Głosami waszej koalicji ten 
udział narodu skreśliliście. Skoncentrowaliście się 
na swoich ludziach, wprowadziliście nomenklaturę 
partyjną, przyznając opozycji, z wiadomym skut-
kiem, miejsca szczątkowe.

Propozycja była dość jasna. Jak się okazuje, 
nie była ona ani mojego autorstwa, ani autorstwa 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Takie rozwią-
zania były stosowane w państwach, które nie mają 
odwagi mówić, że są narodowe. Te projekty są reali-
zowane w Finlandii i częściowo w Niemczech.

Dodawałem – występuje to zwłaszcza w Niemczech 
– że jeśli media mają pełnić misję publiczną, to nie 
może być tu takiego poplątania z pomieszaniem, jakie 
prezentował pan Czabański. Chodzi o pogląd, że ma 
być i reklama – żeby wiedzieć, czy ktoś tę telewizję 
ogląda, żeby mieć takie biuro badań – i misja publicz-
na. No, jeśli ma być misja publiczna, jeśli to ma być 
argument w sporze z Unią i z komercyjnymi media-
mi prywatnymi, to ona musi być czysta. Oczywiście 
może być tam finansowanie i sponsorowanie, ale nie 
na zasadzie reklamy, tylko w ramach tzw. społecznej 
odpowiedzialności biznesu za życie w kraju. Mogłoby 
to być fundowanie jakichś wiadomości sportowych, 
kulturalnych, wychowawczych i innych. Oceną me-
diów, jak wiadomo, nie zajmują się spece od reklamy, 
tylko specjaliści od badania popularności mediów. Ja 
myślę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Oczywiście opłata byłaby powszechna, realizowa-
na za pośrednictwem PIT bądź KRUS…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Już kończę, Panie Marszałku. Jej wielkość, jak jest 
wyliczone, to 7,80. W programie nie byłoby żadnych 
reklam. Byłyby za to – to jest sprawa otwarta –dal-
sze inwestycje, o których Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji powinna mówić w imieniu właśnie tych 
obywateli, którzy nieustannie będą chcieli podno-
szenia poziomu. Byłaby to opłata wprowadzona 
z zachowaniem przywilejów czy zwolnień dla tych 
wszystkich, którzy dzisiaj posiadają takie przywileje.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo.)
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(senator B. Borys-Damięcka) opiniami programowymi opiniują plany finansowo-
-programowe. A potem w ustawie mamy tylko o tym, 
że Rada Mediów Narodowych powołuje rady pro-
gramowe. Kropka, koniec, nic więcej z tej ustawy 
o radiofonii nie przeszło. I dlatego np. w przypadku 
Rady Programowej Telewizji Polonia mamy taki oto 
dziwoląg… Nawiązuję tu do mojego pytania, któ-
re zadałam panu Czabańskiemu, czy nie uważa, że 
członków rad programowych w postaci samych po-
lityków nie powinien powoływać parlament. Otóż 
sytuacja wygląda tak, że Rada Mediów Narodowych 
powołała Radę Programową Telewizji Polonia zgod-
nie ze wszystkimi ustaleniami co do liczby osób itd. 
Kluby parlamentarne zgłosiły swoich kandydatów. 
I mamy w tej chwili sytuację, że przewodniczącym 
rady programowej został wysokiej rangi urzędnik 
państwowy, pan Michał Dworczyk, który jest wi-
ceministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
a wiceprzewodniczącym został pan Dziedziczak, 
który jest wiceministrem w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, mało tego, któremu podlega opieka 
nad Polonią i Polakami za granicą, do tego wszystkie-
go decyduje o współfinansowaniu Telewizji Polonia. 
I jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej 
Telewizji Polonia. Drugim wiceprzewodniczącym 
został prezes jednej z fundacji, Fundacji „Wspólnota 
Polska”, która ma ważne sprawy programowe i wie-
lokrotnie prosi, żeby one były nagłaśniane na antenie 
Telewizji Polonia. Jest tak, proszę państwa, bo brakuje 
odpowiednich kryteriów co do tego, kto powinien 
zasiadać w radach programowych. To daje tego typu 
skutki. Ja zadaję pytanie, czy… Jeszcze coś. Może to 
brzmi śmiesznie, proszę państwa, ale pan Dworczyk 
zwołał na jutro posiedzenie Rady Programowej 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. A ustawa wy-
raźnie mówi, że prace rad programowych organizuje 
antena telewizyjna, która odpowiada za sekretariat 
i organizację pracy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Senator, 
już…)

Już kończę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze. Ma 

pani jeszcze 5 minut.)
Telewizja jako taka ma wszelkie możliwości do 

tego, żeby takie spotkanie zorganizować. Ponieważ 
zrobił się szum medialny, ponieważ ja mówiłam 
na ten temat w trakcie posiedzenia Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i po-
nieważ na Facebooku pojawiły się pytania o to, czy 
Rada Programowa Telewizji Polonia ma być zmili-
taryzowana, bo zaczyna organizować posiedzenia 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, dzisiaj około 
godziny 10.00 pan Dworczyk przeniósł posiedzenie 
Rady Programowej do siedziby Telewizji Polonia.

To są skutki niedoskonałości ustaw, a właściwie 
ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Tego typu 

dzo niski, na niskim poziomie. To się wiąże z kulturą 
powszechną i wiąże się z wszelkiego rodzaju obo-
wiązkami tych mediów publicznych – bo dalej będę je 
nazywać publicznymi, a nie narodowymi – z których 
to obowiązków media publiczne się nie wywiązują.

W związku z tym padło tutaj takie sformułowanie: 
czy te media są rządowe? No, myślę, że tak, dlatego 
że odpowiadają na zapotrzebowanie niedużej, w sto-
sunku do całego narodu, grupy społecznej, a miano-
wicie trzydziestu paru procent wyborców, dzięki któ-
rym mamy ten rząd. A gdzie reszta społeczeństwa? 
Przecież nie jest tak, że cały polski naród, całe nasze 
społeczeństwo, łącznie z dziećmi i młodzieżą, jest 
zorganizowane w różnego rodzaju opcjach politycz-
nych. Są też ludzie o różnych poglądach, niezorgani-
zowani, niezrzeszeni, i media narodowe powinny im 
w jednakowym stopniu, tak jak wszystkim, służyć. 
Ale tego nikt nie wziął pod uwagę, dlatego mamy 
takie media publiczne, a nie inne.

Dalej. Ustawa o mediach narodowych jest takim 
brykiem ustawowym w porównaniu do innych ustaw, 
z którymi miewamy tutaj w tej Izbie do czynienia. Są 
tu takie pojedyncze zdania, które coś formułują, ale 
absolutnie nie ustalają i nie dają, nie opierają się na 
żadnych kryteriach. Będę tu chciała mówić o radach 
programowych. Np. art. 12 w tej ustawie – ale chodzi 
mi nie tylko o ten artykuł – mówi, że rada progra-
mowa jest uprawniona do wglądu… Rada mediów 
jest uprawniona do wglądu w sprawy spółki i w tym 
zakresie radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa 
i statut spółki przyznają radzie nadzorczej. I to jest 
wszystko. Dlaczego ja mówię o tym, że to są krótkie, 
enigmatyczne zdania? Tak jak to sprawozdanie, tak 
i cała ta ustawa… Tu mówi się w zasadzie tylko o tym, 
że w artykule takim to a takim zmienia się sformuło-
wanie „minister skarbu państwa” na „Rada Mediów 
Narodowych”. Bo jak wszyscy państwo wiecie, nad-
zór nad mediami publicznymi sprawował do momentu 
powołania Rady Mediów Narodowych minister skar-
bu jako jednoosobowy organ skarbu państwa.

Dlaczego, powiedziałabym, tak irytuje mnie czy 
denerwuje taki zapis w tej ustawie? Dlatego, że brak 
kryteriów… brak pochylenia się nad konkretnymi 
sformułowaniami powoduje, że mamy wiele uchybień 
i wiele bardzo dziwnych rzeczy. Otóż, proszę państwa, 
w ustawie o radiofonii i telewizji, jeśli chodzi o za-
pis… Chcę się tutaj ograniczyć do Rady Programowej 
Telewizji Polonia, na ten szczególny fakt chcę zwrócić 
uwagę. Rady programowe w art. 28a pkt 1 i 2… Tam 
są takie sformułowania: kadencja rady programowej 
trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne 
interesy i oczekiwania związane z działalnością pro-
gramową spółki. Pomniejszono to… pozostawiono 
w ustawie sformułowanie: rady programowe poza 



417
45. posiedzenie Senatu w dniu 18 lipca 2017 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 19. i 20. porządku obrad Senatu

(senator B. Borys-Damięcka) Tu nie ma dążenia do puszczenia wodzy rozumu, do 
dyskusji i otwartości. To jest pole walki, gdzie jedna 
z dywizji chce wprowadzać ład publiczny, ład prze-
strzenny i ład medialny. Pan prezydent Putin powie-
dział o Russia Today, że to jest służba informacyjna 
finansowana przez władzę, a celem tej telewizji jest 
złamanie monopolu przekazywania informacji – cho-
dzi o niedobre informacje. A pan prezes Jacek Kurski 
mówi, że jeżeli dziennikarze TVP bronią dzisiaj 
Prawa i Sprawiedliwości, to równoważą proopozycyj-
ny przechył większości mediów. No, gdzie w jednej 
czy w drugiej wypowiedzi, tożsamych prawie czy 
podobnych, mamy umiłowanie rozumu, otwartości 
i pluralizmu?

Teraz bardzo ważny wątek. W jaki oto sposób 
przekazuje się to, jaką rolę powinny pełnić media, 
szczególnie telewizja? Bo wtedy, kiedy rozum śpi, 
budzą się demony. Kiedy włączamy emocje, wtedy 
budzą się demony, więc rozum powinien być przed 
emocjami. Kiedy Russia Today relacjonowała różnego 
rodzaju informacje z Europy, to na pasku w tym sa-
mym czasie leciała taka informacja: Unia Europejska 
ma dowody, że snajperów – tych w Majdanie – zatrud-
niła opozycja. Była to podsłuchana rozmowa szefa, 
ministra spraw zagranicznych Estonii. Czy widzicie 
państwo tę konstrukcję? Mówi się o pewnych zasa-
dach, porównaniach, a w międzyczasie na pasku leci 
już gotowa informacja o tym, co to jest i jak należy 
to rozumieć.

I teraz patrzę na polską telewizję… Dzisiaj 
dzieją się rzeczy niełatwe, trwa dyskusja o Sądzie 
Najwyższym. A wiecie państwo, co leci na pasku 
w polskiej telewizji? W polskich mediach publicz-
nych, w których powinno budować się potęgę ro-
zumu, a nie potęgę partii politycznej? Wtedy, kiedy 
trwa dyskusja – lepsza czy gorsza, ale dyskusja – 
o Sądzie Najwyższym, na pasku leci tak: twarzami 
oporu przeciwko reformie sądownictwa są pedofile 
i alimenciarze, PiS proponuje reformę, by wyelimi-
nować korupcję i nadużycia. No, Panie Senatorze 
– zwracam się do pana senatora Stanisława, który 
walczył właśnie o taką Polską, która jest potęgą rozu-
mu i uczuć dla Rzeczypospolitej – co się robi, kiedy 
są korupcja i nadużycia? Przecież nie uruchamia się 
całej machiny w postaci telewizji, tylko idzie się do 
prokuratora, uruchamia się prokuraturę, wszystkie 
inne służby, a nie sączy się cały czas… Czyli jest 
ta zbitka myślowa. My już wiemy, jaki jest wniosek 
z tej dyskusji. I jeżeli do tego jeszcze się dorzuca 
na pasku, już bez „pani prezes”, bez jakiegoś sza-
cunku, tylko: M. Gersdorf przeciwna reformie, która 
ma wyeliminować korupcję i nadużycia… To znowu 
jest przykład tego, że wzbudza się emocje, Szanowni 
Państwo, a rozum śpi. I wtedy budzą się demony. 
Państwo w taki oto sposób zabiegacie o przestrzeń 
publiczną w mediach narodowych.

przykładów wynikających z braku opisu, z braku 
konkretnych postanowień, zapisów w języku praw-
nym, być może dla niektórych osób trudnych do zro-
zumienia, ale działających… Podsumowując, mogę 
w tej chwili powiedzieć, że skoro stworzyliśmy taką, 
a nie inną radę Telewizji Polonia, a być może także 
inne rady programowe, to proszę się nie dziwić, że 
w obiegu publicznym funkcjonuje sformułowanie, że 
mamy do czynienia z telewizją rządową czy telewizją 
propartyjną. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma teraz pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Rozpocznę od tego, co powiedział pan prof. 

Bobko. Panie Profesorze, ja zawsze z wielką rado-
ścią i uznaniem słucham tego, co pan profesor mówi, 
szczególnie na tematy, które są tematami trudnymi 
może nie z punktu widzenia inżynierskiego, ale 
z punktu widzenia osiągnięcia pewnej zgody co do 
płaszczyzny dyskusji, czyli sprowadzenia dyskusji 
do wspólnego mianownika. Dopiero wtedy, tak jak 
pan profesor powiedział, rozpoczyna się prawdziwa, 
otwarta dyskusja.

To, o czym pan profesor mówił, to jest fanta-
styczna rzecz. Chodzi o umiłowanie rozumu przez 
Tomasza z Akwinu. To jest przykład ukochania ro-
zumu i wykorzystywania go w dyskusji publicznej, 
a szczególnie w dyskusji prowadzonej w mediach. 
To jest otwartość, o której mówił pan profesor, to 
jest różnorodność i pluralizm. To jest siła postępu, 
a nie jednostronne pokazywanie: to jest dobre, a to 
złe. W pełni zgadzam się z panem profesorem. Żałuję 
tylko, że z różnych względów takiej otwartej dyskusji 
na ważne tematy często nie ma w polskim parlamen-
cie, w polskim Senacie.

Pan profesor powiedział bardzo ważną rzecz. 
Powiedział, że polskie media są całkiem niezłe w po-
równaniu z mediami zachodnimi. Ja szybko popatrzy-
łem na dane i sprawdziłem, do kogo jesteśmy podobni, 
jeśli chodzi o media. I jakoś najbardziej… Szanowni 
Państwo, znalazłem dużo wspólnych cech naszych 
mediów z telewizją, która nazywa się Russia Today. 
To nie jest żaden sarkazm polityczny.

Pan prezydent Putin mówi, że media publiczne to 
medialna dywizja rządu, czyli rządzących. I trudno 
sobie pozytywnie odpowiedzieć… Dzisiejsza telewi-
zja to jest dywizja medialna Prawa i Sprawiedliwości. 
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(senator L. Czarnobaj) się na elementy informacyjne w polskich mediach 
narodowych, to widać, że właściwie jest tak samo.

I chciałbym powiedzieć, że pan prof. Krzysztof 
Gurba z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie powiedział, że głównym elementem – 
jak to dobrze posłuchać mądrych profesorów – me-
diów, pracy dziennikarzy jest patrzenie władzy na 
ręce. Nie powiedział, że patrzenie opozycji na ręce, 
tylko że rolą mediów jest patrzenie władzy na ręce. 
To jest czwarta władza. A tu jest pomieszanie, trze-
cia, czwarta i właściwie wszystkie władze w jednych 
rękach.

I na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze 
dwa słowa powiedzieć. Mianowicie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich cytowane tutaj dzisiaj…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas upływa, 
Panie Senatorze.)

To ja w takim razie zakończę, a o tych założeniach 
powiem w następnym wystąpieniu. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos ma pan senator Klich… ale go nie ma.
Wobec tego poprosimy pana senatora Dowhana. 

Proszę.
(Senator Robert Dowhan: Ja jestem, Panie 

Marszałku.)
Dlatego pana proszę o zabranie głosu.

Senator Robert Dowhan:
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wystąpienia 

przed panem Klichem.
Wysoka Izbo! 
Panie Senatorze Leszku Czarnobaj, chciałbym 

panu podziękować, bo jak zwykle w punkt i celnie. 
Ma pan czas, żeby wychwycić te rzeczy… Aczkolwiek 
pan senator Fedorowicz również bardzo konkretnie 
sprostował – widziałem, że przyszedł pan senator 
Ryszka – pana napisany chyba dla siebie samego ten 
artykuł czy felieton, który pan nam tu raczył odczy-
tać, bo tam żadnej merytorycznej treści się nie do-
patrzyłem, oprócz takiej typowej propagandy. Ale to 
jest moje zdanie, zdanie być może człowieka, który 
jeszcze nie dorósł, no, być może za parę lat czy pa-
ręnaście poglądy mi się zmienią. Również pani se-
nator Borys-Damięcka zauważyła, że naszej debacie 
niestety nie przysłuchują się ci, którzy powinni się 
przysłuchiwać, przynajmniej w części. I to jest chyba 
konkluzja i meritum tej naszej dzisiejszej debaty.

Ja nie chcę się skupiać na polityce, wolałbym po-
rozmawiać, czy tak jak pan sugerował, będzie więcej 
kolei w telewizji. Ale w naszej regionalnej czasami 
pokazują parowozy z Wolsztyna, piękne, zachowa-
ne, dostojne parowozy i kilka razy udało mi się tam 

Pan profesor słusznie powiedział, że ważnym ele-
mentem są kadry, a szczególnie młodzież, bo przecież 
czym skorupka za młodu nasiąknie… Jeśli ta mło-
dzież nasiąknie takim typem dziennikarstwa, takim 
typem prowadzenia relacji, dyskusji, to przecież za 
20 lat oni będą jeszcze gorsi niż dzisiaj. Chciałbym 
podać klasyczny przykład. Młody dziennikarz, Bogu 
ducha winny zapewne, zadał parę niewygodnych py-
tań pani premier i od razu go na tydzień urlopowali. 
Prawdopodobnie miał nie wrócić, ale było duże obu-
rzenie, więc go przywrócili. Podejrzewam, jak rozmo-
wa wyglądała. Wzywają go i mówią: słuchaj, młody, 
jeszcze raz będziesz zadawał takie pytania, to już 
więcej w tej telewizji pracował nie będziesz. Chcesz, 
żebyśmy ci złamali karierę? No, młody oczywiście, 
jak to młody, chce pracować, kocha dziennikarstwo, 
więc zapewne jakieś postanowienia przyjął.

Tylko powiem, jakie pytania zadawał ten młody 
człowiek pani premier Szydło. Pani premier Szydło 
była pytana o następujące kwestie: w momencie, 
kiedy pan prezydent Trump gościł w Polsce, nie 
była pani na żadnej wspólnej wizycie. Byli pan 
Waszczykowski i inni notable, a nie było pani. No, 
to już spowodowało pewien niepokój u pani pre-
mier. Ale oczywiście młody człowiek drążył dalej 
i pytał: Pani Premier, była pani na kongresie. Czy 
tylko pani była, czy była pani nieobecna na tym 
kongresie? I kiedy zadawał te pytania… A jesz-
cze zapytał: czy mogłaby pani wymienić te złogi, 
o których mówił pan premier Kaczyński? No, to 
już pokazało, że jest to namiastka niezależnego 
dziennikarstwa. Oczywiście miał chłopak proble-
my dotyczące przymusowego urlopowania. I to jest 
budowanie dobrego przykładu dla młodych.

Ważne są te rzeczy dotyczące bytu, czyli czy umo-
wy są o pracę, w jakiej formie itd., ale to, co pokazuje 
się młodym ludziom, jeśli chodzi o to, jak należy pra-
cować w mediach narodowych, jest bardzo bolesne.

I dla przeciwwagi powiem, że w brytyjskim sys-
temie szkolenia – może te brytyjskie media nie są 
najlepsze, tak jak powiedział pan profesor – głów-
nymi przesłankami dla dziennikarzy, a szczególnie 
takich młodych dziennikarzy wchodzących do tele-
wizji czy do radia, jest to, że media sprawują kontro-
lę społeczną, obywatelską, ostrzegają i czuwają nad 
wartościami. 

Proszę zobaczyć: czy w polskiej przestrzeni me-
diów narodowych te wartości są? No, przecież to na-
stępna ważna cecha łącząca Russia Today i Telewizję 
Polską. Przecież główny atak w mediach w Polsce jest 
na opozycję. I jest drugi taki kraj, w którym głównie 
atakuje się opozycję: to jest Rosja, no, o Białorusi już 
nie wspomnę. W Rosji głownie atakuje się Zachód 
i opozycję jako ten czynnik zła. I kiedy dzisiaj patrzy 
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(senator R. Dowhan) ności telewizji, ta oglądalność jest jeszcze w miarę 
widoczna, to jednak z każdym dniem czy miesiącem 
idzie w drugą stronę. Tak jak powiedziałem, jeżeli 
innym telewizjom to się opłaca, to nic innego nie po-
zostaje, jak tylko wziąć z nich przykład. Nie ma się tu 
czego wstydzić, tylko trzeba wziąć przykład z innych 
telewizji. Jeżeli one zarabiają, sprzedają dobre rekla-
my, robią dobre programy, które się ogląda, kupują 
dobre licencje, inwestują w pogramy, np. sportowe 
i wykupują rozgrywki różnych lig międzynarodo-
wych, i to się zwraca w postaci sprzedaży dekoderów, 
to może czas najwyższy to zrobić. No przecież tak 
też zrobiła Telewizja Trwam, która daleko nie odbie-
ga od was, tak zrobiły inne telewizje i sobie radzą. 
To jest przecież prosty sposób, a nie wyciąganie… 
i kombinowanie: jak nie w prądzie, to w gazie, jak 
nie w gazie, to w wodzie, jak nie w PIT, to w innych 
rozwiązaniach. A ktoś, kto nie chce oglądać telewizji, 
a ma telewizor, bo telewizor dzisiaj służy nie tylko 
do oglądania samej telewizji, ale może służyć jako 
rzutnik, można odtwarzać sobie na nim inne progra-
my… To w tym przypadku mamy udowadniać i robić 
komisję, czy ktoś ogląda, czy nie, czy ktoś coś ciągnie 
z internetu? No przecież to przeczy… Gdzie tu jest 
demokracja, gdzie tu jest wolność gospodarcza?

Panowie Prezesi, podczas debaty poświęcili-
śmy chwilę telewizji regionalnej. Ja zadałem to 
pytanie, zresztą nie tylko ja, bo koledzy z Prawa 
i Sprawiedliwości też… Dzisiaj jest kilkanaście ośrod-
ków telewizji regionalnych, ale tak naprawdę mamy 
kilka programów: 2 dzienniki lokalne, 1 reportaż, 
czasami sportowy, czasami kulinarny, czasami jakaś 
debata mało merytoryczna w telewizji lokalnej. I to 
wszystko. Inne sprawy koncentrują się na TVP Info, 
a jeżeli chodzi o przekaz najważniejszych wydarzeń, 
które dzisiaj mają miejsce w kraju, to i tak albo jest 
telewizja Info, albo są programy informacyjne kon-
kurencyjnych stacji. I nie trzeba mieć rozbudowanych 
ośrodków regionalnych, płacić za powierzchnie biu-
rowe, płacić za biura, płacić za ochronę, płacić za 
ogrzewanie, płacić podatki itd. i płacić ludziom, aby 
mieć taki sam przekaz. Dzisiaj dojazd na miejsce 
zdarzenia, jeżeli ma się tylko samochód w terenie 
i operatora, zajmuje naprawdę niedużo czasu, zwa-
żywszy na drogi, które udało się wielkim wysiłkiem 
w końcu zbudować po tylu latach i które budują się 
dalej, z czego bardzo się cieszę. No więc nie trzeba 
mieć dzisiaj rozbudowanych ośrodków w regionach.

Proszę zobaczyć, jak firmy robią dystrybucję, jak 
zmienił się rynek. Proszę tylko zwrócić uwagę – prze-
cież telewizja jest takim samym produktem – że dzi-
siaj nie buduje się magazynu w każdej miejscowości, 
żeby dowieźć produkt z hurtowni do sklepów. Dzisiaj 
albo są magazyny zbiorcze na kilka województw, albo 
jest jeden zbiorczy na cały kraj i produkty transportu-
je się normalnie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o telewi-

zobaczyć… Zresztą Wolsztyn jest niedaleko Zielonej 
Góry więc, Panie Senatorze Kogut, zapraszam pana. 
Przy okazji…

(Senator Stanisław Kogut: Byłem, byłem dwa 
razy.)

Przy okazji mamy też dużo imprez sportowych, 
pan jest kibicem i działaczem sportowym, więc na 
pewno będziemy mieli okazję…

(Senator Leszek Czarnobaj: Takim żywiołowym.)
(Senator Stanisław Kogut: Ale nie takim, jak wiesz 

kto.)
Tak, nawet bardzo żywiołowym. Gdzieś słysza-

łem o głośnym dopingu. Ale to są plusy i minusy 
dopingowania.

Ja chcę też państwu powiedzieć – ponieważ oglą-
dam różne telewizje, polskie i zagraniczne i rozma-
wiam z młodymi ludźmi, gdyż działam w sporcie, 
a sport, ten sport profesjonalny to przede wszystkim 
domena młodych ludzi – że młodzi ludzie, abstrahując 
od polityki, która już jest strasznie monotonna, która 
nudzi i generalnie nie interesuje młodzieży, nie mają 
co oglądać w telewizji publicznej. No, jaki jest ten 
przekaz, jaka jest ta misja, skoro tam tak naprawdę 
nie ma co oglądać? No, oczywiście, są święta, mamy 
„Kevina samego w domu”, każdy na to czeka, więc to 
rozumiem. W innych waszych programach generalnie 
albo jest w kółko to samo, albo jest jedna retoryka. 
Już samo powołanie pana Kurskiego i później jego 
odwołanie, a potem znowu powołanie, to istny cyrk, 
który nie zdarza się w profesjonalnych firmach czy 
w profesjonalnych telewizjach, ale telewizja to też 
firma. Tu mieliśmy przykład właśnie tego, że poszło 
to w stronę typowo polityczną, bo politycznie został 
powołany, politycznie odwołany i później znowu po-
litycznie powołany. No, żadnej merytoryki tutaj nie 
było.

Jeżeli mówimy już o biznesie… Cały czas słyszy-
my tylko to, że wszyscy muszą płacić na telewizję. 
No, ja wolałbym dzisiaj płacić na to, co chcę oglądać, 
albo… No, chcę kupować to, o czym ja decyduję. Ale 
decydowanie za innych o tym, że mają płacić, bo ktoś 
tam ma swoją misję, która nie do końca każdemu się 
podoba… Jestem temu stanowczo przeciwny. Jeżeli 
ta wasza misja jest taka dobra, jeżeli uważacie, że 
to się będzie sprzedawać, to… Przecież inne telewi-
zje sobie z tym radzą. Są otwarte programy Polsatu, 
TVN, innych stacji, ale są też programy kodowane, 
na których zarabiają, sprzedają reklamy. Nie mają 
rozbudowanej bazy dyrektorów, marketingowców, 
prezesów, rad nadzorczych itd. itd., a jednak sobie 
radzą, funkcjonują i mają świetne wyniki w przeci-
wieństwie do państwa wyników, które spadają. No 
niestety, spadają, co pokazują słupki. Mimo że dzisiaj, 
dzięki całemu rozbudowanemu systemowi i dostęp-
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(senator R. Dowhan) są inne podmioty organizacyjne. W związku z tym 
w zasadzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie 
odpowiada za sprawy personalne, zaś Rada Mediów 
Narodowych nie odpowiada za ład w eterze, ale za 
wszystko inne. I naprawdę to powstanie 2 instytucji, 
których kompetencje się nakładają, z punktu widzenia 
funkcjonalnego jest rzeczą złą, fatalną.

W związku z tym – albo mimo tego – pan prze-
wodniczący Krajowej Rady Mediów… przepraszam, 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak widać po 
odpowiedzi, jakby nie kontroluje tej sytuacji finan-
sowej w telewizji. Nie mówię, że tylko personalnej, 
ale i finansowej. Ja nie wiem, czy pan się, Panie 
Przewodniczący, nie interesuje, czy pan nie otrzymuje 
informacji, ale przecież wiemy, że stan finansowy 
telewizji publicznej jest fatalny. Pytałem o to i nie 
uzyskałem odpowiedzi.

Jak funkcjonuje telewizja? Bo w zasadzie zawsze, 
kiedy jest sprawozdanie, to koncentrujemy się na tele-
wizji i ona jest najważniejsza. Przede wszystkim, wy-
rzuciliście ok. 200 dziennikarzy z telewizji publicznej 
i z radia publicznego. Wyrzuciliście, albo zmusiliście 
do odejścia, odbierając programy, odbierając możli-
wość pracy. Na to miejsce przyszli pracownicy z 2 źró-
deł: z Telewizji Republika i z Telewizji Trwam. Część 
z nich znam. Jeden znaczący dyrektor, dziennikarz, 
a teraz dyrektor… Poznałem go, jak chodził po mojej 
parafii jako przedstawiciel Telewizji Trwam, robił re-
portaże. I może w tym się sprawdzał, ale nic więcej. To 
były awanse od podporucznika do generała. Nie zrobi 
się generała z podporucznika w ciągu pół roku czy 
roku. Jedynym pozytywnym rezultatem tych zmian 
jest to, że Telewizja Republika i Telewizja Trwam się 
poprawiły. I ja teraz te telewizje mogę oglądać. Ale 
rezultat dla telewizji publicznej jest fatalny.

Dziennikarze mieszają podawanie informacji z ko-
mentarzem. Jest jakaś informacja, że coś się stało, 
i w tym jest komentarz. No przecież to jest podsta-
wowy błąd pracy dziennikarskiej. Czy to jest zła wola 
czy niedokształcenie? Skoro słyszałem w poprzednim 
tygodniu w telewizji publicznej: skompromitowany 
sędzia coś tam wyrokował, ten wyrok się nie podo-
bał, orzeczenie się nie podobało… Przecież to jest 
informacja połączona z… To jest podstawowy błąd, 
który jest robiony w telewizji publicznej. Informacja 
połączona z komentarzem, nieoddzielona. Nie oddzie-
la się komentarza od informacji. A wczoraj… No, to 
już są szczyty: podanie czy stwierdzenie – i, jak ro-
zumiem, to było stwierdzenie, które poszło na pasek, 
czyli leciało znacznie dłużej niż sama wypowiedź 
dziennikarki – że obrońcy pedofilów i alimenciarzy 
są twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa. 
No, co to jest? Wstyd! To jest skandal! My jesteśmy 
tymi twarzami? Nie słuchałem tego do końca, ale 
rozumiem, że nie chodzi o problemy w Kościele, tak? 
Choć można było tak sądzić.

zję – dzisiaj można przecież dotrzeć np. do wypadku, 
do zdarzenia losowego, do innych… I to jest naprawdę 
moment. Ale ja, patrząc na to, co się dzieje, a jeszcze 
słysząc: no dobra, jak będą pieniądze, to te telewizje 
się rozbuduje… No, jak pan mi da pieniądze, to mimo 
że nie jestem dziennikarzem, ja też chętnie zrobię 
panu to, co pan będzie chciał – wybuduję budynek, 
zatrudnię 10 czy 20 dziennikarzy, którzy będą stać na 
każdej krzyżówce od rana do wieczora i nagrywać, 
co ludzie mówią, jak samochody jeżdżą, który komin 
dymi… No, jeżeli taka ma być misja, to ja za taką 
misję naprawdę dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejnym mówcą jest pan senator Borusewicz.
Pan marszałek Borusewicz… Nie, przepraszam, 

pan…
(Senator Bogdan Borusewicz: Żaryn.)
Senator Żaryn teraz, tak?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ale nie ma go, jest 

pan marszałek.)
(Senator Tomasz Grodzki: Ale pojawił się też se-

nator Klich. Był na liście.)
(Głos z sali: Był, ale już go nie ma.)
To pan senator, marszałek Borusewicz… Tak, pan 

marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Już idę.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sytuacja jest szczególna, ponieważ po raz pierw-

szy rozpatrujemy sprawozdanie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych 
– instytucji, która powstała niedawno, a przy tym, 
jak uważam, powstała niepotrzebnie. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji jest umocowana w konstytu-
cji i była instytucją, która miała całość nadzoru nad 
mediami publicznymi oraz możliwość całościowej re-
akcji. Stworzono jednak Radę Mediów Narodowych, 
odbierając Krajowej Radzie bardzo ważne kompeten-
cje, czyli mianowanie zarządów telewizji publicznej 
i rozgłośni radiowych. A to jest tak, że kto mianuje 
i odwołuje, ten ma wpływy. Czyli poprzez prostą 
operację przeniesiono najważniejszą kompetencję do 
Rady Mediów Narodowych, a to dlatego, że tamta 
rada miała pozostać wydmuszką – miała pozostać 
tylko nazwa i członkowie. Zaś wszystkie kompetencje 
przechodzą do nowego ciała, które nazwano szum-
nie Radą Mediów Narodowych. No i powstał twór 
dwugłowy. I nawet jeżeli jest on kierowany i opano-
wany przez jedną partię, to ma różne interesy, bo to 
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(senator B. Borusewicz) W świecie cyfrowym, w świecie globalizacji rola 
mediów bardzo się zmienia. Oczywiście czujemy, jaki 
to ma wpływ na kształt demokracji. Jak można podej-
mować racjonalne decyzje bez dostępu do zweryfiko-
wanej, dobrej, rzetelnej informacji? Z tym jest kłopot. 
Dotyczy to oczywiście wolnego internetu, ale to nie 
oznacza, że należałoby machnąć ręką na te, można by 
powiedzieć, jeszcze nowoczesne, ale już tradycyjne me-
dia. Dzisiaj informacja biegnie szybko i bardzo często 
jest powielana. Istnienie miejsca, w którym można się 
spodziewać maksymalnie zobiektywizowanej infor-
macji, ma kluczowe znaczenie w tym świecie, w któ-
rym nie wiadomo, w co wierzyć, i nie wiadomo, komu 
wierzyć. I to w takim momencie rozmawiamy o tych 
2 sprawozdaniach, które mówią, czy nasze media pu-
bliczne rzeczywiście są pewną busolą wyznaczającą 
dobre standardy w dziennikarstwie, dające najlepszą 
możliwość wyrobienia sobie opinii o tym, jak wygląda 
nasza, polska, a także światowa rzeczywistość.

Otóż, kiedy tutaj zmieniano ustawy, na podstawie 
których pracują zarówno Rada Mediów Narodowych, 
jak i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z tej mów-
nicy padało wiele zarzutów pod adresem tego, co 
było wcześniej. Myśmy mieli trudności, żeby przed 
tymi wszystkimi zarzutami obronić Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, polską telewizję publiczną czy 
Polskie Radio, bo niektóre z tych zarzutów miały 
niezłe podstawy, ale też przeczuwaliśmy, że to, co 
nadchodzi, zwielokrotni wady, a ich nie usunie, nie 
wzmocni dobrych stron. I rzeczywiście, tak się wła-
śnie stało. Zarzucaliście nam, że media były nie dość 
obiektywne. Nie będę już przytaczał obecnych przy-
kładów, bo tego się nie daje słuchać. Dzisiaj ludzie 
krzyczą, że telewizja publiczna kłamie. Ostatnio sły-
szeliśmy to za czasów Solidarności. Pan senator kręci 
głową. Może się z tym nie zgadza. Wtedy też władza 
się z tym nie zgadzała, absolutnie. Zamazywała, jak 
pisaliśmy. Pan też pewnie by zamazywał. Ale to nie 
zamazuje rzeczywistości, bo tak jest.

To fatalne, najgorsi, można by powiedzieć, dzien-
nikarze, bez odpowiedniego doświadczenia, o czym 
mówił przed chwilą pan marszałek Borusewicz, sza-
lenie nieobiektywni, prowadzą kluczowe programy 
publicystyczne i, prawdę mówiąc, stają się jeszcze 
jedną stroną w dyskusji, stroną, która – tak jak mówił 
pięknie pan senator Czarnobaj – zamiast kontrolować 
władzę i być po stronie opozycji, koncentruje się na 
tym, aby atakować opozycję, a nie wytykać władzy. 
To jest zupełne kuriozum! Taka nie musi być i nie 
powinna być rola mediów publicznych. Powinny one 
być zrównoważone w swoim przekazie, pokazywać 
dobro, a jakże, jak najwięcej dobra, ale też wytykać 
zło i dawać mówić opozycji. Proszę państwa, nawet 
najlepsze programy, umiłowane, ukochane, pod wpły-
wem tej zmiany słabną, tracą słuchaczy i widzów. 
Ostatnio czytałem o notowaniach Trójki, radiowej 

Tego typu… To nie są nawet fake newsy. To po 
prostu… Nie wiem, dlaczego państwo nie interwe-
niujecie w tej kwestii. Czy musicie mieć wniosek? 
Przecież sami słuchacie i oglądacie… Oprócz tego 
trwa nieustanny ruch kadrowy, już także wśród ludzi 
dobrej zmiany, waszych ludzi. W głównych antenach 
Telewizji Polskiej i Polskiego Radia już kilkukrotnie 
doszło do zmiany dyrektorów. Pogłębia to stan nie-
pewności i frustracji u pozostałych pracowników. Są 
stali komentatorzy, oni komentują… I jedynie oni. 
I tak, Tomczyński, były sędzia, komentuje sprawy 
sądów, prof. Mieczysław Ryba, Ryszard Żółtaniecki, 
prof. Wiesław Wysocki no i grupa dziennikarzy, która 
we wszystkich układach występuje, czyli Paweł Lisicki 
z „Do Rzeczy”, Michał Karnowski z tej gazety…

(Senator Stanisław Kogut: „wSieci”.)
Przepraszam, z tej gazety rybackiej – „wSieci”… 

(wesołość na sali) Tak, tak, „wSieci”. I to są stali… 
Oprócz tego jeszcze paru takich stałych, których 
wszyscy oglądamy. To jest tylko dęcie w jedną tubę. 
Taka telewizja publiczna nie jest telewizją publiczną. 
Ona jest za pieniądze publiczne, za nasze pieniądze…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Marszałku, minął czas.)

…także za moje. To jest telewizja, która jest tylko 
tubą propagandową rządu PiS. I nie dziwcie się, że 
ludzie nie chcą płacić abonamentu, że ludzie wyreje-
strowują odbiorniki, bo jest taka możliwość prawna. 
Nie dziwcie się. Słuchalność spada, oglądalność spa-
da. Prezes telewizji publicznej mówi: no, złe pomiary, 
pomiary mi się nie podobają. Zbijcie termometr, to 
pomiary będą lepsze. To nie jest telewizja publiczna 
– to jest tuba propagandy rządowej. I tak jak w te-
lewizji rosyjskiej, którą oglądam… Tam telewizja 
zawsze przygotowuje pewien ostrzał, przygotowuje 
do pewnych decyzji i działań rządu. Tak samo tutaj. 
Jak słyszę…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wyczerpał 
pan czas, Panie Marszałku.)

Już. Jak usłyszałem, że sędziowie to jest grupa 
kolesi i złodziei, to już wiedziałem, że się zabierzecie 
za sędziów. I nie myliłem się. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam komunikat.
Dzisiaj obrady będą trwały do godziny 22.00. Jutro 

rozpoczęcie obrad o godzinie 11.00.
Głos ma teraz pan senator Augustyn.

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

Senatorowie!
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(senator M. Augustyn) się to ściągnie do 20% i doliczy jeszcze parę innych 
elementów. Da się zrobić? A jakże, da się!

Proszę państwa, jak można ocenić odpowiedzial-
nych za media publiczne kiedy według Freedom 
House, instytucji, która od dziesiątek lat ocenia funk-
cjonowanie mediów publicznych, polskie media są 
na najgorszym dotychczas, sześćdziesiątym szóstym 
miejscu, oceniane jako już tylko częściowo wolne – 
nie wolne, tylko częściowo wolne. No, jeszcze nam 
trochę zostało. Mogą być wkrótce całkowicie znie-
wolone. Czy taka będzie przyszłość, pokażą pewnie 
następne sprawozdania. Z moich słów i ze słów moich 
poprzedników wynika, że wnioski o odrzucenie in-
formacji i sprawozdania mają solidne uzasadnienie. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma po raz drugi pan senator Rulewski – 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
W czasie tych 5 minut należałoby powiedzieć 

przynajmniej o dwóch sprostowaniach, choć powinno 
ich być więcej. No, np. senator Bobko mówił o kul-
turze manipulacji. To jest po polsku kłamstwo lub 
oszustwo. Nawet jeśli przyjąć, że jest to manipulacja, 
to ja uważam, że jest to łagodne określenie podpalania 
Polski przez media. Scenariusz choćby w niedaw-
nej sprawie, w sprawie sądów, polegał na tym, że 
oto dziennikarze dostali wytyczne, żeby podpalać 
sądy. To te sławetne 5 czy w końcu 7 przypadków na 
10 tysięcy ludzi, kiedy nie udowodniono i nie ska-
zano do końca, okazało się twarzą całego polskiego 
sądownictwa.

Podpalają dziennikarze, nie manipulują, tylko 
podpalają dziennikarze, po to żeby politycy – tak, 
Panie Senatorze – mogli składać sławetne projekty 
zmian, tzw. reformy. Manipulacją zaś w tej sprawie 
jest nie to, że ludzie oczekują, aby tych 5 wsadzono 
do więzienia… Ludzie oczekują, żeby sprawy to-
czyły się szybciej, żeby wyroki, które zapadły, były 
wykonywane, żeby godność człowieka w sądach 
miała miejsce i żeby sądy nie urzędowały, a wy-
mierzały sprawiedliwość. Ale o tym żaden z tych 
dziennikarzy… I to jest kolejne sprostowanie, Panie 
Redaktorze… przepraszam, Panie Senatorze, ale to 
chyba pan powiedział czy pan senator Borusewicz, 
że to nie są dziennikarze. Dziennikarstwo to jest rze-
miosło, to jest zawód. To są redaktorzy, redaktorzy… 
Jak wiadomo, dzisiaj na świecie tak mamy, że każdy, 
kto pisze w internecie, jest redaktorem.

Co więcej, taki redaktor jak Rachoń to jest haker 
prawdy. Przecież on pobiera pieniądze nie za prowa-
dzenie… tylko za przeczenie prawdzie, za podrzuca-
nie prawdzie bękartów w postaci dyskutantów. 

Trójki, gdzie już tyle udało się popsuć, że słuchalność 
tego programu spadła blisko o 20%. Tylko patrzeć, 
jak ta zmiana ów program, naprawdę z ambicjami, 
sprowadzi do takiego samego poziomu jak pozostałe.

Popatrzmy na stronę ekonomiczną. Czy w tych 
naszych mediach poprawiło się choć trochę? O abo-
namencie była mowa, gadanie, gadanie, gadanie, wy-
cofywanie kolejnych projektów i nie ma decyzji. Do 
dziś nie wiemy, co dalej. A czy udało się sprawić, żeby 
media były chociaż trochę tańsze? Nie. Czy poprawio-
no efektywność, o której tu tyle mówiono? Absolutnie 
nie! Czy zmniejszono zatrudnienie? Ależ skąd! No, 
w każdym razie w niewielkim stopniu. Proszę pań-
stwa, informacja o Radzie Mediów Narodowych 
– no, tak trzeba powiedzieć – była beznadziejna. 
Trzeba powiedzieć, że to była najgorsza informacja 
ze wszystkich, które tu były przedstawiane. Gdyby 
skreślić to, co zupełnie zbędne, zawarta by była może 
na 2, góra 3 stronach. I to by była informacja o tym, 
że wybrano wreszcie władze mediów publicznych. 
Ale w przyszłym roku nie będzie tej informacji i ja 
już nie wiem, co tam będzie napisane. Nie wiem, 
co tam będzie się dało dołączyć. Może te konkursy, 
bo widać wyraźnie, że nawet szef tej rady szuka, co 
by tu zrobić. Drodzy Panowie, co by tu zrobić, żeby 
pokazać, że ta nowa instytucja jest do czegokolwiek 
potrzebna? A ona do niczego nikomu potrzebna nie 
jest. Mówiliśmy o tym od początku.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji do tych podstawowych bolączek, o któ-
rych mówię, prawie się nie odnosi, a jeżeli nawet 
odnosi się częściowo, to pokazuje tylko, że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała co najwy-
żej jakieś pismo do kogoś. I to jest wszystko, co jest 
robione, żeby zachować chociaż cień przyzwoitości. 
Bezczynność wobec upolityczniania mediów publicz-
nych, bezczynność wobec atakowania organizacji 
pozarządowych, bezczynność wobec panoszenia się 
reklam produktów prozdrowotnych itd., itd. To, co 
państwo robicie, to stanowczo za mało, żeby można 
było uznać, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
spełnia właściwie rolę regulatora.

A jednak, proszę państwa, ta dyskusja coś dała, 
bo usłyszeliśmy ważną informację, która nie powin-
na nam umknąć, a mianowicie zapowiedź uderzenia 
w pluralizm mediów, który mamy dzięki temu, że 
istnieją media inne niż publiczne. Takie słowa tutaj 
padły. I warto zapamiętać, że może co prawda nie 
będzie repolonizacji, ale będzie dekoncentracja.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
Wprawdzie w sprawach gospodarczych dekon-

centracja zaczyna się wtedy, kiedy opanowane jest 
40% rynku, no ale pan minister już zapowiedział, że 
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(senator J. Rulewski) Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo!

Wiele słów już tu dzisiaj padło. Może się powtórzę, 
ale czasami warto jeszcze raz usłyszeć pewne rzeczy. 
Moim zdaniem tak złej telewizji jeszcze nie było. 
Przynajmniej ja takiej nie pamiętam. Ta telewizja… 
To jest straszne, co powiem. Za komunizmu telewizję 
robili specjaliści, a teraz telewizję robią naprawdę 
mierni propagandyści. I to jest obecnie problem te-
lewizji.

Czy jestem gołosłowna? Nie. Za tym, co mówię, 
stoją fakty. Od telewizji publicznej odchodzą widzo-
wie. Odchodzą niestety od nawet tak popularnych 
programów jak chociażby „Teleexpress”, czyli jeden 
z ulubionych programów Polaków.

Polacy nie tylko odchodzą od programów infor-
macyjnych, lecz także wybierają telewizje prywatne. 
Ja się nie dziwię, że w niektórych głowach rodzą się 
teraz takie pomysły, żeby coś zlikwidować albo coś 
pomieszać w telewizjach prywatnych. Po prostu li-
czycie państwo na to, że być może wtedy widz do was 
wróci. Nie, nie wróci. Nie wróci, bo to nie jest głupi 
widz, który będzie oglądał rzeczy, które państwo 
nadajecie.

Pan senator Czarnobaj podawał tutaj pewne przy-
kłady. Ja sobie wynotowałam jeszcze inne, moje ulu-
bione. Chodzi o napisy na słynnych paskach, które 
leciały w telewizji w dniu przyjazdu Trumpa, o napisy 
mówiące, że PO próbuje rozpętać polityczną burzę 
w dniu jego przyjazdu. Taki był napis na pasku w te-
lewizji publicznej. A to pan marszałek Kuchciński 
zwołał w tym dniu posiedzenie Sejmu – nie musiał 
tego robić – i wyznaczył debatę o bodajże odwołaniu 
ministra Błaszczaka. Tak było, ale telewizja tego nie 
zauważyła.

Pan marszałek Borusewicz powiedział, że telewi-
zja popełnia błąd, mieszając komentarz z informacją. 
I to jest prawda. Telewizja bez przerwy miesza ko-
mentarz z informacją, ale to nie jest błąd. To jest po 
prostu manipulacja. To jest propaganda. Nazywajmy 
rzeczy po imieniu.

Jak pani blondynka, która tam siedzi, chce się 
śmiać i nie ma ochoty mnie słuchać… Pani nie ma 
takiego obowiązku. My tu musimy siedzieć, bo my tu 
pracujemy. Pani nie musi, Szanowna Pani z Krajowej 
Rady.

Chciałabym powiedzieć, że to państwo za to 
wszystko odpowiadacie.

Na posiedzeniu komisji kultury omawialiśmy 
ustawę o Radzie Mediów Narodowych, kompletnie 
bezsensowną ustawę. Chyba się państwo wstydzicie, 
bo widzicie państwo teraz, że do niczego nie była ona 
potrzebna poza jednym zabiegiem kadrowym. Prawo 
i Sprawiedliwość robi tak, że jak potrzebuje gdzieś 

I to jest zarzut do pana senatora Ryszki. Pan okre-
ślił krytycznie – do czego oczywiście pan ma prawo, 
zwłaszcza jako człowiek, który wyznaje zasadę praw-
dy jako podstawową zasadę chrześcijaństwa, słowo 
i prawda… Tylko skąd pan się dowiedział o aferze ha-
zardowej Chlebowskiego? Skąd pan wziął tak płynnie 
powtarzane frazy z afery „Sowa i jego przyjaciele”? 
Z publicznej telewizji. A ja bym chciał, żeby choć 
jedna audycja w publicznej telewizji dotyczyła przy-
jaciela – żeby nie powiedzieć więcej – pana ministra 
Macierewicza. Choć jedna audycja ukazująca jego 
drogę życiową i ten szybki, ponadprzeciętny awans.

(Senator Czesław Ryszka: Jaki awans?)
No nie, teraz spadek… Dobrze by było, żeby po-

kazali, co z nim jest po upadku, jak się czuje…
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, jak on w Radomiu 

był, to…)
(Głos z sali: Pozwólmy mówić.)
I kończąc właściwie, bo chcę uszanować te 5… 

I teraz 1 zarzut tu niestety do telewizji jest, zarówno 
tamtych czasów, jak i obecnych. Technika daje różne 
możliwości. Proszę państwa, dziś żyjemy w świecie 
otwartym, w świecie pełnym, szerokim, który jest tą 
wioską, a nasza telewizja publiczna, ale w ślad za nią 
niestety prawie w całości telewizja prywatna, tylko że 
tam grają rolę koszty, zamyka nasz świat do Wołomina, 
Grodziska, cała ta Polska właściwie żyje tylko tym, 
co jest w Warszawie i wokół Warszawy. Tymczasem 
świat jest większy i nie polega tylko na tym, jak to się 
pokazuje, że tłumy uchodźców nacierają na Europę 
lub że są parady gejów w Berlinie, rzeczywiście tłum-
ne. Ta telewizja powinna przynajmniej pokazywać, 
o czym debatują nie tylko politycy w Parlamencie 
Europejskim, ale i sędziowie, a może też powinna po-
kazywać niedostatki Europy, która nie umie kontrolo-
wać swoich granic, ale to są przygotowane projekty… 
Może ta telewizja powinna też pokazywać, co się dzieje 
w innych krajach, że Singapur, mimo że już teoretycz-
nie nie powinien istnieć, powinien się zatopić albo 
być pochłonięty przez mocarstwo chińskie, rozwija 
się jeszcze bardziej niż kiedyś.

Ta telewizja jest niestety partykularna i jest za-
mknięta w swoim zadufaniu, bo rządzą nią – już, 
Panie Marszałku, ostatnia sprawa – nie dziennika-
rze, ale przypadkowi amatorzy. Dlaczego? Między 
innymi, bo chcę tu bronić też tych redaktorów czy 
innych… Za mało środków. Dobra telewizja to finan-
se, a finanse są wtedy, kiedy ludzie płacą abonament, 
czyli kiedy telewidzowie, członkowie narodu idą pod 
rękę z politykami, zwłaszcza narodowymi. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska.
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(senator B. Zdrojewska) na ludzi starszych, na chore dzieci? To wam nawet 
przeszkadza, to wyrzucacie z telewizji.

Państwo robicie też rzeczy, które są niedopusz-
czalne, jak np. promowanie nowego portalu panów 
Karnowskich w telewizji bez odpowiedniej umowy. 
Tego nie wolno robić.

Zacytuję państwu wypowiedź pana prezesa 
Kurskiego: „jeśli dziennikarze TVP bronią PiS, 
to równoważą proopozycyjny przechył większości 
mediów”. Czyli większość mediów ma jakiś prze-
chył. W związku z tym prezes Kurski uważa, że on 
musi ten przechył – przyznał się do tego – naprawić 
i sprawić, żeby o władzy mówiło się dobrze, żeby 
władzę się tylko chwaliło, żeby głównym tema-
tem, już prawie 2 lata po wyborach, była ciągle 
Platforma Obywatelska, beznadziejna opozycja, 
o czym świadczą te wszystkie już słynne paski 
w TVP Info.

Jeżeli ktoś z panów senatorów z przeciwnego obo-
zu przekona mnie do tego, będzie miał jakieś argu-
menty za tym, że to nie jest propagandowa telewizja, 
a jest… I słusznie powiedział marszałek Borusewicz 
– ja to też zauważyłam – że niektórzy dziennikarze 
odeszli z Telewizji Trwam i naprawdę w tej chwili da 
się ją oglądać. To jest coś…

(Senator Stanisław Kogut: Duch Święty czuwa.)
Czy z Telewizji Republika, zresztą z Republiki już 

prawie zupełnie gdzieś to… To jest coś niesamowite-
go. Ale to jest strasznie smutne, Szanowni Państwo, 
jeżeli… Jeszcze o jednej sprawie muszę powiedzieć, 
bo chyba nikt o tym nie mówił. To jest naprawdę 
obrzydliwe, obrzydliwe manipulowanie społeczeń-
stwem, a dotyczy to uchodźców. Ordynarna anty-
uchodźcza propaganda w Telewizji Polskiej.

(Senator Czesław Ryszka: Pani jest taka odważna 
w słowach: obrzydliwy, ordynarny… To nie jest Izba, 
w której używa się takich słów.)

A teraz panu powiem… Podam panu przykład, 
Panie Senatorze. Ja tu za każdym razem podaję przy-
kład, nie chcę być gołosłowna. Czy państwo wie-
cie o tym, że „Wiadomości” przekazały fake newsa, 
skecz, w którym był pokazany incydent, jak wyznaw-
ca islamu wchodzi do sklepu z winem…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
…w czasie ramadanu i zaczyna te wina strącać? 

To jest po prostu coś niesamowitego, tzn. tak niepro-
fesjonalni ludzie pracują w Telewizji Polskiej, że nie 
są w stanie odróżnić skeczu od prawdy.

Szanowni Państwo, na zakończenie chciałabym 
powiedzieć, że… To już było dzisiaj cytowane. 
„Obrońcy pedofilów i alimenciarzy” – tak państwo 
nazywacie tych ludzi, którzy stoją pod Sejmem w tej 
chwili, i tych ludzi, którzy stali na placu Konstytucji. 
Ja też tam stałam, więc proszę bardzo, jestem już 
gorszego sortu, mogę być obrońcą. Ale czy państwu 
czegoś to nie przypomina? Czy państwu nie przy-

kogoś wymienić, to pisze ustawę, a potem przygoto-
wuje następną. To naprawdę jest wstyd.

Szanowni Państwo, to, co mówię o TVP3, od-
nosi się niestety również do „Wiadomości”, od 
których widzowie odeszli. Odnosi się to do całego 
programu pierwszego, gdzie mamy do czynienia 
z wyjątkowo brzydkimi przypadkami będącymi 
elementami propagandy – zmienia się tam na-
gle ramówkę w związku z wydarzeniami poli-
tycznymi. Nie jestem tu gołosłowna. Przypomnę 
państwu taką zamianę ramówki. W sobotę o go-
dzinie 23.50 oraz w niedzielę po południu po-
kazano film „Pucz”, przypominając… Tak było 
ostatnio. To ma się widzowi jakoś kojarzyć. To 
jest typowa propaganda w stylu stalinowskim albo 
jeszcze gorzej. Państwo może się oburzą, że ja 
państwa porównuję do stalinowskiej propagandy 
albo jeszcze gorszej. Ale wiecie państwo, co pan 
Michał Rachoń powiedział? On ocenił, że sądy po 
1990 r. są pod pewnymi względami kontynuacją 
tych działających w czasie II wojny światowej 
i w czasach stalinizmu. Tak mówi pan Rachoń, 
pan redaktor z telewizji. Jest to wstyd.

(Senator Stanisław Kogut: Bardzo dobry redaktor.)
Bardzo dobry redaktor? Tu bardzo się różnimy.
Szanowni Państwo, to, o czym jeszcze chcia-

łabym powiedzieć, to jest zniszczenie zaufania do 
telewizji, bo przypomnę, że już 52% ludzi nie wie-
rzy Telewizji Polskiej, a 47% nie wierzy Polskiemu 
Radiu. To państwo do tego doprowadzili, państwo 
są za to odpowiedzialni. I oczywiście pan prezes 
Kurski plus prezes radia. Państwo za to odpowia-
dają.

Wśród grzechów… Jak w ogóle Telewizja 
Polska może uzyskać absolutorium od ministra, 
skoro przyniosła 180 milionów zł strat? Przecież 
to jest niewybaczalne. W takiej sytuacji wyrzu-
ca się prezesa, zmienia się i daje się kogoś, kto 
po prostu na tym się zna. A jak może znać się 
ktoś, kto robi beznadziejny discopolowy sylwester 
w Zakopanem za 6 milionów zł? 6 milionów zł za 
jeden wieczór.

Szanowni Państwo, teraz państwo zrobicie serial 
o Kazimierzu Wielkim, bo państwo sobie przypo-
mnieliście, że nie tylko propaganda jest waszym za-
daniem, ale jeszcze polityka historyczna. No, już się 
boję i czekam z niepokojem na ten serial.

Skandal z Opolem. Szanowni Państwo, tego nie 
było w całej historii Telewizji Polskiej, żeby nie było 
festiwalu w Opolu w momencie, kiedy powinien się 
odbyć, i za to odpowiedzialność ponosi pan prezes 
i państwo ponosicie za to odpowiedzialność.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wam na-
wet chore dzieci przeszkadzają? Zbieranie pieniędzy 
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(senator B. Zdrojewska) w polskiej telewizji informacyjnej. No, przygotowu-
jąc się do tego posiedzenia, ze 2 dni ją oglądałem. 
Wiecie państwo, było 4 zaproszonych gości: pan poseł 
Szejnfeld, 3 przeciwko i jeszcze redaktor przeciwko, 
i publiczność przeciwko. No, obiektywizm tam płynął 
strasznie mocno. Ta otwarta dyskusja, ta przepiękna 
dyskusja, w której rozum jest najważniejszy, a nie te 
chore emocje pokazujące, że to, co było przedtem, to, 
co było do tej pory, to wszystko jest złe. To, co teraz 
budujemy, to jest to piękno, to jest ta ziemia obiecana.

Zasada oddzielenia informacji od komentarza. No, 
to już się wiele razy tu przewijało. Chciałbym tylko 
dodać, że jak były protesty w Warszawie, to w tym 
czasie na pasku leciał, wiecie państwo, taki napis: 
barbarzyńcy protestują w Warszawie. No przecież… 
Prawda, jak pięknie to oddano? Zobaczcie, ile w tym 
głębi. Nie dość, że w Warszawie, to jeszcze barba-
rzyńcy. Brakowało tylko tego, żeby to byli jeszcze 
kolorowi barbarzyńcy, to już zupełnie by oddawało 
to, co państwo chcecie tworzyć.

(Senator Mieczysław Augustyn: Warchoły!)
Zasada uczciwości. Czy można mówić o zasadzie 

uczciwości, kiedy w TVP Info, relacjonującej wy-
padek pani premier, znika linia ciągła w relacjach 
pokazujących dlaczego, jak itd.? Czy to jest uczci-
wa telewizja? Czy to jest uczciwy przekaz? Po co 
to robicie? Po to, żeby pokazać Polskę w krzywym 
zwierciadle?

Można powiedzieć, że misyjność telewizji – misyj-
ność mediów, ale przede wszystkim telewizji – została 
zastąpiona cenzurą partyjną. I to kompletnie idzie 
w tym kierunku, i te wystąpienia, które tutaj były, 
dobitnie to potwierdzają.

I na koniec, Szanowni Państwo… Ja uwielbiam 
to, co jest związane ze statystyką. I pytałem tutaj 
pana ministra, pan minister Czabański, pan prze-
wodniczący odpowiedział mi, że Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich w odpowiedzi na opracowa-
nie Freedom House powiedziało, że się z tym nie 
zgadza. Proszę państwa, to jest takie porównanie… 4 
organizacje… Przeczytam państwu. Freedom House 
napisało, że stronniczość serwisów informacyjnych 
produkowanych przez media publiczne jest w Polsce 
codziennością.

Raport Reporterów Bez Granic… Tylko nie po-
wiedzcie, że oni są finansowani ze źródeł jakichś 
amerykańskich czy tam niemieckich. Reporterzy bez 
Granic.… Największy spadek w ocenie wolności me-
diów, o 36 miejsc. Dla przypomnienia tylko powiem, 
że podobny spadek – ale trochę mniejszy, słabsi byli-
ście – był w 2006 r., o 28 miejsc. No, wtedy dopiero 
rozpoczynaliście tę taką dobrą telewizję. I oni piszą, 
że media w Polsce, a szczególnie telewizja, stały się 
tubą propagandową rządu. I drugie stwierdzenie: dą-
żenie do unieszkodliwienia niezależnych mediów. To 
są wnioski płynące z raportu Reporterzy bez Granic. 

pomina to określeń „zaplute karły reakcji”? To jest 
zupełnie to samo.

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie.)
To samo źródło i ten sam styl. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj po raz drugi 5 mi-

nut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Kontynuując to, co dotyczy polskich mediów na-

rodowych, chciałbym powiedzieć tak: stwierdzić, że 
media narodowe to tuba rządzących, to tak jakby nie 
powiedzieć nic. I to zdanie oddaje charakter tego, co 
się dzieje w mediach narodowych.

A to, co to przypomina, o co pytała w ostatnim 
zdaniu pani senator Zdrojewska… Pamiętacie pań-
stwo, szczególnie tak znane postacie jak pan senator 
Kogut, pan senator Rulewski i nieobecni tu jeszcze 
liczni inni bohaterowie Polskiego Sierpnia, te słowa 
o warcholstwie? Kto je wtedy na pasku pokazywał? 
Wolna Europa?

(Senator Kazimierz Wiatr: To było w czerwcu, 
nie w sierpniu.)

Mówię o bohaterach Sierpnia, Panie Profesorze. 
Proszę słuchać ze zrozumieniem…

(Głos z sali: Ooo!)
To są te metody – pokazujące obraz i zupełnie 

inną treść, żeby widz miał od razu gotowy wniosek 
płynący z ekranu.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ten warcholizm 
był w czerwcu.)

Chciałbym powiedzieć również…
(Senator Stanisław Kogut: Dajcie skończyć.)
…że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na 

swojej stronie ma kilka zasad Karty Etycznej Mediów. 
Nie będę ich wszystkich omawiał, ale na kilka chciał-
bym zwrócić uwagę.

Zasada prawdy. To jest to, czym powinien kie-
rować się dziennikarz pracujący w każdej redakcji, 
a szczególnie pracujący w redakcji mediów naro-
dowych. I jak spojrzymy na to, co się działo wokół 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na znikają-
cy znaczek przypięty do klapy, to pokazuje prawdę 
i tylko prawdę… Kiedyś tacy ludzie, którzy to robili, 
głosili: prawda czasu, prawda ekranu, a prawda jest 
taka, jaką my podamy.

Zasada obiektywizmu, czyli różnorodność w dys-
kusji. Niech państwo sobie zobaczą taką dyskusję 
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Jan Rulewski: Tego nie powiedzieli.)
I poprzez… Wiem, że to idzie w internecie, więc 

powiem: Ojcze Tadeuszu, gratuluję, że ta twoja walka 
została wygrana.

Państwo Drodzy, tak miłujecie… Bo przecież 
wszyscy słyszymy, że pani Merkel, pan Tusk to 
jakby najlepsi przyjaciele. To powiem wam tak: 
w Niemczech wszyscy płacą abonament.

(Senator Jan Rulewski: No tak.)
Wszyscy płacą abonament. A jak mógł pan Tusk, 

a teraz pan Schetyna, wystąpić i mówić, żeby obywa-
tele nie płacili abonamentu? Powiem tak. Czy rządziło 
PO z PSL, czy teraz, ja zawsze płacę abonament. Ja 
zawszę płacę abonament. Państwo Drodzy… Dziwię 
się, Jasiu, senatorze Rulewski, że ty atakujesz ministra 
Macierewicza. Ten człowiek zakładał KOR…

(Senator Jan Rulewski: Ministra…)
Przepraszam, ten człowiek z panem ministrem 

Naimskim zakładał KOR, był w Radomiu, walczył 
o wolną, niepodległą Polskę. Jak ci przez usta, przyja-
cielu, przechodzi… To tak jak ja bym dzisiaj zaatako-
wał senatora Klicha. Mam inne poglądy, ale za to, co 
robił w Solidarności, nigdy marnego słowa o nim nie 
powiem. Opamiętajmy się trochę. Telewizja jest na-
prawdę wolna, jest wolna. Zrealizowaliśmy, my ludzie 
Solidarności, czwarty postulat z bramy w Stoczni 
Gdańskiej, gdzie było o wolnych mediach, gdzie było 
w wolnej prasie. To dziś pamiętam napis, że nie ży-
czymy sobie, żeby była „Trybuna Ludu”, „Żołnierz 
Wolności” i „Zielony Sztandar”. Wszyscy panowie 
wiecie o tym dobrze, że „Trybuna Ludu” to była gaze-
ta aparatczyków PZPR-owskich, że „Żołnierz Ludu” 
to była gazeta WSI i wszystkie ubeckie służby…

(Senator Wiesław Dobkowski: A „Wyborcza”, 
Stasiu?)

A „Zielony Sztandar” to, wy wiecie, była pro-
paganda, nie wiem, ZSL… Już tego naprawdę nie 
pamiętam. Państwo Drodzy, uważam, że niektóre 
ataki są naprawdę nieuzasadnione, bo ci dzienni-
karze zmieniającej się telewizji… Atakujecie pana 
Rachonia i wielu innych. Janek, tak ci mogę powie-
dzieć. Włączam telewizję wczoraj i widzę, że jesteś 
w „Wiadomościach”. Włączam TVP Info – łączą się 
z Bydgoszczą. Włączam „Woronicza 17” w niedzie-
lę…

(Senator Jan Dobrzyński: I tam znowu Rulewski.)
…bo lubimy z żoną po mszy świętej oglądać…
(Senator Czesław Ryszka: Ile ty za to płacisz?)
(Rozmowy na sali)
Państwo Drodzy… Przepraszam, Panie Senatorze, 

niech mi pan pozwoli skończyć. Oglądam i widzę 
przedstawicieli wszystkich. Ostatnio w niedzielę pan 
redaktor mówi, że zaprosił przedstawiciela Platformy, 
ale dostał odpowiedź, że tylko Szczerba… Pamiętam, 
to było w niedzielę. Tylko Szczerba i nikt więcej. 
No, Państwo Drodzy, minęły czasy komuny, żeby 

Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów oraz 
Europejska Federacja Dziennikarzy… To jest trzecie. 
I czwarte: komisarz praw człowieka Rady Europy… 
Po wizycie w Polsce i rozmowie z różnymi gremiami 
oni napisali, że następuje i nastąpiło ograniczenie 
wolności mediów w Polsce. No, nie powiecie, że ci 
ludzie piszą nieprawdę.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Już kończę, Panie Marszałku, ostatnie zdanie.
I na to wszystko, na podstawie tych raportów 

pani redaktor Chapman – nie wiem, kto to jest – na-
pisała artykuł o polskich mediach, na co Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy, które jest agendą 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, napisało, że 
ten raport i artykuł są tendencyjne, prezentują punkt 
widzenia finansujących je podmiotów, nie spełniają 
wymogów ani opracowania naukowego, ani artykułu 
dziennikarskiego. No i macie państwo odpowiedź, 
że jedyną prawdę ekranu przedstawia dzisiaj polska 
telewizja, a Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich… 
A tutaj chcę tylko przypomnieć, że w zarządzie 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich są przede 
wszystkim pan redaktor Skowroński i pan redaktor 
Wolski. I jak państwo chcecie obejrzeć ich wystąpie-
nia, zapraszam serdecznie. Wtedy uwierzycie, że to, 
co mówimy, jest prawdą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Kogut.
(Senator Czesław Ryszka: Stasiu, powiedz prawdę.)

Senator Stanisław Kogut:
Ja zawsze mówię prawdę.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Ministrowie!
Ja się ogromnie cieszę. Wiecie z czego? Z tego, że 

dzisiaj nad tą salą czuwa Duch Święty. A dlaczego, 
Kolego Senatorze Rulewski? Jak słyszę od pani se-
nator Zdrojewskiej i od pana marszałka, że najlepszą 
telewizją jest Telewizja Trwam, to serce mi się raduje.

(Senator Barbara Zdrojewska: Aż tak to nie było.)
Strasznie mi się serce raduje. Bo pamiętam po-

przednią Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kie-
dy szefem był pan Dworak, kiedy odbywało się tyle 
protestów, kiedy milionowe rzesze wiernych widzów 
i słuchaczy Telewizji Trwam i Radia Maryja szły 
i walczyły o miejsce na multipleksie. Państwo Drodzy, 
pamiętam, bo sam w tych protestach uczestniczyłem. 
I naprawdę ogromnie się cieszę, że pan marszałek 
i pani senator dzisiaj mówią, że to jest najlepsza te-
lewizja.
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(senator S. Kogut) No chyba wszyscy państwo wiecie, że to są słowa… 
Ja rozumiem, że… Czasem na meczu ja też emocjo-
nalnie mówiłem. Zrezygnowałem, choć uwielbiam 
młodzież… Państwo Drodzy, ale takie słowa? To 
cały świat słyszy. Człowiek noblista, który powi-
nien być przykładem, który jest w radzie mędrców… 
Opamiętajmy się. Ta telewizja naprawdę się zmieniła. 
Ja widzę, że są tam przedstawiciele PO, PSL, Petru, 
Kukiza. No jak nie ma pluralizmu? No jest pluralizm. 

Ja, Państwo Drodzy, wtedy chodziłem na ma-
nifestacje, kiedy nie wolno było. Pan Klich i pan 
Rulewski… Dobrze wiesz, bo już ci nie raz, Janek, 
o tym mówiłem, że jak cię ciągnęli w Bydgoszczy po 
bruku, a myśmy w telewizji na to patrzyli, z Wolnej 
Europy o tym się dowiadywali, to myśmy się mo-
dlili za ciebie, żebyś nie zginął. A teraz to ja cię nie 
poznaję.

(Senator Czesław Ryszka: Ja też.)
Ja cię nie poznaję. Wszystko źle w umiłowanej 

ojczyźnie. Polska to jest matka, tak jak mówił święty 
Jan Paweł II, który klękał, jak wychodził z samolotu, 
i całował ziemię. Mówił: to jest moja matka. I co, 
tę matkę chcemy zgnoić?! Tę matkę chcemy znisz-
czyć?! Te media chcemy zniszczyć?! I wszyscy są 
„be”. Państwo Drodzy, jak słyszę, jak gloryfikujemy 
komunistów , że oni są dobrzy… Oni są dobrzy?! To 
co, media nie mają prawa pokazywać tragedii smo-
leńskiej, nie mają prawa pokazywać przyjazdu pre-
zydenta Trumpa? Albo ostatnio… Drogi Przyjacielu 
Janie, jak ty mówisz, że prezydent podpisywał ustawę 
w szlafroku… Przecież pan prezydent to autorytet – 
takie rzeczy ja wnukom przekazuję. Senat też auto-
rytet. Jak w tym kraju nie odbudujemy autorytetów… 
Ten kraj dryfuje, ten kraj dryfuje i utonie. My musimy 
odbudować autorytety. Jak powiedziałem, mogę się 
różnić z senatorem Klichem, ale wszędzie go będę 
bronił, bo walczył o wolną Polskę. A nie Kijowski, 
który przychodzi… I macie pretensje do tych ludzi 
z Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii, że to poka-
zali? A po co on, z tym kucykiem, tam przyszedł?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Ja jadąc dziś na to ważne… Wczoraj poszedłem 

do fryzjera, żeby się ostrzyc. Dzisiaj Bogu dziękuję, 
że miałem takiego nauczyciela jak tu siedzący mi-
nister, prof. Kawecki. Dziękuję, Panie Profesorze, 
za wpływ także na mój światopogląd. A po pierw-
sze, to dziękuję rodzicom nieżyjącym, mojej babci 
i całej rodzinie, którzy mówili o Katyniu, kiedy 
pod poduszką słuchało się Radia Wolna Europa, 
Jeziorańskiego i wielu, wielu innych. Apeluję o opa-
miętanie się dla dobra ukochanej ojczyzny, która się 
nazywa Rzeczpospolita Polska! Uszanujmy zmar-
łego papieża, dla którego… W każdej homilii było 
powiedziane: Polska to moja ojczyzna, wy jeste-
ście moimi rodakami. I naprawdę pamiętajmy… 
I nie porównujmy Kijowskiego z panem senato-

wybierać, kto ma przyjść… Czy ja mam pretensje, 
że mnie ani razu nie zaproszono? Nie mam żadnych. 
Za to cieszę się, że wiecznie jestem w Radiu Maryja 
i Telewizji Trwam. Cieszę się z tego.

Następna sprawa. Atakujecie tę kobietę, co dzisiaj 
puściła… Państwo Drodzy, powiedzmy sobie tak. 
Dziękujmy, że doprowadziliśmy do demokracji, bo 
ani Kogut by nie mógł protestować, ani wy byście 
nie mogli protestować, ani nikt by nie mógł protesto-
wać. Jaki jest obraz przedstawiany… Jeżeli, Panowie, 
mogę ocenić wasz pucz, wasz pucz… Pani Senator, 
przepraszam…

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam.)
Państwo Drodzy, odbiór mój i mojej małżonki, cu-

downej żony, jest taki. Oglądamy telewizję, pokazują 
informacje… Ja oglądam TVP1 i widzę, że pokazują 
pana Kijewskiego. Kto to jest pan Kijewski?

(Senator Jan Dobrzyński: Kijowski.)
(Senator Jan Rulewski: Kijowski.)
Kijowski. Czy to nie jest rozwodnik? Czy to nie 

jest alimenciarz, który alimentów na trójkę dzieci nie 
płaci? Dla mnie, człowieka z gór, to by był wstyd, po 
pierwsze, że się bierze rozwód, a po drugie, że się 
nie jest odpowiedzialnym za własne dzieci, za wła-
sną rodzinę. Do kogo mamy pretensje? Do telewizji? 
A przegońcie go. Nie będzie go telewizja pokazywać 
i wtedy nikt nie będzie miał pretensji do pani redak-
tor, że ona coś powiedziała.

Walczymy wspólnie o zabranie emerytur ubecji. 
Kto przychodzi na manifestacje? Cała ubecja z ge-
nerałem Dukaczewskim na czele. Następna rzecz. 
Młody chłopak, dziennikarz, podchodzi do redaktora 
naczelnego pisma, które wy uwielbiacie, a ten re-
daktor z buta go – przepraszam, że takich słów uży-
wam– potraktował i użył takich słów, że… Państwo 
Drodzy, moja żona mówi do mnie: chłopie, no co tam 
się dzieje, nie jedź do Senatu, bo może nie wrócisz. 
Państwo Drodzy, mówienie przez ludzi Solidarności 
o puczu, o Majdanie… Przecież myśmy walczyli o tę 
ukochaną ojczyznę, o tę wolną Polskę, niepodległą! 
Przecież cieszymy się, że na Łączce wykopano ostat-
nie szczątki bohaterów. Ja powiedziałem panu preze-
sowi IPN, że jak znajdą rotmistrza Pileckiego, to ja 
z bukietem kwiatów do niego przyjdę. I pójdę! A tu 
co? A my tych z ubecji i ich spadkobierców wypro-
wadzamy na ulicę?! (Oklaski) Jak się Boga nie boimy! 
Jak nie mamy sumienia! Bo temu, że spadkobiercy 
ubeków i PZPR-owców tu przychodzą, ja się nie dzi-
wię, bo oni by chcieli ten kraj wywrócić. Dla mnie… 
Głosowałem 2 razy na prezydenta Lecha Wałęsę, ale 
trzeci raz bym nie zagłosował. I co, Państwo Drodzy, 
jak taki autorytet podważa legalne manifestacje, to 
telewizja, pierwszy program ma tego nie pokazać? 
A do „swojej” redaktorki, pani Olejnik, co mówił? 
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(senator S. Kogut) (Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, mogę 
w trybie sprostowania?)

Tak, proszę.

Senator Jan Rulewski:

W trybie sprostowania. Niewątpliwie wystą-
pienie pana senatora Koguta było porywiste, ale 
w tym porywistym tonie pogubił się w moich oce-
nach, które brzmią następująco: tak i wielkie uzna-
nie dla przewodniczącego związku Solidarność 
Lecha Wałęsy, tak dla twórcy „Czarnej Jedynki” 
i współtwórcy KOR Macierewicza, jednak z mniej-
szym uznaniem odnoszę się do prezydentury 
Lecha Wałęsy, a tym bardziej ministrantury pana 
Macierewicza.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Nie zrozumiałem tego sprostowania, ale pan sena-
tor na pewno rozumie. (Wesołość na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Ale sprostował.)
Pan senator Wiatr ma teraz głos. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Ja bardzo dziękuję panu senatorowi Kogutowi za 

to wystąpienie i za te takie wielkie emocje, bo kiedy 
dotyka się serca Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to 
trudno to robić bez emocji.

Mamy nagranie przemówienia Jana Pawła II 
w Kielcach, kiedy on właśnie z takim niesłychanym 
przejęciem i chyba po raz jedyny krzyczącym głosem 
mówił: „To jest moja matka, ta ziemia!”.

A więc ja te emocje rozumiem i za te emocje dzię-
kuję.

Zdecydowałem się krótko zabrać głos, ponie-
waż w tej dyskusji uczestniczą głównie senatorowie 
Platformy Obywatelskiej. Nauczony poprzednim 
naszym posiedzeniem staram się być niezwykle 
ostrożny, ponieważ cytaty wyrwane z kontekstu lub 
całkowicie nieprawdziwe dotyczące mojej osoby… 
no, uczą mnie pewnej ostrożności.

Otóż była mowa o abonamencie, o postawie spo-
łecznej. No, my tu nie mówiliśmy o postawie spo-
łecznej, tylko o nawoływaniu polityków, tych, którzy 
powinni czuć się odpowiedziani za wspólne dobro. 
I to nawoływanie polityków było w różnych czasach 
i zawsze z jednej strony sceny politycznej. Więc nie 
przekręcajmy i nie zmieniajmy.

Obiektywność mediów. No, to jest trudne, ale nie 
ma wątpliwości, że pluralizm jest, że pluralizm w me-
diach jest. A ci, którzy tak bardzo krytycznie odnoszą 

rem Rulewskim, z senatorem Klichem, z senatorem 
Kazimierzem Wiatrem i z wieloma kolegami. Nie 
porównujmy i nie miejmy pretensji, że tacy ludzie 
przychodzą i media to pokazują. Chwała mediom 
za to. Sprawozdanie jest cudowne, bo jak kryty-
kują sprawozdanie ludzie Frontu Jedności Narodu, 
PRON, który powołała Wojskowa Rada Ocalania 
Narodowego, to tu nie mają prawa tego robić, bo 
popierali komunę, popierali system, a dla pienię-
dzy sprzedali się wszystkim, żeby godnie wtedy 
żyć, wchodzili do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, 
żeby latać po sklepach, żeby ludzi tępić, żeby to-
wary zabierać i żeby wtedy dobrze żyć.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Już pan prze-
kroczył…)

Wiem, ale, Panie Marszałku, to są tak ważne rze-
czy, że proszę… Już drugi raz nie będę zabierał głosu.

Dobrze pamiętamy o wojskowych sklepach 
mięsnych, policyjnych. O to my, Janek i Senatorze 
Klich, walczyli, żeby to zlikwidować, żeby to zli-
kwidować. A u nas, jak się tu wychodzi, obojętnie 
kto przyjdzie z PiS, to wszystko na nie. Różnijmy 
się światopoglądowo, różnijmy się pięknie. Ja cenię 
wszystkich – marszałka Borusewicza, panią marsza-
łek Zdrojewską, że się do błędu przyznali, że uznali, 
że Telewizja Trwam jest cudowna.

(Senator Czesław Ryszka: Zaraz sprostują.)
To też trzeba mieć odwagę. To też trzeba mieć 

odwagę.
A jak chcecie wiedzieć, to mąż pani Zdrojewskiej 

jeździł jako maszynista – bo, Jasiu, śmiałeś się z ko-
lejarzy z Wrocławia Brochowa. I płacił na mnie jako 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność”, płacił składki. I naprawdę życzę wam 
wszystkim z Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii, 
Szczęść Boże, idźcie tak dalej. I naprawdę dobro ojczy-
zny ma być na pierwszym miejscu. A dziennikarze są 
cudowni. Bo tak jak potraktowali pana Rachonia i in-
nych na tych manifestacjach, to ja naprawdę bolałem. 
Myślę: walczyliśmy o wolną Polskę; przecież ja nie 
przeszkadzam nikomu, jak ktoś ogląda TVN24. No nie 
ma pluralizmu? A co wyprawiał TVN24 za poprzed-
nich rządów? Kto jeździł na pielgrzymki? Nawet jak 
jego Świątobliwość, czy Benedykt XVI, czy Franciszek 
jechali za granicę, to kto był? Nikogo nie było poza 
Telewizją Trwam. Tylko oni to przekazywali.

Serdecznie przepraszam, Panie Marszałku, za 
przekroczenie czasu, ale już nie będę zabierał po raz 
drugi głosu w tej dyskusji. Przepraszam.(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przyjmujemy zapewnienie.
Teraz pan senator Wiatr…
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(senator K. Wiatr) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę panią senator Barbarę 

Zdrojewską. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
O ile pamiętam, to o warchołach mówiło się 

w 1976 r., chyba po wydarzeniach…
(Głos z sali: …w czerwcu.)
Proszę?
(Senator Stanisław Kogut: W czerwcu.)
W czerwcu, tak.
I w 1956 r., jeszcze wcześniej, tak.
Tych wydarzeń już, niestety, nie pamiętam, ale 

nie mam jakichś takich grzechów na sumieniu, o któ-
rych mówił pan senator, typu udział w jakichś PRON, 
PZPR itd., itd. Jednak pamiętam doskonale telewizję 
z czasów komunizmu, bardzo dobrze ją pamiętam. 
Ale już nie będę się do tego odnosiła, tylko do tych 
słów, które pan powiedział. Panie Senatorze, muszę 
jednak sprostować, pan uważa, że ojciec Rydzyk nas 
słucha, więc muszę sprostować. Otóż nie mówili-
śmy, że Telewizja Trwam to jest najlepsza telewizja, 
mówiliśmy, że jest lepsza od publicznej w warstwie 
informacyjnej, a podejrzewam, że też religijnej. I to 
gwoli sprostowania.

Druga rzecz, o której powiem… Trochę sprowoko-
wał mnie pan senator do tego, wspominając Łączkę.

(Rozmowy na sali)
Czy można, Panie Senatorze? Bo to do pana.
(Senator Stanisław Kogut: Proszę, tak, tak, można.)
Wspomniał pan Łączkę. Miałam o tym nie mó-

wić, ale to jest coś, co… Państwo wyrzucili aktorkę, 
która zagrała w spektaklu w teatrze. Ona pracuje 
w teatrze, ale pracuje też w serialu telewizyjnym. 
Zagrała w jakimś spektaklu, który się nie spodobał 
prezesowi telewizji, została wyrzucona z serialu i pan 
prezes powiedział, że dopiero za kilka lat będzie mo-
gła pracować. Młoda kobieta, która zaczyna, można 
powiedzieć.

(Głos z sali: Ale dlaczego…)
Ale proszę posłuchać. Tymczasem ciągle pracuje 

w telewizji osoba, która przyjmując postawę gwiazdy 
czy celebrytki, miała czelność fotografować się na 
Łączce z kośćmi Żołnierzy Wyklętych.

(Senator Stanisław Kogut: Ale nie na Łączce.)
Proszę się tym zainteresować, Panie Senatorze, bo 

ja widziałam takie zdjęcie. Zapytałam pana senatora 
Żaryna, czy każdy może coś takiego zrobić. Pan se-
nator mi powiedział, że każdy może przyjść…

(Głos z sali: Nie…)
No tak mi powiedział pan senator Żaryn, powie-

dział, że każdy może przyjść i się sfotografować.

się do tego ostatniego czasu, jakby przechodzą do 
porządku dziennego nad tym i nie pamiętają tego, co 
było w mediach, kiedy w Polsce rządziły Platforma 
Obywatelska i PSL. Nie tylko informacje były zazwy-
czaj przemieszane z komentarzami, ale było wiele 
przemilczeń i przekłamań. No, jest tak, że krzyczy 
bardzo głośno pewna bardzo mała mniejszość, bardzo 
często zorganizowana.

Pan senator Bobko apelował o używanie rozumu, 
przywołując postać wielkiego świętego i filozofa, 
św. Tomasza. Kolejnemu senatorowi bardzo się to 
podobało, ale warto byłoby bardziej stosować tę za-
sadę, aniżeli nią tylko się zachwycać.

Ja muszę powiedzieć, że utkwiły mi w pamięci 
z tych niedobrych czasów minionych, kiedy rządzi-
ły Platforma Obywatelska i PSL, marsze w obronie 
Telewizji Trwam.

(Senator Czesław Ryszka: 110.)
To jest symbol pluralizmu tamtego czasu. Ile tych 

marszy było, ilu ludzi w nich uczestniczyło i nic, i dłu-
go nic. Mijały miesiące i lata, i długo nic. A media 
głównego nurtu jednym głosem za rządem Platformy 
Obywatelskiej. Na szczęście były Telewizja Trwam 
i Radio Maryja, chociaż z ograniczonym dostępem 
do społeczeństwa. Wiemy, jak ten dostęp się zmienił 
w momencie, kiedy Telewizja Trwam znalazła się na 
multipleksie.

Pamiętam wypowiedzi pana prezesa Dworaka, 
prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na po-
siedzeniu komisji kultury Senatu. Nie będę ich cy-
tował, ale były to wypowiedzi dalekie od prawdy, 
już pomijam kulturę osobistą. Oczywiście posiedze-
nie komisji było poświęcone koncesji dla Telewizji 
Trwam, zasadom tego dziwnego postępowania, bo 
trudno to nazwać konkursem, kiedy wykluczono 
Telewizję Trwam jako niewiarygodną itd., pamięta-
my te szczegóły.

Oczywiście tych myśli jest dużo i z każdą należa-
łoby tutaj polemizować.

Festiwal w Opolu został przywołany, wina prezesa 
Kurskiego… no, znamy to.

Nauczony tej ostrożności, na tym będę kończył. 
Oglądam publiczną telewizję i słucham publicz-
nego radia i widzę tam udział wszystkich opcji 
politycznych. Ale jak widać, równe prawa dla 
wszystkich to dla wielu naruszenie praw, niespra-
wiedliwość i prześladowanie. Tak też można in-
terpretować rzeczywistość, tak jak można mówić, 
że Sierpień robiły warchoły. No cóż, ja pamiętam 
inaczej. I myślę, że to nie po raz pierwszy takie 
nieścisłości nam się zdarzają. Dziękuję bardzo, 
szczęść Boże. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)
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(senator B. Zdrojewska) Tak, Pani Marszałek. Przepraszam, naprawdę 
przepraszam, bo myślałem, że mój szanowny mar-
szałek prowadzi.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Pani Senator Zdrojewska!

Jeżeli zwłoki zostały zbezczeszczone i ta osoba ro-
biła sobie zdjęcia, to ja pierwszy się z panią podpiszę 
pod listem do pana prezesa Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, bo dla mnie zwłoki to jest świętość, zde-
cydowanie. To ino chciałem powiedzieć.

A po drugie, wie pani, ja słuchałem, jak mó-
wię, „Woronicza 17” i powiedziałem… Wie pani, 
ja dokładnie znam… Nie będę oceniał pana posła 
Szczerby, bo ja… Jego ojciec był bokserem, on po-
chodzi z Ciężkowic koło Tarnowa, ja znam jego 
wujka księdza, który ma inne zdanie niż pan poseł 
Szczerba… I może to tyle, więcej nie będę mówił.

Ale redaktorowi gratuluję odwagi, że nie daje se 
narzucić tego, żeby mu ktoś dobierał gości, którzy 
mają przyjść do programu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator w trybie sprostowania. Proszę. Ale 

króciutko.

Senator Jan Rulewski:
Tak, w trybie sprostowania. Tym razem wobec 

mojej koleżanki, która raczyła użyć mojego nazwi-
ska, opatrując to rzeczownikiem, tj. mówiąc, że to 
jest masochizm.

(Senator Stanisław Kogut: No tak jest.)
Otóż ja twierdzę, że to nie jest masochizm, ale to 

jest podkreślanie, że ja żyję w Polsce, w moim kraju, 
a telewizja jest tak samo moja, jak i senatora Koguta, 
i nie pozwolę się z niej wypchnąć! Bojkotować można 
tylko coś, co jest obce, co jest narzucone przez obcą 
siłę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Brawo, Panie 
Senatorze, brawo!)

(Głosy z sali: Brawo!)
(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Jasiu!)
A poza tym z wszystkimi argumentami, również 

z postawami pani senator się zgadzam.
(Senator Jan Dobrzyński: Najciekawsza wypo-

wiedź.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, zamykam… Aha, tak…
(Rozmowy na sali)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli łącznie pan senator Mieczysław 
Augustyn i pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Notabene to jest ta sama osoba, pracownica czy 
współpracownica telewizji, która chciała się przed-
stawić w mediach społecznościowych z fałszywym 
powstańcem. Zwracam na to uwagę. Nie wymieniam 
nazwiska, bo to nie jest tutaj potrzebne, ale to napraw-
dę była tak wstydliwa sprawa, że muszę tu o tym po-
wiedzieć. Fotografowanie się z kośćmi wyciągniętymi 
z grobów jest czymś tak obrzydliwym… Uważam, 
że z takimi osobami telewizja nigdy nie powinna 
współpracować.

I teraz jeszcze taka sprawa, w kwestii sprostowa-
nia. Pan senator ma inne zdanie na temat tej sytuacji 
z panem posłem Szczerbą, ale Rada Etyki Mediów 
zajęła się tą sprawą i stwierdziła, że TVP Info wbrew 
etyce dziennikarskiej nie wpuściła posła Szczerby. 
Tak że tak zostało to ocenione przez fachowców, któ-
rzy są w Radzie Etyki Mediów.

I jeszcze na koniec à propos pana senatora 
Rulewskiego, którego pan ciągle widzi w telewizji.

(Senator Stanisław Kogut: Tak, widzę non stop.)
Tutaj absolutnie podzielam pana zdanie. Dziwię 

się, że pan senator Rulewski chodzi do tej telewizji. 
Jest bardzo odważny, ponieważ sytuacja, w której on 
jest jeden, w programie ma 2 adwersarzy, a jeszcze 
redaktor dołącza się do tego chóru i jest przeciwko 
senatorowi Rulewskiemu… Ja uważam, że chodze-
nie do tej telewizji w takiej sytuacji jest to swoisty 
masochizm. Zresztą tego typu programy są dosyć 
częste. Proszę popytać naszych kolegów senatorów, 
kolegów z Senatu zapraszanych do telewizji publicz-
nej, którzy opowiadają o tym, jak zostali zaproszeni 
i mieli rozmawiać na zupełnie inny temat, tymczasem 
po wejściu okazało się, że to jest jazda po gościu bez 
trzymanki, zwykle 3 na jednego.

Tak jak mówię, to, że siły polityczne się między 
sobą ścierają, to nie jest nic dziwnego…

(Senator Stanisław Kogut: To jest dobrze.)
…ale to, że dziennikarz jest stroną w tym sporze, 

jest naprawdę obrzydliwe. Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Mogę w ramach spro-

stowania?)
(Senator Czesław Ryszka: Daj już spokój.)
(Senator Stanisław Kogut: A dlaczego mi zabra-

niasz?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo. Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Marszałek…)
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(wicemarszałek M. Koc) Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Środowiska na temat ustawy o zmianie ustawy o sub-
stancjach zubożających warstwę ozonową oraz o nie-
których fluorowanych gazach cieplarnianych oraz 
niektórych innych ustaw – druk senacki nr 564.

Od razu powiem, że komisja obradowała dzisiaj 
i proponuje przyjąć projekt tej ustawy bez poprawek.

Krótko jednak przypomnę, że głównym celem tej 
ustawy jest wykonanie przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
oraz rozporządzeń Komisji Europejskiej będących 
przepisami wykonawczymi do rozporządzenia 
nr 517/2014. To rozporządzenie jest już stosowane 
bezpośrednio w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, jednakże pewne kwestie wymagają 
jeszcze uregulowania w przepisach krajowych, np. 
w zakresie sankcji za nieprzestrzeganie tych prze-
pisów lub ustanowienie krajowego systemu cer-
tyfikacji. Krótko mówiąc, państwa członkowskie 
zobowiązane są do zmodyfikowania przepisów kra-
jowych, a nie do tworzenia ich od podstaw. Dlatego 
też omawiana ustawa modyfikuje dotychczasową 
ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zu-
bożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych. Wydanie 
proponowanej regulacji jest niezbędne, ponieważ 
państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobo-
wiązane do powiadomienia Komisji Europejskiej 
o programach certyfikacji i szkoleń.

Po wprowadzeniu tych nowych uregulowań 
zostaną ujednolicone m.in. obowiązki nakładane 
na operatorów urządzeń chłodniczych i klima-
tyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami 
przeciwpożarowymi i rozdzielnicami elektrycz-
nymi, które zawierają te właśnie fluorowane gazy 
cieplarniane. Dotyczy to nie tylko operatorów, ale 
także osób fizycznych, które wykonują czynności 
wymagające posiadania certyfikatu. Najistotniejsze 
z wprowadzanych zmian dotyczą, po pierwsze, 
rozszerzenia obowiązku certyfikacyjnego w od-
niesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, 
po drugie, modyfikacji obowiązku dotyczącego 
etykietowania oraz zmiany zakresu prowadzo-
nej dokumentacji oraz, po trzecie, dostosowania 
przepisów karnych, do zmienionych przepisów 
krajowych oraz przepisów wynikających wprost 
z rozporządzenia nr 517/2014. W wyniku wejścia 
w życie przedmiotowej ustawy zmieni się w szcze-
gólności zakres obowiązków operatorów urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających 
wspomniane fluorowane gazy cieplarniane, tj. agre-
gatów chłodniczych, samochodów ciężarowych, 
chłodni i przyczep chłodni, w zakresie zakłada-
nia i prowadzenia kart urządzeń, wykonywania 
określonych czynności przez odpowiednio certy-

Zamykam łączną dyskusję.
Czy przewodniczący Rady Mediów Narodowych, 

pan Krzysztof Czabański – nie widzę pana przewod-
niczącego – chce zabrać głos? Ale jest pan przewodni-
czący Witold Kołodziejski. Czy pan przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pragnie zabrać 
głos?

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Z miejsca mogę?)

No, raczej stąd.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: To już nie.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Szanowni Państwo, ponieważ zostały zgłoszo-

ne wnioski o charakterze legislacyjnym do projektu 
uchwały w sprawie informacji o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2016 r. oraz do projektu 
uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r., proszę 
Komisję Kultury i Środków Przekazu o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania. Proponuję też, aby Senat wyznaczył 
komisji termin przedstawienia dodatkowego spra-
wozdania tak, aby możliwe było przystąpienie do 
trzeciego czytania jeszcze na tym posiedzeniu.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przy-
jął przedstawiony wniosek.

Nie ma głosu sprzeciwu. Senat wniosek przyjął… 
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawiony wniosek przyjął. Dobrze.

I teraz, Szanowni Państwo, informuję, że głosowa-
nie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Teraz bardzo dziękuję panu przewodniczącemu 
i wszystkim członkom Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Dziękuję państwu.

(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu dwudziestego piątego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 564, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 564 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, sena-
tora Czesława Ryszkę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister środowiska.

Jest z nami pan minister Paweł Sałek, sekretarz 
stanu, pełnomocnik rządu do spraw polityki klima-
tycznej.

Panie Ministrze, czy pan minister pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy, aby przedsta-
wić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Paweł Sałek: Pani Marszałek, dziękuję…)

Jeśli nie widzi pan konieczności, to ja zadam py-
tanie skierowane do państwa senatorów.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów ma takie pytanie?
Pytanie pragnie zadać senator Golba, Panie 

Ministrze, więc zapraszam…
(Głos z sali: Senator Piecha.)
Przepraszam, senator Piecha. Przepraszam bardzo.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Senator Wojciech Piecha:

Ja mam pytanie do pana ministra dotyczące 
tych substancji, które były stosowane w urządze-
niach chłodniczych na przełomie wieku XX i XXI. 
Straszono nas cały czas tą dziurą ozonową. Ta dziura 
ozonowa… te obrazki pokazywały się co tydzień, 
mierzono wielkość tej dziury, miało to o tyle znacze-
nie, że zagrażało nawet życiu organizmów żywych 
na Ziemi. Co się zmieniło i czy te substancje zostały 
całkowicie wycofane z produkcji, czy jednak te sub-
stancje fluorowe, substancje, których fluor jest skład-
nikiem, są w dalszym ciągu produkowane? A jeśli 
tak, to w jakiej ilości? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję uprzejmie, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo Senatorowie, ustawa, którą 

dzisiaj procedujemy – odniosę się jeszcze na chwilę 
do tego – wymaga tego procedowania ze względu na 
obowiązek implementacji tego do naszego porządku 
prawnego. Jest to aktualizacja poprzedniej ustawy. 
Dzisiaj musimy dokonać tej aktualizacji, dlatego 
że Polska jest zobowiązana poinformować Komisję 

fikowany personel i wykonywania obowiązkowych 
kontroli szczelności. Istotna zmiana dotyczy także 
zakresu i częstotliwości tych kontroli. W związku 
z dodaniem w rozporządzeniu nr 517/2014 nowego 
katalogu urządzeń powstał wymóg posiadania cer-
tyfikatu dla personelu do wykonywania przy tych 
urządzeniach określonych czynności, dlatego też 
przepisami ustawy objęto nową grupę osób fizycz-
nych wykonujących czynności wymagające posia-
dania certyfikatu dla personelu. Ponadto ulegają 
zmianie obowiązki nałożone na producentów pro-
duktów, np. pianek i urządzeń chłodniczych i kli-
matyzacyjnych, w zakresie wymogu etykietowania 
oraz sprawozdawczości. Wprowadzamy również 
zmiany w zakresie administracyjnych kar pienięż-
nych, realizując zawarty w przywołanych wcześniej 
rozporządzeniach Unii Europejskiej obowiązek 
wydania przepisów dotyczących kar stosowanych 
w przypadku naruszeń ich przepisów oraz podjęcia 
środków zapewniających prawidłowe ich wykona-
nie. Omawiana ustawa wprowadza ponadto w usta-
wie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia tegoż 
roku o Państwowej Straży Pożarnej zmiany prze-
widujące rozszerzenie obowiązków nałożonych na 
Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Państwową 
Straż Pożarną w dziedzinie prowadzenia kontroli 
oraz oceny stopnia przestrzegania przepisów usta-
wy z dnia 15 maja 2015 r. o tych właśnie substan-
cjach. Przedmiotowa ustawa nowelizująca zakłada 
także, że w okresie 6 miesięcy od dnia jej wejścia 
w życie zostanie zmodyfikowany Centralny Rejestr 
Operatorów, prowadzony przez wyspecjalizowaną 
jednostkę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczące-
go wymierzania administracyjnej kary pieniężnej 
za stosowanie wbrew art. 13 ust. 3 rozporządzenia 
nr 517/2014, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r., oraz przepisów art. 9 dotyczących dodatko-
wego egzaminu, które wejdą w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia.

Jak wspomniałem, Komisja Środowiska wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
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(sekretarz stanu P. Sałek) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Jeden z punktów ustawy wchodzi w życie dopiero 
1 stycznia 2020 r. Dotyczy on właśnie stosowania 
fluorowanych gazów cieplarnianych. 

Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego tak późno 
wprowadzamy go w życie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję uprzejmie, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo Senatorowie, odpowiadając na 

to pytanie, powiem wprost: wynika to z przepisów Unii 
Europejskiej. W zasadzie większość zapisów, które 
są w ustawie i które muszą być implementowane do 
polskiego prawa, wynika bezpośrednio z rozporzą-
dzenia. Rozporządzenie wiąże państwo członkowskie 
w całości, ale tutaj mamy taką szczególną sytuację, że 
część zapisów rozporządzenia musimy implementować 
do prawa polskiego indywidualnie, poprzez ustawę. To, 
o co pan senator pyta, wynika, tak jak powiedziałem, 
z rozporządzenia. Chodzi o te zapisy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Paweł Sałek: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Wojciecha Piechę.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Teraz, proszę państwa, moglibyśmy przystąpić do 
rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porząd-
ku obrad, ale nie ma pana senatora sprawozdawcy, 
więc ogłoszę przerwę do godziny 19.30.

Mam nadzieję, że pan senator Jackowski się znajdzie.
(Głos z sali: Żaryn.)
Senator Żaryn.
Przerwa do godziny 19.30.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 23  

do godziny 19 minut 32)

Europejską co do tego, w jaki sposób zapisy 2 roz-
porządzeń Unii dotyczących fluorowanych gazów 
cieplarnianych są wdrożone do polskiego porządku 
prawnego.

Generalnie fluorowane gazy cieplarniane są to 
gazy, które też odpowiadają za efekt cieplarniany. 
Ich przelicznik jest bardzo duży w stosunku do ilości 
ekwiwalentu ton CO2, bo wszystko w polityce klima-
tycznej jest zawsze przeliczane na ekwiwalent, jeśli 
chodzi o inwentaryzację emisji dwutlenku węgla, 
i zawsze wyrażamy się w tych jednostkach.

Ja powiem w ten sposób: dzisiaj jest tak, że jednak 
postęp technologiczny powoduje, że cały czas rozwija 
się system klimatyzacji czy chłodzenia i dzisiaj tych ilo-
ści substancji zużywa się coraz mniej, ale jednocześnie 
z racji tego, że to są ilości idące w tysiące ton CO2 i jego 
ekwiwalentu, chodzi o to, żeby zabezpieczyć środowisko 
naturalne, ażeby emisja tych gazów była jak najmniejsza, 
żeby one były w dobrych instalacjach i żeby osoby, które 
odpowiadają za te instalacje, też dbały o nie w sposób 
odpowiedni. Prawo unijne wymaga od nas tego, ażeby 
kary związane z niewłaściwym prowadzeniem insta-
lacji były realizowane… Żeby była jasność, Szanowni 
Państwo, nikt nie jest za tym, żeby karać polskich przed-
siębiorców. Nie o to chodzi w tej ustawie.

Dzisiaj jest tak, że co pewien czas pojawiają się na 
świecie różnego rodzaju informacje o różnego rodzaju 
szkodliwych substancjach. Rzeczywiście kiedyś było 
tak, że była prowadzona bardzo poważna dyskusja 
o dziurze ozonowej. Pamiętam to jeszcze z czasów 
swojej młodości. Dzisiaj mamy bardzo poważną de-
batę o klimacie, o tym, jak klimat się ociepla. Jeszcze 
wcześniej były dyskusje o tym, jak bardzo zaołowiona 
jest benzyna. Pamiętamy takie dyskusje. Ja zakładam, 
że postęp technologiczny będzie powodował, że ta-
kich substancji będzie coraz mniej.

Co do szczegółowego pytania o to, ile dokładnie jest 
takich gazów, to pozwolę sobie odpowiedzieć na nie panu 
senatorowi, kiedy sprawdzę to w Krajowym Centrum 
Inwentaryzacji Emisji, ponieważ nie chciałbym jako mini-
ster popełnić jakiegoś błędu. Jeśli pani marszałek pozwoli, 
to przekażemy taką informację. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Na piśmie, tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Paweł Sałek: Tak.)
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze są pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę chętnych.
(Senator Wojciech Piecha: Jeszcze…)
A, pan senator Czerwiński. Proszę.
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polityki, kształtowania tej polityki, wytyczania pew-
nych kierunków. Robimy to m.in. poprzez uchwały. 
I właśnie taki cel ma uchwała, o której projekcie teraz 
debatujemy, czyli uchwała w 25. rocznicę odwołania 
rządu Jana Olszewskiego.

Ja państwu przeczytam treść tej uchwały, jaką za-
akceptowała komisja 9 czerwca na swym posiedzeniu.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w atmosfe-
rze bezkrwawego zamachu stanu, odwołano rząd 
Premiera Jana Olszewskiego – pierwszy gabinet po-
pierany przez Sejm wyłoniony w pierwszych wolnych 
wyborach, które odbyły się w Polsce po zakończeniu 
II wojny światowej.

W ciągu niespełna pół roku swojej działalności 
rząd ten podjął niełatwą próbę naprawy państwa 
i przerwania patologicznych zjawisk zachodzących 
w polskim społeczeństwie i gospodarce. Zahamował 
rabunkową, złodziejską prywatyzację. Zredukował 
narastający deficyt finansów publicznych, druk 
pustych pieniędzy będący skutkiem tzw. planu 
Balcerowicza. Odsunął od władzy sowiecką agenturę 
umieszczoną w instytucjach państwowych. Wywołał 
tym silny opór środowisk okrągłostołowych i ich dą-
żenie do obalenia gabinetu.

Jako pierwszy podjął działania mające na celu in-
tegrację Polski z NATO, doprowadził do podpisania 
porozumienia o wyprowadzeniu wojsk radzieckich 
z naszego kraju. Efektem był konflikt z ówczesnym 
Prezydentem Lechem Wałęsą, który w ramach tzw. 
NATO-bis forsował pomysł przekształcenia, opusz-
czanych przez rosyjskich żołnierzy, baz wojskowych 
na terenie Polski w eksterytorialne siedziby spółek 
polsko-rosyjskich i tym samym pozostawienie w gra-
nicach Polski ekspozytury rosyjskich służb specjal-
nych.

Akcja odwołania rządu Jana Olszewskiego rozpo-
częła się już w maju 1992 r. Brały w niej udział ugru-
powania, środowiska i osoby będące beneficjentami 
umowy okrągłostołowej: postkomuniści oraz część 
nowej, kontrolowanej przez służby specjalne, pseu-
doelity III Rzeczypospolitej. Bezpośrednim pretek-
stem do odwołania stało się wykonanie przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza 
uchwały Sejmu zobowiązującej do przedstawienia 
pełnej informacji na temat wysokich urzędników 
państwowych, posłów i senatorów będących współ-
pracownikami UB i SB w latach 1945–1990. Koalicji 
strachu donosicieli, powstałej wtedy w Sejmie, pa-
tronował Prezydent Lech Wałęsa – TW Bolek. To 
w jego gabinecie uzgadniano szczegóły antyrządowej 
akcji, którą potocznie określa się «nocą teczek» albo 
«nocną zmianą».

Pierwsza próba budowy w pełni niepodległego 
i demokratycznego Państwa Polskiego sprzed 25 lat 

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu 
Jana Olszewskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Jerzego Czerwińskiego.

Zawarty jest on w druku nr 522, a sprawozdanie 
w druku nr 522 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie w sprawie uchwały 
w 25 rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego 
– druk nr 522 S.

Wysoka Izbo, zacznijmy od tego, dlaczego to Senat 
ma podjąć taką uchwałę. Dlaczego akurat ta Izba? Bo 
Senat jako jedyny w polskiej państwowości nigdy nie 
był skażony grzechem pierworodnym niewolnych 
wyborów. To Sejm był w trakcie blisko półwiecza ko-
munizmu wybierany, a właściwie wskazywany przez 
komunistycznych przywódców. To Sejm w pierw-
szych wyborach, które niektóre środowiska starają się 
przedstawić jako wolne, w roku 1989, nomen omen 
4 czerwca, został wybrany w tzw. wolnych wyborach. 
W rzeczywistości były to wybory niewolne, bo tylko 
w części można było wybierać wolnych kandydatów 
na wolne mandaty. Senat, jeśli tylko istniał, zawsze 
był wybierany w sposób wolny. Ta Izba nigdy nie 
była skażona tym właśnie grzechem pierworodnym, 
tzn. wskazywaniem kandydatów i niemożliwością ich 
w pełni wolnego wyboru. Senat ma do tego moralne 
prawo, ale ma też moralny obowiązek. Dlaczego? 

Bo Senat oprócz innych funkcji, oprócz innych 
zadań… Jego zadaniem jest niedopuszczenie do wy-
mazania z historii i pamięci społecznej pewnych zda-
rzeń ważnych, momentów przełomowych, które decy-
dowały o tym, co działo się w historii Polski i które 
decydowały o dalszym biegu tej historii. Senat musi 
mieć także na względzie dziejową sprawiedliwość, 
tak aby oddać tym środowiskom, tym postaciom, któ-
re są czasami zapomniane albo celowo przemilczane, 
odpowiedni hołd, mówić o ich zasługach, wydostać je 
z niepamięci i przywrócić publicznej pamięci. Senat 
po prostu ma za zadanie prowadzić odpowiedzialną 
politykę historyczną. Na tej Izbie – oczywiście nie tyl-
ko na tej Izbie – spoczywa obowiązek prowadzenia tej 
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) i taką uchwałę uchwalić. A to, że ona jest, mówiąc 
najdelikatniej, rzeczywista… Mówi o rzeczywistości, 
ale mówi o tej rzeczywistości bez osłaniania, bez 
ogródek, mówi prostym tekstem. I według mnie jest 
to jej zaleta, dlatego że ona jest skierowana także do 
tych osób, które ani historią, ani polityką się nie zaj-
mują. My, tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy 
odpowiedzialni za to, żeby przekazywać i umacniać 
tę wersję historii, która była naprawdę, odkłamywać 
tę historię, przywracać pamięci te fakty, które się 
zdarzyły i które miały wpływ na losy naszego pań-
stwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcą jest również pan 
senator Jerzy Czerwiński.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Jackowski, proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie byłem na tym posiedzeniu 

komisji. Proszę powiedzieć, dlaczego był taki sprze-
ciw części senatorów, w sumie różnie argumentowa-
ny – przedstawiano różne wnioski – ale generalnie 
sprzeciw wobec tej uchwały, która w moim głębokim 
przekonaniu oddaje prawdę historyczną i hołd pierw-
szemu demokratycznemu rządowi wyłonionemu po 
II wojnie światowej w Polsce. 

Czy mógłby pan jakoś szerzej naświetlić tło tego 
sporu czy tej debaty, czy tej wymiany poglądów na 
posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Sprzeciw raczej był zgodny z podziałami politycz-

nymi, czyli wyrażali go senatorowie, panie i panowie 
senatorowie z Platformy Obywatelskiej, chociaż nie 
wszyscy, tak jak powiedziałem, bo część wstrzymała 
się od głosu. Myślę, że on wynika z pewnego przy-
jętego – chociaż jak mówię, to jest moje domniema-
nie, bo nie motywowano tego sprzeciwu w trakcie 
posiedzenia komisji – scenariusza, pewnego opisu 
zdarzeń, powiedziałbym, potocznego, który utrwalił 
się w świadomości, a który nie ma wiele wspólnego 

nie poszła na marne. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
dziękuje Premierowi Janowi Olszewskiemu za nie-
złomną postawę w tamtych przełomowych dniach. 
Dziś możemy godnie odpowiedzieć na zadane wów-
czas przez niego pytanie: «Czyja będzie Polska?».

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Tyle tekst. Proszę państwa, teraz kilka słów na 
temat tego, jak przebiegały prace w komisji. Powiem 
szczerze: to posiedzenie komisji nie było zbyt burzli-
we jak na tematykę, którą podejmuje ta uchwała. Głos 
zabierali: pani senator Barbara Zdrojewska, która 
zanegowała w całości projekt tej uchwały i złożyła 
wniosek o odrzucenie tekstu w całości; pan sena-
tor Jan Filip Libicki, który miał wątpliwości co do 
spójności tekstu i podtrzymał wniosek o odrzucenie; 
pan senator Jan Żaryn, który z kolei uważał, że tekst 
powinien zostać przyjęty bez poprawek i złożył odpo-
wiedni wniosek; pan senator Krystian Probierz, pan 
przewodniczący komisji, senator Stanisław Gogacz. 
Były drobne niejasności związane z brzmieniem tek-
stu i związane z tym pytania. Pan Leszek Piechota 
złożył ciekawą propozycję, aby oprócz… Właściwie 
zaproponował, aby zamiast tej uchwały zorganizo-
wać konferencję, która by się zajęła tą problematyką. 
Głos zabrali również pan senator Aleksander Pociej, 
pan senator Michał Potoczny i pan senator Piotr 
Zientarski, który, przychylając się do wniosku o wy-
cofanie projektu, ocenił, że tę historię należy zostawić 
historykom i że Senat na ten temat nie powinien się 
wypowiadać.

Wniosek o odrzucenie projektu został odrzucony 
w głosowaniu. Za wnioskiem o przyjęcie projektu 
głosowało 6 senatorów, 4 było przeciw, a 1 senator 
wstrzymał się od głosu.

Chciałbym jeszcze tylko dodać przed dysku-
sją, która się rozpocznie, że ten tekst… To znaczy 
przynajmniej starałem się, pisząc ten tekst, aby jego 
treść zawierała jak najwięcej faktów, a jak najmniej 
ocen, wypowiedzi ocennych, które mogłyby służyć 
właśnie do podważenia tego tekstu. Prosiłbym, aby 
w dyskusji, jeśli taka się tutaj rozpocznie, odnosić 
się właśnie do faktów, do tej historii i aby pamiętać 
o jednej kwestii, bardzo ważnej. Ta 25. rocznica już 
co prawda minęła, ale jesteśmy jeszcze jakby w trak-
cie, no, pamiętania o niej i mamy szansę na to, żeby 
do tych faktów, które 25 lat temu rozgrywały się na 
polskiej scenie politycznej, po prostu się odnieść tu, 
w parlamencie i jednoznacznie je ocenić. Następnej 
okazji nie będziemy mieli, następna okazja będzie za 
25 lat. Życzę państwu jak najlepiej – sobie też – ale 
raczej to nie my będziemy się do tego ustosunkowy-
wać. Uważam, że Senat powinien tą kwestią się zająć 
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(senator J. Czerwiński) naród suweren, albo odchodzący stary układ, który 
jeszcze był przy władzy i który nie miał tak naprawdę 
moralnego prawa, żeby rządzić w Polsce, nie miał 
legitymacji demokratycznej, zamiast narodu wybrano 
ten układ. Zdradzono wtedy suwerena, zdradzono 
naród. To jakaż to jest wolność, jakież to są prawa 
obywatelskie, jeśli rządzący, a wtedy efektywnie rzą-
dzącymi, faktycznie rządzącymi byli ci właśnie z sze-
fostwa Solidarności – nie chcę wymieniać nazwisk 
– zdradzili naród, jego prawa, właśnie podstawowe 
prawo do wolnych wyborów, zakwestionowali prak-
tycznie wynik tych wyborów i doprowadzili do tego, 
że w drugiej turze te miejsca z listy krajowej zostały 
rozpisane po okręgach i zostały jakby obsadzone, 
praktycznie rzecz biorąc, z klucza przez wszystkich 
polityków z obozu dotychczasowej władzy, czyli 
PZPR-ZSL-SD?

A z kolei Senat, co ciekawe – jak mówię, to 
w pewnym sensie odróżnia nasze izby – też uczcił 
4 czerwca, ale uczcił w inny sposób, a mianowicie 
rok 2014, w którym była rocznica dwudziestopięcio-
lecia wyborów z 1989 r., ogłosił Rokiem Odrodzenia 
Senatu w Polsce – co się zgadza z faktami historycz-
nymi. Zupełnie inna jest wymowa 2 świąt: tutaj jest 
święto, które faktycznie nie powinno istnieć, bo ono 
jest antyświętem, jeśli się głębiej je rozpatrzy, a tutaj 
Senat zgodnie z prawdą historyczną stwierdził wtedy, 
w 2014 r., że rzeczywiście przed 25 laty miało miejsce 
odrodzenie Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Otwieram dyskusję.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Jerzego 

Wcisłę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rzą-

du Jana Olszewskiego jest logiczny i nielogiczny 
zarazem. Logiczny, bo zgodnie ze słynną doktry-
ną Georgesa Dantona, że rewolucja zżera własne 
dzieci, PiS właśnie wchodzi na ten etap rewolucji. 
Przypomnę, że Georges Danton owo słynne zdanie 
powiedział na tym etapie rewolucji francuskiej, gdy 
Francją targał terror Robespierre’a. Logiczność sy-
tuacji polega na tym, że PiS, wyczerpując zapasy 
w postaci polowania na komunistów i donosicieli 
z okresu PRL, zaczyna wyszukiwać wrogów wśród 
tych, z którymi wielu dzisiejszych senatorów PiS ów 
komunizm obalało. Dodam, że zgodnie z inną zasa-

z faktycznymi zdarzeniami mającymi miejsce, hi-
storycznymi. I bardzo trudno jest „odkleić się” od 
takich poglądów, bo one są związane także z pewną 
postawą polityczną, także z dzisiejszym działaniem, 
z dzisiejszymi poglądami, z dzisiejszym zapatrywa-
niem się na rzeczywistość. Czyli ta ocena historii jest 
jeszcze na tyle świeża, że wpływa na politykę bieżą-
cą i wpływa także na postawę danej osoby w wielu 
kwestiach zawisłych w naszej Izbie. I efekt jest taki, 
że to burzy pewnego rodzaju gmach zbudowany po 
części, niestety, na fałszu. Jest to więc też jakby nasz 
obowiązek, abyśmy po prostu tę historię odkłamywa-
li, nie tylko w stosunku do przeciętnego obywatela, 
jak widać, ale także do polityków.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze jedno.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Dziękuję panu senatorowi za to wyjaśnienie. 

A rozwijając tę treść, zapytam, czy to też nie jest 
przypadkiem pokłosie tego, że datę 4 czerwca pró-
buje się zarezerwować tylko i wyłącznie dla wyda-
rzeń z 1989 r., czyli częściowo wolnych wyborów, 
no, w pełni demokratycznych do naszej Izby, która 
została przywrócona, ale w przypadku Sejmu kon-
traktowych, o czym należy też pamiętać.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak, rzeczywiście tak jest, jak pan senator tu 

wspomniał. Nawet… To też ciekawe, bo o tym 
szersza opinia publiczna jakby nie wie. Mianowicie 
Sejm w 2013 r. ustanowił dzień 4 czerwca Dniem 
Wolności i Praw Obywatelskich w odniesieniu do 
właśnie tych wyborów kontraktowych. Ale jakież 
to były wolności obywatelskie, jeśli z jednej strony 
narodowi, suwerenowi dano możliwość wybierania, 
i to w sposób ograniczony, bo w przypadku Senatu 
wolny, a w przypadku Sejmu jednak ograniczony, nie 
w pełni wolny, a jednocześnie, o czym się zapomina, 
w momencie, kiedy wybory dały wynik niekorzystny 
dla strony wtedy rządzącej, czyli dla układu PZPR-
ZSL-SD i afiliantów, jeśli chodzi o kwestię wybo-
rów z listy krajowej, w trakcie wyborów zmieniono 
ordynację? A zrobiła to Rada Państwa, niestety za 
zgodą wierchuszki Solidarności. W trakcie wybo-
rów zmieniono ordynację po to, żeby, w cudzysłowie 
oczywiście, dotrzymać słowa danego komunistom. 
Ale to oznacza, że wtedy w sytuacji wyboru: albo 
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(senator J. Wcisła) jącą Jana Olszewskiego, premiera Jana Olszewskiego 
– za tę inicjatywę, dzięki której już oczywiście po 
przegłosowaniu będziemy mogli… dzięki której te 
słowa, które są w ostatnim akapicie… Te słowa, któ-
re są w ostatnim akapicie: „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej dziękuje Premierowi Janowi Olszewskiemu 
za niezłomną postawę w tamtych przełomowych 
dniach. Dziś możemy godnie odpowiedzieć na za-
dane wówczas przez niego pytanie: «Czyja będzie 
Polska?»”… Czy też wprost „czyja Polska?”… Zdaje 
się, że nawet takie słowa padły. I to, że tę uchwałę po-
dejmiemy i że znajdzie się oczywiście w „Monitorze 
Polskim”, zostanie to po prostu uwiecznione…

Ale to, co właśnie w tym ostatnim akapicie znaj-
dujemy, te treści, w które się wczytujemy, o tamtych 
przełomowych dniach, to co już było powiedziane… 
Przecież to było tak, że…To było dopiero 3 lata po 
Okrągłym Stole, po tej cezurze, do której wszyscy 
się odwołujemy. Niezależnie, jak traktujemy Okrągły 
Stół jako całość, do tej cezury się wszyscy odwołuje-
my. Równo 3 lata po tym, kiedy Polska, ten organizm 
państwowy nie był jeszcze w pełni wykształcony, 
rząd Jana Olszewskiego przedstawia pewne propozy-
cje, jeżeli chodzi o ułożenie, o zbudowanie porząd-
ku społecznego, porządku politycznego, porządku 
gospodarczego… I w tym momencie – a dzieje się 
to w pierwszej demokratycznej kadencji Sejmu, ten 
czas jest bardzo, że tak się wyrażę, młody, to jest 
dopiero początek tych działań – właśnie rząd Jana 
Olszewskiego jako pierwszy daje sygnały co do 
tego, w jakim kierunku Polska powinna się rozwi-
jać. Oczywiście te sygnały mówiące o tym, że jest 
sprzeciw przeciwko patologicznej prywatyzacji, zło-
dziejskiej prywatyzacji… Przecież pamiętamy wciąż, 
nasze pokolenie pamięta, kiedy wmawiano nam cały 
czas, że majątek państwowy to jest majątek z definicji 
zły, majątek, który nie przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego, że najlepszy rozwój to jest na bazie 
majątku prywatnego. I najlepsze przedsiębiorstwa, 
najlepsze zakłady były wtedy sprzedawane. Gdyby 
ktoś pomyślał, że ci, którzy przejmowali majątek 
Skarbu Państwa, to były tylko podmioty prywatne, 
toby się grubo mylił, bo ciąg tych prywatyzacji, co 
prawda już po rządzie Olszewskiego, doprowadził 
również do tego, że nawet podmioty państwowe przej-
mowały nasze podmioty państwowe. Stało się tak 
chociażby z Telekomunikacją Polską SA, kiedy nagle 
prywatyzacja polegała na tym, że Telekomunikację 
Polską przejął France Télécom. France Télécom, któ-
rego udziały w całości były państwa francuskiego.

Rząd Jana Olszewskiego bronił gospodarki przed 
właśnie taką prywatyzacją. Pamiętamy Stocznię 
Szczecińską. Wierzymy bardzo mocno, że uda się tę 
stocznię uratować po tym, co zrobiła poprzednia ko-
alicja, kiedy ta stocznia została doprowadzona prawie 
do ruiny. Teraz jest próba odbudowy. Ale rząd Jana 

dą, lapidarnie ujmowaną w słowa „Łapać złodzieja”, 
szczególną gorliwość w wyszukiwaniu tych wrogów 
dostrzegamy wśród tych, którzy żadnych zasług 
w obalaniu komunizmu nie mają.

Ale wróćmy do rewolucji zżerającej własne dzieci. 
Zgodnie z logiką dziejów czekam na moment, w któ-
rym liderzy PiS będą musieli zacząć zżerać własnych 
członków, bo zabraknie im propagandowego paliwa 
do budowania atmosfery oczyszczania Polski z wro-
gów. Myślę, że długo czekać na ten etap nie będziemy 
musieli.

I druga część. Projekt jest nielogiczny, bo opie-
wa upadek rządu i jego przyczynę, chociaż Prawo 
i Sprawiedliwość samo ma ogromne zasługi w ukry-
waniu przyczyny tegoż upadku. W projekcie uchwały 
jest zapisane, że jedną z zasług rządu Olszewskiego 
było przygotowanie przez ówczesnego ministra spraw 
wewnętrznych Antoniego Macierewicza – cytuję – 
pełnej listy urzędników państwowych, posłów i se-
natorów będących współpracownikami UB i SB w la-
tach 1945–1990. Projektowana uchwała jednoznacznie 
stwierdza, że – znowu cytuję – koalicja strachu dono-
sicieli, którzy znaleźli się na liście, doprowadziła do 
bezkrwawego zamachu stanu. Jeśli uznać tę diagnozę 
za prawdziwą, to przypominam, że do owej koalicji 
strachu musimy dopisać świętej pamięci prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudę oraz 
premierów Jarosława Kaczyńskiego i Beatę Szydło – 
bo przecież mogli tę listę ujawnić, a tego nie zrobili.

I szczerze mówię, że chciałbym, aby ta lista została 
ujawniona, bo czuję, że tak jak 25 lat temu obaliła 
rządy Olszewskiego, tak teraz obaliłaby rząd Beaty 
Szydło.

Dlatego składam wniosek o wpisanie do projektu 
uchwały, po słowach „TW Bolek”, zdania: „Kolejni 
przedstawiciele władz RP wpisali się w koalicję stra-
chu, w tym prezydenci Lech Kaczyński i Andrzej 
Duda oraz premierzy Jarosław Kaczyński i Beata 
Szydło”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Gogacz: Ja, tak?)
Tak, tak. Proszę, proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym przede wszystkim podziękować panu 

senatorowi Jerzemu Czerwińskiemu za tę inicjatywę, 
za to, że podjął tę inicjatywę upamiętniającą 25 lat od 
czasu obalenia rządu Jana Olszewskiego, upamiętnia-
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(senator S. Gogacz) organizował tego. Ludzie, obywatele spontanicznie 
łączyli się w grupy i wysyłali sygnały, że bronią rządu 
Jana Olszewskiego. Ten ruch przerodził się w Ruch 
dla Rzeczypospolitej, w partię polityczną, a następnie 
w Ruch Odbudowy Polski. Tak że to, że dzisiaj przy-
pominamy o tym, że minęło już 25 lat, to jest bardzo 
dobra decyzja. Jestem przekonany, że Sejm in gremio, 
jako całość, podejmie tę uchwałę. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Senat.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Senat.
(Senator Stanisław Gogacz: Senat.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze senator Jan Maria Jackowski. 

Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym się przyłączyć do podziękowania, 

które złożył przed chwilą pan senator Gogacz, dla 
pana senatora Czerwińskiego za podjęcie tej inicja-
tywy, która może nie mieści się dokładnie w dniu 
4 czerwca, a więc w dniu 25. rocznicy obalenia rządu 
Jana Olszewskiego, niemniej jednak, właśnie z tych 
racji, o których mówił pan senator Czerwiński, uza-
sadniając ten projekt, ta uchwała jest jak najbardziej 
potrzebna.

Sądzę, że to, jakie to były czasy… Film Jacka 
Kurskiego i Piotra Semki pt. „Nocna zmiana” oddaje 
koloryt tamtych… no, w sumie ponurych wydarzeń 
z naszej najnowszej historii Polski. Padają tam kon-
kretne kwestie. Widać, jak przebiegał mechanizm 
obalenia rządu, co oczywiście daje dużo do myślenia.

Na początku marca 1992 r., a więc 3 miesiące 
przed tymi wydarzeniami, w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych zostało sporządzone opracowanie 
zatytułowane „Wewnętrzne zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa”, przeznaczone dla najwyższych władz. 
W konkluzji napisano m.in.: „rozpoczęcie prac we-
ryfikacyjnych oraz pierwsze ich sukcesy zmobilizują 
pewne najbardziej zagrożone środowiska do działań 
obliczonych na sparaliżowanie rządu lub rzeczywi-
ste jego obalenie”. Koniec cytatu. Tak więc premier 
Jan Olszewski zdawał sobie doskonale sprawę, czym 
ryzykował, ale swoją misję przywracania atrybutów 
niepodległego państwa traktował poważnie i postano-
wił konsekwentnie przeciwstawiać się patologicznym 
stosunkom w państwie. Na początku urzędowania 
opracowano raport o stanie państwa znacznie od-
biegający od optymistycznego opracowania ekipy 
Jana Krzysztofa Bieleckiego, a więc poprzedniego 
premiera, przed Janem Olszewskim. Aparat rządowy 

Olszewskiego obronił przed próbą zrujnowania tej 
stoczni już wtedy. Ale, jeśli spojrzeć bliżej, mamy 
Świdnik, WSK Świdnik. Przecież jakąż odwagą mu-
siał się wtedy wykazać rząd Jana Olszewskiego, jako 
młode państwo, podmiot prawa międzynarodowego, 
który, jeżeli chodzi o nowy ustrój, chce się pokazać 
w świecie… I nagle się okazuje się, że istnieje em-
bargo na dostawy śmigłowców, helikopterów z WSK 
Świdnik do Birmy. Rząd Jana Olszewskiego obchodzi 
to embargo i sprzedaje te śmigłowce. I dzięki temu 
WSK Świdnik… Teraz to prowadzi inny podmiot, ale 
wtedy WSK Świdnik zostało obronione. I mieszkańcy 
Świdnika oczywiście do tej pory o tym pamiętają.

Jeżeli chodzi o kierunki polityczne… Mamy 
NATO i mamy Unię Europejską. Wtedy, w roku 1992, 
wcale nie było tak dużo osób, osób prawnych czy 
osób fizycznych, do tego, żeby podnosić taką sprawę, 
że wyznaczamy kierunek dla Polski jako państwa, 
które będzie członkiem NATO i członkiem Unii 
Europejskiej. Rząd Jana Olszewskiego był pierwszy. 
Ci, którzy teraz tak mocno krzyczą, wtedy byli nawet 
przeciwni.

I jest jeszcze lustracja i dekomunizacja. Proszę 
państwa, było czymś oczywistym – czy to patrząc 
historycznie, czy to patrząc poprzez analogię z in-
nymi państwami, które również wychodziły z bloku 
komunistycznego – że Polska powinna przejść ten 
proces. Działania zmierzające do przeprowadzenia 
dekomunizacji i lustracji oczywiście były zasadne, 
z tym że być może było za mało czasu, żeby jesz-
cze lepiej przygotować wykonanie tej uchwały, ale 
rząd Jana Olszewskiego nie żadnej miał możliwości 
manewru, żeby nie wykonać uchwały podjętej przez 
Sejm. Sejm podjął uchwałę, a rząd musiał tę uchwałę 
wykonać.

O tym, jak trudny był to czas, już powiedziałem 
na początku, ale proszę zwrócić uwagę: rok 1992 – 
obalenie rządu Jana Olszewskiego, a w roku 1993, po 
obaleniu rządu Jana Olszewskiego, nagle się okazało, 
że w Polsce, w wyniku przyspieszonych wyborów 
parlamentarnych w 1993 r., żadna partia prawicowa 
nie weszła do Sejmu. No, żadna partia… Jedynie KPN 
wszedł wtedy do Sejmu, a wszystkie partie prawicowe 
zostały poza Sejmem, tak że istniało bardzo duże 
ryzyko, że jednak to, o czym zdecydowaliśmy po 
1989 r., zostanie zaprzepaszczone, a wybory w 1993 r. 
mogły być tego dowodem. Dopiero w roku 1997, kie-
dy powstał AWS, w jakiś sposób odwróciły się te 
trendy.

Proszę państwa, po obaleniu rządu Jana 
Olszewskiego powstał ogromny ruch społeczny zorga-
nizowany w klubach obrony rządu Jana Olszewskiego. 
Ten ruch społeczny to była inicjatywa oddolna. Tego 
nikt nie narzucał, nikt z Warszawy nie jeździł i nie 
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(senator J.M. Jackowski) lepszono stosunki z Białorusią i zacieśniono Trójkąt 
Wyszehradzki.

Jednak to, o czym może mniej się mówi przy okazji 
misji rządu Jana Olszewskiego, to była różnica poglą-
dów na temat stosunków między Polską a Rosją Jana 
Olszewskiego i ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, 
która miała swoją historię. Po raz pierwszy wyraźnie się 
ujawniła, choć niepublicznie, podczas puczu Janajewa 
w Moskwie w sierpniu 1991 r. Wówczas okazało się, że 
inną wizję prezentuje prezydent, a inną wizję – jego ów-
czesny doradca Jan Olszewski. Ta różnica zdań przybra-
ła bardziej wyraźny charakter przy okazji osławionego 
art. 7 traktatu polsko-rosyjskiego, ponieważ ten punkt 
umożliwiał sprecyzowanie tego, na czym polegają ro-
syjskie interesy czy raczej interesy ponadnarodowej or-
ganizacji handlowej, którą w jakimś sensie organizował 
KGB i inne służby specjalne. Zobowiązani traktatem 
do wycofania swoich wojsk Rosjanie chcieli pozostawić 
nad Wisłą finansowe i wywiadowcze aktywa w postaci 
pozostających de facto poza polską kontrolą baz wojsko-
wych przekształconych w joint venture, co zalegalizo-
wałoby ich obecność na stałe. Dopiero weto premiera, 
zawarte w słynnym szyfrogramie, i groźba wielkiego 
skandalu w ostatniej chwili zmusiły prezydenta Lecha 
Wałęsę do sprzeciwienia się Rosjanom. Warto dodać, 
że lotniska, garnizony i poligony zajmowane przez sta-
cjonujące w Polsce wojsko rosyjskie, były wykorzysty-
wane do przerzutu towarów między Rosją a Europą 
Zachodnią, umożliwiały staremu, wywodzącemu się 
jeszcze ze Związku Radzieckiego, establishmentowi, 
który miał powiazania z różnymi organizacjami dzia-
łającymi na granicy prawa w innych krajach, ogromne 
operacje finansowo-towarowe.

Wysoka Izbo, gdy został obalony rząd Jana 
Olszewskiego, w nieistniejącym już piśmie „Świat”, 
dzienniku „Świat”, ukazał się charakterystyczny 
tytuł, który jest najlepsza puentą tego, co się stało 
4 czerwca, a właściwie 4 i 5 czerwca. Tytuł tego arty-
kułu brzmiał: „Olszewski odchodzi – agenci pozosta-
ją”. I to była puenta tej sytuacji, która miała miejsce. 
Tak że warto o tym pamiętać w kontekście naszych 
dyskusji o najnowszej historii Polski. Warto również 
pamiętać o dorobku rządu Jana Olszewskiego, który 
był niemały, a który to rząd w powszechnej opinii 
jest przedstawiany jako rząd słaby, nieudolny i bez 
własnych koncepcji. Dlatego tym bardziej dziękuję 
panu senatorowi Czerwińskiemu za przypomnienie 
tych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Wpisuje 
się to w dyskusję na temat politycznej poprawno-
ści w interpretowaniu najnowszej historii, która jest 
zideologizowana i która jest przedstawiana według 
pewnych kalek, schematów mających nas przekonać 
do tej wizji, wizji jako jedynie słusznej, którą pre-
zentują środowiska związane z tzw. obozem postępu 
i demokracji. Tym większa chwała panu senatorowi. 
Dziękuję.

był w rozsypce, a stan finansowy państwa beznadziej-
ny. Rządzący z ekipy Jana Krzysztofa Bieleckiego 
spowodowali zapaść kasy publicznej. Nastąpił nie-
kontrolowany wzrost deficytu budżetowego, co już 
we wrześniu 1991 r. doprowadziło do zerwania przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy współpracy 
z Polską. Kluczowe resorty takie jak telewizja, która 
wtedy była jeszcze Radiokomitetem, a szczególnie 
Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych były poza kontrolą pierwszego 
demokratycznie wyłonionego rządu polskiego.

Leszek Miller, ówczesny sekretarz generalny 
SdRP, mówił w styczniu 1992 r. w wywiadzie dla 
„Trybuny”, cytuję: „Wielu myśli, że kupili sobie mil-
czenie i że ich tajemnice spoczywają w archiwach 
MSW. Ale być może nie wszystko znajduje się na 
Rakowieckiej” – koniec cytatu. Dał tym samym do 
zrozumienia ekipie Jana Olszewskiego, że funkcjo-
nariusze byłego PZPR mają w swoich rękach wiele 
kompromitujących materiałów i mogą swobodnie 
szantażować ówczesne elity polityczne. Być może 
przez grzeczność nie dodał, że materiały są również 
w innych krajach, co mu niemiło przypomniano, 
ujawniając w Moskwie to, że PZPR była finansowa-
na przez KPZR, choć zapewniano, że dokumenty 
dotyczące bratnich partii zostały zniszczone.

W kraju nadal – mówię o 1992 r. – stały wojska 
ościennego mocarstwa, a ich dowódca mógł bezkarnie 
obrażać społeczeństwo i rząd państwa, na którego 
terenie przebywał ze swoją armią pilnującą rosyjskich 
interesów.

Blisko półroczne działania rządu Olszewskiego 
doprowadziły do uporządkowania polityki finansowej 
państwa i wyraźnego wzrostu produkcji oraz prze-
łamania dobijającej gospodarkę recesji. Opracowano 
projekt rozsądnego budżetu, który uzyskał pozytyw-
ne oceny Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
Według raportu Narodowego Banku Polskiego z koń-
ca czerwca 1992 r. po raz pierwszy od wielu lat Polska 
w obrotach z zagranicą miała dodatnie saldo obrotów 
bieżących bilansu płatniczego państwa.

Według badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej 
z czerwca 1992 r. rząd Olszewskiego najwięcej zrobił 
dla kraju pod względem dbania o siłę wojska i obron-
ność kraju, walki z recesją, polityki wobec rolnictwa, 
polityki wobec przedsiębiorstw państwowych, walki 
z aferami gospodarczymi oraz walki z przestępczo-
ścią kryminalną. Uporządkowanie budżetu i dyscy-
plina finansów pozwoliły na wprowadzenie podwyżki 
dla sfery budżetowej latem 1992 r. Podpisano 2 waż-
ne umowy międzynarodowe – z Fiatem i General 
Motors. Jednocześnie rozpoczęto prace nad refor-
mą administracji centralnej. W polityce międzyna-
rodowej podpisano traktaty z Rosją i Ukrainą, po-
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to i tak to wszystko, ten cały brud, który jest pod 
powierzchnią, będzie wychodzić.

Gdyby wtedy, u zarania III Rzeczypospolitej, 
przeprowadzono działania, które miałyby służyć 
suwerenności państwa i sile państwa, nie byłoby 
tych problemów, które się ciągną do dzisiaj. I nie-
stety z wielkim ubolewaniem należy stwierdzić, że 
to, co stało się w noc czerwcową, 4 czerwca, to był 
spisek właśnie tych sił, które w sposób bardziej lub 
mniej świadomy dążyły do tego, żeby Polska nie była 
suwerennym państwem. Dlatego bardzo dziękuję za 
przygotowanie tej uchwały.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też rozpocznę od podziękowań, Panie Senatorze. 

To bardzo dobrze, że możemy pocelebrować, choć 
w tak małym składzie, szczególnie po stronie opozy-
cji, te wydarzenia, które miały miejsce 25 lat temu. 
Bo 25 lat to dobry dystans, żeby zastanowić się, co 
takiego się działo wówczas, a szczególnie w latach 
1989–1992, z tym apogeum, jakim była nocna zmiana. 
A działo się, rzecz jasna, bardzo wiele i nie sposób 
w kilka minut o tym opowiedzieć.

Bez wątpienia można powiedzieć, że to jest czas, 
w którym suwerenny naród z jednej strony próbował 
wydobyć się z kleszczy, jakie stworzone zostały przez 
powstanie Polski komunistycznej… I te wydobywa-
nia się toczyły się co najmniej od przywoływanego 
aktu porozumienia Okrągłego Stołu, przez niezwykłe 
niewątpliwie, bo nieplanowane w takim kształcie, jak 
naprawdę one wyszły, wybory 4 czerwca 1989 r., po-
tem w akcie sprzeciwu wobec faktu, że rząd Tadeusza 
Mazowieckiego, który mógł być pionierem, stał się 
po kilku miesiącach epigonem… czyli to, co zosta-
ło nazwane walką o w gruncie rzeczy rozpoznanie 
granic suwerenności narodu polskiego, w sytuacji 
rozbicia, już nie tylko potencjalnie, partii komuni-
stycznej, lecz także obozu państw socjalistycznych 
na terenie Europy Środkowej, powstania po wyborach 
parlamentarnych pierwszych suwerennych państw, 
a więc takich, o których możemy mówić, że wynik 
przeprowadzonych w nich wyborów był emanacją na-
rodowego dyktatu wobec komunistycznej przeszłości, 
i powstania rządu Olszewskiego, który także szedł 
w kierunku usuwerenniania się narodu.

Jednocześnie w odniesieniu do tego samego czasu, 
do lat 1989–1992, możemy mówić o drugiej fali, która 
równocześnie tworzyła fakty i, jak się okazało, była 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Robert Gaweł. Proszę bardzo.

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja także pragnę podziękować panu senatorowi 

Czerwińskiemu za tę uchwałę. Jest ona ważna nie 
tylko z punktu widzenia historii Polski, historii naj-
nowszej. Jest też dla nas nauką, z której powinniśmy 
wyciągać wnioski. Nie mogę się zgodzić z tym, co 
powiedział tutaj pan senator Wcisła, że PiS dąży do 
tego, żeby zżerać własne dzieci, ponieważ prowadzi 
rewolucję, oraz z tym, że Prawo i Sprawiedliwość 
szuka wrogów. My nie szukamy wrogów. Ta uchwała 
ma jeden główny cel – my chcemy oddać hołd i po-
dziękować rządowi premiera Olszewskiego za to, że 
był suwerennym rządem Rzeczypospolitej. Bo takim 
on był od samego początku do końca. Patrząc na dzia-
łania tego rządu – do niektórych można podchodzić 
krytycznie, do niektórych bardziej pozytywnie – 
można… To, co się stało w wyniku działań premiera 
Olszewskiego, a także w wyniku początków przepro-
wadzania uchwały lustracyjnej, pokazuje nam, jakie 
siły w Polsce po 1989 r. miały ogromy, przemożny 
wpływ na funkcjonowanie państwa. Było to bardzo 
dziwne powiązanie różnych sił, które tworzyły taki 
aglomerat. Byli to i politycy, i świat biznesu, ale, nie-
stety, świat mafijny, bo tak należy nazwać tych, któ-
rzy robili interesy na uwłaszczeniu się w pierwszym 
okresie demontażu polskiej gospodarki.

Z przykrością musimy stwierdzić, że próba pod-
pisania, o czym mówił senator Jackowski, umowy 
między Polską a Rosją na zagospodarowanie baz po-
sowieckich na pewno wywołała ogromny niepokój 
właśnie wśród tych środowisk. I oczywiście wnio-
sek Korwin-Mikkego związany z przeprowadze-
niem przez ministra spraw wewnętrznych uchwały 
lustracyjnej miał wpływ na to zamieszanie, które 
powstało i którego wynikiem była nocna zmiana. Ale 
wniosek został złożony 28 maja. A 27 maja wpłynął 
do Sejmu, do marszałka Sejmu wniosek prezyden-
ta Lecha Wałęsy o odwołanie rządu. Po jego wizy-
cie w Moskwie. Czy na tej sali trzeba dalej tłuma-
czyć państwu, co mogło wywoływać ten niepokój? 
Powtarzam więc: rząd Jana Olszewskiego był suwe-
rennym rządem Rzeczypospolitej. I dlatego dzisiaj, 
z perspektywy 25 lat, należy się, aby – jak powiedział 
senator Czerwiński – suwerenny Senat oddał cześć 
temu rządowi.

I nie może być tak, żeby powtarzać jak mantrę 
to, co mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski, że 
historię należy zostawić historykom. Bo jeżeli nie 
potrafimy posprzątać własnego domu przez tyle lat, 
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(senator J. Żaryn) dużo szerszego projektu, który tkwił u zarania tegoż 
rządu. Ten projekt polegał na tym, że zamiast zmowy 
elit jest suwerenność. Co znaczyła w tym przypad-
ku zmowa elit, którą rozpoznawaliśmy na bieżąco 
w czerwcu 1992 r.? Ano to, że już na zawsze tylko eli-
ty miały mieć prawo dostępu do prawdy o PRL, a rząd 
Olszewskiego z panem Antonim Macierewiczem, de-
cydując się na wykonanie uchwały, de facto odblo-
kowywał tę wiedzę i z wiedzy ukrytej – ale nie dla 
wszystkich tajemnej – czynił wiedzę powszechną. 
Jednym z warunków suwerenności jest to, żeby wie-
dza dostępna dla elit stawała się powszechna. A te 
elity miały za zadanie trwać w zmowie. Bez wątpienia 
można powiedzieć, że ten kontrakt, który nazywamy 
też często zmową, miał w gruncie rzeczy prowadzić 
do podległości narodu wynikającej z tego szantażu, 
który jeszcze w 1989 r. odgrywał pewną rolę, a który 
to szantaż w 1992 r. już nie mógł wypełnić tej funkcji. 
Ten szantaż polegał na tym, że w 1989 r. była jesz-
cze obawa, jak się potoczą losy Europy Środkowo-
Wschodniej. Była obawa o powtórne wejście, zgod-
nie z doktryną Breżniewa, wojsk sowieckich. Ale 
w 1992 r. już tej obawy dawno nie było. Trzeba było 
w związku z tym znaleźć inny sposób na naród polski, 
tak żeby nie wybijał się on na niepodległość. Jakże 
ważne było ukrycie rzeczywistości dotyczącej za-
równo PRL, jak i struktur PRL, które przeszły do 
tego tzw. demokratycznego państwa i osadziły się 
w gospodarce poprzez różne działania poszczegól-
nych sektorów ówczesnego państwa. Osadziły się 
praktycznie wszędzie, ale to gospodarka okazała się 
niewątpliwie najbardziej czułym miejscem tychże elit 
postkomunistycznych, będących już w sojuszu z czę-
ścią elit Solidarności, które postanowiły skorzystać 
z tego pomysłu Pożogi, Urbana i Cioska.

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

To jest w związku z tym niewątpliwie – i to wi-
dać także w tej uchwale – opowieść o walce dobra 
ze złem. I to jest oczywiście budowanie dobrej, 
pozytywnej mitologii. Wszyscy żyjemy w mitach, 
wszystkie narody żyją w mitach, a ten mit – dobry, na 
prawdzie osadzony mit o rządzie Jana Olszewskiego – 
powinniśmy budować, dlatego że to jest jednocześnie 
mit o prawie Polaków do niepodległości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Pęk, bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Kiedy dokonywały się te wydarzenia, o których 

dzisiaj mówimy, ja byłem jeszcze stosunkowo mło-

silniejsza. To jest ta fala, którą, można tak powie-
dzieć, wykreowała strona komunistyczna w latach 
1988–1989, przygotowując się do Okrągłego Stołu 
i mając bez wątpienia więcej umiejętności i argu-
mentów niż strona solidarnościowa. Chodzi o moż-
liwości przygotowania się do aktu, który możemy 
nazwać dzieleniem się władzą czy raczej dzieleniem 
się odpowiedzialnością za destrukcję państwa przy 
jednoczesnym jak najdłuższym pozostaniu u władzy.

Przypomnę, że ta trójka, Urban, Pożoga i Ciosek, 
która operacyjnie przygotowywała rozmowy 
Okrągłego Stołu, przewidywała, że rzeczywiście 
trzeba będzie podzielić się władzą z Solidarnością. 
Zakładała przy tym, że Solidarność nie udźwignie 
kryzysu ekonomicznego i zostanie skompromito-
wana. Wówczas po 4 latach partia wróci do władzy 
politycznej i będzie rządzić jako zalegalizowana for-
macja komunistyczna, mająca legitymację społeczną. 
Do sporządzenia tego kontraktu – było to widać na 
poziomie przygotowań do Okrągłego Stołu, a potem 
w wynikach obrad Okrągłego Stołu – strona komu-
nistyczna ewidentnie się przygotowała poprzez wy-
selekcjonowanie grup ludzi z szeroko pojętego obozu 
Solidarności, które to grupy i konkretne osoby miały 
zasługiwać na miano konstruktywnej opozycji i zre-
alizować plan razem z komunistami.

Efektem tego ciągu zdarzeń, gdzie podmiotowość 
narodu była w ogóle nieobecna, a obecny był kontrakt, 
był moment, kiedy po wyborach 4 czerwca bardzo 
szybko okazało się, że należało zmienić w biegu zasa-
dy wyborcze, żeby ta kontraktowa zmowa Okrągłego 
Stołu mogła się ziścić. Rząd Mazowieckiego posta-
nowił kontynuować układ Okrągłego Stołu, mimo że 
miał wybór, szczególnie po jesieni 1989 r. Pamiętamy 
wszyscy tamtą argumentację. Rząd to kontynuował, 
ponieważ uznawał, że dokumenty podpisane z drugą 
stroną wymagają poszanowania. To tak jakby z nad-
zorcą zewnętrznym, z władzą wynikającą z dominacji 
Związku Sowieckiego podpisywało się kontrakty, 
które byłyby ważniejsze niż suwerenność. A przecież 
było odwrotnie. Kontrakty czasowe podpisywane ze 
względu na sytuację, która była zmienna – w 1989 r. 
nie można było ryzykować rozlewu krwi narodu – 
miały być niszczone, ponieważ wartością nie był 
kontrakt, ale suwerenność i system demokratyczny, 
który miał być gwarantem, że ta suwerenność będzie 
zachowana.

Rząd Olszewskiego był w gruncie rzeczy jedynym 
rządem w tych pierwszych latach, który od początku 
do końca wiedział, że nie ma wyboru, alternatywy. 
Rząd Polski ma stać na straży suwerenności wła-
snego narodu, a uchwała lustracyjna niezależnie od 
tego, czy była właściwie sformułowana przez Janusza 
Korwin-Mikkego, czy nie do końca, stanowiła część 
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(senator M. Pęk) też była cała masa przyzwoitych ludzi, chociażby 
w Polskim Stronnictwie Ludowym, ale ci ludzie też 
później przechodzili różne bolesne doświadczenia, 
odchodzili z tamtego środowiska, każdy gdzieś szukał 
wartości, właśnie tych wartości Solidarności.

Jeszcze raz to podkreślam: dla mnie jako wtedy 
nastolatka, młodego człowieka, Jan Olszewski był ta-
kim symbolem człowieka uczciwego w polityce, czło-
wieka, który za tę uczciwość zapłacił bardzo wysoką 
cenę, bo – nawiązuję do tego, o czym mówił senator 
Żaryn – właśnie za to, że nie pogodził się z filozofią 
tego układu, stracił władzę i już nigdy na tę pozy-
cję polityczną, z której spadł, nie powrócił. Jednak 
zawsze akcentował to, że są sprawy ważniejsze niż 
jakaś koniunktura polityczna i że on tutaj przegrywa 
z podniesioną głową, przegrywa z honorem.

Później na fali właśnie takiej przyzwoitości po-
wstawały różne ruchy społeczne, polityczne, które 
częściowo, w jakimś tam określonym stopniu docho-
dziły do władzy – chociażby Liga Polskich Rodzin 
mocno akcentowała ten ładunek patriotyczny, naro-
dowy, suwerennościowy – ale to zawsze były tylko 
pewne próby wybicia się na suwerenność, a później 
znowu z różnych powodów, choćby z powodu jakiejś 
drogi politycznej przywódców tych ruchów politycz-
nych, nigdy się tego nie udało pociągnąć. I wydaje mi 
się… Wreszcie doszliśmy do tych naszych czasów, do 
obecnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, partii, któ-
ra przecież też bardzo mocno akcentowała te sprawy, 
sprawę uczciwości i sprawę suwerenności polskiego 
państwa, polskiego narodu.

Podsumowując myślę, że my, Polacy, szczególnie 
jesteśmy podatni na te emocje, na te wartości. Myślę, 
że żadna partia w Polsce, żadne środowisko długo nie 
porządzi, jeżeli właśnie o tym fundamencie moral-
nym zapomni. A więc to też jest dla nas taka nauka 
na przyszłość, abyśmy o tych wartościach podstawo-
wych pamiętali. Myślę, że pamiętamy, a życzę sobie, 
żebyśmy pamiętali jak najdłużej. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Tym samym wyczerpaliśmy listę…
(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze pan Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za tę dyskusję.
Chciałbym na koniec, podsumowując może, po-

wiedzieć w ten sposób: my tą uchwałą nie tylko odda-
jemy cześć rządowi Jana Olszewskiego i premierowi 

dym człowiekiem, licealistą, ale właśnie odżyły we 
mnie te wspomnienia i postaram się powiedzieć kilka 
słów o tym, jak ja to wtedy widziałem jako młody 
chłopak, który polityką interesował się trochę bardziej 
niż mój przeciętny rówieśnik, chociażby z tego powo-
du, że mój tato już wtedy aktywnie działał w polityce. 
A jednak było to dość dawno, bo na tamtym etapie nie 
był jeszcze nawet posłem na Sejm. Był wtedy zupełnie 
początkującym politykiem. Z tego okresu, z tych lat 
przejścia ze szkoły podstawowej do liceum pamiętam 
dwa wydarzenia, które się wiązały z dużymi emo-
cjami. W ósmej klasie podstawówki – wtedy akurat 
był rok 1989 – z wielką dumą i zapałem biegaliśmy 
z plakietką Solidarności z ulotkami, angażowaliśmy 
się w wybory razem z naszymi rodzicami, naszymi 
wujkami, z naszymi sąsiadami. Byliśmy po tej, jak 
to się mówi, dobrej stronie mocy, byliśmy jeszcze 
wtedy, jako takie dzieciaki, szalenie z tego dumni. 
No i dokonały się te wybory w 1989 r. i jakoś szybko 
ten czar prysł. I właśnie rząd Jana Olszewskiego ja 
wspominam jako taki rząd, który miał w sobie jakiś 
taki szczególny ładunek moralny.

Mnie się wydaje, że szczególnie postać Jana 
Olszewskiego uosabiała taką elementarną przy-
zwoitość w polityce. I już wtedy, w 1992 r. takie-
mu zwykłemu Polakowi, który jeszcze w 1989 r. tak 
bezgranicznie wierzył w ideę Solidarności, bardzo 
tej elementarnej przyzwoitości w polityce brakowa-
ło, brakowało prawdy, uczciwości, wierności ideom 
Solidarności – również w łonie Solidarności, wśród jej 
ludzi. I to był w sumie wielki dramat Polski odrodzo-
nej po 1989 r., że 3 lata po tych wyborach myśmy sta-
nęli przed takim bardzo drastycznym wydarzeniem, 
takim drastycznym, negatywnym przełomem, jakim 
było obalenie rządu Jana Olszewskiego. I również od 
tamtego czasu Polacy przez wiele, wiele lat czekali 
na rząd, który ze sobą będzie niósł taki silny ładu-
nek przyzwoitości, uczciwości, przywrócenia ideałów 
Solidarności – bo przecież już wtedy również nie 
mogliśmy liczyć na ten wielki symbol, jakim jeszcze 
kilka lat wcześniej był Lech Wałęsa. Ja już nie mó-
wię o ludziach tak świadomych politycznie i histo-
rycznie jak tutaj obecni, ja mówię o takich zwykłych 
Polakach, którzy jednak wierzyli w Lecha Wałęsę, 
bo przecież wtedy większość ludzi w Lecha Wałęsę 
wierzyła. Wierzyła w niego, jakby był ikoną, wierzyła 
w niego jak w papieża. Można powiedzieć, że to były 
takie dwie wielkie postacie, wymieniane przez zwy-
kłych Polaków jednym tchem. I właśnie w 1992 r. to 
już całkiem się posypało, brakło autorytetów, brakło 
tej jedności. No i przecież już rok później rządziła 
koalicja SLD-PSL, a za 3 lata mieliśmy prezydenta 
Kwaśniewskiego, a więc można powiedzieć, że ko-
muna wróciła. Oczywiście w tamtym środowisku 
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(senator J. Czerwiński) dzenia w dniu 27 czerwca rozpatrzyła tenże wniosek 
i wprowadziła w czasie dyskusji poprawki. Poprawki te 
przyjmowaliśmy bardzo koncyliacyjnie. Wprowadzali 
je senatorowie zarówno Platformy Obywatelskiej, 
jak i Prawa i Sprawiedliwości. Ujednolicony tekst 
za chwilę pozwolę sobie przeczytać. Ale zanim to 
nastąpi, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań. 
Obiecuję, że nie będzie dłuższej przemowy ani wy-
kładu historycznego, ale te kilka zdań, wydaje mi się, 
jest potrzebnych.

Otóż upamiętniamy ofiary zbrodni, która miała 
miejsce głównie w 1937 r. na mocy rozkazu władz 
sowieckiego państwa z 11 sierpnia 1937 r. Rozkaz ten, 
jak się w praktyce okazało, spowodował wymordowa-
nie ponad 111 tysięcy Polaków, którzy byli wówczas 
bez swojej woli obywatelami Związku Sowieckiego, 
jednego z najokrutniejszych państw, jakie ludzkość 
potworzyła.

Ta zbrodnia niezwyczajna, ludobójcza uchodziła 
sprawcom na sucho nie tylko przez cały okres trwania 
Związku Sowieckiego – nie było ani siły, ani mobili-
zacji, ani umiejętności, żeby dopominać się o prawdę 
o tamtym ludobójczym czynie – ale także przez dłu-
gie lata naszej Rzeczypospolitej, po 1989 r. także, jak 
możemy sobie to dzisiaj powiedzieć, potworzonej. To 
sformułowanie „potworzyć” to, jak państwo wiedzą, 
piękny neologizm, który Bolesław Leśmian w jednym 
ze swoich wierszy przywołał i który jest często klu-
czem do zrozumienia tego, co nie tylko niedoskonałe, 
ale także w swoim sensie wewnętrznym złe.

I właśnie to zło, tak długo będące zwycięskim, 
trwało praktycznie aż do niedawna. Dopiero prace 
historyków, profesora Iwanowa, doktora Tomasza 
Sommera i kilku innych, prace środowiska nauko-
wego, które tutaj także często przywołujemy, czyli 
Instytutu Pamięci Narodowej, powoli, powoli wydo-
stawały z tego niebytu i totalnej niepamięci prawdę 
o zbrodni ludobójczej, w wyniku której zamordowano 
ponad 111 tysięcy Polaków.

Ta prawda jest istotna nie tylko dlatego, że każdy 
taki nieludzki czyn powinien być bez wątpienia ujaw-
niony, napiętnowany, a na dodatek wszyscy, którzy 
mogliby odczuwać potrzebę zadośćuczynienia, mają 
do tego prawo. W tym przypadku także dlatego jest 
to ważne i prawda o tej zbrodni musi być ujawniana 
powszechnie, że była ona dokonana z bardzo konkret-
nego powodu. Te ponad 111 tysięcy Polaków zamordo-
wano dlatego, że przegrali oni eksperyment, tzn. nie 
chcieli być ludźmi sowieckimi. Przegrali oni ekspe-
ryment, który został dla nich w latach dwudziestych 
zaprojektowany, zbudowania nowego człowieka, któ-
ry miałby nadal mówić po polsku, ale miał być przede 
wszystkim bezbożnikiem i sowietem. Ten główny 
organ prasowy, który wychodził w Marchlewsku, 
w Dierżyńsku, w tych gminach polskojęzycznych, 
lansowany przez związek bezbożników, miał wy-

Janowi Olszewskiemu, ale także nakładamy na siebie 
pewne zobowiązanie. Bo to stwierdzenie, że dziś mo-
żemy godnie odpowiedzieć na zadane wówczas przez 
premiera Jana Olszewskiego pytanie: „Czyja będzie 
Polska?”, to jest dla nas zobowiązanie na pewno do 
końca tej kadencji. Chodzi o to, abyśmy na to pytanie 
mogli zawsze odpowiadać w sposób godny i zgodny 
z tym, o czym myślał premier Jan Olszewski, zadając 
to pytanie.

A ponieważ została złożona poprawka, to, Panie 
Marszałku, mam wniosek o to, by pan marszałek 
zobowiązał Komisję Ustawodawczą do zebrania się 
jeszcze na tym posiedzeniu i przedstawienia sprawoz-
dania, tak abyśmy mogli trzecie czytanie odbyć na 
tym posiedzeniu i przegłosować uchwałę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Wcisła.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Pan senator Czerwiński zgłosił wniosek o wyzna-
czenie komisji terminu na przygotowanie dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie słyszę 
sprzeciwu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar 
„operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 523, 
a sprawozdanie – w druku nr 523 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senator Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza rzeczywiście zajęła się 

projektem uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar 
„operacji polskiej” NKWD z 1937 r. Podczas posie-
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) nia Ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu 
światu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

To jedna z takich uchwał, poprzez które – jeśli je 
podejmiemy – wpiszemy się jako senatorowie w od-
budowywanie pamięci, prawdziwej pamięci o praw-
dziwych Polakach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Jana Żaryna.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Gaweł, a później pan senator 
Jackowski.

Senator Robert Gaweł:
Ja pozwolę sobie trochę głębiej spojrzeć w historię 

jako na ciąg przyczynowo-skutkowy, absolutnie nie 
usprawiedliwiając zbrodniarzy stalinowskich – oczy-
wiście w żaden sposób nie chcę tego robić, ale chcę 
zadać pewne pytanie.

Mianowicie jak pan dobrze wie, w marcu 1921 r. 
w Rydze polska delegacja rządowa pertraktowała 
z delegacją sowiecką w sprawie warunków traktatu 
pokojowego kończącego wojnę polsko-bolszewicką. 
Art. 6 traktatu ograniczał możliwość wyboru opcji 
obywatelstwa polskiego i umożliwił władzom so-
wieckim blokowanie wyjazdów do Polski. Nawet 
potomkowie uczestników walk o niepodległość z lat 
1830–1863 musieli udowadniać urzędnikom sowiec-
kim swoją działalność, używanie języka polskiego 
jako mowy potocznej, co wskazywało na przywiąza-
nie do polskości. Nie przewidziano żadnej procedury 
odwoławczej. Większość z nich poniosła tragiczne 
konsekwencje zapisów traktatowych. 

Chciałbym wobec tego pana senatora zapytać, czy 
zgodziłby się, oczywiście patrząc na cały ciąg histo-
ryczny, z tezą, że to brak wyobraźni i polityczne dok-
trynerstwo niestety w tym wypadku endecji dopro-
wadziły do pozostawienia ogromnej liczby Polaków, 
obywateli polskich poza granicami Rzeczypospolitej. 
Wiemy przecież o tym, że przewodniczący delegacji 
sowieckiej Adolf Joffe mówił, że Rosja była gotowa 
na większe ustępstwa, jeżeli chodzi o granice, jednak 
doktryna endecka to zahamowała. Czy pan się zgadza 
z tą tezą?

(Senator Jan Żaryn: Mogę odpowiedzieć?)

konać zadanie przenicowania całej duszy polskiej 
tych Polaków, którzy tam mieszkali. Ale jak to często 
w dziejach polskich się ujawniało, kiedy walczy się 
z tą głęboko polską naturą, to się okazuje, że nawet 
największe zwierzę, największy dyktator, największa 
zbrodnicza ideologia i praktyka rządów nie są w sta-
nie tej duszy zniszczyć. I to warte jest podkreślenia 
również z tego powodu: tych 111 tysięcy ludzi zostało 
brutalnie zamordowanych, ponieważ chciało trwać 
w polskości i w katolicyzmie. I to jest oczywisty wy-
miar tego zwycięstwa po latach, kiedy my będziemy 
o tym dzisiaj przypominać i taką uchwałę uchwalać.

W związku z tym nie tylko to tamtym ludziom 
się należy, ale należy się nam ta lekcja, żebyśmy też 
wiedzieli, że polskość to nie bylejakość. Polskość to 
jest naprawdę bardzo poważne zadanie. Polskość to 
jest trwanie przy konkretnym zestawie wartości, to 
jest trwanie przy konkretnej rzeczywistości, która 
działa się w tym narodzie od 966 r. i to jest w związku 
z tym trwałe zobowiązanie.

Jeśli państwo pozwolą, to przeczytam teraz ten 
tekst projektowanej uchwały.

„W sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni 
NKWD z lat 1937–1938.

11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw we-
wnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa 
Stalina, wydał rozkaz numer 00485, rozpoczynający 
tak zwaną «operację polską» NKWD. Jej cel stano-
wili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe 
Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego 
z 1921 r. objął w swoje władanie Związek Sowiecki.

Dało to początek bezwzględnej akcji ekstermi-
nacyjnej, stanowiącej zbrodnię ludobójstwa, skie-
rowanej przeciwko Polakom, której wyznacznikiem 
była wyłącznie polska narodowość. Porażająca skala 
tego ludobójstwa znajduje swoje odzwierciedlenie 
w liczbach. Pomimo że Polacy stanowili 0,64% lud-
ności Związku Sowieckiego, wśród ofiar stalinow-
skiego «wielkiego terroru» w 1937 r. było ich ponad 
15%. Niektóre szacunki z lat 1937–1938 wskazują 
nawet, że było to 20%. Zamordowano podówczas 
111 tysięcy 091 osób, a kolejnych 28 tysięcy 744 ska-
zano na wieloletni pobyt w łagrach. O bestialstwie 
zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż masowym 
represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny 
ofiar, w tym dzieci.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nie chcąc dopu-
ścić do wymazania z historii i pamięci społecznej 
cierpień Polaków zamieszkujących dawne ziemie kre-
sowe Rzeczypospolitej, mając na względzie dziejo-
wą sprawiedliwość, chcąc prowadzić odpowiedzialną 
politykę historyczną, oddaje hołd Ofiarom «operacji 
polskiej» NKWD z lat 1937–1938 i oświadcza, że na 
Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywróce-
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gły byt podważyć. I oczywiście pozostawienie tych 
tysięcy Polaków poza granicami II Rzeczypospolitej 
w takim kształcie, jak w przywołanym przez pana 
senatora artykule, było totalną, jak się okazało, po-
myłką, ale pytanie, czy Polska miała powstawać 
z bardzo wyraźną wewnętrzną słabością, polegającą 
na tym, że nie wszyscy tej Polski wówczas chcieli, 
czy też należało ograniczać tych potencjalnych wro-
gów wewnętrznych, skoro i tak mieliśmy wrogów 
zewnętrznych. I to nie było łatwe pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. 
Czy to nie była taka prekursorska operacja anty-

polska ze strony stalinowskiego komunistycznego 
reżimu? 

Pytam, ponieważ tak naprawdę przećwiczono 
w niej wszystkie elementy, które później były sto-
sowane w eksterminacji ludności polskiej. A więc, 
po pierwsze, deportacje, ponieważ znaczna część 
w wyniku tej operacji… O czym w uchwale nie ma 
mowy, nie będę o tym mówił w moim wystąpie-
niu, ale ponad 100 tysięcy Polaków wywieziono do 
Kazachstanu w tym okresie. Po drugie, sama technika 
mordu – strzał w tył głowy, ponieważ w ten spo-
sób została dokonana… no, rzeź Polaków w gruncie 
rzeczy. I po trzecie, sposób zamazywania pamięci 
o zbrodni. Można powiedzieć, że Związek Sowiecki 
był mistrzem, jeżeli chodzi o ukrywanie tej zbrodni.

A więc mam takie pytanie. Czy może pan potwier-
dzić, jako wybitny historyk i inicjator tej uchwały, 
czy rzeczywiście była to szeroko zakrojona operacja, 
ale również z elementami pewnego przerażającego 
misterium nieprawości syndykatu zbrodni, który po 
prostu testował swoje możliwości i techniki ekster-
minacji Polaków?

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję.
Tak, oczywiście w skrócie rzecz ujmując, można 

powiedzieć, że wszystkie te działania zbrodniczego 
systemu, szczególnie od 1928 r., kiedy stalinizm już 
się umocnił w Związku Sowieckim, to jest pasmo 
zbrodni nie przypadkowych, tylko zbrodni kierowa-
nych celowo w różnych kierunkach. Zbrodnie prze-
ciwko Polakom są jednym z bardzo ważnych, ale na 
pewno nie jedynym pasmem logicznych, następują-
cych po sobie faktów.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Tak, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, i tak, i nie. To znaczy oczywiście 

prawdą jest, że doktryna, o której za sekundę, towa-
rzysząca delegacji polskiej, zarówno panu Dębskiemu, 
jak i Grabskiemu, bo to byli liderzy po stronie pol-
skiej, który rozmawiali z Joffe i ze stroną sowiecką, 
była zjawiskiem faktycznym i istotnym, i rzeczywi-
ście pochodziła ona z programu inkorporacyjnego 
Narodowej Demokracji, za chwilę o tej doktrynie 
powiem, ale bez wątpienia w marcu 1921 r. politycy, 
zarówno polscy, jak i światowi, nie mogli jeszcze 
bardzo wielu rzeczy wiedzieć. Nie mogli wiedzieć 
m.in. o tym, że dopiero w roku następnym powstanie 
Związek Sowiecki i ta tymczasowa władza bolszewic-
ka, która w perspektywie przeszłych lat była walcząca 
o pozostanie w Związku Sowieckim od 1922 r., mogła 
jeszcze przegrać. A pokój podpisany być musiał.

Dlatego można powiedzieć, że jednym z powo-
dów, dla których trudno obarczać odpowiedzialnością 
za ten niedowład intelektualny delegacji polskiej… 
Trudno obarczać, ponieważ był on wynikiem niemoż-
ności rozumienia rzeczy, które zakotwiczyły się na 
dobre dopiero praktycznie w następnym roku.

Oczywiście można dyskutować, czy doktryna była 
mądra politycznie, czy nie, ale ona mówiła tyle, że to 
państwo polskie budowane po 123 latach musi zadać 
sobie pytanie, czy jest w stanie udźwignąć tę niepod-
ległość, czy jest w stanie udźwignąć niepodległość 
w warunkach, kiedy praktycznie wszyscy dookoła są 
tej niepodległości i trwałości tego państwa przeciwni. 
Z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy, ale 
praktycznie mieliśmy spory graniczne także z Litwą, 
z Czechosłowacją. Czy zatem wewnętrzna polska siła 
jest tak mocna, żeby można było tę siłę wykorzystać 
do ochrony tej świeżo odzyskiwanej niepodległości?

Jednym z takich kanonicznych pytań w ramach 
tejże doktryny inkorporacyjnej było pytanie o skład 
etniczny obywateli polskich. Niewątpliwie Narodowa 
Demokracja chciała iść śladem ówczesnych doktryn 
politycznych zachodnioeuropejskich, czyli chciała 
budować państwo narodowe, tak, państwo narodowe, 
demokratyczne, w którym jest wewnętrzna konsoli-
dacja narodu, służąca temu, by państwo przetrwało 
nie tylko budowanie niepodległej w sensie ochrony jej 
granic, ale także zbudowanie niepodległej. A niestety 
wszystko wskazywało na to, że mniejszości narodo-
we, a im dalej na wschód, terytorialnie, tym było ich 
więcej, nie tylko nie będą zainteresowane udziałem 
w ochronie tego świeżo odzyskanego bytu niepodle-
głego, ale będą robiły wszystko, żeby ten niepodle-
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(senator J. Żaryn) świecie, w którym w 1937 r. potrafiono zdefiniować 
zło płynące z tych 2 doktryn i praktyk pogańskich, 
czyli odchodzących od dorobku chrześcijańskiego. 
Żadna inna siła liberalna, masońska, jakakolwiek siła 
funkcjonująca wówczas w Europie, nie była zdol-
na do zauważenia tego fundamentalnego konfliktu. 
Wszystkie siły postrzegały jako najważniejsze inne 
konflikty, a nie ten, który, jak się okazało, był praw-
dziwie zdefiniowany.

Dlaczego Stolica Apostolska zrozumiała to w przy-
padku bolszewizmu w roku 1937? Dlaczego postrze-
gała go jako ilustrację działań przeciwko religijności 
ludzkiej? Ano dlatego, że operacja polska czy de facto 
antypolska była wpisana w plan 5-letni, który był wte-
dy realizowany. Jak wiadomo, w Związku Sowieckim 
wszystko było planowane. W latach trzydziestych 
realizowano m.in. plan odreligijnienia przestrzeni 
publicznej. To znaczy, że w Związku Sowieckim ten 
plan miał wygrać. Starano się nawet przyspieszyć 
jego realizację, w związku z czym wywożono księży. 
Dotyczyło to oczywiście nie tylko Kościoła katolic-
kiego, który miał marginalne znaczenie w stosunku 
do znaczenia Cerkwi prawosławnej, ale całej prze-
strzeni publicznej Związku Sowieckiego. Miała być 
ona wolna od religianckich zabobonów. A ponieważ 
pozyskiwanie wolności od zabobonów religianckich 
nie chciało iść w takim tempie, w jakim powinno, bo 
świadomość ludzka, zdaniem marksistów, nie nadą-
żała za tym wyzwaniem, to należało wymordować 
ewentualnych nosicieli.

Wymordowano w sumie ok. 200 kapłanów. 
Efektem mordów kapłanów Kościoła rzymskokato-
lickiego na terenie Związku Sowieckiego było to, że 
w 1939 r. na terenie całego Związku Sowieckiego 
były tylko 2 parafie. Pierwsza była na Łubiance 
w Moskwie. Był to otoczony murami kościół św. 
Ludwika z kapłanem francuskim, który był bisku-
pem tajnie konsekrowanym przez Stolicę Apostolską. 
Cały czas była nadzieja, że kościół tam nie upadnie. 
To był francuski kapłan, który, rzecz jasna, wcale nie 
był tam dla ludności rosyjskiej, tylko dla przedstawi-
cieli dyplomacji. Drugi kościół, który miał to samo 
zadanie, niemające nic wspólnego z ewangelizacją 
terenów sowieckich, był w Petersburgu, czyli tam, 
gdzie były konsulaty i ambasady różnych państw. 
To były jedyne 2 rodzynki na mapie całego Związku 
Sowieckiego. I na tym polegało zwycięstwo Związku 
Sowieckiego nad Kościołem rzymskokatolickim. To 
jest też element wielkiej i strasznej zbrodni na naturze 
człowieka, który ma prawo do wyznawania swojej 
religii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Będą one oczywiście związane także z trwającą 
de facto, mimo upadku Trockiego, doktryną per-
manentnej rewolucji. To znaczy Związek Sowiecki 
chciał mieć zbolszewizowane mniejszości narodowe, 
mówiące w różnych językach, po to, żeby rewolucja 
promieniowała na zasadzie brutalnego wchodzenia 
na tereny cywilizacji łacińskiej i przenoszenia tej-
że władzy rewolucyjnej. Niedostosowane do tego 
mniejszości narodowe albo likwidowano w Związku 
Sowieckim, albo spychano na totalny margines, czyli 
do łagrów.

System łagrowy powstały w początkach lat dwu-
dziestych, na którym później wzorowały się hitle-
rowskie Niemcy, to system, który wprowadzał ka-
tegorię tzw. niesoby; jest to de facto oficjalna nazwa 
kategorii ludzi, którzy zostali wyjęci spod działania 
prawa sowieckiego. Niesoby kierowane do gułagów 
odgrywały pod nadzorem NKWD w gruncie rzeczy 
rolę bardzo istotną, czyli budowały gospodarkę so-
wiecką. Gospodarka sowiecka w dużej mierze pod-
legała NKWD, a nie jakimś ministerstwom do spraw 
gospodarczych.

W związku z tym ten podział – z jednej strony 
mordowanie strzałem w tył głowy, z drugiej strony 
deportacje bądź wsadzanie do łagrów – to jest ele-
ment tej samej filozofii zdobywania, że tak powiem, 
siły reżimu, który musi stale nie tylko wewnętrznie 
konsolidować się gospodarczo, ale także musi być 
zdolny do przenoszenia rewolucji na tereny językowo 
obce. W związku z tym należało mieć przećwiczo-
nych bolszewików do przejęcia władzy na tamtych 
terenach. W tym sensie można powiedzieć, że jest to 
jak najbardziej logiczny ciąg zdarzeń.

Oczywiście można także te zdarzenia wpisy-
wać w logiczny ciąg zemsty, czyli zemsty za wojnę 
z 1920 r. Chociaż w tym przypadku, biorąc pod uwagę 
decyzję Jeżowa i operację antypolską przez niego 
nadzorowaną, widać, że raczej nie to było głównym 
motywem, czyli nie zemsta i kompleks roku 1920. 
Z kolei Katyń czy szeroko pojęta zbrodnia katyńska 
jest ewidentnie konsekwencją właśnie tego kompleksu 
antypolskiego.

Ale trzeba też zauważyć jeszcze trzecią logiczną 
więź między tą zbrodnią a systemem sowieckim – to 
jest to, co podkreślałem – a mianowicie antyreligij-
ność systemu pogaństwa. Nie przez przypadek jedyna 
w gruncie rzeczy struktura państwowa, która zare-
agowała na to, co się dzieje w Związku Sowieckim, 
to była, proszę państwa, Stolica Apostolska, która 
w 1937 r. po decyzji papieża Piusa XI opublikowa-
ła równolegle 2 encykliki. To było w lutym i mar-
cu 1937 r. Pierwsza była skierowana przeciwko… 
Pierwsza bardzo wyraźnie potępiała nazizm, druga 
potępiała bolszewizm. Było to jedyne miejsce na 
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Pierwsze. Czy pan senator zgadza się z opinią, że 
ludobójstwo katyńskie i zbrodnie sowieckie dokonane 
na Polakach w okresie II wojny światowej, czyli od 
17 września 1939 r., przykryły jakby – w cudzysłowie 
– właśnie operację polską? Zazwyczaj, jak się o tym 
mówi, to wymienia się Katyń, wymienia się te kaźnie 
czy te cztery wywózki z lat 1939–1941, te wydarzenia 
z naszej historii.

Drugie moje pytanie. Czy władze sowieckie, 
a później władze Związku Radzieckiego… Bo na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
słyszałem, że rodzinom ofiar operacji polskiej wyda-
wano zaświadczenia rehabilitacyjne tych osób. Czy 
to nie potwierdza, że w ten sposób władze jeszcze 
sowieckie czy radzieckie pośrednio przyznawały, że 
ta operacja i te zarzuty, które stawiano Polakom, były 
bezpodstawne?

I wreszcie trzecie pytanie. Jak się układa współ-
praca z historykami rosyjskimi? My jednak o wie-
lu elementach tej zbrodni nie wiemy, ponieważ to 
wszystko spoczywa w archiwach rosyjskich. Czy pan 
senator mógłby na ten temat cokolwiek powiedzieć? 
Czy te badania mogą się posuwać, czy są trudno-
ści z dostępem do tych archiwów? Mówię o tych, 
które obecnie znajdują się na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. Dziękuję.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od pytania trzeciego. Można powiedzieć, 

że jest taka zasada, która nie jest nigdzie napisana, 
ale ona jest w praktyce, jest zasadą doświadczalną: 
im władza rosyjska jest słabsza, tym archiwa bar-
dziej otwarte. I był taki czas na początku wychodze-
nia Związku Sowieckiego ku Rosji, czyli za czasów 
Borysa Jelcyna, gdzie udało się wydobyć ewident-
nie bardzo dużo dokumentów, które zostały także 
upublicznione, czy w formie archiwum Mitrochina, 
czy przede wszystkim w formie tego, co wydobył 
z Rosji Władimir Bukowski. Ten czas bardzo szybko 
się skończył. Bez wątpienia już mamy dużo więk-
sze problemy, jako historycy z kolei, żeby do tych 
akt docierać. Natomiast bez wątpienia zawsze warto 
przywołać działalność przyjaciół rosyjskich, którzy 
służą prawdzie od wielu lat, czyli Memoriału. W la-
tach dziewięćdziesiątych ich wielka, wielka odwaga, 
a także znajomość rzeczy powodowały, że także hi-
storycy polscy mogli docierać do zespołów aktowych 
przede wszystkim dzięki temu, że rozumieli, gdzie 
szukać, a to była w dużej mierze zasługa Memoriału. 
Ale oczywiście, jak łatwo się domyśleć, to są bada-
nia, które jeszcze nie do końca zostały rozpoznane. 
Szczęśliwie akta dotyczące np. zbrodni ludobójstwa 
wynikającego z wielkiego głodu na Ukrainie zacho-
wały się na terenie Kijowa i Wolna Ukraina bardzo 

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 
ja mam pytanie jakby innej natury. My tą uchwałą 
jakby wyciągamy z pewnej niepamięci bardzo dużą, 
a jednocześnie bardzo zapomnianą grupę Polaków. 
Tak bym to określił. I o ile tragedia wołyńska przebiła 
się przez pewien mur niepamięci… Myślę, że jakby 
zapytać przeciętnego Polaka o ten właśnie mord, to 
nie potrafiłby go skojarzyć, bo w szkole o tym nie mó-
wiono i nie mówi się o tym jeszcze w zwykłym prze-
kazie publicznym. My to robimy i to dobrze. Bardzo 
dobrze. Ale wypadałoby, żeby powstało jeszcze jakieś 
trwałe upamiętnienie tej sprawy. 

Czy pan ma świadomość i wiedzę na temat tego, 
czy upamiętnienie tych ludzi istnieje gdzieś tam na 
miejscu albo tu w Polsce? Tak jak np. jest upamięt-
nienie na skwerze Wołyńskim osób pomordowanych 
przez Ukraińców. Bo jeśli nie, to przynajmniej tu 
w Polsce, w stolicy kraju powinno się według mnie 
pojawić i trzeba po prostu wystąpić do IPN z prośbą 
o inicjatywę w tym zakresie.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ewidentnie nie ma na terenach polskich takiego 

upamiętnienia, które by w sposób jednoznaczny, np. 
w formie pomnika, przypomniało o mieszkańcach 
gminy Marchlewsk i gminy Dzierżyńsk. To były 2 
gminy, jedna na terenie sowieckiej Ukrainy, druga na 
terenie sowieckiej Białorusi, gdzie ten eksperyment 
językowo-etniczny prowadzono od lat dwudziestych, 
by zbolszewizować mieszkających tam ludzi. Także 
na terenie dzisiejszej Białorusi i na terenie Ukrainy, 
choć oczywiście w przypadku Ukrainy Bykownia 
jest tym miejscem, które dotyka wielu historii, wielu 
narodów co najmniej od lat trzydziestych XX wieku.

Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście już 
od roku Instytut Pamięci Narodowej ma w swoich kom-
petencjach przestrzeń historyczną od 1917 r. do 1939 r. 
i bez wątpienia może zająć się upamiętnieniem tego dra-
matu Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. 
Myślę, że nasza uchwała w tym pomoże, a i my, jak 
sądzę, jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mo-
żemy śmiało do prezesa IPN wystąpić z zapytaniem 
dotyczącym uhonorowania tych ludzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania.
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(senator J. Żaryn) elity II Rzeczypospolitej musiały mieć jakąś wiedzę 
– nie wiem jaką, w jakim zakresie – na temat tej 
akcji, tym bardziej że ona się zaczęła praktycznie 
jeszcze wcześniej, przed tym słynnym rozkazem, bo 
te deportacje do Kazachstanu się zaczęły, bodajże, 
w trzydziestym…

(Senator Jan Żaryn: Rok wcześniej.)
Tak jest, tak jest. Tak że mam pytanie, czy 

coś więcej wiemy na temat stopnia, skali wiedzy 
II Rzeczypospolitej o tej zbrodni.

(Senator Jan Żaryn: Tak, Panie Senatorze. 
Przypomniał pan POW, czyli organizację, która 
miała…)

(Senator Robert Gaweł: Mogę od razu coś dodać?)
(Senator Jan Żaryn: Przepraszam.)

Senator Robert Gaweł:
Jeżeli chodzi o „Dwójkę”, to ja bym bardzo prosił, 

żeby z większym dystansem podchodzić do polskie-
go wywiadu wojskowego przed II wojną światową. 
Ostatnie ustalenia pokazują jednoznacznie, że był 
bardzo silnie zinfiltrowany przez sowiecki wywiad 
wojskowy.

Senator Jan Żaryn:
O tym też chciałem powiedzieć. Pan profesor, 

świętej pamięci Piotr Paweł Wieczorkiewicz ustalił 
na tyle, na ile był w stanie to zrobić ze względu na 
ówczesne warunki źródłowe, że tak jak pan sena-
tor Gaweł wspomniał, w odróżnieniu od wywiadu 
i kontrwywiadu polskiego na odcinku niemieckim, 
który był, wydaje się, dużo lepiej zorganizowany… 
Choć i tam były wpadki oczywiście, to tutaj problem 
był fundamentalny, tzn. taki, że sowiecki wywiad był 
dużo sprawniejszy w penetracji komórek „Dwójki” 
odpowiedzialnych za kierunek wschodni. No, do 
dziś mamy jako historycy poważny problem – choć 
ja akurat należę do tych, którzy tę osobę traktują jako 
polskiego bohatera – z Bolesławem Kontrymem, czyli 
osobą, która stała na czołowym miejscu, jeśli chodzi 
o penetrację kontrwywiadowczą wysłanników so-
wieckich na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, 
i doprowadziła do zaaresztowania tychże szpiegów, 
co potem kończyło się również procesami sądowymi 
na terenie Wilna czy Łucka. No, w różnych miejscach 
sądy kończyły te sprawy. A równocześnie cały czas 
żywe są zarzuty wobec Kontryma, że był być może 
podwójnym agentem, i nie potrafimy rozwiązać tej 
zagadki do dzisiejszego dnia. W przypadku naszych 
niemieckich operacji już takich zagadek nie ma, co 
świadczy także o tym, że II Rzeczpospolita była tutaj 
na lepszej pozycji.

Oczywiście Sowieci oskarżyli Polaków o utwo-
rzenie POW. Proszę zobaczyć, jaką organizację, or-

chętnie je udostępnia. Podobnie np. państwo łotew-
skie, które też powstało na gruzach sowieckiej repu-
bliki. NKWD-owskie odpisy akt znajdujące się na 
terenie byłych republik dają jakiś zakres świadomości 
co do głębokości tej zbrodni, która była wykonywa-
na nie tylko na narodzie polskim, ale także na tych 
narodach, np. na Łotyszach czy Ukraińcach. A więc 
elementy tej wiedzy istnieją. Oby ta wiedza była co-
raz szersza.

Nie umiem odpowiedzieć na pytanie drugie. Nie 
znam tego mechanizmu rehabilitacyjnego. Prawdę 
mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę. Dokształcę się, 
bo nie pamiętam, żeby w okresie istnienia Związku 
Sowieckiego istniała jakakolwiek ścieżka rehabili-
tacyjna dla osób, rodzin, które ucierpiały w wyniku 
operacji antypolskiej. Natomiast ma pan rację oczy-
wiście, Panie Senatorze, że ludobójstwo katyńskie 
i czas II wojny światowej w jakiejś mierze przykrył 
pamięć o „operacji polskiej” z lat 1937–1938, ale trze-
ba też powiedzieć – tu nawiązuję do pytania pana 
senatora Roberta Gawła – że niestety, być może tak-
że z powodu winy zaniedbania, II Rzeczypospolita 
też nie była skora do pamiętania o tym i w ogóle do 
wydobywania tej wiedzy. Powtarzam, praktycznie 
jedyna siła ideowo-moralna, która podjęła decyzję, 
żeby w sposób jednoznaczny to napiętnować, ale nie 
z punktu widzenia bieżącego interesu polityczne-
go, jak robili to faszyści, tylko z punktu widzenia 
obrony człowieczeństwa, to była Stolica Apostolska. 
Była zdolna do potępienia tych 2 doktryn: nazizmu 
i bolszewizmu. Tak że w tym sensie nie było czego 
przykrywać zbrodnią katyńską, że po prostu nie było 
siły, która by była zainteresowana wydobyciem przed 
1939 r. tego tragicznego czasu dla Polaków tam miesz-
kających, w Związku Sowieckim.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ponownie pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ale z informacji, które ja po-

siadam, wynika, że jednak nasza „Dwójka” miała 
orientację…

(Senator Jan Żaryn: Miała…)
…jeżeli chodzi o represje w stosunku do Polaków. 

No, zresztą oskarżanie Polaków o rzekome powiąza-
nia z POW i akcję szpiegowską, o nielojalność… To 
był fundament oskarżenia, oczywiście bezpodstaw-
ny, bo przecież dziesiątki tysięcy nie podejmowało, 
nie mogło nawet podejmować, tego rodzaju współ-
pracy, bo jeśliby tak było, to nie miałaby ona, siłą 
rzeczy, charakteru tajnego. Czyli II Rzeczpospolita, 
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(senator J. Żaryn) a wielu Polaków zajmowało wysoką pozycję w hie-
rarchii społecznej. Jednak główne skupiska na-
szych rodaków znajdowały się na dawnych kresach 
I Rzeczypospolitej, na Żytomierszczyźnie – sowiecka 
Ukraina; i Mińszczyźnie – sowiecka Białoruś.

Polonia w wyniku rewolucji bolszewickiej straciła 
wszystko: mowę ojczystą, zwyczaje, religię, kultu-
rę narodową, dobytek. Stosunek władz sowieckich 
do Polaków ewoluował, od początkowo stosunkowo 
neutralnego stawał się coraz bardziej nieprzychylny, 
a podejrzliwość zaczęła narastać szczególnie w okre-
sie kolektywizacji wsi, a więc w latach 1929–1932. 
W tym czasie działalność antyreligijną uznano za po-
litykę państwową, zwiększyła się ateizacja, zamknię-
to kościoły, prześladowano duchownych. Zaczęły się 
aresztowania i wywózki na Sybir.

Polacy pozostali wierni swoim narodowym tra-
dycjom i religii katolickiej oraz stawili masowy opór 
wobec kolektywizacji, złamany na Ukrainie siłą 
i wielkim głodem. Tylko w 1933 r. ludność rejonów 
zamieszkanych przez Polaków zmniejszyła się w wy-
niku deportacji w głąb Związku Sowieckiego o ok. 
1/4. Na Marchlewszczyźnie, utworzonej w 1925 r. 
na Ukrainie, drugim obok Dzierżyńszczyzny na 
Białorusi polskim okręgu autonomicznym, które mia-
ły w zamyśle władz ułatwić komunizację Polaków, 
skolektywizowano do 1931 r. zaledwie 19% gospo-
darstw, co wywołało wściekłość sowietów.

Sowieci doszli do wniosku, że polski eksperyment 
narodowościowy jest całkowicie nieudany, a Polaków 
uznali za przeciwnych sowieckiej ideologii komuni-
stycznej. Nasiliły się represje. Oba polskie okręgi au-
tonomiczne zostały w 1935 r. zlikwidowane. W latach 
1935–1936 zaczęto deportować opornych wobec ko-
lektywizacji do Kazachstanu – w sumie ok. 100 tysię-
cy Polaków, którzy założyli aż 307 nowych polskich 
wsi – i zaczęły się masowe aresztowania. Te działania 
miały doprowadzić do ostatecznego odpolszczenia 
Kresów, a przy okazji – pełnego wynarodowienia 
Polaków i stworzenia ujednoliconego człowieka so-
wieckiego.

W drugiej fali represji, w latach 1937–1939, władze 
sowieckie zarządziły masowe deportacje Polaków 
z sowieckiej Białorusi. Jednak podstawą do najstrasz-
liwszego terroru stał się, wspomniany już w projekcie 
uchwały przez pana senatora Żaryna, rozkaz opera-
cyjny NKWD nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r. Mikołaja 
Jeżowa. Pierwotnie miał zostać zrealizowany w ciągu 
3 miesięcy. Faktycznie rozprawa z Polakami trwa-
ła 15 miesięcy. W rozkazie czytamy m.in., cytuję: 
„Wszyscy aresztowani w miarę ujawnienia stopnia 
ich przewinienia w procesie śledztwa podlegają po-
działowi na dwie kategorie: pierwsza kategoria, do 
której należą wszystkie szpiegowskie, dywersyjne, 
szkodnicze i powstańcze kadry wywiadu, podlega 
rozstrzelaniu; druga kategoria, mniej aktywna od 

ganizację pod jaką nazwą, wybrali sobie bolszewicy. 
Rzekomo miała ona istnieć na terenie państwa sowiec-
kiego. Instytut Pamięci Narodowej wydał cały wielki 
tom dokumentów, które miały świadczyć o penetracji 
państwa sowieckiego przez II Rzeczpospolitą, no i nic 
się nie potwierdziło. Nie ma żadnych dowodów na to, 
żeby II Rzeczpospolita była w ogóle w stanie wejść na 
teren sowiecki i utworzyć tam jakiekolwiek komórki 
konspiracyjne wśród mniejszości polskiej.

W gruncie rzeczy jedyne państwo – wiem, że to 
brzmi zupełnie nieprawdopodobnie – które potrafi-
ło wykonać wiele prac, jakie można by nazwać par 
excellence wywiadowczymi, choć oczywiście tako-
wymi one nie były, to Stolica Apostolska, która od 
początku lat dwudziestych do misji biskupa d’Her-
bigny’ego z drugiej połowy lat dwudziestych próbo-
wała tworzyć tajne struktury diecezjalne po to, żeby 
podtrzymać tam Kościół przy życiu. To wszystko 
zostało zniszczone, a wszyscy tajnie konsekrowani 
biskupi zostali oczywiście zaaresztowani i zamordo-
wani, ale to także mówi o tym, jak trudne były w tym 
totalitaryzmie jakiekolwiek próby zainstalowania tam 
przestrzeni quasi-autonomicznej, niekontrolowanej 
przez służby sowieckie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po podpisaniu pokoju ryskiego w 1921 r. w gra-

nicach Związku Sowieckiego według oficjalnych da-
nych znalazło się ok. 1 miliona 200 tysięcy Polaków. 
Według niektórych było ich nawet trzykrotnie wię-
cej. Najliczniejsza część tej Polonii wywodziła się 
z okresu przedrozbiorowego i zamieszkiwała na tych 
terenach od wieków. Druga grupa to potomkowie 
zesłańców na Sybir z czasów konfederacji barskiej, 
insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowe-
go oraz styczniowego. Trzecia grupa to ci, którzy 
w okresie zaborów dobrowolnie osiedlali się w azja-
tyckiej części Rosji w poszukiwaniu pracy. Czwarta 
grupa to dzieci i wnuki Polaków, którzy w okresie 
zaborów zamieszkiwali w Cesarstwie Rosyjskim, 
a więc przedstawiciele wolnych zawodów, naukow-
cy, nauczyciele i urzędnicy wojskowi. Wielu z nich 
zaliczano do elity Cesarstwa Rosyjskiego. W ten spo-
sób Polacy, aczkolwiek w różnym nasileniu, rozsia-
ni byli na całym terytorium Związku Sowieckiego, 
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(senator J.M. Jackowski) no w głąb Związku Sowieckiego. Do tych ofiar należy 
doliczyć mieszkańców sowieckiej Ukrainy, którzy 
zmarli w latach 1932–1933 w wyniku tzw. wielkiego 
głodu, sztucznie wywołanego przez władze Związku 
Sowieckiego w celu złamania oporu ludności wobec 
przymusowej kolektywizacji.

Należy podkreślić, że ofiarami tych straszliwych 
represji byli głównie mężczyźni młodzi i w sile wieku. 
W ten sposób żywioł polski w Związku Sowieckim 
został bardzo osłabiony i prawie w każdej polskiej 
rodzinie był ktoś zamordowany, uwięziony bądź ze-
słany do łagru.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję panu senatorowi 
Żarynowi, że w osiemdziesiątą rocznicę zbrodni – no, 
ten 11 sierpnia 1937 r. to jest taka data symboliczna, 
data wydania tego rozkazu – możemy upamiętnić 
tych naszych rodaków. Chciałem w tym moim prze-
mówieniu zarysować skalę tego ludobójstwa, które 
było po prostu gigantyczne i które było prekursorskie 
w stosunku do tych aktów przemocy, represji i aktów 
ludobójczych, których Związek Sowiecki dokonywał 
na ludności polskiej w okresie po 17 września 1939 r. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw chciałbym się odnieść do sytuacji, którą 

spowodowało przesunięcie, przełożenie czy zamiana 
uchwały dotyczącej odwołania rządu premiera Jana 
Olszewskiego z tą uchwałą dotyczącą upamiętnienia 
polskich ofiar zbrodni NKWD. W ten sposób unie-
możliwiono mi wzięcie udziału w dyskusji w sprawie 
odwołania rządu Jana Olszewskiego. A w tej Izbie ja 
chyba jestem jedynym, który nie zna sprawy z prze-
kazów i z przekazów od przekazów, ale był tam na 
sali, był wcześnie i wie, jak ta sprawa wyglądała. 
Więc nie wiem, co się stało. Ta uchwała o odwoła-
niu rządu Jana Olszewskiego jest horrendalna. Tu 
jest napisane o atmosferze bezkrwawego zamachu 
stanu, w sytuacji kiedy rząd został odwołany w gło-
sowaniu, bo stracił poparcie. Po kolei tracił poparcie, 
stracił także poparcie Porozumienia Centrum, któ-
re co prawda głosowało przeciwko odwołaniu, ale 
to poparcie też stracił. Stracił polityczne poparcie. 
Potem jest napisane o umowie okrągłostołowej i że 
postkomuniści oraz część nowej, kontrolowanej przez 
służby specjalne, pseudoelity brały w tym udział. 
Panowie Senatorowie, w rozmowach przy Okrągłym 
Stole, a wcześniej w Magdalence brał udział Lech 
Kaczyński. Przewodniczący Wałęsa mnie nie wziął…

nich, podlega osadzeniu w więzieniach i łagrach 
z wyrokiem od 5 do 10 lat”. Koniec cytatu.

W okresie od 15 sierpnia 1937 r. do 15 listopada 
1938 r. w ramach operacji polskiej skazano ponad 
168 tysięcy osób, w tym 111 tysięcy 91 na karę śmier-
ci, pozostałe – na kary 5–10 lat więzienia lub łagru, 
faktycznie najczęściej na 15 lat. Zarzuty od początku 
do końca były fałszywe. Czynne struktury POW nie 
istniały i były propagandowym wymysłem NKWD.

Aresztowania przeprowadzano w godzinach noc-
nych, masowo, w pośpiechu, sprawnie i bez rozgłosu. 
Akcja budziła powszechny lęk i była owiana ponurą 
tajemnicą.

W trakcie śledztwa sporządzano protokoły, w któ-
rych krótko opisywano winę, lakonicznie określając 
aresztowanego jako polskiego kontrrewolucjonistę, 
wroga związku sowieckiego, członka polskich kontr-
rewolucyjnych organizacji POW, polskiego kułaka, 
piłsudczyka, aktywnego działacza katolickiego. Tak 
sporządzone protokoły z ustalonymi z góry wyrokami 
kierowano z aresztowanymi do wyższych instancji. 
W obwodowych komendach NKWD kompletowano 
listy skazanych i weryfikowano wyroki, tzn. z reguły 
je podwyższano. Zebrane listy w tempie ekspreso-
wym kierowano do Moskwy, gdzie były ostatecznie 
i nieodwołalnie zatwierdzane przez kolegium w skła-
dzie: komisarz Jeżow i główny prokurator Andriej 
Wyszynskij. Następnie o zatwierdzonych wyrokach 
powiadamiano placówki NKWD, w których byli prze-
trzymywani Polacy.

Rozstrzeliwania odbywały się w godzinach noc-
nych w obwodowych komendach NKWD. Technologia 
ludobójstwa była taka sama – strzał w tył głowy – 
jak później w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Na 
zmianie mordowano 250 osób. W miejscu kaźni stały 
2 wiadra: jedno z wodą, drugie z wodą kolońską. 
Mieczysław Łoziński, autor wspomnienia o tych 
straszliwych wydarzeniach pisał: „Każdy z opraw-
ców był przesiąknięty zapachem krwi ludzkiej tak, 
że nawet pies uciekał i dopiero z pewnej odległości 
zaczynał nerwowo szczekać na oprawcę”. Masowe 
egzekucje Polaków w latach 1937–1938 odbywa-
ły się w Kijowie-Bykowni, Mińsku-Kuropatach, 
Moskwie-Butowo, w Lewaszowie pod Petersburgiem, 
Smoleńsku, Charkowie, Winnicy i innych miejscach. 
Zwłoki pomordowanych w godzinach nocnych wywo-
żone były czornymi woronami do okolicznych lasów, 
gdzie w miejscach dobrze ukrytych wrzucano je do 
głębokich dołów i zasypywano.

Historycy obliczają, że w okresie 1934–1938 wy-
mordowanych zostało w Związku Sowieckim, głów-
nie podczas operacji polskiej, przynajmniej 150 tysię-
cy Polaków. Dziesiątki tysięcy skazano na więzienia 
lub obozy, dziesiątki, a nawet setki tysięcy deportowa-
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(senator B. Borusewicz) POW, jakie były na początku. Dotknęła zdrajców, ale 
to nie oznacza, że to nie byli Polacy. Potem dotknęła 
także działaczy Komunistycznej Partii Polski, bo w ra-
mach tej akcji zlikwidowano całe kierownictwo KPP. 
To pokazuje, że represje były ze względów narodowo-
ściowych. W ramach tej akcji zamordowanych zosta-
ło ponad 100 tysięcy, a równocześnie zlikwidowano 
2 polskie rejony narodowościowe, gdzie były szkoły 
polskie i aparat polski – komunistyczny, ale polski. 111 
tysięcy 91 osób zostało rozstrzelanych. Skąd wiemy? 
Z archiwum bezpieki. Były robione bardzo dokładne 
statystyki. Pozasądowe represje, dwójki, trójki decydo-
wały o skazywaniu na śmierć i tych ludzi rozstrzeliwano. 
Zlikwidowano nie tylko rolników. Tę komunistyczną 
inteligencję także likwidowano: szefów kołchozów, któ-
rzy byli Polakami, działaczy partyjnych, no i zwykłych 
ludzi, na których były jakieś donosy i informacje, bo 
przecież organa bezpieki pracowały nad tym dłużej 
i analizowały informacje, które otrzymywały wcześniej.

Kiedy byłem ostatnio w Kamieńcu Podolskim 
i w tych okolicach… Jeżeli będziecie, to też się tym, 
Panowie Senatorowie, zainteresujcie. Z klasztorów, z ko-
ściołów, które były remontowane albo są remontowane, 
wywożono po kilkadziesiąt ciężarówek kości ze ślada-
mi wapna, czyli to nie były pochówki średniowieczne. 
Niestety księża tak się spieszą z remontami, że nie po-
wiadamiają organów ścigania. My dajemy pieniądze na 
remonty, nie wpływamy w żaden sposób na tę sytuację. 

Oczywiście trzeba wywieźć, pochować, ale naj-
pierw trzeba jakieś podstawowe śledztwo zrobić: po-
mierzyć, popatrzeć, ile jest tych kości. Jestem pewien, 
że w znacznej części to ludzie rozstrzelani, dlatego 
że rozstrzeliwano… Ta liczba, którą rozstrzelano, 
musiała zostać rozstrzelana także w najbliższej oko-
licy. Placówki służb sowieckich były umieszczone 
w klasztorach, w kościołach. Tam były głębokie pod-
ziemia i można było bez wiedzy okolicznych miesz-
kańców dokonać takiej straszliwej zbrodni.

Tak że mam apel do państwa senatorów, szcze-
gólnie do tych, którzy są w Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą: zwracajcie na to 
uwagę, rozmawiajcie z tymi księżmi i mówcie, że tak 
postępować nie można.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już.
Jakieś 10 lat temu we Lwowie spotkałem 

Stanisława Popławskiego, Polaka, który zajmował 
się Cmentarzem Orląt. Mieszkałem u niego parę dni. 
On mi powiedział, że właśnie z tych okolic z Ukrainy 
centralnej – Żytomierszczyzna, Winnica – zdołał 
uciec w tym czasie, a w zasadzie został powołany do 
wojska. Jego ojciec i 2 wujów zostało rozstrzelanych. 
On się uratował, bo już nie wrócił do swojego miejsca 
zamieszkania. Najpierw przeżył głód, bo cała okolica 
to przeżyła, straszny głód, a potem rozstrzelanie naj-
bliższej rodziny. I powiedział mi – a to był rok 1998, 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
przepraszam bardzo.)

Już wracam. Chcę po prostu powiedzieć 2 zda-
nia…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale my teraz…)
Już.
(Wicemarszałek Adam Bielan: …obradujemy nad 

punktem dwudziestym szóstym, dotyczącym uchwa-
ły w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” 
NKWD z 1937 r.)

Zaraz do tego przejdę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Lech Kaczyński brał udział w obradach przy 

Okrągłym Stole, Jarosław Kaczyński brał w obra-
dach przy Okrągłym Stole udział i wy nazywacie 
to spiskiem kontrolowanym przez służby specjalne?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
my już ten punkt rozpatrzyliśmy.)

Rozumiem, ale beze mnie. Beze mnie go rozpa-
trzyliście w jakimś zaskakującym…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Był pan w TVN24, 
o ile się orientuję.)

Nie szkodzi, ale teraz przyszedłem. Okazało się, 
że uchwały zostały zamienione. Ja przyszedłem, żeby 
na ten temat mówić…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiem, Panie 
Marszałku…)

…i wyrazić swoje…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …ale to nie jest 

moja wina.)
…zastrzeżenie. To jest skandaliczna uchwała. Ja 

rozumiem, że to jest…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…wizja historii nie tylko senatora, który to pod-

pisał. W tej chwili to się staje wizją historii całego 
PiS. Jak możecie w takim świetle stawiać swoich 
przywódców?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
obradujemy na temat uchwały w sprawie upamiętnie-
nia Ofiar „operacji polskiej” NKWD…)

I teraz przechodzę do…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
…tej uchwały…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
…Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
Dobrze, że przypominamy sobie o tej tzw. akcji pol-

skiej, bo to była zbrodnia na olbrzymią skalę. Zbrodnia, 
która dotykała kogoś, kto był Polakiem. Ta zbrodnia była 
na ludziach, którzy uważali się za Polaków albo byli 
uważani przez reżim za Polaków. Ona najpierw dotknęła 
Polaków w komunistycznych organach ścigania, tych, 
którzy przeszli na stronę sowiecką, radziecką, Rosji ra-
dzieckiej i wyrządzili olbrzymie szkody w strukturach 
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(senator B. Borusewicz) rzenia Narodowego Komitetu Polskiego. Komisja 
przyjęła projekt uchwały, który za chwilę przeczytam. 

Okoliczność, w związku z którą ten projekt zo-
stał wniesiony, to okrągła, setna rocznica powołania 
15 sierpnia 1917 r. w Lozannie Narodowego Komitetu 
Polskiego z siedzibą w Paryżu, gdzie komitet został 
natychmiast przeniesiony.

Ta okoliczność jest pewnym pretekstem nie tylko 
do tego, żeby uhonorować konkretnych ludzi, co jest 
widoczne w treści uchwały – za chwilę ją przeczytam. 
Jako inicjator tej uchwały chciałbym podkreślić, że ta 
okoliczność to także pretekst do tego, byśmy mogli 
zastanowić się nad tym, skąd wzięła się ta, w moim 
pojęciu, jedna z na pewno najlepszych polskich tra-
dycji dyplomacji, czyli dyplomacji prowadzonej przez 
suwerennych, wolnych Polaków, którzy w odpowied-
nim momencie potrafili znaleźć się w odpowiednim 
miejscu. Wówczas nie było jeszcze państwa polskiego, 
a oni doprowadzili do tego, że nieistniejące państwo 
znalazło się wśród zwycięzców.

To jest jedna z nielicznych dat i jedno z nielicz-
nych wydarzeń w dziejach polskich, kiedy mogliśmy 
sobie powiedzieć, że staliśmy się zwycięzcami w sy-
tuacji niezwykłej, biorąc pod uwagę rok 1914, czyli 
ten rozpoczynający wielką wojnę. I warto w związku 
z tym sięgnąć pamięcią do tego wydarzenia, żeby 
sobie przypomnieć, że mamy w sobie takie dynamicz-
ne zdolności, które mogą się przydać także dzisiaj, 
dzisiejszej polskiej dyplomacji i Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych, bo, jak rozumiemy doskonale, i dzi-
siaj prowadzi ono suwerenną politykę wolnego narodu 
polskiego. Dobrze, żeby MSZ mogło się odwoływać 
w swojej pamięci do jak najlepszych wzorców. 

Stąd zresztą postulowałem – i mam nadzieję, że 
tak się stanie – aby kiedy ta uchwała będzie pod-
dawana głosowaniu, przyszli na nasze posiedzenie 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i odebrali tę uchwałę jako pewnego rodzaju wotum dla 
nich, nie tyle do rozpamiętywania, ile do stosowania.

A teraz pozwolę sobie przeczytać tekst projek-
tu uchwały w setną rocznicę utworzenia Komitetu 
Narodowego Polskiego. Taka jest prawidłowa nazwa, 
nie odwrotna, rzecz jasna, jaka wdarła się w pewnym 
momencie do jednej z wersji projektu.

„Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 
1917 r. na zjeździe działaczy niepodległościowych 
w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego 
najbliższych współpracowników. Przeniesiony do 
Paryża, gdzie miał siedzibę przy Avenue Kleber 11 
bis, został natychmiast uznany przez Francję (następ-
nie przez pozostałych jej sojuszników) jako oficjalna 
reprezentacja narodu polskiego walczącego u boku 
państw ententy. Od 1918 r. Komitetowi podlegała 
Błękitna Armia i jej dowódca gen. Józef Haller. Do 
najaktywniejszych członków założycieli KNP nale-
żeli – poza prezesem Romanem Dmowskim – Ignacy 

1999 – że właśnie niedawno wyznał swojej córce, że 
jest Polakiem. Tak się bał. Córce, która przyjechała 
z Sachalina. Ta córka dowiedziała się, że ojciec ma na 
imię Stanisław – nazwisko znała – i że jest Polakiem. 
Swojej żonie nie powiedział o tym w zasadzie do 
końca życia. Taki wpływ na ludzi miała ta zbrodnia.

Znaczna część Polaków się uratowała. 
Najwięcej Polaków żyjących na Ukrainie jest 
na Żytomierszczyźnie, w okolicach Żytomierza 
i Winnicy. To są ci, których nie zdołano wymordować. 
Oni stracili język ojczysty. Odczuwają przynależność 
do Polski, czują się Polakami, ale bali się mówić po 
polsku. To niewątpliwe była zbrodnia ludobójstwa.

Na koniec powiem, że nie było tak, że była tam 
tylko akcja polska. Tzw. akcja polska, czyli morder-
stwa na masową skalę, była największa, ale była też 
tzw. akcja niemiecka, podczas której wymordowano 
Niemców, a nawet akcja fińska. Była też akcja łotew-
ska, podczas której zaczęto od tych Łotyszy, którzy 
byli w służbach i wcześniej mordowali innych. No, 
tak zakończyła się współpraca z wrogiem. Trzeba 
o tym wszystkim pamiętać. Jeszcze raz powiem, że 
popieram tę uchwałę, ale absolutnie będę głosował 
przeciwko uchwale dotyczącej rządu Olszewskiego…

(Wicemarszałek Adam Bielan: To nie ten punkt.)
Poprę tę uchwałę, bo ludziom zamordowanym 

w latach trzydziestych tylko dlatego, że byli Polakami, 
należy się szacunek i pamięć nas wszystkich.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia 
Narodowego Komitetu Polskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i jest zawarty w druku nr 539. 
Sprawozdanie znajduje się w druku nr 539 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja Ustawodawcza zebrała się 12 lipca 2017 r. 

i rozpatrzyła projekt uchwały w setną rocznicę utwo-



453
45. posiedzenie Senatu w dniu 18 lipca 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego. Komunikaty

(senator sprawozdawca J. Żaryn) z różnych pokładów niepamięci. W tym przypadku 
niestety jednym z tych powodów, dla których nie-
pamięć o KNP funkcjonowała, były losy władzy 
w II Rzeczypospolitej. Po zamachu majowym Józefa 
Piłsudskiego, po 1926 r. chciano zapomnieć o tym, że 
byli jeszcze inni współtwórcy niepodległej niż tylko 
obóz marszałka Józefa Piłsudskiego. W PRL rzecz 
jasna w ogóle było zakazane używanie w dobrym 
kontekście nazwiska Romana Dmowskiego, już nie 
mówiąc o jakiejkolwiek jego działalności, a w wolnej 
Polsce także wydobywaliśmy się, i wydobywamy się 
zresztą do dzisiaj, z tego jednowymiarowego propił-
sudczykowskiego widzenia rzeczywistości polskiej 
jako pozytywnej. Dzisiaj jest czas także na to, żeby 
zobaczyć te właśnie różnorodne, autentycznie piękne 
zdobycze polskiej inteligencji z tego wyjątkowego 
pokolenia niepokornych, w którym to pokoleniu byli 
i Józef Piłsudski, i Roman Dmowski, i Ignacy Jan 
Paderewski i wielu, wielu innych. Nie zamykajmy 
tej polskiej pamięci do jednej skrzynki tylko po to, 
żeby ona dźwięczała mocniej, skoro mieliśmy tyle 
diamentów. Warto o tych diamentach opowiadać sobie 
nawzajem.

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Mam na-
dzieję, że także, tak jak powiedziałem, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, kiedy otrzyma tę uchwałę, 
będzie dawało świadectwo, że ta uchwała i dziś spo-
czywa w dobrych rękach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Jana Żaryna. 

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

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, ze nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusje.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 

J. Paderewski, hr. Maurycy Zamoyski, Erazm Piltz, 
Władysław Sobański, Konstanty Skirmunt, Marian 
Seyda i Jan M. Rozwadowski oraz wielu innych dzia-
łaczy, głównie z obozu narodowo-demokratycznego.

Celem Komitetu było odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, dzięki pokonaniu Niemiec i ich so-
juszników, środkiem zaś – działalność dyploma-
tyczna i wojskowa. Nawiązywano w ten sposób do 
tradycji sojuszu polsko-francuskiego sięgającego cza-
sów Napoleona Bonaparte i Legionów gen. Jana H. 
Dąbrowskiego oraz późniejszych prób umiędzynaro-
dowienia sprawy polskiej podczas kolejnych powstań. 
Komitet prowadził intensywną działalność dyploma-
tyczną na rzecz sprawy polskiej, co m.in. wpłynęło na 
ostateczny kształt 14-punktowego programu wojen-
nego prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona 
i umieszczenie w nim punktu 13. mówiącego o pra-
wie Polaków do niepodległego państwa polskiego 
z wolnym dostępem do morza. Komitet powołał do 
życia sieć swoich przedstawicielstw dyplomatycznych 
w Belgii, Italii, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, 
USA; objął bieżącą opieką Polaków pozostających na 
Zachodzie; prowadził rekrutację do polskiej armii; 
przygotowywał przy pomocy ekspertów dokumenty 
historyczno-prawne na temat postulowanych granic 
Polski, tworząc podstawy pod przyszłe rozwiąza-
nia pokojowe. Głównym źródłem utrzymania KNP 
były prywatne pieniądze rodziny Zamoyskich. Po po-
wstaniu rządu I. J. Paderewskiego powołanego przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, w styczniu 
1919 r., przedstawiciele KNP stanowili główne za-
plecze dyplomatyczno-eksperckie polskiej delegacji 
podczas kongresu wersalskiego kończącego I wojnę 
światową. Poprzez bieżącą pracę propagandowo-wy-
kładową i medialną wpływali na pozytywny wizeru-
nek Polski we Francji, będącej głównym sojusznikiem 
i gospodarzem toczących się obrad.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięcz-
ność politykom, twórcom i działaczom Komitetu 
Narodowego Polskiego, dzięki którym znaleźliśmy 
się – jeszcze nie mając własnego państwa – w gronie 
zwycięzców w I wojnie światowej, co skutkowało 
obecnością polskiej delegacji w Wersalu w roli współ-
twórcy ładu światowego opartego na idei samostano-
wienia narodowego i poszanowania demokratycznych 
reguł życia publicznego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Jeśli można, jeszcze dwa zdania. Uchwała ta i jej 
treść wpisują się w to, co nazywane jest przez nas 
dobrą polską polityką historyczną, dzisiaj uprawianą. 
To znaczy akcentujemy polskie sukcesy, bo mamy 
ich naprawdę niemiało, tylko musimy je wydobyć 
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Komunikaty

(wicemarszałek A. Bielan) Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
projektu uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r. 
oraz do projektu uchwały w sprawie informacji 
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. 
odbędzie się jutro, 19 lipca, o godzinie 10.30 w sali 
nr 179. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję również.
Zarządzam przerwę do jutra do godziny 11.00.
Dobranoc.

Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie rozpatrzenia ustawy – Prawo wodne, druki 
sejmowe nr 1529, 1679 i 1679-A, odbędzie się jutro, 
tj. 19 lipca, o godzinie 8.30 w sali nr 217. Posiedzenie 
odbędzie się w przypadku uchwalenia ustawy na 
czterdziestym szóstym posiedzeniu Sejmu oraz prze-
kazania jej do Senatu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęco-
ne rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do projek-
tu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana 
Olszewskiego odbędzie się dziś bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 54)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał 
Seweryński i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy…
(Rozmowy na sali)
A państwa bardzo proszę o zajęcie…
(Głos z sali: Mamy problem…)
Słucham?
(Głos z sali: Mamy problem informatyczny.)
Aha, problem informatyczny. To ile przerwy 

trzeba?
(Głos z sali: 2 minuty.)
No to 5 minut.
Przerwa do 11.05.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 00  

do godziny 11 minut 05)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spół-
dzielcze.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 551 Z.

Bardzo proszę pana senatora – spojrzałem tam 
i nie widziałem pana, ale już okej, dobrze – Grzegorza 
Peczkisa o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Komisja rekomenduje szanownym państwu przy-

jęcie większości zgłoszonych poprawek. Trzeba jed-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)

nak powiedzieć, że obecny na sali przedstawiciel 
rządu rekomendował odrzucenie poprawek nr 9 i 10, 
natomiast w przypadku innych poprawek rząd nie 
zajął stanowiska.

Jest jeszcze taka informacja, że poparte przez 
Komisję Infrastruktury poprawki nr 1, 2, 4, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 38 i 39 
budzą wątpliwości Biura Legislacyjnego co do tego, 
czy mieszczą się w zakresie poprawek, do których 
zgłaszania uprawniony jest Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W zasadzie prace komisji były przeprowadzone 
bardzo sprawnie, a tak jak to przedstawiłem, zacho-
wywał się przedstawiciel rządu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: 

pan senator Grzegorz Napieralski, pani senator Lidia 
Staroń, pan senator Michał Potoczny, pan senator 
Ryszard Majer, pan senator Tadeusz Kopeć i pan se-
nator Andrzej Mioduszewski.

Nie.
Przystępujemy w takim razie do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Infrastruktury o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 1 – za, 63 – przeciw, 21 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 69)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski)

Poprawki nr 1, 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
i 39 należy przegłosować łącznie. Przyjęcie tych po-
prawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 3 
i 5. Te poprawki, które wymieniłem, zmierzają do 
tego, aby członkostwo w spółdzielni związane było 
wyłącznie z posiadaniem w spółdzielni prawa do lo-
kalu albo eks… ekspaktatywy…

(Głos z sali: Ekspaktywy.)
(Senator Piotr Zientarski: No, ekspektatywny…)
(Senator Jan Rulewski: Kuriozum.)
(Głos z sali: Ekspektatywy.)
…ekspektatywy – pan senator jako jedyny pra-

widłowo to powiedział –własności i powstawało 
z mocy prawa, co skutkować ma brakiem obowiązku 
składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia 
wpisowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 58 – za, 6 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 70)
Poprawki zostały przyjęte.
(Rozmowy na sali)
Nad poprawką nr 3 nie głosujemy, nad poprawką 

nr 5 też nie…
Poprawki nr 6, 25 i 34 należy przegłosować łącz-

nie.
(Głosy z sali: Nr 37.)
Poprawki nr 6, 25 i 37. Mają one na celu określe-

nie zasad rozliczania funduszu remontowego z wła-
ścicielami lokali, którzy przestają być członkami 
spółdzielni, poprzez wskazanie, że będą oni współ-
właścicielami środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym w wysokości odpowiadającej udziałowi 
we współwłasności nieruchomości wspólnej według 
stanu na dzień ustania członkostwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 62 – za, 2 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 71)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 7 ma na celu dookreślenie, że peł-

nomocnik członka spółdzielni działający na walnym 
zgromadzeniu nie może reprezentować więcej niż 1 
członka spółdzielni, pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie, a dołączona do protokołu wal-
nego zgromadzenia lista pełnomocnictw powinna 
być odczytana.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 64 było za, 1 – przeciw, 

21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawką nr 8 nie głosujemy.
Poprawki nr 9 i 10. Poprawki te mają na celu re-

zygnację z posługiwania się w ustawie określeniem 
„członek spółdzielni” w stosunku do osoby, z którą 
spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę o budowę 
lokalu oraz umowę o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 2 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawki zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 11, 13, 14, 15, 17 i 38 na-

leży głosować łącznie. Zmierzają one do tego, aby 
spółdzielnia nie mogła decydować w drodze uchwały 
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 63 – za, 2 – przeciw, 22 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 74)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 12 ma na celu usunięcie z ustawy 

przepisu określającego zasadę, że jeżeli w umowie 
o budowę lokalu został określony termin, po upływie 
którego członek spółdzielni będzie mógł żądać zawar-
cia umowy przeniesienia własności lokalu, żądanie to 
mógł zgłosić dopiero po upływie tego terminu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 59 – za, 5 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 26 ma na celu doprecyzowanie prze-

pisu poprzez wskazanie, że jeśli w określonym budyn-
ku lub budynkach położonych w obrębie danej nieru-
chomości została wyodrębniona własność wszystkich 
lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu 
spółdzielnia będzie obowiązana zawiadomić o tym 
na piśmie właścicieli lokali w danej nieruchomości.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 63 – za, 3 – przeciw, 21 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 76)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 27 prowadzi do tego, aby w przypad-

ku, gdy spółdzielnia wykonuje zarząd we wspólno-
cie mieszkaniowej w ramach zarządu powierzonego, 
w zakresie zasad podejmowania przez zarząd czynno-
ści zwykłego zarządu i czynności przekraczających 
zwykły zarząd zastosowanie miały przepisy ustawy 
o własności lokali w tym zakresie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 3 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 28 prowadzi do określenia innych 

zasad nabywania mieszkań w spółdzielni mieszka-
niowej przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstwa 
państwowego, państwowej osoby prawnej lub spółki 
Skarbu Państwa poprzez zobowiązanie najemcy do 
wpłaty wkładu budowlanego w wysokości 5% war-
tości odtworzeniowej lokalu w oparciu o wskaźniki 
kosztu 1 m2 zamiast spłaty kosztów poniesionych 
przez spółdzielnię tytułem nakładów koniecznych, 
przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym 
znajduje się lokal.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 3 – za, 57 – przeciw, 27 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 78)
Poprawka została przyjęta.
Głosujemy nad poprawką nr 29. Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Głosujemy.
Prowadzi ona do określenia innych zasad nabywa-

nia mieszkań w spółdzielni mieszkaniowej przejętych 
nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, pań-
stwowej osoby prawnej lub spółki Skarbu Państwa 
poprzez zobowiązanie najemcy do wpłaty wkładu 
budowlanego w wysokości nie większej niż 5% ak-
tualnej wartości rynkowej prawa odrębnej własności 
lokalu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 58 – za, 5 – przeciw, 24 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 30 ma na celu zwolnienie od egze-

kucji również środków będących w dyspozycji spół-
dzielni w związku z wnoszeniem opłat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 61 – za, 2 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 80)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 31 ma na celu rozszerzenie zakazu 

wykonywania funkcji lustratora w spółdzielni miesz-
kaniowej na osoby najbliższe osób, które zakaz bę-
dzie obowiązywał, oraz nakłada na Krajową Radę 
Spółdzielczą obowiązek udostępnienia na stronie in-
ternetowej rejestru osób posiadających uprawnienia 
lustracyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 10 – za, 50 – przeciw, 

27 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 81)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 32 ma na celu rozszerzenie zakazu 

wykonywania funkcji lustratora również o osoby, 
które podlegają głównemu księgowemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 7 – za, 59 – przeciw, 20 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 82)
Poprawka nr 32 odrzucona.
Poprawka nr 33 rozszerza zakres oceny przez wła-

ściwego ministra działalności spółdzielni pod wzglę-
dem gospodarności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 61 – za, 4 – przeciw, 21 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 83)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 34 określa podstawę dla mini-

stra do wykonywania uprawnień Krajowej Rady 
Spółdzielczej lub związku rewizyjnego wobec spół-
dzielni mieszkaniowej, jeżeli organy te nie wykonują 
swoich uprawnień w tym zakresie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 61 – za, 4 – przeciw, 20 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 35 prowadzi do zmiany przepisu 

przejściowego w celu spowodowania wygaśnięcia 
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w dniu wejścia w życie ustawy członkostwa „człon-
ków oczekujących”, którym w tym dniu nie przysłu-
guje w spółdzielni żadne prawo do lokalu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 1 – przeciw, 25 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)
Poprawka została przyjęta.
Przechodzimy do poprawki nr 40. Określa ona 

zasadę, że do spraw sądowych w toku zastosowanie 
będą miały przepisy nowej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 58 – za, 4 – przeciw, 25 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 86)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 41 prowadzi do wydłużenia terminu 

wejścia w życie przepisów dotyczących osób objętych 
zakazem wykonywania uprawnień lustratora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 25 – za, 56 – przeciw, 6 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 42 zmierza do tego, aby wszystkie 

przepisy ustawy weszły w życie w jednym termi-
nie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 63 – za, 1 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 88)
Poprawka 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 87 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 14 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spół-
dzielcze.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozono-
wą oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplar-
nianych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 564 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar 
„operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie 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 dru-
ku nr 523 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 91)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia polskich 
Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938.

Tu jest zmiana tytułu, tak? Na stronie 1 jest napi-
sane „1937”, a tam jest „1937–1938”. Tak?

Tak jest okej. Nie ma pomyłki.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego siódmego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia 
Narodowego Komitetu Polskiego.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
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Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 
głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 539 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 92)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w setną rocznicę utworzenia 
Narodowego Komitetu Polskiego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu 
Jana Olszewskiego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku 
nr 522 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 

Czerwińskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie drugiego czytania zgłoszono 1 popraw-

kę do tekstu uchwały. Na wczorajszym posiedzeniu 
Komisja Ustawodawcza odrzuciła tę poprawkę – 
8 senatorów było przeciw, nikt nie był za, 1 senator 
wstrzymał się od głosu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Czy pan senator Jerzy Wcisła chce jeszcze zabrać 

głos?
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dotychczas dobrą tradycją Senatu było to, że 

ustawy okolicznościowe zawsze opiewały albo jakąś 

osobę, albo jakąś organizację, albo jakieś zdarzenie, 
które warto było uczcić.

Uchwała w 25. rocznicę odwołania rządu 
Olszewskiego, poza wstępem, bardzo króciutkim, 
który mówi o dokonaniach tego rządu, jest tak na-
prawdę wylewem pomyj na pokomunistyczną historię 
Polski.

(Senator Alicja Zając: Czym jest? Nie rozumiem.)
Wylewem pomyj. Pomyje to takie coś, co się wy-

lewa…
(Senator Alicja Zając: Ja wiem, co to są pomyje.)
One są bezużyteczne, szkodliwe, śmierdzące.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, ja mentalnie, ale także chyba 

wiekowo zaliczam się do pokolenia, które jest benefi-
cjentem tego, że upadł komunizm i żyjemy w wolnej 
Polsce. Ale mam też pamięć o tym, wiem, jak ten 
komunizm upadał, i wiem, co się zmieniło. Jeżeli 
dzisiaj dostaję taki sygnał, że bezkrwawe pokonanie 
totalitarnego systemu jest wstydem dla Polaków, to 
ja się wstydzę, że senatorowie z takim pomysłem 
wychodzą. (Oklaski)

Odbieracie, proszę państwa, Polakom dumę z tego, 
że zrobili coś, co w historii dwudziestowiecznej było 
nie do pomyślenia – z tego, że można totalitaryzm 
pokonać nie na barykadach, ale mądrą polityką od-
suwania komunistów od władzy. Z takim osądem 
najnowszej historii ja się nie zgadzam.

I nie zgadzam się na to, co PiS uprawia od pewnego 
czasu, na takie porozumiewawcze mruganie okiem do 
społeczeństwa, że właściwie historia II RP… III RP 
mogła potoczyć się inaczej, że gdybyśmy my, a nie 
tamci, doszli do władzy, to ta historia potoczyłaby się 
inaczej, bylibyśmy bogaci i szczęśliwi, w raju. Otóż, 
proszę państwa, laureatka nagrody Nobla, Wisława 
Szymborska powiedziała takie słowa: „Tyle wiemy 
o sobie, ile nas sprawdzono”. Tej historii, którą wy 
opowiadacie i wbijacie Polakom do głowy, nikt nie 
sprawdził. A tam gdzie ona była… tam, gdzie wy-
próbowano ten odmienny sposób na pokonywanie 
totalitaryzmów, to zawsze kończyło się na baryka-
dach. Zawsze kończyło się trupami. Wczoraj mieliśmy 
spektakl w Sejmie – wasz przywódca zdenerwował 
się, bo przypomniano los jego brata i niespełna 100 lu-
dzi, którzy zginęli. A co by było, gdyby tysiące ludzi 
w Polsce zginęły? Gdzie byśmy te pomniki stawiali? 
Czy to miałoby być alternatywą?

(Poruszenie na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Prowokatorze!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Prowokator… Ludzie 

są…)
Mogę kontynuować?
Szanowni Państwo, poza tym jest kompletna nie-

konsekwencja w tym projekcie uchwały. Bo jeżeli 
państwo twierdzą czy autor tego projektu twierdzi, 
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że bezpośrednim pretekstem do odwołania tego rządu 
stało się wykonanie przez ministra spraw wewnętrz-
nych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu zobo-
wiązującej do przedstawienia pełnej informacji na 
temat wysokich urzędników państwowych, posłów 
i senatorów będących współpracownikami UB i SB 
w latach 1945–1990, a potem autor pisze o „koalicji 
strachu”, o tym, że to ze strachu przed ujawnieniem 
tych nazwisk odwołano rząd Olszewskiego i… nie 
dopuszczono do odwołania tego rządu, ale…

(Poruszenie na sali)
(Senator Dorota Czudowska: Tak, tak.)
(Głos z sali: Taka jest prawda.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
No to ja pytam… Przecież po 1992 r. mieliście 

państwo wiele okazji, aby tę listę ujawnić. Lech 
Kaczyński jej nie ujawnił, kiedy był prezydentem. 
Andrzej Duda do tej pory jej nie ujawnił. Jarosław 
Kaczyński jej nie ujawnił. Beata Szydło nie ujawniła 
tej listy.

(Senator Czesław Ryszka: Jak to nie ujawniała?)
(Poruszenie na sali)
My się boimy czy wy się boicie to ujawniać?
(Senator Stanisław Kogut: Kłamie. Kłamie!)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, lista jest nieujawniona. 

Możecie ją ujawnić.
(Senator Stanisław Kogut: Pan kłamie…)
(Rozmowy na sali)
Ja czekam na tę listę, na to, aż ona będzie ujaw-

niona. Mam tylko taką świadomość, że tak jak groź-
ba ujawnienia tej listy – i pewnie bzdur, które są 
na tej liście – groziła załamaniem tamtego rządu, 
rządu Olszewskiego i go odsunęła od władzy, tak 
samo dzisiaj ujawnienie tej listy i kompletne skom-
promitowanie Antoniego Macierewicza spowodo-
wałoby upadek rządu Beaty Szydło. I o tym jestem 
przekonany.

Dlatego wnoszę, aby do tego listu dopisać… I jeże-
li macie tę odwagę, to powinniście za tym zagłosować. 
Do tej koalicji strachu, co do której domniemywacie, 
że to były następne rządy po rządzie Olszewskiego, 
trzeba dopisać kolejnych przedstawicieli władz, które 
wpisały się w koalicję strachu, w tym prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę oraz premierów 
Jarosława Kaczyńskiego i Beatę Szydło. Jeżeli zgo-
dzicie się na wprowadzenie tej poprawki, to będzie 
znaczyło, że wy nie należycie do koalicji strachu, 
którą tutaj opiewacie, mówiąc, że jest taka karygodna 
dla Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Żaryn: Można?)
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Głos z sali: Bzdury!)
(Senator Jan Żaryn: Sprostowania.)
W trybie sprostowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Co się tu dzieje?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale czego?)
(Senator Jan Żaryn: Zdecydowanego sprostowania 

treści, która…)
(Rozmowy na sali)
Ale jak nie udzielę głosu, to pan nie będzie wie-

dział, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Byłbym łaskaw zapy-

tać, w jakim trybie.)
To ja mam nie udzielić głosu?
(Rozmowy na sali)
No ale czemu? Dlaczego te komentarze? Po co 

panowie się denerwujecie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Żaryn: W trybie sprostowania.)
(Rozmowy na sali)
Niepotrzebne zdenerwowanie. Spokojnie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak ja mam się nie 

denerwować, skoro…)
Spokojnie, Panie Senatorze. Nie udzieliłem panu 

głosu. Bardzo proszę zachowywać dyscyplinę i za-
chowywać się zgodnie z regulaminem.

Bardzo proszę, pan senator Jan Żaryn w ramach 
sprostowania. 3 minuty są na sprostowanie.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak jest. Ja postaram się krótko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Koalicja strachu” to jest termin, który funkcjo-

nuje w naszej najnowszej historii, ale i jest stosowany 
przez politologów. W kontekście 4 czerwca 1992 r 
termin „koalicja strachu” dotyczy bardzo konkret-
nego środowiska, tzn. środowiska tych ludzi, którzy 
uznali, że ujawnienie przed społeczeństwem polskim, 
przed narodem listy ewentualnych – zaraz powiem, 
dlaczego ewentualnych – tajnych…

(Senator Jan Rulewski: To nie dyskusja.)
…współpracowników będzie ujawnieniem nisz-

czącym wypracowywany w latach 1989–1992 układ, 
który to układ oznaczał włączenie do dziedzictwa pe-
erelowskiego części elit Solidarności. Koalicja strachu 
polegała w gruncie rzeczy nie tylko na tym, że te na-
zwiska zostały ujawnione, ale także na tym, że burzono 
w ten sposób niesuwerenny porządek państwa polskiego 
wychodzącego z komunizmu. Nie można było tej li-
sty oficjalnie ujawnić, ponieważ, jak państwo dosko-
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nale wiedzą, lista, która została przez pana Antoniego 
Macierewicza, zgodnie z uchwałą sejmową, przekazana 
do Sejmu ówczesnego i do prezydium, miała zapis…

(Senator Jan Rulewski: Głos, głos…)
…zgodnie z którym Sejm miał powołać komisję na 

czele z panem prof. Adamem Strzemboszem, a komisja 
ta miała dopiero zweryfikować, które z osób podanych 
na liście autentycznie wypełniają tę funkcję tajnego 
współpracownika i które z tych osób zostałyby nieza-
służenie ujawnione. To państwo w 1992 r., ci, którzy…

(Senator Kazimierz Kleina: Kto? My?)
(Senator Piotr Zientarski: Nie my.)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
(Senator Grażyna Sztark: Nie my.)
Tak, ci, którzy także dzisiaj odwołują się do tej tra-

dycji, by podtrzymywać efekt pracy Sejmu 4 czerwca 
1992 r… Podtrzymujecie, choć może tego nie widać 
na pierwszy rzut oka, tamten werdykt…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, te 3 minuty już minęły.)

…mówiący – już kończę – o tym, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

do konkluzji.)
…nie wolno narodowi przekazać autentycznej li-

sty tajnych współpracowników. I przez to do dzisiaj…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już, Panie 

Senatorze, bo te 3 minuty…)
…ta lista funkcjonuje w sytuacji, w której… Są 

tam wmieszane nazwiska osób będących tajnymi 
współpracownikami i de facto niewypełniających 
tej definicji.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czas minął.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję, Panie 

Senatorze.)
Ale to wina tych, którzy nie dopuścili do tej we-

ryfikacji.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, nie…)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Macie władzę, 

zróbcie porządek.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest jakiś komplet-

ny idiotyzm, bo…)
(Senator Kazimierz Kleina: Sprostowanie.)
(Głos z sali: Ale emocje.)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, czy 

każdy może w ten sposób prostować, jak…)

(Głos z sali: To nie było sprostowanie.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, nie jesteśmy w tej chwili na eta-

pie zadawania pytań.
(Senator Marek Borowski: No ale chodzi o to, 

w jakim to było trybie.)
Nie udzieliłem w ogóle panu głosu, Panie 

Senatorze. Proszę, pan senator…
(Senator Marek Borowski: Ale ja pytam pana mar-

szałka, w jakim trybie to się odbyło.)
Ale ja nie udzieliłem panu głosu, Panie Senatorze!
Pan senator Borusewicz.
(Senator Marek Borowski: Ale ja pytam, w jakim 

trybie to wszystko się odbywa.)
W trybie regulaminowym, Panie Senatorze.
(Poruszenie na sali)
Proszę się zapoznać z regulaminem.
Pan marszałek Borusewicz. Słucham, w jakim 

trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, ja 

w trybie sprostowania, ponieważ byłem przewodni-
czącym parlamentarnego klubu Solidarności w tym 
czasie.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie.)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.
3 minuty na sprostowanie, tak jest w regulaminie, 

Panie Senatorze. A jak się panu nie podoba, to może 
pan złożyć wniosek o zmianę regulaminu. Tyle. Choć 
nie powinienem panu odpowiadać na to pytanie, od-
powiedziałem.

Pan senator. 3 minuty w ramach sprostowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze nie liczymy 

czasu.)
(Głos z sali: Liczcie lepiej głosy.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jestem jedynym człowiekiem tutaj, jedynym 

świadkiem, który uczestniczył w tej debacie. Brałem 
udział w głosowaniu i występowałem w debacie. Ja 
rozumiem, że naukowcy wiedzą wszystko najlepiej, 
lepiej także od tych…

(Senator Jan Dobrzyński: Bo to prawda!)
…którzy tam byli i w tym uczestniczyli.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cisza!)
Ta uchwała oddaje ducha interpretacji historycz-

nej Prawa i Sprawiedliwości – albo części państwa 
z Prawa i Sprawiedliwości – ale nie oddaje rzeczy-
wistości. (Oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Marszałku, to nie jest… Sprostowanie czego to było? 
Panie Marszałku, przepraszam bardzo…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Sprostowanie.)



462
45. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (cd.)

(senator B. Borusewicz)

Pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, przerwę panu na chwileczkę.)
(Senator Kazimierz Kleina: …Prostował.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator 

Żaryn sprostował wypowiedź pana senatora Wcisły. 
Co pan marszałek chce sprostować?)

Ja chcę sprostować stwierdzenie pana senatora 
Żaryna…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To proszę bar-
dzo.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze raz prosimy 
o czas, Panie Marszałku.)

…że część elit Solidarności, do których należałem, 
dokonała jakoby jakiejś zdrady.

(Senator Jan Żaryn: Zmowy.)
(Głos z sali: Bo tak było.)
(Senator Jan Dobrzyński: No tak, no o to chodzi 

przecież.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciszej, chłopie!)
(Senator Adam Bielan: To jest polemika.)
Rząd Jana Olszewskiego został obalony w wyniku 

głosowania. Właściwie został odwołany, nie obalony.
(Głos z sali: Obalony, tak.)
(Senator Piotr Zientarski: Odwołany.)
To jest pierwsza nieprawda.
Druga, kolejna nieprawda to stwierdzenie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale czyje 

stwierdzenie? Pana senatora? Bo o uchwale nie pro-
wadzimy dyskusji, Panie Marszałku.)

Panie Marszałku, mam 3 minuty?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale na spro-

stowanie wypowiedzi pana senatora Żaryna, a nie 
na debatę wokół uchwały.)

Niech pan mi pozwoli sprostować.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale pan 

w tej chwili odnosi się do uchwały.)
(Senator Jan Rulewski: Ale Żaryn też się odnosił.)
(Głosy z sali: Też się odnosił.)
(Senator Stanisław Kogut: Czas minął.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, odnosił się 

do wypowiedzi pana senatora Wcisły.)
Ta uchwała jest w całości nieprawdziwa. To jest 

uchwała, która…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nieprawda.)
…rzuca cień na całą naszą historię. Rząd Jana 

Olszewskiego upadł, bo stracił większość.
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Także PC przestało popierać rząd Olszewskiego. 

Co prawda głosowało przeciwko, ale przestało go 
popierać. Rząd Olszewskiego upadł, bo stracił więk-
szość. Nie było żadnego zamachu, to była normalna 
procedura demokratyczna. A uchwała dotycząca…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Właśnie teraz 
rządzi większość, a też chcecie obalić rząd.)

…tzw. lustracji była, jak się okazało później, bu-
blem, do którego trzeba było dorabiać protezy typu 
komisja prezesa Sądu Najwyższego. Na liście człon-
ków mojego klubu, Solidarności, było 2…

(Senator Jan Dobrzyński: …TW.)
…TW, którzy, jak się okazało, nie byli TW. 

I Macierewicz to przyznał. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Wcisła: W trybie sprostowania.)
Wypowiedzi pana marszałka Borusewicza?
(Senator Jerzy Wcisła: W trybie sprostowania wy-

powiedzi pana senatora Żaryna.)
(Senator Alicja Zając: Myślałam, że swojej wy-

powiedzi.)
No dobrze, proszę bardzo.
(Senator Adam Bielan: To nie jest sprostowanie, 

to jest polemika.)
Ja też uznaję, że to jest polemika, no ale wie pan, 

Panie Marszałku…
(Senator Jan Maria Jackowski: Przegłosujmy, czy 

to jest polemika.)
…żyjemy w sytuacji rozszerzonej demokracji.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale zgłaszali 

się wasi senatorowie.)
To nie jest polemika, to jest sprostowanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, zobaczymy.)
Pan senator Żaryn użył sformułowania „koalicja 

strachu” i mówił, że takie pojęcie istnieje i jest arty-
kułowane konkretnie w związku z tym wydarzeniem. 
Otóż jest to nieprawda. „Koalicja strachu” jako pojęcie 
nie funkcjonuje ani w prawie, ani w politologii jako 
wydarzenie związane z rządem Olszewskiego. A jeżeli 
wejdziemy na strony internetowe i poszukamy…

(Głos z sali: …w Wikipedii.)
Także i w Wikipedii. Jeśli poszukamy pojęcia „koali-

cja strachu”, to znajdziemy odwołania do 2013 r., do wy-
powiedzi senatora Adama Bielana, do wydarzeń z 2012 r., 
a dopiero gdzieś tam daleko będzie 1992 r. Tak że „koali-
cja strachu” jest pojęciem bardzo szerokim i może swo-
bodnie objąć także te osoby, o których wzmiankowałem 
w poprawce, którą proponowałem. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję.)
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Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy.)
Nie, nie. Nie głosujemy, Panie Senatorze, tylko 

realizujemy porządek obrad.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów pra-
gnie zadać takie pytanie?

(Senator Stanisław Kogut: Po co zaczynasz?)
Jeśli ktoś chce, to proszę. I proszę podać, komu.
(Senator Stanisław Kogut: Musi zadać.)
Pan senator Jackowski.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chcę zadać pytanie panu senatorowi wniosko-

dawcy poprawki.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To bardzo pro-

szę zadać takie pytanie, Panie Senatorze.)
Czy pan oglądał film „Nocna zmiana”?
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Jacek Włosowicz: Czy było to tematem 

obrad komisji?)
(Wesołość na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Z miejsca niech mówi.)
Może pan z miejsca, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
(Głos z sali: Takie ładne pytanie.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Chodzi mi o to, 

żeby odpowiedział: tak czy nie?)
To już niech pan senator odpowie, to już…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przecież to nie jest 

pytanie.)
Proszę bardzo, nie podpowiadajmy…
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Nie, nie oglądałem. Mogę panu powiedzieć jeszcze 

o paru filmach, których nie oglądałem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz zgłasza się do zadania 

pytania…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bo ja nie słyszałem…)
…które ma trwać nie dłużej niż minutę i być 

zadane w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, zwracam się z pytaniem do pana 

senatora Czerwińskiego.
W uchwale jest napisane, że był to pierwszy ga-

binet popierany przez Sejm wyłoniony w pierwszych 
wolnych wyborach. Może pan to wyjaśni, bo mnie się 
wydawało, że w 1989 r. były pierwsze w pełni wolne 
wybory do Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, ja poproszę… Dobrze, ja po-

proszę pana senatora. Ale chcę powiedzieć, Panie 
Marszałku, że to nie jest pytanie, które dotyczy 
dodatkowego sprawozdania przygotowanego przez 
komisję, z całą pewnością. (Oklaski) Ono dotyczy 
uchwały. Była możliwość zabierania głosu w sprawie 
tej uchwały. Ten czas już minął.

Ale bardzo proszę, bardzo krótka odpowiedź.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

poprzez zamianę kolejności rozpatrywania punktów 
uniemożliwiono mi branie w tym udziału.)

No to trudno, przecież nie będziemy teraz z tego 
powodu, Panie Marszałku, zmieniać regulaminu.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan marszałek Borusewicz się myli. Otóż pierw-

sze wolne wybory do Sejmu odbyły się w roku 1991. 
(Oklaski) Oczywiście mówimy o wyborach…

(Senator Robert Gaweł: Do Senatu.)
…po II wojnie światowej. Zaś wybory, które od-

były się w roku 1989, nie do Senatu, bo te były wolne 
od początku, ale do Sejmu, nie były wolne. Nie ma 
czegoś takiego jak wybory częściowo wolne. Stan jest 
taki: albo wolność, albo niewolność. Są 2 możliwości, 
znaczy to jest… Może w ten sposób: nie można tu 
stopniować wolności.

Jeszcze à propos wolności tych wyborów chciał-
bym państwu przypomnieć, że w roku 1989 nie dość, 
że te wybory były koncesjonowane, nie były wolne, 
to jeszcze w ich trakcie zmieniono reguły gry, zmie-
niono ordynację i w efekcie doprowadzono do tego, 
że bocznymi drzwiami…

(Senator Alicja Zając: Z listy krajowej.)
…czy też w drugiej turze dostały się do Sejmu 

osoby, które w tym Sejmie nie powinny zasiadać, bo 
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w pierwszej turze nie uczestniczyły w wyborach. To 
trzeba wyraźnie powiedzieć, proszę państwa. Wtedy 
stało się tak, że osoby decydujące o tym z grona tych, 
którzy dogadywali się z ówczesną władzą komuni-
styczną, zdecydowały, że w trakcie gry można zmie-
nić jej zasady.

(Senator Czesław Ryszka: Odebrać…)
Zdradziły naród, który w sposób jednoznaczny 

w trakcie wyborów się opowiedział za stroną wol-
nościową, i wybrały dotrzymywanie zobowiązań ze 
stroną komunistyczną. Wybór był wtedy zero-jedyn-
kowy: albo z narodem, albo z władzą komunistyczną. 
Wybraliście państwo władzę komunistyczną i dalej to 
ciągnięcie. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Kto wybrał władzę ko-
munistyczną?)

Teraz macie szansę stanąć w prawdzie. Nie robicie 
tego, nie zwalajcie na nas.

(Senator Piotr Zientarski: Kto wybrał władzę ko-
munistyczną?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo.
Pan senator…
(Głos z sali: Nie, nie, ale to są już niuanse…)
Ale nie, nie… Dobrze, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja 

wybierałem władzę komunistyczną? Skandal.)
(Senator Bogdan Klich: Mam 2 pytania…)
W Senacie obowiązuje zasada, że zabiera się głos 

po zgłoszeniu się.
(Senator Bogdan Klich: Ja mam 2 pytania do…)
Zgłosił się pan senator Bogdan Klich.
Bardzo proszę, pan senator Bogdan Klich.
Rozumiem, że zadaje pan pytanie. Tak?
(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 2 pytania do pana senatora Czerwińskiego 

i 1 pytanie do pana senatora Wcisły.
Panie Senatorze, po pierwsze, czy komisja zasta-

nawiała się…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…nad oczywistą nieprawdą historyczną, która jest 

zawarta w trzecim akapicie tej uchwały i która po-
kazuje Lecha Wałęsę w nieprawdziwym świetle, nie 
tylko jako tego, który nie zabiegał o przyjęcie Polski 
do NATO, ale jako tego, który temu przeciwdziałał. 

A przecież wszyscy pamiętamy, jak to Lech Wałęsa 
podczas spotkania z Borysem Jelcynem przekonał 
tego drugiego…

(Głos z sali: NATO-bis…)
…do podpisania oświadczenia w sprawie zgody 

Rosji na przystąpienie Polski do NATO, z którego 
oczywiście strona rosyjska później się wycofywała. 
Ale taki był fakt historyczny.

Po drugie, w akapicie czwartym znajduje się też 
apologia wykonania przez ministra Macierewicza 
uchwały Sejmu dotyczącej lustracji, co w moim prze-
konaniu doprowadziło do tego, że idea lustracji – 
słuszna i za którą optowaliśmy – na długie lata została 
zawieszona, aż do 2000 r. czy 2001 r. Czy komisja 
zastanawiała się też nad tym, czy warto wprowadzać 
w tym czwartym akapicie nieprawdę historyczną do 
oceny tamtego zdarzenia?

Pana senatora Wcisłę chciałbym zapytać, czy 
w swojej poprawce pan chciał odnieść się też do tego, 
o czym tutaj słyszeliśmy na sali, mianowicie że Polska 
tak naprawdę nie uzyskała do końca suwerenności. 
Przecież nasze państwo stało się suwerenne w latach 
1989–1993…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minuta minęła.)

…pomiędzy pierwszymi wyborami a wyprowa-
dzeniem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze…)

…ostatniego żołnierza sowieckiego z Polski.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, minuta już bardzo mocno minęła. 
Przepraszam bardzo, trzymajmy się regulaminu.

Pytanie zadaje teraz pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Czerwińskiego. 

W Polsce rządy upadały w wyniku głosowań, róż-
nie, raz nawet jakiś poseł spóźnił się z toalety i też 
rząd upadł, jak sobie przypominam. Tak samo odwo-
łano w głosowaniu sejmowym rząd pana premiera 
Olszewskiego. Czy w takim razie dla tego rządu two-
rzymy wyjątek i jego odwołanie w głosowaniu, więk-
szością głosów, określamy jako bezkrwawy zamach 
stanu, czy będziemy tę definicję rozszerzać np. na 
głosowanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, 
gdzie również większość spowodowała jego komplet-
ne przekonstruowanie, żeby nie powiedzieć: zrujno-
wanie? Jak pan określi definicję bezkrwawego zama-
chu stanu, skoro było to głosowanie sejmowe, którego 
nie podważono? Dziękuję.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Jednak wychodzicie państwo poza…
(Senator Janina Sagatowska: Poza sprawozdanie.)
Ja przypomnę, dobrze?
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem. Nie z uchwałą, 
tylko z dodatkowym sprawozdaniem. Wychodzicie 
państwo poza… No, ale to już trudno.

Pani senator Czudowska jeszcze zadaje pytanie.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja składam wniosek o zamknię-

cie dyskusji wobec tego, że wczoraj, kiedy były roz-
ważane te punkty, wszystkie te 3 uchwały, na sali ze 
strony senatorów Platformy Obywatelskiej…

(Senator Adam Bielan: Nie było nikogo.)
…nie było nikogo, poza senatorem Wcisłą…
(Senator Adam Bielan: Pusta sala. To wasz obo-

wiązek być na sali. Są punkty ważne i ważniejsze…)
…i senatorem Borusewiczem nie było nikogo. Był 

wczoraj czas na tę dyskusję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale momen-

cik…)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale porządek został 

zmieniony.)
Proponuję… Składam wniosek…
(Senator Adam Bielan: Waszym obowiązkiem jest 

być na sali.)
(Głos z sali: Nie wpływa na to…)
Składam wniosek o zamknięcie dyskusji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, takiego wniosku o to, aby zakoń-

czyć… Ja – z przykrością – nie przyjmuję tego wnio-
sku, Pani Senator. Nie może być takiego wniosku, bo 
nie ma teraz dyskusji. W tej chwili jest zadawanie 
pytań. Ja dopuszczę do zadawania pytań.

Pani senator Zdrojewska i pan senator Fedorowicz. 
I proszę o odpowiedzi.

(Senator Piotr Zientarski: Ja mam wniosek o spro-
stowanie.)

Ale nie ma wniosku o sprostowanie. Nie ma czegoś 
takiego jak wniosek formalny o sprostowanie.

(Senator Piotr Zientarski: Sprostowanie.)
Sprostowanie, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, sprostowanie.)
Czyli pan się zgłasza… No dobrze, ale ja na razie 

chcę udzielić głosu komu innemu.
(Senator Piotr Zientarski: Dobrze, rozumiem.)
A później panu.

(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję.)
Na razie pani senator Zdrojewska zadaje pytanie, 

potem pan senator Fedorowicz. A później, po odpo-
wiedziach, oddam panu głos w ramach sprostowania.

Proszę bardzo, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Ja nie mo-

głam uczestniczyć wczoraj w posiedzeniu komisji 
z tego względu, że ona odbyła w takim dosyć nie-
ustalonym wcześniej trybie i o nieustalonej wcześniej 
godzinie, dlatego mam pytanie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Co to znaczy „nie-
ustalonym wcześniej”?)

Miałam nadzieję, że dojdzie w tej sprawie do jakie-
goś konsensusu. Szanowni Państwo, macie państwo 
większość, możecie przegłosować wszystko, że coś 
nie jest czarne, tylko białe itd. I tak naprawdę możecie 
państwo wszystko przegłosować. Pytam, jak daleko 
jesteście się państwo w stanie posunąć… Bo propo-
nujecie takie uchwały, które budzą wyraźny sprzeciw 
całej opozycji. Chciałabym usłyszeć odpowiedź na 
pytanie, jak daleko jesteście państwo w stanie się 
posunąć.

(Senator Stanisław Kogut: Ale to poza tematem.)
Uważam, że tego typu uchwały powinny być po-

dejmowane w drodze konsensusu i z uwzględnieniem 
zdania tej części społeczeństwa, która na państwa nie 
głosowała. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz.
A do kogo było tamto pytanie? Do pana senatora 

Czerwińskiego?
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, do Wcisły.)
(Senator Jarosław Rusiecki: To jest przemyślana 

decyzja.)
Dobrze.
I pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, do kogo zgodnie z regulaminem 

mam prawo skierować pytanie?
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, do… Panie 

Senatorze, do sprawozdawcy, do wnioskodawcy albo 
i do sprawozdawcy, i do…)

W związku, z tym po przemyśleniu, nie zadaję 
pytania nikomu i wycofuję moją prośbę o zadanie 
pytania.

(Wesołość na sali)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę państwa…
Pytanie ma pan senator Rulewski?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Posłucham…)

Senator Jan Rulewski:

A jakże, Panie Marszałku. Przestrzegam regula-
minu, a zwłaszcza tego, żeby uchwała miała właściwy 
i precyzyjny wymiar. Redaktorem, jak wiadomo, jest 
pan senator i zarazem prawnik. Proszę wskazać, jaką 
to rząd Olszewskiego odsunął sowiecką agenturę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, to nie jest pytanie.)

To jest pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest de-

bata ani pytania w zakresie…)
To jest pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze…)
Bo w uchwale…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ja może powtórzę, w jakim punkcie jesteśmy, bo 
niektórzy z państwa, tak podejrzewam, nie zdają sobie 
z tego sprawy. Ja przeczytam jeszcze raz, dobrze?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
wnioskodawcy i sprawozdawcy związane ze sprawoz-
daniem komisji, a nie z treścią uchwały. Przepraszam 
bardzo, ale…

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
…wychodzimy poza zakres… Dziękuję bardzo.
Odpowiedzi pana senatora… Zgłosił się jeszcze 

pan senator…
(Senator Janina Sagatowska: Martynowski.)
(Senator Marek Martynowski: Wniosek formalny.)
Ale jaki wniosek formalny?

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku, zgodnie z art. 48 pkt 9 wniosek 

o zmianę sposobu prowadzenia obrad i przeprowa-
dzenie głosowania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, tylko najpierw odpowiedzi musimy mieć, 

bo te odpowiedzi nam będą, powiedziałbym, zalegać.
(Senator Jan Dobrzyński: Ale pytań nie było.)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, obie-
cał pan, że…)

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze moje pytanie.)
Momencik, proszę państwa, no nie można wszyst-

kiego naraz robić.
(Senator Piotr Zientarski: Rozumiem, ale…)
No nie można naraz wszystkiego robić. Trzeba być 

bardziej cierpliwym, proszę państwa.
(Senator Piotr Zientarski: Dobrze, ja jestem.)
My byliśmy cierpliwi…
(Senator Stanisław Kogut: …8 lat.)
(Głos z sali: 8 lat!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Były jeszcze gor-

sze…)
(Senator Kazimierz Kleina: Jakie były gorsze?)
Proszę, pan senator Czerwiński udziela odpowie-

dzi.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, większość tych pytań nie doty-

czyła sprawozdania z prac komisji, które odbyły się 
wczoraj, dlatego uważam za zbędne odpowiadanie na 
nie. Żałuję, że ta dyskusja nie odbyła się wczoraj…

(Senator Janina Sagatowska: Wczoraj w nocy.)
…gdy myśmy nad tekstem tej uchwały debatowali. 

No, szkoda, że wtedy państwa nie było. Po prostu 
chętnie byśmy porozmawiali na ten temat.

(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie.)
Teraz już jest za późno i to nie z naszej winy – 

żeby było jasne.
(Senator Bogdan Borusewicz: Zmieniliście kolej-

ność, Panie Senatorze…)
Ja niczego nie zmieniałem.
(Rozmowy na sali)
(Senator Adam Bielan: A inne punkty… A uchwa-

ła o NKWD jest nieważna?)
Zaś tylko jedną chciałbym informację złożyć. 

Otóż…
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, ale proszę bardzo… Panie 

Marszałku, na Konwencie Seniorów mówiliśmy 
o tym, że uzupełnimy porządek obrad o te 3 uchwały. 
Mówiliśmy to. Był obecny i pan, i pan senator Klich. 
Proszę nie mówić, że to było jakimś zaskoczeniem.

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

proszę pozwolić mi wyjaśnić tę kwestię.)
Ale, Panie Marszałku, no nie można… Jest 10 rąk 

w górze, nie mogą wszyscy naraz mówić! Jest pan 
czwarty albo piąty w kolejce.

Proszę bardzo.
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Senator Jerzy Czerwiński:

Ja tylko chciałbym wyjaśnić, że z wykształcenia 
nie jestem prawnikiem. Mój tytuł naukowy, jeśli tak 
to można nazwać, to magister inżynier podstawowych 
problemów techniki. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
I teraz…
(Senator Jan Rulewski: Mam pytanie.)
Momencik, kolejny… Ja doskonale pamiętam ko-

lejność.
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Senator Jerzy Wcisła: Było do mnie pytanie.)
Który senator skierował do pana pytanie?
Proszę bardzo, pan senator Wcisła odpowiada na 

pytanie pana senatora Klicha.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W zasadzie 
2 pytania dotyczyły tej samej kwestii. Senator Klich 
pytał mnie o pojęcie suwerenności, a wcześniej se-
nator Czerwiński mówił o wolności, powiedział, że 
wolność jest albo jej nie ma i że wolności nie można 
stopniować. Otóż ja jestem przekonany, że senator 
Czerwiński się myli, a senator Klich mówi o rzeczy 
bardzo ważnej.

Wolność i suwerenność to są pojęcia i zjawiska, 
które są stopniowalne. Nie ma 100-procentowej 
wolności i 100-procentowej suwerenności. Problem 
w kontekście tej uchwały polega na tym, że cały 
proces zachodzący w okresie pokomunistycznym, 
proces tzw. transformacji ustrojowej, był procesem 
nabywania coraz większej wolności i coraz większej 
suwerenności narodu w państwie i Polski w świecie. 
To był proces wchodzenia do struktury państw euro-
pejskich i proces wchodzenia do NATO.

Tą uchwałą chcecie państwo zamącić Polakom 
w głowach i powiedzieć, że jedynym okresem w cią-
gu prawie 30 lat postkomunizmu, w którym dążono 
do suwerenności i wolności, był okres rządów Jana 
Olszewskiego. Oczywiście jest to kompletna bzdura, 
bo cała nasza historia pokazuje, że budowaliśmy su-
werenność w wielu miejscach i w ramach prac wielu 
rządów. Znakomicie robił to Wałęsa…

(Senator Jan Dobrzyński: No nie…)
(Rozmowy na sali)
Robił to rząd Mazowieckiego i rządy po 

Olszewskim.
(Senator Janina Sagatowska: Tu się odbywa de-

bata.)

Dlatego, jeżeli chcecie wmówić Polakom, że 
wszystko, co było poza rządami Olszewskiego, było 
koalicją strachu, tak jak to definiujecie, to zdefiniujmy 
tę koalicję na nowo. Powiedzmy, że jest to właśnie 
przeciwieństwo procesu dążenia do suwerenności 
i kto brał udział w budowaniu tej koalicji. Tak jak 
zapisałem w tym projekcie, kolejni przedstawiciele 
władz PRL wpisali się w koalicję strachu, w tym pre-
zydenci Lech Kaczyński i Andrzej Duda…

(Senator Maria Koc: Jeszcze pan tu przywołuje 
nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego!)

(Rozmowy na sali)
…oraz premierzy Jarosław Kaczyński i Beata 

Szydło.
(Senator Stanisław Kogut: Ty…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Zakończył pan. Dziękuję bardzo za wypowiedź.
Proszę państwa…
(Senator Stanisław Kogut: Głosujemy nad wnio-

skiem Martynowskiego.)
Momencik. Mam tu zgłoszenia.
Pierwsze jest zgłoszenie pana senatora 

Martynowskiego. Niestety nie mogę przyjąć tego 
wniosku, bo jest on nieregulaminowy.

Teraz pan senator Zientarski. Bardzo proszę.
W jakim trybie?
(Senator Piotr Zientarski: W trybie sprostowania.)
Sprostowania czyjej wypowiedzi?
(Senator Piotr Zientarski: Wypowiedzi pana se-

natora Czerwińskiego.)
Czyli to będzie debata…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
Rozpoczynamy debatę, na którą był czas wczoraj, 

ale państwa nie było.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja…)
Proszę bardzo. 3 minuty na sprostowanie.
(Senator Piotr Zientarski: Będzie krócej.)
Bardzo się cieszę.

Senator Piotr Zientarski:
Mam taką zasadę, że na tej mównicy wypowiadam 

się na tematy związane z prawem, bo mam nadzieję, 
że trochę się znam na tych zagadnieniach, i staram 
się mówić merytorycznie. Ale nie pozwolę, Panie 
Senatorze, by mnie obrażano. Jestem głęboko po-
ruszony tym, co pan powiedział, zwracając się do 
senatorów Platformy, że myśmy byli i głosowali za 
władzą komunistyczną. To jest skandal. Powinien nas 
pan przeprosić.(Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: Ooo!)
Panie Marszałku, prosiłbym, żeby tego rodzaju 

inwektywy nie padały w tej Izbie, bo my sobie na 
to nie zasłużyliśmy. Nie będziemy tu przypominać 
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naszych życiorysów, ale powiem, że to nas ubodło do 
samego, że tak powiem…

(Senator Robert Mamątow: Do żywego.)
To jest skandal. To jest po prostu skandal, Panie 

Marszałku. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chamstwo zwyczaj-

ne.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie ma takiego wniosku formalnego, ale bym 

prosił, żebyśmy jednak przeszli do głosowania i nie 
rozpoczynali dyskusji.

Zgłaszał się pan marszałek Borusewicz. W jakim 
trybie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chciałbym spro-
stować i powiedzieć….)

Proszę bardzo. Pan marszałek Borusewicz w try-
bie sprostowania.

Czyją wypowiedź chce pan sprostować?
(Senator Bogdan Borusewicz: Pana senatora 

Czerwińskiego.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

I tych, którzy zarzucali nam, że nie byliśmy na 
sali w czasie debaty nad tą uchwałą.

Kolejność rozpatrywania uchwał została zamie-
niona.

(Senator Jan Dobrzyński: Co to znaczy?)
Jak przyszedłem tutaj na rozpatrywanie tej 

uchwały i zabrałem głos w jej sprawie, to okazało 
się, że jest już procedowana inna uchwała, dotycząca 
NKWD.

(Wesołość na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: To się zdarza.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Marszałku…)
Takich rzeczy się po prostu nie robi. Takich rzeczy 

się nie robi.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, dobrze, 

Panie Marszałku. Przyjmuję ten głos.)
Były kolejne punkty przyjęte w głosowaniu, za-

akceptowane i raptem ta uchwała została przesunięta 
w taki sposób, że była procedowana wcześniej.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, 

Panie…)
W związku z tym ja też ubolewam, że nie byliśmy. 

Szkoda, że nie byliśmy, bo ta dzisiejsza dyskusja by 
została skrócona.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, ja to przyjmuję, Panie Marszałku.
Tak?
(Senator Maria Koc: Panie Marszałku, przepra-

szam, ja też w trybie sprostowania.)
W trybie sprostowania pani marszałek Maria… 

Chociaż przepraszam bardzo, Pani Marszałek, ale 
kolejność jest taka: pan senator Sługocki, Federowicz 
i pani. Najpierw…

(Senator Maria Koc: Tylko ja chciałabym…)
(Głos z sali: Kolejność.)
Dobrze, ale ja muszę zachować kolejność, choć-

bym najchętniej oddał pani głos ze względu chociażby 
na to, że pani marszałek jest kobietą.

Po co się jeszcze zgłaszacie?
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Ale jaki… To naprawdę bez sensu.
Pan senator Sługocki.
(Głos z sali: Nie, teraz…)
Słucham?
(Głos z sali: Fedorowicz…)
Pan senator Fedorowicz.
(Senator Marek Borowski: Pana marszałek dopu-

ścił do tej dyskusji.)
To nie jest dyskusja. To jest, zgodnie, Panie…
(Głos z sali: Bez przesady.)
Proszę nie dyskutować, dobrze?
(Wesołość na sali)
Pan senator Fedorowicz w jakim trybie?
To by było ładnie, jak ja bym nie udzielił głosu 

senatorom z Platformy, Panie Senatorze Borowski.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Szanowny Panie Marszałku!
(Senator Marek Borowski: Zaczęło się od Żaryna.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zaczęło się 

od…)
Przepraszam, mam włączony mikrofon.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan ma głos. 

Tylko pan powinien… Przepraszam pana, że prze-
rywam.)

Szanowny Panie Marszałku! Otrzymałem telefon 
od moich wyborców w sprawie tego, żebym jednak 
zadał pytanie.

(Wesołość na sali)
Bo jesteśmy obserwowani.
Żebym zadał pytanie panu senatorowi 

Czerwińskiemu, dlatego że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jakie?)
To jest bardzo krótkie pytanie, a odpowiedź jest 

tylko „tak” albo „nie”. Ponieważ…
(Senator Jarosław Rusiecki: To nie są pytania.)
(Głos z sali: Dzwoniło 2 wyborców.)
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(Wesołość na sali)
Ponieważ uchwała zwykle coś czci, to ja i moi 

wyborcy mamy pytanie, czy uchwałą będziemy czcić 
odwołanie rządu Jana Olszewskiego, czy też będzie-
my potępiać odwołanie rządu Olszewskiego.

(Senator Alicja Zając: Czcić?)
(Senator Janina Sagatowska: Potępiać!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze…)
Bo przed głosowaniem chcę wiedzieć…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, Panie 

Senatorze…)
…jak głosować.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak, ale, Panie Senatorze, to nie jest pytanie, które 
obejmuje to, co przeczytałem, bo nie obejmuje spra-
wozdania komisji z drugiego posiedzenia komisji.

Pani Marszałek, proszę bardzo.

Senator Maria Koc:

Ja chciałabym, Panie Marszałku, odnieść się do…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę naj-

pierw powiedzieć, w jakim trybie.)
W trybie sprostowania.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyjej wypo-

wiedzi?)
(Wesołość na sali)
Pana marszałka Borusewicza.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Bo to ja prowadziłam wczoraj obrady wtedy, kiedy 

były omawiane wszystkie 3 uchwały. I pragnę powie-
dzieć, że rzeczywiście nastąpiła zamiana, bo nie było 
chwilowo pana senatora Żaryna, który był sprawoz-
dawcą pierwszej uchwały upamiętniającej. Chcę też 
powiedzieć, że to przesunięcie spowodowało, że ta 
uchwała, o której teraz rozmawiamy, była procedo-
wana, powiedzmy, 10, może 7 minut wcześniej – to 
jest taka różnica czasu – ponieważ uchwała dotycząca 
NKWD nie wywołała żadnej dyskusji.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję za…)
Było tylko odczytanie jej. I to trwało bardzo, bar-

dzo krótko.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję za…)
A państwa na sali nie było cały wieczór.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję za to sprostowanie.
Pan marszałek Bielan w jakim trybie?
(Senator Adam Bielan: W trybie sprostowania wy-

powiedzi pana marszałka Borusewicza.)
Proszę bardzo.

Senator Adam Bielan:

Tak się dziwnie składa, że kiedy my dyskutowali-
śmy na temat tej uchwały, pan marszałek Borusewicz 
był w studiu TVN24 i nie mógł wziąć udziału w tej 
debacie. Myślę, że zadaniem każdego senatora jest 
w trakcie debaty…

(Marszałek Stanisław Karczewski: U kogo był, 
Panie Senatorze?)

U pani redaktor Olejnik.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak myślałem.)
…Być na sali plenarnej, a nie w studiu telewizyj-

nym. Gdyby pan marszałek nie wybrał studia tele-
wizyjnego i był tutaj z nami, na sali, nie byłoby tego 
problemu. (Oklaski)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja byłem w okre-
ślonym czasie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Proszę państwa…
Zgłasza się jeszcze pan senator Słoń.
W jakim trybie?
(Senator Krzysztof Słoń: Wniosek formalny.)
Jaki?
(Senator Krzysztof Słoń: Zamknięcie listy zgło-

szonych mówców.)
Ale nie ma takiego wniosku.
(Poruszenie na sali)
Proszę państwa, nie róbmy takich wniosków, które 

nie są wnioskami.
Pan senator Rulewski jeszcze chce… Jestem cie-

kaw.
Tak, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
W trybie pytania do pana senatora autora i spra-

wozdawcy, pana senatora Czerwińskiego.
Czy podczas prac komisji okazano dokumenty, 

które by wskazywały – może pan podać choć jeden 
– że pseudoelity były kontrolowane przez agentury 
SB? Czy ukazano dokument rządowy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze…)

…państwowy, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Te pytania są 

spóźnione o dobę. Był czas… Może niepełną dobę, 
jeśli to było około godziny 20.00.)

Czy okazano dokument, że Lech Wałęsa…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze!)
…to TW Bolek?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze!)
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Jaki istnieje na to dowód?
(Senator Alicja Zając: To wiemy.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja uchylam to pytanie…
(Senator Jan Rulewski: Czyli nie był Bolkiem.)
(Senator Jan Dobrzyński: Był.)
…dlatego, że ono nie jest związane z punktem…
(Rozmowy na sali)
To pytanie nie jest związane z punktem porządku 

obrad, który w tej chwili omawiamy.
Nie ma więcej zgłoszeń, proszę państwa.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką, druk nr 522 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu, druk nr 522 S, w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
w druku nr 522 X poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 21 – za, 55 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 93)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu uchwały w całości, ze zmianami…
(Głos z sali: Nie.)
Nie? Przepraszam. Tak, odrzucona… Przepraszam.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały, zawartym 
w druku nr 522 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 54 – za, 26 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 94)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 25. rocznicę odwołania rządu Jana 
Olszewskiego.

I ogłaszam, proszę państwa, przerwę do godziny 
12.45.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 06  
do godziny 12 minut 46)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie z wcze-

śniejszą zapowiedzią proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkt: ustawa – Prawo wodne i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
dziewiątego porządku obrad.

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

Pan senator Florek. Bardzo proszę.
Sprzeciw to mógł pan z miejsca… Ale bardzo pro-

szę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan marszałek wspomniał, zapowiedział na posie-

dzeniu Konwentu Seniorów, że wspomniany punkt 
będzie wprowadzony do porządku, ale ja przypomi-
nam sobie nasze posiedzenie z ubiegłego tygodnia, 
to, że mieliśmy przyjechać… że posiedzenie miało 
być we wtorek i co miało być przedmiotem obrad. 
Inaczej to wszystko wyglądało. Dlatego ja m.in. nie 
przywiozłem swoich poprawek, które chciałem zgło-
sić do tej ustawy.

(Senator Alicja Zając: W komputerze są.)
Otóż, proszę państwa, to jest bardzo ważna usta-

wa, oczekiwana. I my się wszyscy z tym zgadza-
my, że ona jest bardzo ważna, bardzo oczekiwana, 
obejmuje bardzo dużo ważnych kwestii, jak m.in. 
nowy podmiot, o którym mówiliśmy, tzn. Wody 
Polskie, wdrożenie ramowej dyrektywy unijnej czy 
zarządzanie ryzykiem powodziowym. – pamięta-
my, jakie to wywołało nasze zainteresowanie, te 
mapy zagrożenia powodziowego, to, co zostało 
wcześniej zrobione. No i wszystko dobrze, tylko że 
Sejm uchwalił tę ustawę wczoraj o godzinie dwu-
dziestej… chyba prawie o 23.00. I ta ustawa dotarła 
do nas… O godzinie 8.00 było posiedzenie komi-
sji. Proszę państwa, wszyscy państwo wiecie, że 
ta ustawa to jest 419 stron. A posiedzenie komisji 
było znowu w jakim trybie? No oczywiście w tym 
trybie szczególnym. W szczególnych wypadkach, 
co mamy zaznaczone… Tam jest, proszę zauważyć, 
nie „w przypadkach”, tylko „w wypadkach” – tak 
jest napisane w regulaminie. Jaki był ten szczególny 
wypadek? Ja pytałem o to pana przewodniczące-
go. Otóż ten szczególny wypadek to było to, że pan 
marszałek skierował pismo do przewodniczących 
i prosił, żeby ta ustawa była rozpatrzona w dniu 
dzisiejszym, czyli 19 lipca. To jest uzasadnienie 
tego szczególnego przypadku. Przedtem nie było… 
Odnośnie do poprzedniej ustawy trudno nam było 
uzyskać uzasadnienie tego, że stosujemy… że mó-
wimy o szczególnym przypadku, a tu jest ono jasne: 
pismo pana marszałka, który mówi, żeby rozpatrzyć 
ustawę 19 lipca. I teraz, proszę państwa, pozostaje 
pytanie… No, komisja oczywiście się zebrała, chcie-
libyśmy podyskutować – bardzo duża, bardzo ważna 
ustawa – chcielibyśmy zgłosić…
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, będzie debata na ten temat.)

Ale uzasadniam, tylko uzasadniam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, ale 

niech to będzie krótkie uzasadnienie. Nie będziemy 
w tej chwili…)

Chcielibyśmy zgłosić poprawki. I dlatego propo-
zycja była taka, żeby nie wprowadzać tego punk-
tu do porządku obrad w dniu dzisiejszym, tylko… 
Spotykamy się we wtorek. Chodzi o to, żebyśmy mieli 
czas na przeczytanie, zapoznanie się… Sejm głoso-
wał nad 65 poprawkami. Nie wiemy, które przyjął, 
których nie przyjął, bo nie mamy czasu… Dlatego 
na posiedzeniu komisji propozycja była taka, żeby to 
przełożyć, skoro we wtorek się spotykamy, tak żeby-
śmy spokojnie mieli te kilka dni i żebyśmy wspólnie 
mogli tę ważną ustawę przedyskutować. Dzisiaj nie-
stety nie jesteśmy w stanie, dlatego zgłaszam sprze-
ciw. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem, dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ja jestem przeciw.)
Ale nie musi być… Ja składam wniosek, pan se-

nator jest przeciwnego zdania i w takim razie w tej 
chwili głosujemy.

(Głos z sali: Tomasz Grodzki jeszcze.)
Słucham?
(Głos z sali: Senator Grodzki.)
A w jakim trybie?
(Senator Tomasz Grodzki: W trybie prośby do pana 

marszałka.)
Ale nie ma takiego… Jakiej prośby? Nie ma ta-

kiego…
(Senator Tomasz Grodzki: Ewentualnie bez trybu, 

ale…)
No dobrze, zrobimy wyjątek. Raz bez trybu. 

Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Różnimy się politycznie, ale w jednym się zgadzam 

z panem marszałkiem całkowicie i popieram pana 
w każdym momencie: kiedy pan marszałek stara się 
podnieść rangę i znaczenie Senatu Rzeczypospolitej. 
Jeżeli o 23.00 dostajemy ustawę liczącą kilkaset 
stron, której nikt, jak przypuszczam, nie przeczytał 
albo zrobili to nieliczni, no to zyskamy zasłużone 
czy niezasłużone miano bezmyślnej maszynki do 
głosowania. I chciałbym tego uniknąć, chciałbym, 
abyśmy naprawdę wszyscy starali się, aby Senat był 
traktowany poważnie. 

Dlatego proszę pana marszałka – jeżeli nie ma 
istotnych spraw gospodarczych, finansowych – aby 
można było tę ustawę procedować za dosłownie kilka 
dni, we wtorek…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze…)
…po to, by…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, rozumiem, już, dobrze… No, 

to jest prośba, która nie jest w formie regulamino-
wej. Ja mogę się tylko odnieść w ten sposób, że ci 
z państwa – i patrzę państwu prosto w oczy – którzy 
znają tę ustawę, wiedzą bardzo dobrze, doskonale, że 
musimy nad nią pracować jak najszybciej, a jeśli nie 
wiedzą, to znaczy, że nie znają tej ustawy. A proces 
legislacyjny jest bardzo transparentny i te osoby, które 
chciały, mogły, interesowały się tym, na pewno ten 
proces śledziły, bo ta ustawa jest procedowana bardzo 
długo, o czym również tutaj pan minister powie, i na 
finiszu niestety musi nabrać przyspieszenia. I o to 
przyspieszenie bardzo proszę.

W tej chwili przegłosujemy mój wniosek, w któ-
rym wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa – Prawo wodne, i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu dwudziestego dziewiątego porządku 
obrad.

Kto jest za moim wnioskiem?
Kto jest przeciwko mojemu wnioskowi?
Kto się wstrzymuje od głosu? Bo też są takie oso-

by.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 54 – za, 25 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 95)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że uzu-

pełniliśmy porządek obrad o punkt: ustawa – Prawo 
wodne i rozpatrujemy ten punkt jako punkt dwudzie-
sty dziewiąty porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa – 
Prawo wodne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 565, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 565 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, 
pana senatora Krystiana Probierza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)
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Mam zaszczyt zaprezentować projekt ustawy – 
Prawo wodne. Mam nadzieję, mimo mojej wrodzonej 
skromności, że podołam zadaniu. Na razie udało mi 
się projekt tej ustawy tutaj przynieść bez większego 
problemu i go sobie na wszelki wypadek na tej mów-
nicy położę.

(Senator Mieczysław Augustyn: To niech pan od-
czyta.)

(Głos z sali: No co pan…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie mieliśmy cza-

su się zapoznać.)
Odczytam, ale w skrócie.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa! Przepraszam, Panie Senatorze. Proszę państwa, 
jest taki szmer na sali, który trochę przeszkadza 
panu sprawozdawcy. Prosimy o wyciszenie rozmów. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

Jestem senatorem sprawozdawcą, więc moim obo-
wiązkiem jest złożyć relację z posiedzenia komisji 
senackich, w którym, jak widzę, wiele koleżanek 
i kolegów senatorów uczestniczyło, i to bardzo ak-
tywnie. A zatem przystępujemy do omawiania. Tak 
jak powiedziałem, omówię tę ustawę w skrócie. 

419 stron liczy ta ustawa. 574 artykuły zgrupo-
wane w 13 działów. I mogę, jeśli zajdzie potrzeba, 
wymienić te działy. One są umieszczone w druku 
senackim nr 565.

Nasze spotkanie rozpoczęło wystąpienie pana 
ministra Gajdy, który przedstawił główne rysy i za-
łożenia tej projektowanej, przedłożonej pod obrady 
ustawy.

O tym, co ta ustawa obejmuje, już mówiliśmy. 
Ideą przewodnią tej ustawy było umieszczenie nie-
mal wszystkich spraw dotyczących wody, w tym wód 
podziemnych i wód powierzchniowych, w ramach 
jednego projektu.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam. 

Panowie Senatorowie, państwa rozmowa nam prze-
szkadza. Można wyjść na zewnątrz. Dziękuję bardzo. 
Proszę, Panie Senatorze.)

O, dziękuję bardzo. Jako nauczyciel akademicki 
jestem przyzwyczajony do takiego zachowania. Daję 
sobie z tym radę, tzn. ja na swój osobisty użytek mam 
przy sobie zawsze – no, dzisiaj akurat zapomniałem 
– żółtą i czerwoną kartkę, i jak na sali jest za duży 
szum ze strony studentów, to najpierw pokazuję żółtą 
kartkę, a później już tylko czerwoną. Ale to doda-
ję tak na marginesie. Nie chcę przeciągać, nie chcę 
przeciągać tej…

Do projektu ustawy dołączono oczywiście uwagi 
legislatorów i o tych uwagach chciałbym przynaj-

mniej kilka słów powiedzieć. Mianowicie te uwagi 
legislatorów są jak gdyby zgrupowane w 4 zasadni-
czych punktach. Do tychże uwag legislatorów odniósł 
się w dalszej kolejności pan minister Gajda wraz ze 
sztabem swoich współpracowników.

Teraz coś na temat bardzo obszernej dyskusji, 
która toczyła się na naszym spotkaniu, na spotkaniu 
komisji. Zwrócono uwagę przede wszystkim… Czy 
też ja chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Senatu, 
że jako pierwszy głos w dyskusji zabrał, w imieniu 
wnioskodawców poprawek, pan senator Błaszczyk. 
Przedstawił on projekt 8 poprawek wraz z ich uza-
sadnieniem. W dalszej kolejności naszego spotkania, 
w dalszej części naszego spotkania toczyła się już 
dyskusja nad tymi poprawkami.

Z kolei po przedstawieniu tych poprawek głos za-
brali inni senatorowie. Zaznaczyłem sobie, że jako 
pierwszy spośród nich pan senator Wcisła zwrócił 
uwagę na obszerność ustawy, zwrócił też uwagę na 
fakt przedstawienia 60 poprawek w Sejmie, mówił też 
o tym, że ta dyskusja powinna zostać przełożona na 
wtorek, o czym już tutaj mówiliśmy. Zwrócił także 
uwagę na pewne niejednoznaczne rozwiązania, które 
w tym projekcie ustawy się pojawiły i prosił pana mi-
nistra o wyjaśnienie tego w odniesieniu do pewnych 
przypadków. W przypadku chyba energetyki wodnej 
różnica w kosztach zawierała się według pana sena-
tora Wcisły pomiędzy kwotą 60 milionów a 18 mi-
liardów – to bardzo duża rozbieżność, ale to zostało 
później wyjaśnione. Było mało czasu na zapoznanie 
się z ustawą i z poprawkami… Pan senator zadał tak-
że pytanie, w jaki sposób ta projektowana ustawa, 
a w szczególności opłaty wpłyną na rozwój turystyki 
wodnej, infrastruktury turystycznej – bo to wszystko 
może być związane ze wzrostem stawek. Dał też przy-
kłady Pętli Wielkopolski czy tzw. Pętli Żuławskiej. 
Przyznał także, że jest mu wiadomo – i tu też trzeba to 
przyznać – iż w niektórych przypadkach samorządy 
drenowały mieszkańców, wyciągając od podatników 
niekoniecznie uzasadnione pieniądze. Tutaj godzi się 
przedstawić informację, że w Warszawie zysk wodo-
ciągów w ciągu roku wynosi prawdopodobnie ponad 
300 milionów zł.

W dalszej części dyskusji głos zabrała pani sena-
tor Alicja Zając, która wyraźnie podkreśliła, że nikt 
celowo nie przedłużał prac nad tą ustawą, bo na tę 
ustawę czekamy już co najmniej kilka czy kilkanaście 
lat. Ten projekt był już długo przygotowywany, tylko 
nikt nie znał godziny, w której będzie się nad tym 
projektem debatować. I teraz nastała właśnie taka 
okazja, że możemy nad tym projektem debatować. 

Pani senator Zając zwróciła uwagę na to – ja, jako 
że to moja pierwsza kadencja, nie mam takiej wiedzy 
– że prawdopodobnie poprzedni rząd miał już gotowy 
projekt, tylko z niewiadomych przyczyn nie zdążył 
go przedłożyć, a wszystkim wiadomo, że ten projekt 
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powinien być złożony w 2015 r. Zadała też pytanie: 
dlaczego aktualizacja planów gospodarowania woda-
mi, zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, prze-
ciwdziałaniu suszy etc. jest w tym projekcie ustawy 
zakładana co 6 lat, zaś ocena przedsiębiorstwa Wody 
Polskie ma być przeprowadzana corocznie? Zadała 
także, w moim przekonaniu bardzo istotne, pytanie 
o to, kiedy te najważniejsze inwestycje związane z go-
spodarką wodną zostaną zakończone. Miała na myśli 
zbiorniki Racibórz Dolny czy Świnna Poręba.

Pani senator Rotnicka z kolei zwróciła uwagę 
na pewne niebezpieczeństwa, jak to sformułowała, 
tkwiące w przepisach. Zadała także pytanie: co by 
miały oznaczać „wody płynące o szczególnym zna-
czeniu do transportu” i dlaczego miałyby być wyłą-
czone z tej jurysdykcji? Należy zwrócić uwagę na to, 
że pani senator niewątpliwe jest specjalistą z zakresu 
hydrologii czy gospodarki wodnej. Bardzo pochwaliła 
ona w tym projekcie przyjęty system gospodarowa-
nia zlewniowego, a nie administracyjnego. To chyba 
wszyscy, którzy troszkę na temat tej ustawy słyszeli, 
przyjęli i przyjmują z wielkim zadowoleniem. Zadała 
także pytanie o pewne wyłączenia, np. na prośbę par-
ków narodowych czy samorządów. Wyraziła raczej 
negatywną opinię na temat tego, aby dodatkowo wyłą-
czyć czy wydzielić zlewnię dolnej Noteci. Zadała też 
pytanie: co z rzekami przymorza? W dalszej części 
naszej dyskusji pan minister się do tego ustosunkował.

Jeśli chodzi o kolejny głos w dyskusji, to zabrał 
go pan senator Chróścikowski, który zadał konkretne 
pytanie dotyczące opłat dla rolników, jeśli chodzi 
o korzystanie z wody, i dla rybaków prowadzących 
gospodarstwa śródlądowe. Zwrócił uwagę na to, że 
w jego regionie albo na trasie, którą się przemiesz-
cza do Senatu, już od dawna pojawiały się oznaki 
sprzeciwu wobec planowanych… Ale zauważył, że 
ostatnio te sprzeciwy były troszkę słabsze, już tych 
plakatów przeciwko zmianom w gospodarce wodnej 
było mniej, co uznał za osiągnięcie jakiegoś rozsądne-
go kompromisu. Wydaje się, że ten program czy plan 
zmian zostanie przyjęty w tych środowiskach, które 
dobrze zna. Pochwalił także długofalowe działania 
ministerstwa.

Głos zabrał także senator Zientarski – nie widzę 
go w tej chwili – który wyraźnie podkreślił, że nie 
jest w żadnym wypadku przeciwko ustawie, tylko 
miał wielkie zastrzeżenia co do trybu i pośpiesznego 
wprowadzania tejże ustawy.

Dalej. Senator Wcisła zadał kolejne pytanie, już 
w drugiej turze pytań, mianowicie dotyczące tego, na 
jakich zasadach będą ustalane rzeczywiste stawki, bo 
stawki maksymalne zostały przedstawione.

Głos zabrał również pan senator Peczkis, który 
zadał konkretne pytanie, a mianowicie zwrócił uwagę 

na to, że należałoby w jego przekonaniu doprecyzo-
wać zapis w art. 78. Prosił on o to, aby dopisać do tego 
artykułu słowa „pojazdy mechaniczne”. Chodziło 
o ewentualne korzystanie z wód przez pojazdy.

Ja pozwoliłem sobie zadać panu ministrowi pytanie 
dotyczące sytuacji związanej z wodami na Górnym 
Śląsku. Jest to specyficzny region. Wszyscy wiemy, 
że dostarczanie wody jest tam prowadzone na wielką 
skalę. Osobiście uważam, że problematyka gospodarki 
wodnej na Śląsku jest dobrze rozwiązana, ale były pew-
ne obawy, które pojawiły się w prasie lokalnej. Były też 
zarzuty samorządów i sejmiku wojewódzkiego, że ta 
nowa regulacja prawna może wpłynąć na podwyższe-
nie opłat dla mieszkańców, tak że zadałem pytanie, jak 
te nowe regulacje prawne wpłyną na sytuację związaną 
z przemysłem wydobywczym.

Proszę państwa, kolejna sprawa, którą chciałbym 
tutaj państwu zaprezentować… Właściwie jestem 
zobowiązany przedstawić państwu wszystkie głosy 
w dyskusji. Pytania zadał też pan senator Gawęda. 
Konkretnie zapytał o to, czy wody służące w przemyśle 
do celów przeciwpożarowych, do zraszania itd., także 
będą objęte systemem tych opłat. I zadał on też pytanie, 
w jaki sposób będzie prowadzona kontrola jakości. 
Ilość wody można określić w łatwy sposób poprzez 
zamontowanie licznika, ale jemu chodziło o stężenie 
siarczanów i chlorków wprowadzanych do kolektora 
Olza. Pan senator zadał jeszcze jedno pytanie o opłaty 
za pobór wody w ilości do 5 tysięcy litrów na gospo-
darstwo w przypadku ujęć zbiorowych. Takie przypad-
ki znane mu są z miejsca, w którym mieszka. Wiele 
gospodarstw wspólnym wysiłkiem zbudowało takie 
ujęcia i teraz nasuwa się pytanie, czy każde gospo-
darstwo będzie traktowane osobno, czy też będą one 
traktowane łącznie, jako wspólni użytkownicy wody.

No i jeszcze pani senator Rotnicka po raz kolejny 
zabrała głos w dyskusji na temat pozwoleń wodno-
prawnych, które będą albo nie będą obowiązywały 
na terenach zalewowych.

To wszystko, co sobie zanotowałem. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba, będę w stanie odczytać te poprawki, 
które zgłosił pan senator. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję. 
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Komarnicki.)
Tak? Przepraszam.
Pan senator Komarnicki.
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Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam zapytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Na skutek wdrożenia ustawy zostaną również zlikwi-
dowane zwolnienia z opłat za wodę wykorzystywane 
m.in. przez małe elektrownie wodne, przedsiębior-
stwa energetyki cieplnej, stawy hodowlane czy przed-
siębiorstwa produkujące wodę, m.in. w uzdrowiskach. 

Moje pytanie jest następujące: o ile i od kiedy 
wzrosną ceny wody dla gospodarstw indywidualnych 
i odbiorców instytucjonalnych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krystian Probierz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W tym pytaniu od razu jest jak gdyby część odpowie-

dzi. Od kiedy? No, oczywiście nie znam terminu. Nie 
wiem, od kiedy ani czy w ogóle. Pewnie kiedyś opłaty 
wzrosną. Szczegółowo odpowie na to, sądzę, pan minister. 
Ja mogę odpowiedzieć panu tak. Z tej dyskusji i z filozofii 
przedstawionej przez pana ministra wynika takie bardzo 
zdroworozsądkowe podejście do problemu korzystania 
z wód i opłat. Bardzo mi się to podobało. Szczególnie 
sobie zapamiętałem jedną uwagę czy jedno wyjaśnienie, 
że jeśli ktoś korzysta z wód i udostępnia innym wody bez-
płatnie, to nie będzie ponosił opłat. Jeśli natomiast zażąda 
opłat, to też będzie musiał wnosić opłaty. Szczegółowo na 
to pytanie odpowie pan minister. Proszę bardzo…

Senator Władysław Komarnicki:
Wobec tego ja pozostałe pytania zostawię na póź-

niej, jak będzie pan minister. Ale mam do pana jedno 
pytanie, Panie Profesorze, Panie Senatorze. Ono do-
tyczy pańskiej branży, więc myślę, że od pana otrzy-
mam na nie odpowiedź. Mianowicie moje pytanie 
dotyczy konsekwencji projektowanych rozwiązań dla 
polskiej energetyki. Wiemy, że w energetyce zużywa 
się bardzo dużo wody. Te wskaźniki są w naszym 
kraju jednymi z najwyższych na świecie, najwyższych 
w Europie głównie dlatego, że węgiel jest podstawo-
wym paliwem, jakie zużywamy. Zaczyna się to od 
płukania węgla, kończy się na chłodzeniu bloków 
energetycznych. 

Jakie będą konsekwencje wzrostu cen dla energe-
tyki i jak to przełoży się na ceny energii elektrycznej 
dla ludności, dla przedsiębiorstw i przemysłu?

Senator Krystian Probierz:
Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, jak się 

to przełoży na… Tzn. i energetyka, i przemysł wy-

dobywczy już podlegają bardzo ścisłym regulacjom, 
one już są pewnymi regulacjami dotknięte. Ja bym też 
proponował, aby pan minister udzielił na to pytanie 
szczegółowej odpowiedzi. Bo ja rozumiem, że pan 
mnie docenia, ale na pewno tych wszystkich stawek 
opłat, które są tutaj, nie jestem w stanie zapamiętać.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, to może mniej skompli-

kowane… Mówił pan, że pan troszkę streści… Ja 
nie byłem członkiem komisji i jestem zaskoczony 
wprowadzeniem tego punktu. 

Tak więc bardzo chętnie usłyszę – na pewno o tym 
na posiedzeniu komisji mówiliście – jakie nowe obo-
wiązki ustawa nałoży na obywateli, jakie na rolników, 
sadowników i producentów warzyw oraz jakie obo-
wiązki nałoży na przedsiębiorców? Tak w skrócie, 
bo mówił pan, że pan streści, więc prosiłbym o syn-
tetyczną odpowiedź.

Senator Krystian Probierz:
Filozofia tej ustawy jest taka… Jak sam pan wspo-

mniał, Polska jest krajem raczej ubogim w wodę, 
o tym wszyscy wiemy. Te zasoby dyspozycyjne wody, 
zasoby, jakimi dysponujemy, plasują nas chyba na 
dwudziestym szóstym miejscu w Europie. Tak że 
musimy tą wodą bardzo oszczędnie zagospodarować. 
Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Czy będą ja-
kieś nowe regulacje? Te obowiązki w większości były 
ujęte w innych ustawach czy w ramach innych obo-
wiązków. Ta ustawa w moim przekonaniu jest próbą 
stworzenia takiego jednolitego poglądu, jednolitego 
podejścia do problemów związanych z gospodaro-
waniem wodą.

(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli nie będzie…)
(Głos z sali: Przepraszam cię…)
(Głos z sali: Będą inaczej rozłożone.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę dopytać 

Panie Marszałku?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy mam rozu-

mieć, że nie będzie nowych obowiązków?)
To znaczy ja tego na 100% nie wykluczam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze dalsze pytania do pana senatora 

sprawozdawcy?
Tak. Pan senator…
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Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam tego rodzaju pytanie. Byłbym wdzięcz-

ny, gdyby pan senator, pan profesor był uprzejmy 
przedstawić więcej informacji. Dlaczego jest obecnie 
konieczność uchwalenia tej ustawy? Jakie przyczy-
ny za tym stoją? Bo o ile wiem – choć nie jestem 
członkiem komisji – mamy jako państwo funkcjonu-
jące w strukturach Unii Europejskiej w tym zakresie 
ogromne opóźnienia. Z czego to wynika i dlaczego 
w tym czasie? Dziękuję bardzo.

Senator Krystian Probierz:
Bardzo przepraszam, że tego w sposób jasny nie 

powiedziałem. Te przyczyny są oczywiste i jasne. 
Przede wszystkim jeśli tej ustawy nie uchwalimy, to 
nie będziemy mogli skorzystać z ok. 15 miliardów zł…

(Senator Janina Sagatowska: Euro.)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Euro.)
Przepraszam, euro.
…Które moglibyśmy wykorzystać za zgodą Unii 

Europejskiej. To jest jedna sprawa. Czyli dostęp do 
olbrzymich, na nasze warunki, pieniędzy. I druga 
sprawa – z tym że co do szczegółowych kwot to 
nie jestem pewny – w przypadku nieuchwalenia tej 
ustawy będą nam groziły bardzo, bardzo dotkliwe 
kary. Wysokości tych kar ja nie znam, ale według 
wszystkich zapowiedzi będą one bardzo dotkliwe dla 
państwa polskiego.

Teraz pytanie: dlaczego nie zostało to wcześniej 
uchwalone? Już o tym trochę wspomniałem. To po-
winno być ustalone w 2015 r. Trudno wszystko prze-
rzucać na poprzedników, ale tak by wyglądało, że 
z pewnych powodów nie zostało to uchwalone wcze-
śniej i nie jest to wina obecnego rządu. Raczej nadga-
niamy to, co z różnych przyczyn zostało opóźnione.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To jest właściwie kontynuacja tego wątku, o któ-

rym mówił pan senator sprawozdawca. Interesują 
mnie powody tych wieloletnich opóźnień w proce-
dowaniu, w pracach nad tą ustawą. 

Czy te powody były w jakikolwiek sposób wyar-
tykułowane podczas obrad komisji?

Senator Krystian Probierz:
To znaczy mogę powiedzieć, że w czasie obrad 

komisji wprost tych powodów nie artykułowano. 

Mówiono o powodach opóźnień przy budowie tych 
obiektów, wielkich obiektów wodnych – tutaj mowa 
chociażby o zbiorniku Dolny Racibórz czy o zbior-
niku w Świnnej Porębie. O tym troszkę więcej mó-
wiono. Pan minister mówił także na temat takiego 
przeszacowana kosztów budowy. Gdy aktualne wła-
dze przyjrzały się bliżej proponowanym warunkom 
dokończenia budowy tych zbiorników, to się okazało, 
że można to zrobić znacznie szybciej i za znacznie 
mniejsze pieniądze. W przypadku zbiornika Dolny 
Racibórz doszło do nas, że firma, która wykonywała 
ten zbiornik, zażyczyła sobie pewnej kwoty, wygrała 
przetarg na wykonanie tego zbiornika, a następnie 
w trakcie znacznie podwyższyła swoje wymagania 
finansowe. I na dodatek jeszcze zmieniała warun-
ki techniczne wykonania tego obiektu. Tutaj padło 
stwierdzenie pana ministra, że gdyby zostało to 
w przypadku Dolnego Raciborza – który, jak wiemy, 
stanowi takie wielkie zabezpieczenie i dla Opola, i dla 
Wrocławia… Gdybyśmy budowali to według tych 
zmienionych założeń, a zdarzyłoby się takie nieszczę-
ście, jakie zdarzyło się w 1997 r. i w 2007 r., to praw-
dopodobnie skutki powodzi we Wrocławiu byłyby 
znacznie większe niż to, co oglądaliśmy dotychczas.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, Panie 

Profesorze! W związku z tym, że kompletnie nie mie-
liśmy czasu zapoznać się z projektem tej ustawy, a ja 
nie jestem członkiem Komisji Środowiska, te pytania 
mogą być dla pan dziwne, ale chciałbym, żeby pan 
profesor wyszedł z założenia, że nie ma złych pytań, 
tylko są złe odpowiedzi.

Panie Profesorze, proszę powiedzieć, jakie skutki 
ekonomiczne i skutki funkcjonalne, takie życiowe – to 
ta jakby druga warstwa – niesie projekt tej ustawy dla 
każdego obywatela, dla zwykłych obywateli. Bo jeśli 
chodzi o przedsiębiorców i innych, to słyszeliśmy. 
A dla Jana Kowalskiego – przepraszam wszystkich 
Kowalskich – jakie projekt tej ustawy w warstwie 
ekonomicznej i funkcjonalnej będzie niósł skutki 
według pana profesora?

Senator Krystian Probierz:
W moim przekonaniu na pewno zwykły obywa-

tel po zmianie systemu gospodarowania tymi wo-
dami, po przejściu na system zlewniowy może się 
czuć wyraźnie bezpieczniej. Ja wiem, że jakiekolwiek 
bezpieczeństwo zawsze troszkę kosztuje, ale w tym 
przypadku uważam, że jest to wielka zaleta tejże 
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(senator K. Probierz)

wprowadzanej ustawy. A reszta to później szczegó-
ły… Bo tam jest odesłanie – na razie wszystko jest 
w porządku – do rozporządzenia, które będzie usta-
nawiało te opłaty. Tego rozporządzenia jeszcze nie 
ma, ale mogę ręczyć czy mogę przypuszczać z wiel-
kim prawdopodobieństwem, że zdroworozsądkowe 
podejście ministerstwa do tych zagadnień sprawi, że 
nie powinno to nadmiernie drenować mieszkańców.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mogę jeszcze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję.
Chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan 

profesor. Uspokoił mnie pan profesor, mówiąc, że ta 
warstwa dotycząca bezpieczeństwa jest tutaj dobrze 
zaakcentowana. I dobrze. Bo wiele lat trwały dyskusje 
na temat tego, jak powinna wyglądać gospodarka 
wodami w Polsce, i rozumiem, że to się…

(Senator Alicja Zając: …poprawi.)
(Senator Krystian Probierz: Powinno się popra-

wić.)
Ale to, co dotyczy sfery ekonomicznej… 

Rozumiem, że nie była w ogóle przedstawiana na 
posiedzeniu komisji kwestia właśnie tego, o czym pan 
profesor mówił, że w rozporządzeniu planuje się, że 
to, co dotyczy opłat w wysokości ponoszonych kosz-
tów, będzie w jakimś dłuższym rachunku wyglądało 
tak, że będzie to miało wpływ – tak powinno być ro-
bione – na to, co dotyczy cen, inflacji, czegokolwiek. 
Bo przecież wzrost opłat musi na coś wpływać, ktoś 
musi za to zapłacić. Czyli, jak rozumiem, nie było to 
przedmiotem obrad komisji i przedmiotem informa-
cji pana ministra. Jeżeli nie, to czy pan profesor ma 
wiedzę na ten temat? Jeśli tak, to proszę – a mam 
szacunek do profesorskiej wiedzy – podzielić się nią 
z nami. Dziękuję bardzo.

Senator Krystian Probierz:
No, profesor też nie wszystko wie i czasem też 

się myli.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale zawsze wie wię-

cej.)
Powiem jeszcze jedno. Owoców czy rezultatów tej 

ustawy będziemy mogli oczekiwać w ciągu nie roku, 
nie 2, nie 5, tylko kilkunastu lat. 

W czasie dyskusji przywoływano przykład funk-
cjonowania Lasów Państwowych – to już prawie 
20 lat temu… I to zaczyna funkcjonować.

Sądzę, że prawo wodne też po kilku, kilkunastu 
latach da dobre owoce.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Takie krótkie pytanie, Panie Profesorze: o ile 

wzrosną koszty produkcji wód mineralnych i o ile 
podrożeje standardowa 1,5-litrowa butelka wody mi-
neralnej? Bo o tym, że podrożeje, to się chyba nie 
musimy przekonywać.

(Rozmowy na sali)
(Senator Krystian Probierz: No więc… Mogę, 

Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Krystian Probierz:
Na ten temat nie dyskutowaliśmy, a ja osobiście 

nie wiem… Nawet nie wiem, o ile wzrośnie cena litra 
Cisowianki.

(Senator Alicja Zając: Potanieje.)
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania? 
Pan senator Wcisła. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, mam 2 pytania.
Jedno, o którym pan mówił także w sprawozdaniu 

z posiedzenia komisji… 
Podałem przykład ewentualnych kosztów elek-

trowni wodnych. Czy uważa pan, jako senator, za 
właściwą ustawę, która daje rządowi takie pole ma-
newru, że wysokość opłat, podatków może się wahać 
od 60 milionów zł do 18 miliardów zł? To o czym 
my w tym momencie decydujemy, skoro zostawiamy 
rządowi taki margines?

I drugie pytanie. Ustawa praktycznie na wszystkie 
stanowiska… Wszystkie stanowiska będą powierzane 
w formie powołania. Pan minister na posiedzeniu 
komisji przekonywał nas, że w tej branży powołania 
są lepsze od konkursu. Czy pan też tak uważa? I czy 
pan generalnie uważa, że lepiej nie robić konkursów, 
tylko powoływać ludzi na wszystkie stanowiska? Bo 
skoro w tej branży lepiej jest powoływać, niż wybie-
rać ludzi w drodze konkursu, to w jakich branżach 
należy stosować zasady konkursu? Dziękuję.
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Senator Krystian Probierz:

O tym była mowa na posiedzeniu komisji i rze-
czywiście takie słowa padły. Na pewno i pan, i ja 
mamy na to jednakowy, jednoznaczny pogląd – po-
winien zarządzać najlepszy. Teraz kwestia tego, jak 
go wyłonić… No, są różne przykłady. Zdania są co 
do tego podzielone. Uważam, że powinien zarządzać 
najlepszy. Tyle.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 
Augustyn…)

(Senator Jerzy Wcisła: Przepraszam…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam. 

Pan nie dokończył?)
(Senator Jerzy Wcisła: Chodzi mi o pytanie o ten 

rozrzut. Jaki jest sens przyjmowania ustawy, która 
daje takie duże pole manewru rządowi?)

Nie wiem, skąd pan czerpał te dane. Ja się z tymi 
danymi nie zapoznałem. Gdyby było tak, jak pan 
mówi, to ten rozrzut możliwości byłby troszkę za 
duży. To tyle. Ja nie wiem, na ile są to dane oficjalne. 
Nie wiem, skąd pan je ma. Usłyszałem o tym, jak 
pan to przytoczył w czasie posiedzenia komisji. Moje 
prywatne zdanie jest takie, że to za duży rozrzut.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Teraz pyta pan senator Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, już dzisiaj kilkanaście pro-
cent emerytów ma najniższe świadczenia. Podobno 
w przyszłości będzie to 1/3. Oczywiście pani premier 
zapewnia, że przez najbliższe 2 lata woda nie podro-
żeje, ale pan mówił, jaki jest cel ustawy. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawę z tego, że najlepszym instrumen-
tem oszczędzania, oprócz oczywiście udoskonalania 
sieci oraz zapobiegania wyciekom i innym kwestiom, 
jest oczywiście cena. Poza tym jakość wody też wiąże 
się z kosztami.

Czy ustawa, tak jak w przypadku energetyki, 
bez której się przecież nie możemy obejść, prze-
widuje jakieś regulacje pomocowe, żeby zapobiec, 
że tak powiem, wodnemu wykluczeniu? Chodzi 
o to, żeby ludzie nie oszczędzali do tego stopnia, 
że zaczną oszczędzać na higienie i tym samym na 
zdrowiu. W przypadku energetyki jest taki wymóg 
europejski i takie jest polskie prawo. Czy w tym 
wypadku coś takiego przewidujemy? Niewątpliwie 
łatwiej byłoby tłumaczyć ludziom, że coś w jakiejś 
perspektywie, w dobrej intencji, musi kosztować, 
że woda musi kosztować więcej, gdybyśmy w przy-
padku osób mniej zamożnych łagodzili skutki tego 

rodzaju posunięć. Czy ustawa coś takiego przewi-
duje, czy nie? Czy rozmawialiście na ten temat?

Senator Krystian Probierz:

Rozczaruję pana. Ta ustawa nie przewiduje ewen-
tualnych podwyżek emerytur. Tak samo jak nie prze-
widuje dodatkowego 500+. To nie jest zakres ustawy. 
Ona zajmuje się czym innym.

Istotne jest pytanie pana senatora na temat rekom-
pensat. Jak społeczeństwo ogólnie będzie bogatsze, to 
będziemy sobie mogli pozwolić na większe zużycie 
wody. Jest jeden zapis, który chciałbym jeszcze raz 
przytoczyć. Do pewnej masy – to jest chyba 5 tysięcy 
litrów – to jest bezpłatne. Im więcej wody ktoś zu-
żywa, tym bardziej musi liczyć się z tym, że stawki 
będą wyższe. Do takiego fizycznego przeżycia dla 
każdego przewidziana jest odpowiednia ilość wody.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 
zadać pytanie?

Pan senator Komarnicki po raz kolejny. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To już ostatnie pytanie do pana profesora.
Ministerstwo Środowiska mówi o podwyżce taryf 

za wodę i ścieki w wysokości około 30 zł dla 4-oso-
bowej rodziny. Podwyżka nastąpi od 2019 r. Jednak 
w świetle przedstawionego projektu ustawy – Prawo 
wodne podwyżki w takiej skali nastąpią już w mo-
mencie wejścia ustawy w życie, to jest od lipca 2017 r. 
Chodzi o wprowadzenie stałych opłat za pobór wód 
i za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
Mam jedno krótkie pytanie. 

Czy wpływy z projektowanych opłat za wodę 
i ścieki będą pokrywały wydatki na gospodarkę 
wodną?

Senator Krystian Probierz:
Zapomniałem powiedzieć, że przewidziane jest 

wprowadzenie instytucji regulatora. Panu senatorowi 
znana jest taka firma jak Urząd Regulacji Energetyki. 
Tu ma być wprowadzone coś podobnego. Ewentualne 
podwyżki – są uwarunkowania gospodarcze dotyczą-
ce firm dostarczających wodę – będą musiały mieć 
placet, przyzwolenie tego urzędu. Tak że tylko uza-
sadnione kwoty będą tu, jak sądzę, dopuszczane, tak 
jak w przypadku Urzędu Regulacji Energetyki.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 
chcę tylko dopytać: czy jest tu jakaś cezura czasowa?)
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Pewno pan minister odpowie, ale z tego, co zrozu-
miałem, wynika, że w niedalekiej przyszłości będzie 
to wprowadzane. Jak zrozumiałem, jest to perspek-
tywa być może najbliższego roku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy. 

(Oklaski)
Proszę państwa, projekt ustawy został wniesio-

ny przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister środowiska.

Jest z nami dziś obecny pan Mariusz Gajda, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Witam 
pana ministra.

Chciałbym zapytać, czy pragnie pan zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Gajda: Tak.)

Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić długo oczeki-

waną ustawę – Prawo wodne. Ta ustawa – mówiłem 
o tym na posiedzeniu komisji, ale chciałbym i tu-
taj niektóre rzeczy przedstawić – ma na celu przede 
wszystkim wykonanie prawa Unii Europejskiej. To 
jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Chodzi o tzw. 
warunki ex ante – zaraz jeszcze będę o tym mówił 
– ale nie tylko. Projekt dotyczy m.in. powołania no-
wej jednostki, państwowej osoby prawnej o nazwie 
„Wody Polskie”, której zadaniem będzie przejrzyste 
finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, jak 
również sprawne pozyskiwanie środków finansowych 
na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych, 
oraz uregulowanie kwestii administrowania woda-
mi, w tym władztwo nad przypisanymi jednostkami 
administracyjnymi i wodami sprawowane w imieniu 
Skarbu Państwa.

Dwa słowa na temat historii, bo to też jest bardzo 
istotne. Pierwsza ustawa wodna w Polsce niepodle-
głej została uchwalona w 1922 r. Proszę państwa, 
część tych zapisów – miejmy tego świadomość – które 
opozycja często krytykuje, jest kontynuacją ustawy 
z 1922 r. I to prawo – ciekawostka – obowiązywało 
jeszcze w PRL, aż do 1974 r. W 1974 r. powstało 

kolejne prawo wodne. Następne prawo wodne było 
dokładnie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, przeszkadzacie.)
Wczoraj były siedemnaste urodziny poprzedniego 

prawa wodnego, ale w związku z dynamiczną sy-
tuacją gospodarczą i polityczną, w tym z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej, konieczne jest uchwa-
lenie nowej ustawy. To prawo z 2001 r. też było wie-
lokrotnie nowelizowane, a te wszystkie zapisy, które 
były w nowelach, tutaj się znajdują. Jest to po prostu 
scalony projekt. Tak naprawdę można powiedzieć, 
że 80% tej ustawy stanowi to, co było w poprzed-
nich ustawach, tylko że tutaj jest to scalone. I dlatego 
mówienie o tym, że to jest zupełnie nowa materia… 
To nie jest zupełnie nowa materia. Pewne rzeczy są 
tylko uszczegółowione.

Wspólnotowa polityka wodna, o czym stanowi 
ramowa dyrektywa wodna, wymaga przejrzystych, 
efektywnych i spójnych ram legislacyjnych, co ozna-
cza, że w krajowym porządku prawnym powinny 
obowiązywać regulacje zmierzające do pełnej i racjo-
nalnej regulacji gospodarki wodnej. Ta ustawa wpro-
wadza reformę gospodarki wodnej. To jest, proszę 
państwa – i o tym też chciałbym powiedzieć – niejako 
transformacja ustrojowa, która dokonuje się w gospo-
darce wodnej dopiero teraz, nie po roku 1989, tylko 
dopiero teraz. I jest to tak naprawdę transformacja 
ustrojowa gospodarki wodnej, która to gospodarka 
jeszcze tkwi w starym systemie.

Na czym to ma polegać? Na pełnej realizacji zlew-
niowej polityki gospodarowania wodami. Często być 
może będą jakieś lokalne nieporozumienia, bo odcho-
dzimy całkowicie od zasady administracyjnej. Woda 
nie zna granic, nie zna granic powiatu, nie zna granic 
województwa i płynie na ogół z góry na dół, chyba 
że ktoś założy pompy, bo wtedy płynie do góry. Ale 
proszę się tutaj nie bać, że ta ustawa zmieni prawa 
natury. Musimy zapewnić przede wszystkim bez-
pieczeństwo, bezpieczeństwo na wypadek powodzi 
i suszy. Nie ma się co oszukiwać – Polska nie jest 
krajem bezpiecznym, jeśli chodzi o powódź i suszę. 
Mamy bardzo duże niedoinwestowania, kilkudziesię-
cioletnie opóźnienia w zakresie inwestycji w gospo-
darce wodnej. Gromadzimy tylko 6% tej wody, która 
spadnie na ziemię, reszta odpływa bezproduktywnie 
do morza, co się przekłada potem, w okresach suszy, 
na brak wody. Powinniśmy co najmniej 15% tej wody 
magazynować. Niemcy w tej chwili… Bawaria ma 
program, zgodnie z którym będą tam magazynować 
aż 30% tej wody w obliczu zmian klimatu. Zawarte 
w ustawie rozwiązania prawne, organizacyjne, finan-
sowe i techniczne dotyczące gospodarowania wodami 
zapewnią trwały i zrównoważony społeczno-gospo-
darczy rozwój kraju, a także uwzględnią potrzeby 
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gospodarczego wykorzystania wód oraz konieczność 
udostępnienia zasobów wodnych o odpowiedniej ja-
kości i we właściwej ilości. Oczywiście to wszystko 
niestety kosztuje.

Reforma gospodarki wodnej to także zapewnie-
nie realnej i efektywnej władzy wodnej, rozumianej 
zgodnie z art. 3 ramowej dyrektywy wodnej, i jej ade-
kwatnego wpływu na sprawy gospodarki wodnej ze 
szczególnym uwzględnieniem planowania strategicz-
nego oraz ochrony zasobów wodnych. Ramowa dy-
rektywa wodna wprowadza instrumenty planistyczne. 
One już funkcjonują – jest już drugi cykl planistyczny 
– w postaci planu gospodarowania wodami, planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i wszystkich 
planów powiązanych, czyli dotyczących zapobiega-
nia skutkom suszy, planów utrzymania wód, planów 
wodno-środowiskowych. Władza wodna pozwala na 
zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz dba o jego 
minimalizację na wszystkich szczeblach zlewniowego 
zarządzania zasobami wodnymi.

Widać więc tutaj, jak niezwykle istotny jest to do-
kument, jak niezwykle istotny i do pory niedoceniany 
jest to obszar, można powiedzieć, społeczno-gospo-
darczy. Ta reforma gospodarki wodnej to jest krok 
w kierunku tych warunków ex ante, o których mówił 
pan senator sprawozdawca, czyli… I dlatego termin 
jest tak niezwykle istotny. Pierwotny termin przyjęcia 
ustawy – Prawo wodne to był 2015 r. Poprzedni rząd 
miał gotowy pewien projekt, ale nie zdecydował się 
na procedowanie. Zastaliśmy to wszystko w pewnej 
rozsypce, trzeba było znowu… W międzyczasie we-
szły w życie nowe dyrektywy i żeby ten projekt opra-
cować, trzeba było trochę czasu. Komisja Europejska 
dała nam prolongatę do czerwca tego roku, ale udało 
się wynegocjować, że jeszcze miesiąc mogło to po-
czekać, żebyśmy mogli skorzystać z 15 miliardów zł 
na wszystkie inwestycje związane z wodą, a więc na 
oczyszczalnie ścieków, na ochronę przed powodzią, 
a nawet na takie, jak budowa mostów przez rzeki czy 
tory podejściowe w portach morskich. I ten warunek 
czasowy jest niezwykle istotny. Tak jest w życiu, że 
jak się zmierza do jakiegoś celu, to trzeba wyznaczyć 
sobie czas. I ten czas jest teraz naglący. Jeżeli tego 
nie uchwalimy, to oprócz tego, że samorządy, głównie 
one, stracą pieniądze na oczyszczalnie ścieków, to…

A mamy jeszcze dyrektywę azotanową. Chciałbym 
powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tę 
dyrektywę azotanową. Już jest pierwsze naruszenie 
i jeżeli teraz nie uchwalimy tej ustawy… To pierwsze 
naruszenie już jest związane z karami – mówi się 
o karze 33 tysięcy euro dziennie liczonej od 2014 r., 
czyli już przez 3 lata. Można sobie policzyć, jaka to 
jest kwota. Drugie naruszenie spowoduje nałożenie 
kolejnych kar, tym razem wielomilionowych, mogą-

cych sięgać nawet około 300 milionów euro rocznie, 
czyli około 1 miliarda zł. W dalszej konsekwencji, 
jeżeli nie będzie tych oczyszczalni ścieków, a więc nie 
będzie zrealizowany Krajowy program oczyszczania 
ścieków komunalnych, będą kolejne kary. Dlatego tak 
niezwykle istotne jest to, żebyśmy tę ustawę w tej 
chwili uchwalili.

Projekt tej ustawy ma wiele rozdziałów. Ja tutaj nie 
będę państwa już… Chyba że państwo sobie życzy-
cie, to mogę po kolei je przedstawić. To jest materia 
niezwykle szeroka, niezwykle rozległa, bo oprócz 
kwestii zarządzania, problematyki powodzi, suszy, 
ale także kąpielisk czy ujęć wody, obejmuje także 
kwestie dróg wodnych i wiele, wiele innych elemen-
tów. Jeżeli państwo sobie będą życzyć, będę szczegó-
łowo odpowiadał na pytania. Jeżeli mam jeszcze coś 
powiedzieć, to prosiłbym wskazać o czym – chętnie 
odpowiem na pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator Gawęda. 

Proszę.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję.
Panie Ministrze, na posiedzeniu połączonych ko-

misji była wstępnie i krótko zasygnalizowana kwestia 
zbiornika Racibórz Dolny. O tej sytuacji, czyli o nie-
właściwym użyciu materiału, które mogło zagrażać 
całemu Dolnemu Śląskowi, pan minister powiedział. 

Mam pytanie: czy ministerstwo rozważa możli-
wość przekształcenia w przyszłości zbiornika suchego 
w zbiornik mokry tak, aby lepiej gospodarować wodą, 
aby nie tylko zabezpieczać przed powodzią, ale rów-
nież zabezpieczać przed suszą i lepiej wykorzystać 
śródlądowe drogi rzeczne Odry? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Gajda: Tak od razu odpowiadać?)
Tak.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Cała historia tego zbiornika to jest historia dość 

długa. Ten zbiornik miał powstać… On zaczął na-
bierać kształtów przy okazji „Programu dla Odry 
2006”. Pierwotnie rzeczywiście miał to być zbiornik 
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mokry, czyli tzw. wielofunkcyjny. W tej chwili to nie 
jest zbiornik, tylko to jest polder. Zbiornik tym się 
różni od poldera, że w zbiorniku jest woda, a polder 
to jest miejsce, w którym można wodę zgromadzić 
tylko w przypadku powodzi.

W związku z tym, że jest to projekt finansowany 
z Unii Europejskiej – są wszystkie niezbędne pozwo-
lenia – jako ten tzw. polder, czyli zbiornik suchy, musi 
być dokończony jako zbiornik suchy. Bezpieczeństwo 
jest priorytetem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
ten zbiornik w przyszłości przekształcić w zbiornik 
wielofunkcyjny, czyli taki zbiornik, który by mógł 
alimentować Odrę – alimentować, czyli uzupełniać 
wodą – w przypadku suszy. Konstrukcja jest tak wy-
konana, że można będzie ten zbiornik do tego dostoso-
wać. Oczywiście są pewne problemy formalnoprawne 
związane z wydobywaniem kruszyw na jego terenie 
itp., ale można będzie to zrobić. Oczywiście będzie to 
też trochę kosztować, bo trzeba będzie niektóre rzeczy 
dobudować. Zapory, które tam są, są szczelne i mogą 
spełniać funkcję, jeśli będzie to zbiornik mokry.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Polska jest krajem o najniższych 

zasobach wodnych w Europie, a mój okręg wyborczy 
to jest okręg, w którym są najmniejsze zasoby wodne 
w Polsce. 

W związku z tym mam pytanie dotyczące prze-
ciwdziałania skutkom suszy. Plany, które mają po-
wstać, dotyczące przeciwdziałania suszy… Kiedy one 
powstaną? Jakich obszarów będą dotyczyć, czy będą 
to plany regionalne, lokalne, czy to będzie jeden plan 
ogólnokrajowy? To jest jedno moje pytanie.

I drugie, związane ze skutkami, jakie niesie to 
nowe prawo wodne w kwestii utrzymania urządzeń 
melioracyjnych szczegółowych, którymi głównie 
zajmują się spółki wodne. Na ile to prawo pozwoli 
egzekwować kwestie utrzymania rowów szcze-
gółowych? Z czym mamy w kraju problem – jaki 
jest stan tych rowów, to generalnie widzimy. Czy 
to nowe prawo poprawi sytuację w tej materii, tj. 
w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych szczegó-
łowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi o plany 

przeciwdziałania skutkom suszy, to one w tej chwili 
powstają, są na etapie konsultacji społecznych, i to są 
plany regionalne. Na podstawie tych planów będą po-
dejmowane dalsze działania szczegółowe, bo te plany 
wykażą, gdzie są jakie problemy – a te problemy są. 
Są to problemy dotyczące zarówno wód powierzch-
niowych, braku wód powierzchniowych, jak też tego, 
że są regiony, gdzie brakuje wód podziemnych. Są 
także regiony, gdzie brakuje nawet wody do konsump-
cji, do spożycia – np. na Podkarpaciu czy na Dolnym 
Śląsku, skąd zgłaszają się gminy z informacją, że 
tak naprawdę nie mają już skąd tej wody pobierać. 
I te problemy powinny być rozwiązane. W prawie 
wodnym jest też mechanizm, który mówi o tym, że 
w przypadku takich naturalnych niedoborów wody do 
celów konsumpcyjnych Wody Polskie będą wspoma-
gały w tym zakresie samorządy. I tutaj trzeba byłoby 
podać jakiś konkretny przykład, żeby można było 
bardziej konkretnie odpowiedzieć, ale… W każdym 
razie są to generalnie plany regionalne, które będą 
potem uszczegóławiane. Powstają też jeszcze zarzą-
dy zlewni, bo one… Te zarządy zlewni powstają, że 
tak powiem, pod regionalnymi zarządami gospodar-
ki wodnej jako tymi jednostkami mniejszymi, żeby 
tam, lokalnie, można było rozpatrywać te wszystkie 
sprawy.

Jeżeli chodzi o spółki wodne i melioracje wodne, 
to jest to sprawa niezwykle skomplikowana. Instytucja 
spółki wodnej znalazła się już w prawie wodnym 
z 1922 r., tam był rozdział „Spółki wodne i związki 
wałowe”. I to w zasadzie do tej pory pozostało bez 
zmian, nastąpiła tylko taka jedna sprawa. Poprzedni 
system… To były spółki dobrowolne, czyli 5, 10 czy 
20 rolników zbierało się i mówiło tak: po co każdy ma 
sobie oddzielnie robić rów – zróbmy to razem, wtedy 
będzie taniej i będzie bardziej efektywnie. Dopóki 
nie wkroczyło w to państwo ze swoim władztwem 
i z dotacjami, wszystko było dobrze. Ale co się stało 
w momencie, kiedy zaczęły się dotacje? No, jak ktoś 
dostaje pieniądze… tzn. jak jeden dostaje, a drugi nie 
dostaje, to ten, który dostaje, nie szanuje tego, a ten, 
który nie dostaje, chce to dostać i nic nie robi, dopóki 
tego nie dostanie. I to jest ten problem, który bardzo 
szczegółowo rozpatrywaliśmy. Mieliśmy problem, 
czy w ogóle zlikwidować ten system spółek wodnych. 
Doszliśmy do wniosku, że może to kiedyś, tak jak 
autentyczny przedwojenny ruch spółdzielczy, zostało 
zdeformowane przez komunę. Prawda? Tak samo stało 
się ze spółkami wodnymi, tj. system spółek wodnych, 
które działają jako organizacje non-profit, zostały zde-



481
45. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2017 r.

Ustawa – Prawo wodne

(podsekretarz stanu M. Gajda)

formowane. Ale są już takie regiony, gdzie niektóre 
spółki, szczególnie te bardziej uświadomione, te, które 
nie żądają dotacji, mówią: bierzemy się do roboty w ra-
mach naszej spółki. I zaczyna to powoli funkcjonować.

Są tu też przewidziane pewne dotacje budżetowe, 
jest możliwość dotacji budżetowych dla spółek, jeżeli 
teren spółki obejmuje 75% powierzchni zmeliorowa-
nych. Tak że jest też możliwość dotacji. Ale ja uważam 
– zaznaczam, że to jest moje zdanie – że jeżeli chodzi 
o melioracje szczegółowe, to lepiej byłoby nawet w ja-
kiś sposób ograniczyć… Po prostu uświadomić to, że 
będzie taniej, jeżeli będziemy wspólnie, razem działać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowny Panie Ministrze! Ja mam 2 pytania, 

jedno szersze, drugie bardzo wąskie. Może zacznę 
od tego drugiego, bo jest prostsze.

W stosownym artykule, chyba w art. 33, jest usta-
lenie, że jeśli chodzi o korzystanie z wód, możliwy 
jest średnioroczny pobór wody w ilości 5 m3 na dobę. 
Średnioroczny pobór 5 m3 rozumiem tak, że dowolne-
go dnia czy w dowolnej dobie ten przepływ może być 
mniejszy lub może być dużo większy. Są oczywiście 
w cyklu hydrologicznym rocznym takie terminy, kie-
dy pobór nawet tych 5 m3 na dobę jest niebezpieczny. 
Czy nie warto byłoby zrezygnować z tego z zapisu 
o średniorocznym poborze, a wprowadzić restrykcyj-
ny – 5 m3 na dobę? Czyli to jest to pytanie. Bo zdaję 
sobie sprawę, że w okresie suszy nawet tylu metrów 
sześciennych wody nie będzie albo jeżeli nawet tyle 
się pobierze, to będzie zagrożony stan średniej niskiej 
wody, czyli ten, który ma pozostać dla utrzymania 
biologicznego życia rzek. To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie jest trochę szersze i wynika 
z tego, że nie mieliśmy tak dużo czasu, żeby zapo-
znać się z całym prawem wodnym. Chodzi o to, jak 
jest w ustawie – Prawo wodne, tej, o której teraz mó-
wimy, uregulowana sprawa odpływu deszczówki, 
generalnie? Bo albo będzie to liczone na obszar, albo 
będzie to w ramach kanalizacji burzowej, albo kana-
lizacji ogólnospławnej. Jak mamy czytać to… Kto, za 
co i jak będzie odpowiadał, i oczywiście jak będzie 
płacił? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Senator, rzeczywiście jest zapisane 
5 m3 średniorocznie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Średniorocznie?)
Tak, średniorocznie, tzn. w bilansie rocznym, czyli 

w ciągu roku można pobrać 365 razy 5 m3.
Ten bilans roczny wynika troszeczkę też z postu-

latów środowisk rolniczych. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że mogą być sytuacje, kiedy pobór będzie za 
duży, ale wydaje mi się, że mimo wszystko takich 
sytuacji nie będzie. Tym bardziej że mamy możliwość 
kontrolowania tego i jeżeli będzie podejrzenie, że 
ktoś w ogóle będzie chciał pobrać więcej, to będzie 
możliwość założenia wodomierza u każdego, nawet 
u tego, który…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, że wtrą-
cę, ale to musiałby być zapis o obowiązku posiadania 
wodomierza, a takiego chyba nie ma.)

Nie, obowiązku nie ma, ale jest możliwość zało-
żenia przez Wody Polskie wodomierza, i jest sankcja 
karna, jeżeli ktoś się na to nie zgodzi.

Chciałbym jednak powiedzieć, że jest też gene-
ralnie taka tradycja, już przedwojenna, potem powo-
jenna… np. w prawie wodnym z któregoś roku, nie 
pamiętam, czy z 1974 r. czy wcześniej, było nawet 
20 m3 na dobę… To zwykłe korzystanie z wód, można 
powiedzieć, jest taką tradycją, którą chcemy podtrzy-
mać. A trudno liczyć każdy litr wody. Wiadomo, że 
w ciągu sezonu wegetacyjnego będzie zużywane wię-
cej wody, w ciągu sezonu pozawegetacyjnego dużo 
mniej. No ale to jest pewne rozwiązanie wychodzące 
też naprzeciw rolnictwu. Któryś z panów senatorów 
pytał tutaj, bodajże pan senator Augustyn, o to, w jaki 
sposób to wpłynie na rolników, na sadowników, czy 
będą mieli obowiązki dodatkowe, czy nie.

Jeżeli chodzi o deszczówkę, to rzeczywiście te roz-
wiązania są nowatorskie. One wynikają też z pewnych 
unijnych dyrektyw, ale i z możliwości sfinansowania 
pewnych spraw związanych z adaptacją do zmian kli-
matu. Te przepisy być może na pierwszy rzut oka wy-
dają się skomplikowane, ale są dużo bardziej przejrzy-
ste i wprowadzają pewien ład i porządek. Mianowicie 
mamy jakby 3 kategorie wody deszczowej. Pierwsza 
kategoria to jest woda deszczowa, która jest ujęta 
w dużych miastach w systemy kanalizacji deszczo-
wej, i to się nazywa wodami opadowymi. Już teraz 
można zauważyć, m.in. w Poznaniu… Jest taka dobra 
książka pana prof. Kowalczaka na temat zmian mor-
fologii koryt rzecznych w Poznaniu spowodowanych 
odprowadzaniem wód deszczowych. Mamy sytuacje 
powodzi miejskich, nawet w Warszawie, w Gorzowie 
Wielkopolskim, nie mówię już o Gdańsku, gdzie 
to nawet się zakończyło tragedią, 2 osoby zginęły 
w ubiegłym roku. I musimy tę sprawę uregulować.

Miasta mają na ten cel dość duże dotacje, otrzy-
mują w tej chwili 700 milionów zł, ale też warunkiem 
tego, żeby otrzymały te pieniądze, jest określenie 
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w ustawie opłat za wodę odprowadzaną systemami 
kanalizacyjnymi w miastach. I chciałbym powiedzieć, 
że ta opłata – może dlatego to jest dość skomplikowa-
ne – jest degresywna. Czyli, inaczej mówiąc, jeżeli 
ktoś z podwórka, z terenu miasta zabetonowanego 
od razu odprowadza wodę do rzeki, to płaci odpo-
wiednio więcej. Jeżeli ma zbiorniki retencyjne, to 
nawet… Jeżeli ma 30% retencji, to płaci tylko 1/10 
tego, co by płacił bez tych zbiorników retencyjnych. 
Ta opłata nie ma formy… tu nie ma celu fiskalne-
go, celem jest uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi w dużych miastach. Niech powstają, tak 
jak w wielu miastach, jakieś stawy w parkach, niech 
się tę wodę wykorzystuje potem do podlewania. To 
jest ta retencja. I my tym instrumentem finansowym 
zachęcamy do retencji.

Druga kategoria to jest kategoria terenów o po-
wierzchni… To też jest dość skomplikowany zapis 
wynikający z zapisów prawa budowlanego, ale gene-
ralnie chodzi o zabetonowane tereny powyżej 2,5 ty-
siąca m2, czyli powyżej ćwierć hektara. Też chodzi 
nam o to, że wody z takich terenów powodują… Jest 
dość dużo przykładów, m.in. w Gdańsku na górnym 
tarasie powstały hipermarkety, potem te wody spły-
wają gwałtownie w dół, niszczą nie tylko ulice, ale 
i lasy… I też jest ta opłata degresywna. Jeżeli ktoś 
zrobi zbiornik retencyjny, to płaci minimalną stawkę, 
jeżeli ktoś nie zrobi, to płaci dużą stawkę. Zresztą te 
stawki w gruncie rzeczy tak naprawdę nie są wysokie. 
I to jest jakby drugi system.

Osobną sprawą jest kanalizacja ogólnospławna, 
czyli kanalizacja mieszająca ścieki sanitarne z wo-
dami deszczowymi, burzowymi. Tak jak jest w tej 
chwili, jest to mimo wszystko ściek. I chcemy… W tej 
chwili jest to ściek. I chcemy właśnie poprzez rozdzie-
lenie wód opadowych doprowadzić do tego, żeby się 
te wody nie mieszały. Ścieki niech idą do oczyszczalni 
ścieków, niech się tam oczyszczają, a wody deszczowe 
mogą być najpierw zretencjonowane, a potem od-
prowadzone do odbiornika. I to jest pewien system, 
który chcemy zrobić. Bo można zaobserwować, że 
w przypadku kanalizacji ogólnospławnej tak napraw-
dę przekracza się zdolność hydrauliczną oczyszczalni 
ścieków i to wszystko płynie do rzek nieoczyszczone.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, 2 krótkie pytania związane z po-

prawkami, które będę chciał zgłosić.

Chodzi mi o art. 274, o to, że górne jednostkowe 
stawki opłat za usługi wodne itd. są takie wysokie. 
Chciałbym wiedzieć, z czego się wzięło to, że one są 
aż tak wysokie, że budzą takie kontrowersje.

I drugie pytanie, Panie Ministrze, ponieważ zwra-
cano się do mnie z pytaniami w tej sprawie… Chodzi 
mi o umowy i porozumienia zawarte przez marszał-
ków województw. No bo oni teraz pana słuchają, Panie 
Ministrze. To wzbudza kontrowersje. Czy umowy za-
warte przez marszałków województw lub wojewódz-
kie samorządowe jednostki organizacyjne z narusze-
niem prawa mogą zostać wypowiedziane przez Wody 
Polskie bez odszkodowania? Czy mógłby pan, Panie 
Ministrze, to wyjaśnić? Bo myślę, że szczególnie mar-
szałkowie są tym zainteresowani. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Senatorze!
Jeżeli chodzi o art. 274, o górne jednostkowe staw-

ki opłat, to obecnie górne jednostkowe stawki opłat 
wynoszą dla wody powierzchniowej ok. 2 zł 20 gr, 
dla wody podziemnej chyba 4 zł 30 gr, dokładnie 
nie powiem, musiałbym sprawdzić. I one są okre-
ślone w prawie ochrony środowiska od kilkunastu 
lat. To są te górne jednostkowe stawki opłat. Co my 
musieliśmy zrobić? My musieliśmy przeprowadzić 
analizy ekonomiczne zgodnie z ramową dyrektywą 
wodną dla poszczególnych sektorów. I z tych analiz 
ekonomicznych wynika, że górne jednostkowe stawki 
opłat, czyli tak naprawdę takie, które by zapewniły 
pełen zwrot kosztów usług wodnych, powinny być 
na poziomie, jaki jest określony w ustawie. Na całe 
szczęście art. 9 ramowej dyrektywy wodnej mówi 
o tym, że kraje członkowskie mogą dojść do tego stop-
niowo w miarę rozwoju gospodarczego. I w związku 
z tym pokazaliśmy te górne stawki jednostkowe, żeby 
były… Chodziło o to, żeby to miało przede wszystkim 
taką jakby formę edukacyjną, żeby firmy zdawały 
sobie sprawę z tego, że te stawki mogą, szczególnie 
przy rozróżnieniu regionów wodnych, być wyższe. 
Z drugiej strony tworzy to też pewien instrument dla 
Rady Ministrów w odniesieniu do poszczególnych 
sektorów, że te stawki będą mogły być podwyższone, 
jeżeli dany sektor będzie zużywał bardzo dużą ilość 
wody w sposób nieracjonalny. I taki jest cel górnych 
jednostkowych stawek opłat. Stawki obecnie obo-
wiązujące też będą obowiązywać przez 2 lata, jeśli 
chodzi o zaopatrzenie w wodę nie tylko rolnictwo, 
ale także przemysł.

Teraz pytanie, jeżeli chodzi o zapis o umowach. 
Zapis o umowach jest to, można powiedzieć, taki 
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pewien bezpiecznik, ponieważ zgodnie z ustawą za-
rządy melioracji, obecnie podległe marszałkowi… 
ponieważ z mocy prawa ich następcą prawnym, je-
śli chodzi o wszystkie umowy, urządzenia itd., będą 
Wody Polskie. Można domniemywać, biorąc pod 
uwagę projekt, który jest w tej chwili procedowany, 
że niektórzy marszałkowie mogą mieć taki pomysł, 
żeby jeszcze w ostatniej chwili być dobrym dla swo-
jego województwa i np. zawrzeć umowę na budowę 
wału przeciwpowodziowego na 5 lat za 1 miliard zł, 
bez zapewnienia finansowania. I oni zawrą umowy 
z wykonawcą i tenże wykonawca… Co potem zrobi? 
Przyjdzie do Wód Polskich i powie: chwileczkę, mam 
zawartą umowę. Ale jeżeli ona została zawarta bez 
zapewnienia finansowania, to ona została zawarta 
niezgodnie z prawem. Tak że to jest tylko takie za-
bezpieczenie. Umowy zawarte zgodnie z prawem, np. 
umowy w tej chwili podpisywane i realizowane z za-
rządami melioracji wodnych m.in. w ramach projektu 
Banku Światowego, mają zapewnione finansowanie. 
One są zawarte zgodnie z prawem. Tak że to jest tylko 
takie zabezpieczenie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji zasta-

nawiałem się, czy nie zgłosić wniosku o dopisanie 
art. 575 w takim brzmieniu: „wiceminister Mariusz 
Gajda będzie pełnił swoją funkcję przez najbliższe 
10 lat, co gwarantuje stosowanie niskich stawek opłat 
i podatków w prawie wodnym”.

(Głosy z sali: Brawo!)
(Wesołość na sali)
Trochę mówię to serio, ale trochę też żartem, bo 

niestety, szanując pana ministra, nie wierzę w takie 
zapewnienia, że pan minister będzie gwarantem, że te 
stawki maksymalne nie zostaną w którymś momencie 
wykorzystane przez rząd PiS czy przez jakiś inny 
rząd, bo przyszłość jest przecież nieznana. I zasta-
nawiam się… Pan minister mówił tu o swojej idei 
dotyczącej tego, dlaczego te stawki są takie wysokie, 
a ja nadal nie mogę tego zrozumieć. 

Dlaczego rozrzut stawek jest taki duży, że elek-
trownie wodne szacują swoje koszty na kwoty wy-
noszące od kilkudziesięciu milionów do kilkunastu 
miliardów złotych? Dlaczego musi być tak duży roz-
rzut stawek w zakresie śluzowania? Przecież to nie 
może być żaden bat dla administracji zarządzającej 

śluzami, która będzie mogła podnieść koszty śluzo-
wania np. z 7 zł do 35 zł. Dlaczego stawki podatku 
dennego, w przypadku których pan minister dzisiaj 
zapewnia, że będą wynosiły 89 gr, mogą zostać pod-
niesione do 8,90?

I drugie pytanie, jeśli można, Panie Marszałku. 
Drugie pytanie dotyczy dyskusji, która była na po-
siedzeniu komisji. Gdy patrzę na wnioski, które wy-
chodziły z Sejmu, to chciałbym spytać pana ministra, 
jakie jest zdanie pana ministra o lokalizacji regional-
nych zarządów gospodarki wodnej. Na posiedzeniu 
naszej komisji wspomniano o Bydgoszczy. W róż-
nych miejscach… W projekcie ustawy jest Białystok, 
a w propozycji Sejmu nie ma Białegostoku. Są tam 
dodane m.in. Olsztyn i Koszalin. Czy mógłby pan 
powiedzieć, jaka jest najbardziej aktualna wersja?

Trzecia sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę 
– to będzie w naszych wnioskach – dotyczy art. 77 
i prośby o to, aby jednak ująć tam, że sprzęt, który 
służy do przewożenia jachtów, np. przyczepa z jach-
tem, może wjechać na teren pokryty wodami. Ja znam 
takie miejsca i slipowałem się w miejscach, do których 
można było dojechać tylko przez obszar międzywala. 
Nie wiem, czy w tym momencie będzie wolno tam-
tędy przejechać samochodem, czy nie będzie wolno.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Gajda: Można.)

Prosiłbym, byśmy nie odrzucali mechanicznie 
wszystkich poprawek, bo np. ta poprawka w wielu 
miejscach…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęła minuta.)

Już kończę. Ona po prostu da ludziom prawo do-
jechać do miejsca slipowania. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Zanim oddam głos panu ministrowi, poinformuję, 

że na galerii przebywa delegacja Rady Najwyższej 
Ukrainy, która jest w Polsce na zaproszenie prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. (Oklaski)

Witamy serdecznie.
Teraz oddaję głos panu ministrowi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Co do stawek opłat i – powiem to zdecydowanie 

– kłamstwa Towarzystwa Gospodarczego „Polskie 
Elektrownie”… Tak naprawdę ci ludzie powinni 
najpierw odbyć edukację, może w III klasie szko-
ły podstawowej, żeby się nauczyć mnożyć i dzielić. 
Te stawki opłat… Nie ma możliwości, żeby zgodnie 
z tymi zapisami wyszło 18 miliardów zł. My próbo-
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waliśmy ze współpracownikami różnych sztuczek, 
żeby wyszło 18 miliardów zł. One będą wynosiły 
dla całej energetyki… Dla energetyki wodnej to jest 
1,24 zł za MWh, co stanowi mniej niż 1% tzw. energii 
czarnej. Stawki zostały uzgodnione z Towarzystwem 
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i te podmioty 
nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. To, co jest tu napi-
sane, napisało Towarzystwo Gospodarcze „Polskie 
Elektrownie”, czyli przedstawiciele elektrowni ciepl-
nych.

Rzeczywiście w przypadku chłodzenia w tej chwi-
li nie ma żadnych opłat. Przy okazji chciałbym odpo-
wiedzieć tutaj jednemu z panów senatorów i odnieść 
się do tego, że w Polsce jest duże zużycie wody, bo 
są u nas elektrownie na węgiel. No, to jest nieporozu-
mienie. Proszę państwa, czy państwo wiedzą, jak wy-
twarza się energię elektryczną w elektrowni jądrowej? 
Za pomocą pary. Tam jest turbozespół parowy, taki 
sam jak w elektrowni węglowej. Nieważne, czy elek-
trownia jest węglowa, gazowa czy jądrowa, potrzebna 
jest w niej woda do chłodzenia. Stary polski system 
zakładał niestety tzw. otwarte obiegi chłodzenia, 
które potrzebują bardzo dużej ilości wody i tę wodę 
podgrzewają. Tak jest m.in w Połańcu, w Kozienicach 
czy w Dolnej Odrze.

Naszym celem jest to, żeby były zamknięte obiegi 
chłodzenia, czyli chłodnie kominowe, takie jak są np. 
w Bełchatowie, bo te systemy, które mają otwarte 
układy chłodzenia, w okresach letnich doprowadzają 
do sytuacji blackoutowych, jak w 2015 r. Ale chciał-
bym jeszcze powiedzieć, że już ten projekt prawa 
wodnego dał pewien sukces. Mianowicie właśnie te 
zapisy, które były – a w projekcie ubiegłorocznym 
stawki były jeszcze wyższe – doprowadziły do tego, 
że jeden z inwestorów, który planował budowę bloku 
energetycznego, zrezygnował z otwartego systemu 
chłodzenia i zaczął budować, projektować chłodnię 
kominową – czyli ma to też cel edukacyjny.

Na temat stawek opłat możemy mówić dużo, ale 
generalnie wszystkie stawki opłat, które są w tym 
projekcie, nigdy nie są wyższe od tego, co jest w ist-
niejącym prawie. Proszę zajrzeć do rozporządzenia 
w sprawie opłat za śluzowanie. W zależności od 
wielkości statków… Zresztą są tutaj wytyczne. Co 
do slipowania – tutaj naprawdę nic się nie zmienia 
w stosunku do istniejącego prawa, tutaj nie ma żad-
nych nowych regulacji.

A jeżeli chodzi o lokalizację regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej… Żeby zrozumieć tę całą 
reformę gospodarki wodnej, trzeba by było przestu-
diować cały system. Otóż główną jednostką gospoda-
rującą wodami będą zarządy zlewni, których będzie 
około 50, natomiast regionalne zarządy gospodarki 
wodnej będą się zajmowały bardziej sprawami koor-

dynacji, planistyką, wydawaniem większych pozwo-
leń, takich specjalnych pozwoleń wodnoprawnych. 
Zatrudnienie w regionalnych zarządach gospodarki 
wodnej zmaleje w stosunku do istniejącego na rzecz 
zarządów zlewni. W gruncie rzeczy tak naprawdę 
nie ma większego znaczenia liczba tych regional-
nych zarządów gospodarki wodnej. Oczywiście my 
zakładamy, że to powinno obejmować co najmniej 
2–3 zarządy zlewni, jednak siedziby rzeczywiście 
powinny być powiązane z jakimiś dorzeczami, tak 
jak mamy… Przedtem też było niezbyt dobrze, bo 
regionalny zarząd warszawski obejmował 1/3 po-
wierzchni kraju, a gliwicki był najmniejszy. Jak się 
spojrzy teraz na mapę… Nie mam tutaj przy sobie 
tej mapy, zresztą na temat szczegółowych podziałów 
będzie można jeszcze dyskutować, pod warunkiem 
że to będzie w granicach dorzeczy, zlewni natural-
nych, hydrograficznych. A więc jeżeli się spojrzy na 
tę mapę, to widać, że jest dużo bardziej równomierne 
rozłożenie tych regionalnych zarządów i – co ważne 
– z uwzględnieniem charakteru danej zlewni. Jest 
osobna zlewnia Narwi wraz z jeziorami mazurskimi, 
jest region wodny górnej Wisły, środkowej Wisły, 
Sanu i Wisłoki, czyli Wisły górnej i wschodniej itd., 
czy też Bugu. Są to regiony wodne o takim spój-
nym charakterze, dlatego też trudno wydzielić… 
W Koszalinie trzeba by było znowu zrobić region 
wodny rzek przymorza, ale to chyba nie jest tak 
spójne, żeby tam wydzielać nowy region wodny. 
Dziękuję bardzo.

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

Kleina.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, że zwrócił 

pan uwagę na to, że w moim okręgu zalany został 
Gorzów Wielkopolski. Jestem z tego tytułu bardzo 
panu wdzięczny – bo rozumiem, że pańskie słowa 
świadczą o tym, że ma pan gotową koncepcję na roz-
wiązanie, żeby więcej nie spłynęło tak w miasto jak 
ostatnio. I dlatego z 4 pytań uchylę 3, licząc na to, że 
pan spojrzy na ten zalany Gorzów.

Jednak jedno pytanie muszę panu zadać, Panie 
Ministrze. Ono jest krótkie… Tym bardziej muszę je za-
dać, że pan senator sprawozdawca odesłał mnie do pana. 

O ile wzrosną koszty produkcji wód mineralnych 
i o ile podrożeje standardowo1,5-litrowa butelka wody 
mineralnej? To, że podrożeje, to wiem, wiemy o tym, 
tak jak tu jesteśmy, w tym gronie, jednak przez tę 
determinację, Panie Ministrze, bardzo mnie pan bu-
duje… I tak jak powiedział mój kolega, ja też bym 
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głosował, żeby pan pozostał ministrem co najmniej 
10 lat, bo pan mówi z taką determinacją, że nie bę-
dzie tych podwyżek, że ja aż zrezygnuję z następnych 
pytań.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Trzymamy pana za słowo, Panie Senatorze, skoro 
będzie pan głosował…

(Senator Władysław Komarnicki: Będę robił 
wszystko…)

…za rządem, trzymamy za słowo.
(Senator Władysław Komarnicki: …będę robił 

wszystko, Panie Marszałku, jak pan minister Gorzów 
mi uratuje.)

Oddaję głos panu ministrowi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:

Te rozwiązania, które są w tej chwili, właśnie 
zmierzają do tego, żeby takich powodzi miejskich 
nie było. Nie wiem, czy Gorzów już wystąpił o środki 
z Unii Europejskiej, dotyczące zmian klimatu, to już 
sprawa samorządu…

Jeżeli chodzi o tę wodę mineralną… Są dwa za-
gadnienia. Pierwsze zagadnienie jest takie, czy to jest 
woda mineralna, taka typowo mineralna, czy to jest 
zwykła woda gazowana uzdatniana.

(Senator Władysław Komarnicki: Niech pan się nie 
męczy, Panie Ministrze, bo nigdy się nie dowiemy.)

No tak, bo, proszę państwa… Jako ciekawostkę 
państwu powiem, że wodę tzw. mineralną według 
statystyk produkuje się tak samo z wód powierzch-
niowych, z rzeki, i się uzdatnia. To jest forma de-
stylacji, potem się dosypuje soli, proszku i woda 
się nazywa mineralna. Ale muszę powiedzieć, że 
ja sobie nie wyobrażam, przynajmniej przy tych 
opłatach, żeby ta woda zdrożała. Bo jeżeli mamy za 
wodę podziemną 11 gr za 1 tysiąc litrów, no to ile… 
Jak 11 gr za 1 tysiąc litrów, to trzeba by było dzie-
lić, trzeba byłoby razy 10 do minus którejś tam… 
Nawet gdyby była ta stawka maksymalna, 70 gr za 
1 tysiąc litrów, to ile by to było… Zaraz, 0,7, 0,07, 
0,007 gr na litrze razy 1,5, czyli o jedną tysięczną 
grosza by podrożało… A przy tej konkurencji, która 
jest, to na pewno nie podrożeje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kleina, później pan senator 

Czerwiński.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam sporo 
pytań bardziej szczegółowych, właściwie nie wiem, 
czy je wszystkie zadawać… Ale mam je głównie 
z tego powodu, że nie miałem okazji wcześniej bar-
dziej wnikliwie zapoznać się z ustawą. Ustawa jest 
niewątpliwie ważna, bardzo szczegółowa, obejmuje 
bardzo wiele tematów.

I w pierwszej kolejności chciałbym zapytać, czy 
ustawa była konsultowana z tymi wszystkimi pod-
miotami… Nawet nie wiem, czy ze wszystkimi, które 
ona dotyka, np. z rybakami, organizatorami kąpie-
lisk, z samorządami nadmorskimi, Związkiem Miast 
i Gmin Morskich, urzędami morskimi. Tutaj cały blok 
spraw – pan minister wspomniał także o tej kwestii 
– dotyczy kąpielisk. One są bardzo szczegółowe. Nie 
wiem, czy to wynika z dyrektywy. Wydaje się, że 
część tych przepisów jest wręcz niepotrzebna, bo one 
wiążą się z jakąś nadzwyczajną sprawozdawczością. 
Mam np. takie pytanie: dlaczego co roku gmina ma 
podejmować uchwałę w sprawie organizacji kąpielisk, 
jeżeli te kąpieliska są organizowane zawsze w tym 
samym miejscu? Dotyczy to np. gmin nadmorskich, 
gdzie wiadomo, jakie jest kąpielisko, jaki ma obszar, 
jak jest zorganizowane. Jeżeli coś się w sposób istot-
ny zmienia, to rozumiem, że miałyby być kolejne, 
nowe uchwały itd. I to ma być dostarczane nie tylko 
do władz polskich, ale i do unijnych, co roku te same 
uchwały. Kto i w jaki sposób jest w stanie gromadzić 
taką dokumentację i komu to jest potrzebne?

Tu także wchodzą, zgodnie z tą ustawą, nowe opła-
ty związane z przygotowaniem… to się nazywa… no, 
opłaty za informację o wodach itd. W ustawie jest 
nawet wpisane, ile będzie kosztowała jedna strona 
ksero dokumentu – kolorowego 60 gr, czarno-białego 
20 gr lub odwrotnie, już nie wiem. Takie szczegółowe 
zapisy w ustawie? Wydaje mi się, że tak nie powin-
no być, że przynajmniej stawki tych opłat powinny 
być przeniesione do rozporządzenia, bo one przecież 
mogą się zmieniać, a ustawa powinna być stabilna.

I kolejne pytania. Np. w art. 34 mówi się o sezonie 
kąpielowym. Co to jest sezon kąpielowy? Bo mówi 
się, że przed sezonem kąpielowym… Czy jeżeli np. 
morsy kąpią się zimą na kąpielisku, które tam jest, to 
jest to sezon kąpielowy, czy nie jest to sezon kąpie-
lowy? No, takie różne szczegółowe… Aha, za profil 
wody pobiera się opłatę – prawda? To jest… Są tam 
różne takie rzeczy…

I teraz sprawy dotyczące kwestii związanych z ob-
szarami z pogranicza morza i wód płynących. Po 
pierwsze, pisze się w art. 85 o szczególnym programie 
ochrony zwierząt wodnych na tych obszarach dwuśro-
dowiskowych, morskich i wodnych. Czy te przepisy, 
które to wprowadzają, w sposób istotny ograniczają 
dotychczasowe prawa rybaków działających na tych 
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obszarach? Bo tu mówi się, że wprowadza się nowe 
przepisy dotyczące ochrony, związane z tarłem itd., 
itd. To są bardzo istotne zmiany i mam nadzieję, że 
to jest z tymi środowiskami wynegocjowane i że to 
nie budzi wątpliwości. Ale jak się czyta wprost tę 
ustawę, to wyraźnie widać, że te przepisy idą daleko, 
dużo dalej, niż to było do tej pory, a już poprzednio 
to polskie prawo było bardzo restrykcyjne.

Przy tej okazji, tych relacji morsko-wodnych, 
zapytam: jaki organ jest właściwy w sprawach go-
spodarowania wodami na terenach parków narodo-
wych? Chodzi np. o Słowiński Park Narodowy, który 
ma największy obszar wodny, są to jeziora Łebsko, 
Gardno itd. Jaki organ jest właściwy do podejmo-
wania decyzji w takiej sprawie? Pytam, ponieważ 
art. 14 nie wymienia dyrektora urzędu morskiego 
jako organu właściwego dla tego obszaru, więc… 
Czyżby Słowiński Park… Czyżby park narodowy nie 
był w ogóle organem w tych sprawach? Czy w związ-
ku z tym właściwy tu jest starosta? A jeżeli wody są na 
granicach kilku starostw, powiatów, to który starosta 
jest właściwy do tego, żeby podejmować decyzje?

I jeszcze jedno, choć jest tych spraw jeszcze trochę 
więcej. Wody płynące są własnością Skarbu Państwa 
– tak przynajmniej było do tej pory. Ale co jest z wo-
dami płynącymi, które znajdują się w granicach 
własności prywatnej? To jest jakaś tam historyczna 
zaległość… Czy ci prywatni właściciele dalej są wła-
ścicielami? Bo widzę, że sprawy dotyczące zbycia 
wód płynących są tu też opisane, tj. że za zgodą itd. 
wody mogą być zbyte, sprzedane nawet. I pytanie 
jest takie: dlaczego w związku z tym… Mówi się 
też, że mogą być zbyte na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego – to jest w art. 216 i w następnych czy 
w okolicy art. 218 i 216. To wydaje się nieracjonalne, 
że zbywamy to na rzecz samorządów, sprzedając. 
Wydaje mi się, że między organami administracji 
publicznej nie powinno być odsprzedawania, ale ra-
czej przekazywanie. No bo przecież rozumiemy, że 
to nie jest przeznaczone na cele komercyjne, tylko 
związane jest z jakimś fragmentem niejako misji 
publicznej. A więc po co gmina ma odkupywać od 
Skarbu Państwa coś, co miałoby być sprzedawane, 
a może służyć właśnie takim tylko celom?

I jeszcze ostatnie pytanie, ono dotyczy siedziby 
Wód Polskich. W ustawie w art. 239 wpisana jest 
Warszawa. My zawsze staraliśmy się… Jest tu two-
rzona nowa struktura. My w poprzednich latach 
przynajmniej próbowaliśmy – z reguły nam się to 
nie udawało, ale czasami mieliśmy sukcesy w tej 
sprawie… W każdym razie przy okazji tworzenia 
nowej administracji lub przy okazji jakiejś istotnej 
reorganizacji próbowaliśmy zlokalizować tę instytu-
cję poza Warszawą, nawet poza metropoliami – mając 

na uwadze to, że w ten sposób realizujemy politykę 
zrównoważonego rozwoju. Bo nie wszystko musi być 
zlokalizowane w Warszawie, zwłaszcza że gdzieś 
poza Warszawą mogą być niższe ceny, nieruchomo-
ści, pracownicy… No, nie chcę tego rozwiać, bo tę 
sprawę można by rozwinąć w debacie. Ale dlaczego 
takie… Czy w tym przypadku podjęliście państwo 
tę decyzję w sposób przemyślany? A może warto by 
do tej sprawy wrócić? Może warto w ogóle wyrzucić 
z ustawy kwestie związane z siedzibą tych regio-
nalnych dyrekcji, może można by to przenieść do 
rozporządzenia, żeby to był element właśnie pewnej 
polityki regionalnej, która zostałaby przedyskutowa-
na, przemyślana przez poszczególne ministerstwa?

To tyle. Dużo jest tych spraw i tych problemów, 
ale to wynika…

A, właściwie mam jeszcze jedno pytanie, o skutki 
finansowe tej ustawy. W jednym z ostatnich artyku-
łów jest kwestia rozliczenia, są uwzględnione skutki 
finansowe w poszczególnych latach. Na 10 lat chyba 
rozpisane jest, ile będzie to kosztowało budżet pań-
stwa. Od 2 miliardów do 4 miliardów rocznie – chyba 
takie kwoty są tam wypisane. Z czego wynika ten 
plan?

I jeszcze takie pytanie, które właściwie powinno 
być postawione jako pierwsze. Ustawa wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2017 r., a…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Gajda: 2018 r.)

…niektóre przepisy nawet w roku 2019, 2020 itd. 
Kilka drobnych przepisów wchodzi w życie od razu 
po uchwaleniu tej ustawy. Czy nie można było pocze-
kać tydzień, żebyśmy mogli doczytać to wszystko, 
zwłaszcza że w przyszłym tygodniu też mamy po-
siedzenie Senatu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Gajda: Ale ona jeszcze do Sejmu wraca.)

Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Szanowny Panie Senatorze! Chciałbym powiedzieć, 
że ta ustawa była poddawana różnego rodzaju kon-
sultacjom społecznym i międzyresortowym, od zwy-
kłych konsultacji poprzez protesty. Spotykałem się 
z protestującymi, m.in. z przedstawicielami stawów 
rybnych i rybactwa śródlądowego. Te stawki, chociaż-
by za stawy rybne w wysokości maksimum 2 zł na 
kwartał, czyli 8 zł za hektar rocznie, są jak najbardziej 
do przyjęcia przez to środowisko. Naprawdę uzyska-
liśmy tutaj pewien konsensus polegający na tym, że 
z jednej strony spełniamy warunek unijny – wszyscy 
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użytkownicy wody muszą płacić – a z drugiej strony 
nie obciążamy w sposób nadmierny tychże użytkow-
ników. Dotyczy to różnego rodzaju użytkowników, 
m.in. przemysłowych.

Jeżeli chodzi o problem kąpielisk, to jest on rze-
czywiście na pierwszy rzut oka – a może nawet nie 
tylko na pierwszy rzut oka – bardzo skomplikowany. 
Pamiętam, że w poprzednim projekcie ustawy, przy-
gotowanym przez poprzedni rząd, był dokładnie taki 
sam rozdział. Jak ja to zobaczyłem, pomyślałem sobie: 
co ci ludzie wymyślają?

(Senator Kazimierz Kleina: No właśnie, jakiś ab-
surd.)

No, właśnie tak. Okazuje się, że to Ministerstwo 
Zdrowia wdraża poprzez prawo wodne dyrektywę do-
tyczącą kąpielisk. Nie wiem, czy pan senator wie, że 
w Polsce zgodnie z dyrektywą nie można kąpieliska 
otworzyć przed 1 czerwca i nie można prowadzić go 
dłużej niż do 30 września, bo to jest zarezerwowane 
dla krajów południowych. Jeżeli oficjalne kąpieli-
ska spełniające te wszystkie wymogi byłyby otwarte 
31 maja, to już naruszalibyśmy dyrektywę. To jest 
niestety implementacja dyrektywy, co nie oznacza… 
Całe szczęście mamy w polskim prawie zapisane po-
wszechne korzystanie z wód, czyli możliwość kąpieli 
w wodzie o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze 
roku. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. To są ką-
pieliska rejestrowane jako kąpieliska unijne. Wiem, 
że te kąpieliska cieszą się większym powodzeniem, 
co zresztą uwidacznia pewne cywilizacyjne trendy. 
Ludzie coraz bardziej boją się różnych rzeczy i chcą 
mieć wszystko uporządkowane, najlepiej pływać 
w kaskach, a może w jakichś jeszcze innych ochra-
niaczach. Bo do tego to wszystko zaczyna prowadzić. 
Niestety jest to związane z dyrektywą unijną.

Jeżeli chodzi o rybactwo śródlądowe i o ryby 
dwuśrodowiskowe, to ten zapis o rybach dwuśrodo-
wiskowych dotyczy głównie tego, żeby tym rybom 
nie przeszkadzać, no bo jak sama nazwa wskazuje… 
Chodzi gównie o jesiotra i troć, które mają tarliska 
w górnych częściach rzek, a nawet w rzekach gór-
skich. I tutaj chodzi o to, żeby tym rybom tak jakby 
nie przeszkadzać, tylko je wspomagać. Po to m.in. są 
zapisy o budowie przepławek dla ryb, niemniej jednak 
to nie ma bezpośredniego przełożenia na rybactwo 
śródlądowe czy też na formy użytkowania dzierżaw 
obwodów rybackich.

(Senator Kazimierz Kleina: Ma to wpływ…)
Nie, te zapisy nie mają na to wpływu. Te zapi-

sy mają umożliwić przede wszystkim wędrówkę 
ryb dwuśrodowiskowych. One nie mają wpływu. 
Owszem, są tutaj zapisy mające na celu to, żeby chro-
nić tarliska. Ale tarliska znajdują się tak naprawdę 
w górnych częściach rzek, np. w górnych, źródło-

wych częściach rzek przymorza, czy Łeby, czy też 
Wieprzy, Słupi.

(Senator Kazimierz Kleina: Węgorz w drugą stro-
nę…)

No tak, węgorz w drugą stronę, ale to już są – że 
tak powiem – specjalistyczne dyskusje.

Jeżeli chodzi o parki narodowe, to w poprzedniej 
ustawie wprost parki narodowe miały prawa właści-
cielskie, jeśli chodzi o wody, wszystkie wody. W tej 
ustawie myśmy z tego zapisu zrezygnowali, żeby nie 
wyróżniać… Chodzi też o to, że Komisja Europejska 
napominała nas, że nie można dzielić wód na istotne 
dla rolnictwa czy też dla innych celów. Jednak mamy 
zapis, który przekazuje – tak jak do tej pory – parkom 
narodowym władanie nad wodami w sensie domi-
nium, czyli w takim sensie, że ja mogę tym zarządzać, 
ale Wody Polskie i tak będą wydawały pozwolenia 
wodnoprawne. Czyli to jest podobnie, jak w sytuacji, 
w której ktoś ma działkę. To jest jego działka, ale żeby 
zbudować dom, musi mieć odpowiednie pozwolenie, 
tak? I to działa na takiej zasadzie.

Jeżeli chodzi o te wody, Panie Senatorze, to jest 
różnica pomiędzy art. 216, który mówi o wodach 
płynących… Wody płynące nie podlegają obrotowi 
cywilnoprawnemu. Art. 216 ust. 2. Czyli jeżeli przez 
czyjąś działkę – a wiem, że takich działek, szczególnie 
na Pomorzu, jest dość dużo – płynie woda płynąca, 
czyli płynie rzeka, to ta część działki z mocy prawa 
należy do Skarbu Państwa, grunt pokryty tą wodą. 

Art. 217 mówi o czym innym, mówi o wodzie 
stojącej, czyli np. o jeziorach bezodpływowych, gdzie 
nie ma stałego lub okresowego dopływu lub odpły-
wu. Takich jezior jest trochę m.in. na Kaszubach, na 
Pomorzu. Takie jeziora mogą być zbywane. Jeżeli 
stanowią na podstawie jakichś zaszłości własność 
Skarbu Państwa, to minister właściwy do spraw go-
spodarki wodnej może je zbyć. Ale chciałbym pod-
kreślić jedno – w odróżnieniu od poprzedniej usta-
wy w tym przypadku wpływy z tytułu zbywania 
gruntów stanowią dochód budżetu państwa, a nie 
Wód Polskich. Budżetu państwa, dlatego muszą być 
dla wszystkich równe prawa. Generalnie nie jest na-
szym celem zbywanie… Zresztą tych jezior jest coraz 
mniej. Jeżeli jednak ma to stanowić dochód budżetu 
państwa, to wszystkie podmioty, czy samorządowe, 
czy prywatne, powinny mieć równe prawa.

Skutki finansowe. Rzeczywiście pan senator bar-
dzo dobrze zauważył, że art. 569… Jakie będą limity 
wydatków Wód Polskich? Żeby uniknąć pewnych nie-
porozumień… Limit wydatków Wód Polskich składa 
się z następujących elementów – tak jak jest zresztą 
w ustawie – z budżetu państwa, czyli to, co w tej 
chwili było finansowane z budżetu państwa, regional-
ne zarządy gospodarki wodnej, zarządy melioracji, bo 
też były finansowane z budżetu państwa, plus różne-
go rodzaju środki unijne, Bank Światowy… umowy 
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Banku Światowego, a także dotacje budżetowe, do-
tacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz dodatkowy element, który 
w tej chwili dojdzie, czyli wpływy i należności z ty-
tułu tych wszystkich opłat…

Dlatego jest to oczywiście pewna prognoza. Proszę 
zauważyć, że w 2020 r. to się nagle zwiększa do 4 mi-
liardów 314… a potem znowu się zmniejsza. Bo taka 
jest prognoza wydatkowania środków unijnych na fi-
nansowanie obiektów przeciwpowodziowych i innych 
obiektów związanych z gospodarką wodną, że w roku 
2020 nastąpi kulminacja wydatkowania i certyfikacja 
tychże środków. Dziękuję bardzo.

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

Zając.

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

Mam 3 pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy wprowadzonej popraw-

ki – ja rozumiem, że te poprawki zostały za zgodą rzą-
du wprowadzone – obejmującej zwalnianie z opłaty 
rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. 
I z opłaty zwalniana jest m.in. kategoria związków 
uprawnionych do rybactwa, na potrzeby amatorskiego 
połowu ryb. Czy to dotyczy tylko Polskiego Związku 
Wędkarskiego na tych zbiornikach, które on użyt-
kuje, a które są własnością Skarbu Państwa? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy dość dziwnej metody, któ-
rą państwo żeście zastosowali, jeśli chodzi o określa-
nie przedziałów liczbowych, tak w skrócie bym po-
wiedział. Art. 274. Tam jest dość rozbudowany zestaw 
maksymalnych opłat i część tych opłat jest określona 
jakby zakresowo, tzn. w zakresie poboru wód. I teraz 
tak, zakres… Weźmy pod uwagę np. pkt 4… To jest 
dokładnie art. 274 pkt 4 lit. b i c. Przeczytam dokład-
nie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Pierwsza kwota 
w lit. b: 30 gr za 1 m3 jest wtedy, kiedy ilość pobra-
nych wód mieści się w zakresie od 0,51 do 1,0 m3/s. 
W lit c jest: 25 gr za 1 m3 , gdy ilość pobranych wód 
mieści się w zakresie od 0,26 do 0,50 m3/s. Czyli 
mamy tak: górny zakres… czy górna granica zakresu 
niższego to 0,50 m3/s, a dolna granica zakresu na-
stępnego – 0,51 m3/s. Oczywiście można by przyjąć 
tutaj zasadę zaokrąglania liczb, która jest normalnie 
stosowana w matematyce. Ale jest pytanie, czy to nie 
jest trochę nieścisłe, jeśli chodzi o akt prawny. Ja nie 
wiem, czy się stosuje tak ściśle matematykę w od-

niesieniu do aktów prawnych. Tam jest też 0,01 m3… 
Nie wiadomo, co z tym zrobić. Powinny być zakresy 
określone do… i od… I liczba powinna być ta sama, 
czyli do 0,50 m3 i od 0,50 m3. No nie wiem, tak mnie 
przynajmniej uczono, jeśli chodzi o zakresy. Bo tak 
to pojawiają się pewne luki.

I trzecie pytanie jest już takie bardziej opisowe. 
Otóż ja kiedyś byłem radnym Sejmiku Województwa 
Opolskiego i myśmy się dokładnie przyglądali – o to 
tutaj już pytano pana ministra – budowie zbiornika 
w Raciborzu Dolnym. No, załamanie rąk, można 
by powiedzieć… Myśmy się przyglądali temu od 
roku 2006. To ile już minęło? 11 lat. A epopeja trwa 
i jeszcze znacznie wcześniej się zaczęła. Tam, jak 
ja zauważyłem, po prostu nie było w ogóle nadzoru 
właścicielskiego… może lepiej: inwestorskiego. 

I teraz, Panie Ministrze, pytanie: czy jest jasna 
decyzja rządu – bo ta decyzja musi być podjęta teraz, 
a nie w przyszłości – czy zbiornik będzie suchy, czy 
mokry, czy to ma być polder, czy zbiornik wielofunk-
cyjny? Dlaczego? Bo w jego środku, w jego niecce 
rzeczywiście następuje eksploatacja kruszywa i mówi 
się, że jak to kruszywo zostanie wyeksploatowane, to 
będziemy mogli zrobić zbiornik mokry. Ale nie do 
końca, bo eksploatacja będzie trwała jeszcze przez 
40 albo 50 lat, a decyzję trzeba podjąć właśnie teraz. 
Trzeba te decyzje niestety podjąć, nie można od nich 
uciekać, tym bardziej że ta eksploatacja kruszywa 
tak naprawdę niczego nie zmienia. Bo co z tego, że 
dorobi się 150 milionów m3, jak one będą nieużyt-
kowe, bo one będą pod poziomem gruntu, pod po-
ziomem wody płynącej. Użytkowe będzie to, co jest 
nad poziomem tych zbiorników, które powstaną po 
eksploatacji kruszywa. I to tak naprawdę trzeba wziąć 
pod uwagę, jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodzio-
wą i o możliwość dysponowania tym np. do retencji, 
do nawodnienia. Co z tym zbiornikiem? Ale proszę 
powiedzieć tak bardziej szczegółowo… Czy państwo 
już podjęliście decyzję w tym zakresie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Sprawa pierwsza to kwestia tej poprawki doty-

czącej pomostów i, załóżmy, Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Chodzi o to, żebyśmy tutaj odróżnili 
2 rzeczy. Dzierżawca obwodu rybackiego ma prawo 
pobierania opłat za wędkowanie. To jest jego prawo. 
A ta sprawa dotyczy pomostów. Np. pomostów zbu-
dowanych przez Polski Związek Wędkarski czy przez 
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organizacje sportowe, czy przez samorządy. Jeżeli 
pomost będzie powszechnie i bezpłatnie dostępny, 
to wtedy będzie zwolnienie z podatku gruntowego 
od tego pomostu. Jeżeli będzie wstęp np. tylko dla 
członków PZW, to wtedy Polski Związek Wędkarski 
jako właściciel będzie musiał ponosić te opłaty. To na 
tym polega ta regulacja.

Teraz jeżeli chodzi o drugą sprawę, czyli zaokrą-
glenie… W przerwie mieliśmy dyskusję na ten temat 
i doszliśmy do wniosku, że te zapisy są właściwe, 
zgodne z jakimiś tam technikami legislacyjnymi. Ja 
wiem, że najlepiej byłoby napisać „większe, równe” 
znakami, ale prawo rządzi się troszeczkę innymi za-
sadami.

Teraz jeżeli chodzi o zbiornik w Raciborzu… Ja 
też uważam i cały czas uważałem, że okres na wy-
eksploatowanie kruszywa w obrębie czaszy zbiornika 
jest za długi, tym bardziej że takie kruszywo można 
ewentualnie wydobywać spod wody, że nic nie stoi 
temu na przeszkodzie. Zresztą takie rzeczy robi się 
w wielu miejscach, a nawet jest to zalecane, bo wte-
dy zwiększa się pojemność rumowiskowa. A co do 
technologii robót to zapadła decyzja, że ta technologia 
musi być tak prowadzona jak dla zbiornika mokrego. 
Ale mówię, jeszcze troszeczkę w tej chwili walczymy 
z czasem i z uwarunkowaniami. Musimy przedłużyć 
umowę z Bankiem Światowym, bo ona wygasa w tym 
roku. Będziemy kontynuować budowę polderu, ale 
z takimi elementami, które nie zablokują zbiornika 
mokrego. Oceniamy, że przekształcenie w zbiornik 
mokry to jest kwota ok. 800 milionów zł, bo dodat-
kowo trzeba będzie robić jakieś tam umocnienia czy 
uszczelnienia. To ok. 800 milionów zł. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Odbywam 
spotkania na swoim terenie wyborczym. 

W okręgu Krasnystaw i Chełm jednym z najczę-
ściej podnoszonych przez obywateli, z którymi się 
spotykam, problemów jest zalew Oleśniki. Projekt 
zalewu powstał w latach 1973–1988. Powraca się do 
niego co chwilę. Miałby ok. 14 km długości i, o ile 
pamiętam, gdzieś w granicach 1,5 km szerokości. Na 
rzece Wieprz. To, co było możliwe w tej sprawie, wła-
dze miejscowe zrobiły – tak wnioskuję – kontynuując 
prace nawet do roku 2000. Na spotkaniach, nie mogąc 
się przed tym wybronić, obiecuję, że w tej sprawie 

będę interweniował. I gdzie można, wydeptuję progi, 
do kogo można, pukam. 

Teraz też, korzystając z okazji, pytam: czy jest 
szansa na ten zalew? On według mnie jest do-
syć dobrze zaprojektowany, bo teren nie jest za-
mieszkany. Tam w tej chwili jest bodajże tylko 
8–10 gospodarstw. Można byłoby zgromadzić do-
syć dużo wody. Ocenia się, że ok. 65 milionów m3. 
Dopływ na Wieprzu jest dosyć spory, bo to ok. 
9–13 m3/s.  Powierzchnia, którą się przewiduje, to 
około 1600 ha. Oczywiście poprawiałby on stan 
zasobów wodnych – a Lubelszczyzna tym nie grze-
szy – zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę to, 
że on dochodziłby już w pobliże Lublina, a pod 
Lublinem jest duży lej wodny. Chciałbym zapy-
tać, czy tym mieszkańcom w związku z nowym 
rozdaniem spraw wodnych mogę coś obiecać, czy 
nie. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja rzeczywiście zapoznałem się 

z tym projektem i uważam, że jest to bardzo dobry 
projekt. Zresztą, jak powiedziałem wcześniej, Polska 
powinna magazynować około 15% wody, a nie, jak 
w tej chwili, 6%. Tylko, jak mówię, mamy tak wielkie 
zapóźnienia w dziedzinach często podstawowych, że 
trudno w tej chwili obiecywać. Ja bym wolał nie obie-
cywać, poddać jeszcze pewnym analizom… Problem 
polega też na tym, i ja to zgłaszałem na posiedzeniach 
Komisji Europejskiej czy rok temu w Bratysławie, że 
pod wpływem – i mówię to głośno i jednoznacznie 
– organizacji ekologicznych zbiorniki wielofunkcyj-
ne nie są uznawane przez Komisję Europejską, co 
jest oczywiście bezsensem w wielu przypadkach. 
I dopiero po tych moich wypowiedziach na arenie 
międzynarodowej, bo gdziekolwiek jestem, czy to 
właśnie w Bratysławie, czy w Helsinkach w ramach 
tzw. HelCom, podnoszę ten problem, że mamy pra-
wo budować zbiorniki wielofunkcyjne i to się wiąże 
z… Proszę państwa, jakbyście… Ja kiedyś zrobił-
bym państwu osobny wykład, jak to w tej chwili 
jest skomplikowane prawo. Żeby zbudować zbiornik 
wielofunkcyjny, to najpierw musi on być w planie 
gospodarowania wodami. Ten plan gospodarowania 
wodami podlega ocenie Komisji Europejskiej. W tej 
chwili Komisja Europejska… wysłaliśmy to w paź-
dzierniku w tamtym roku, powiedzieli mi, że może za 
rok te plany ocenią. Ja uważam, że przede wszystkim 
właśnie Wody Polskie… Pierwszym zadaniem Wód 
Polskich będzie przygotowanie dokumentacji i miejsc, 
gdzie możemy robić takie zbiorniki, bo na razie, jeżeli 
mamy to tylko na etapie koncepcyjnym, to potem 
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zawsze… To wszystko wymaga czasu, ale musimy 
zacząć przygotowywać dokumentację. Ja myślę, że… 

Mogę obiecać panu senatorowi, że się temu przyj-
rzymy i będziemy opracowywać już dokumentację 
do realizacji takich zbiorników. Nie tylko tego, to do-
tyczy też zbiornika Kąty-Myscowa, dotyczy jeszcze 
innych zbiorników, bo rzeczywiście w Polsce w grun-
cie rzeczy zostało niewiele miejsc, gdzie te zbiorniki 
można w ogóle zbudować. Było kiedyś dość dużo 
miejsc zarezerwowanych – na zbiorniki czy poldery, 
tak jak polder Golina przy Warcie – ale zostały za-
budowane i teraz musimy zrobić tak, żeby te miejsca 
najcenniejsze ocalić dla retencji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator chce dopytać, tak?
(Senator Józef Zając: Parę słów uzupełnienia.)
Proszę.

Senator Józef Zając:
Mianowicie zwrócę uwagę na fakt, że zbiornik 

ten mógłby też odgrywać rolę użytkową związaną 
z tym, że są duże pokłady węgla, który jest bardzo 
daleko transportowany, a mógłby być zużytkowany 
na miejscu w celu wytwarzania energii elektrycznej. 
Bo z prawej strony Wisły, jak popatrzymy na Polskę 
od góry do dołu, nie ma ani jednej elektrowni.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
To wszystko też się mieści w planach ogólnych, 

w strategii państwa, strategii energetycznej oraz 
w strategiach wodnych. To wszystko trzeba połączyć. 
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Kopiczko, a później pan senator 

Łyczak.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na wstępie 

chciałabym podziękować panu za prace, które pan 
i pana współpracownicy włożyli w przygotowanie tej 
ustawy. Dziękuję szczególnie za spotkania, za szereg 
spotkań z przedstawicielami samorządów z terenu 
Mazur oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarzą-
dowymi. Wiem, że wiele spraw, które były poruszane 

na tych spotkaniach, zostało uwzględnionych w tej 
ustawie, i za to dziękuję. 

Ale chciałabym, żeby pan minister jeszcze po-
twierdził to, że opłata za dzierżawę gruntów zalanych 
wodami dla przystani została ustalona na poziomie 
0,89 zł, za pomosty wraz z przyległym do nich akwe-
nem na szerokość 8 m, z każdej strony, z której są 
urządzenia cumownicze w rodzaju bojek i muringów. 
Tyle bowiem wynosi średnia długość śródlądowe-
go jachtu. A wiem, że miał to być cały akwen, jak 
wcześniej rozważano. Gdyby mógł pan minister to 
potwierdzić, to byłabym bardzo wdzięczna. I jeszcze 
raz dziękuję za spotkania i za szereg ustaleń, które 
zostały uwzględnione w tej ustawie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, chciałbym powiedzieć, że trudno, 

żebym ja zaprzeczał temu, bo ja sam to wymyśliłem, 
tę odległość, tzn. te 8 m. I rzeczywiście ta stawka 
89 gr… Proszę jeszcze zauważyć… Tutaj państwo 
senatorowie, pan senator wniósł taką poprawkę, że 
jeżeli będzie to ogólnodostępne, ale z bezpłatnym 
wejściem, to wtedy w ogóle nie będzie opłaty. A dla 
tych… No, to są w gruncie rzeczy trochę komercyjne 
działania – mariny, prowadzenie marin – ale mogę 
zagwarantować, że to będzie 89 gr. 

Natomiast będziemy musieli, jeśli chodzi o roz-
porządzenie, zastanowić się jeszcze troszeczkę nad 
stawkami. Być może to, o czym mówiłem wczoraj 
w Sejmie, że jeżeli ktoś będzie chciał, a są takie ten-
dencje i są coraz częstsze przypadki… Jeżeli prywatna 
osoba mająca działkę w atrakcyjnym miejscu będzie 
chciała zabudować sobie jeszcze na jeziorze… postawić 
pomost, garaże dla szybkich jachtów… tzn. nie jachtów, 
tylko skuterów wodnych czy motorówek, to opłata dla 
takiej osoby powinna być siłą rzeczy wyższa. 

Ale jeśli chodzi o to, co powiedziałem na spotkaniu, 
to jak najbardziej to podtrzymuję. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
I jako ostatni do zadania pytania zgłosił się pan 

senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przepraszam, ale cieszę się z tego, 

że jestem już ostatni. Pan jest bardzo zmęczony, ale 
mimo to muszę się włączyć do dyskusji, ponieważ… 
W poniedziałek, w ten poniedziałek miałem spotkanie 
na Kujawach z rolnikami, z grupą około 300 osób. 



491
45. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2017 r.

Ustawa – Prawo wodne

(senator J. Łyczak)

Byli wśród nich również działacze Solidarności RI. 
Wśród licznych problemów, jakie dotykają polskie 
rolnictwo, wypłynął temat wody oraz temat oma-
wianej ustawy.

Jak pan minister wie, Kujawy stepowieją. Te 
najbardziej żyzne ziemie w Polsce… Jeżeli nie za-
bezpieczymy ich w wodę, to będzie tam step. Wśród 
głównych przyczyn – i o to padały pytania, a ja od-
powiadałem na tyle, na ile starczyło mi wiedzy… 
Pytania dotyczyły przede wszystkim… 

Pierwsze dotyczyło tego, kiedy zaczniemy albo kiedy 
będziemy kontynuowali kaskadyzację Wisły, jeśli cho-
dzi o kolejny stopień, który jest planowany w Siarzewie, 
bo to na pewno bardzo polepszy stosunki wodne. 

I drugie pytanie. Czy ministerstwo jest w sta-
nie powstrzymać kopalnię węgla brunatnego od 
destrukcyjnej działalności? Bo w wyniku działań 
odkrywczych i innych, które prowadzi kopalnia, je-
zioro Gopło za chwilę zniknie. Dlatego też serdeczna 
prośba… Proszę o odpowiedź, jak ministerstwo widzi 
uzdrowienie tej sytuacji. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Gajda:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Poruszył pan niezwykle istotne problemy, muszę po-
wiedzieć, które wymagają tak naprawdę bardzo dłu-
giego omówienia. Ja się postaram zasygnalizować to 
panu senatorowi możliwie najkrócej. 

Pierwsza sprawa. Mianowicie rzeczywiście budowa 
stopnia wodnego poniżej Włocławka, gdzie oprócz… 
Można wymieniać wiele aspektów, np. zagrożenie 
katastrofą Włocławka, choć na razie być może jest 
to zabezpieczone na kilka lat, ale też i aspekt taki, 
można powiedzieć, ekologiczno-przyrodniczy, czyli 
erozję denną Wisły na tym odcinku poniżej Włocławka 
sięgającą obecnie już bodajże 7 m; co za tym idzie, na 
zasadzie naczyń połączonych, są tam aluwia, piaski, 
obniżenie poziomu wód gruntowych w dolinie Wisły.

Rzeczywiście jedynym ratunkiem jest budowa 
tego stopnia i dążymy do tego. On się znalazł w tej 
chwili… Jest zgłoszony do planu Junckera, żeby było 
zapewnione finansowanie. Staramy się o decyzje śro-
dowiskowe. Prowadziła to Energa jako inwestor pry-
watny, my się w to włączamy jako partner publiczny 
w pewnym sensie. Chcielibyśmy doprowadzić do jak 
najszybszego wydania tych decyzji, bo to jest pod-
stawa. Mamy już pewne możliwości finansowania. 
Będziemy tego bardzo mocno pilnować.

Naprawdę postaram się to teraz zrobić, bo boję 
się, że mi życia nie wystarczy. Najpierw poszedłem 

na studia, żeby to budować. 15 lat temu byłem pełno-
mocnikiem rządu do spraw tej budowy, też się wyda-
wało, że to się już rozpocznie. No i znowu wracamy 
do tej sprawy. 10 lat temu mieliśmy to – chciałbym 
to powiedzieć – zapisane do Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko”. Niestety nasi następcy 
to wykreślili. Mieliśmy koncepcję. Mało kto o tym 
pamięta. Chciałbym, żeby wreszcie to się zaczęło.

Co do sprawy kopalni odkrywkowych węgla bru-
natnego, to byłem tam chyba dwukrotnie, jeszcze się 
spotykałem… Znam ten temat doskonale. Problem 
polega na tym, że kopalnia, która jest obecnie kopal-
nią prywatną i wchodzi w skład zespołu PAK SA, 
nie chce przyznać się do błędu, tzn. do tego, że te 
odkrywki spowodowały lej depresji. Czyli obniżenie 
poziomu wód jest znacznie większe niż przedstawia-
ne w ocenach oddziaływania na środowisko, które 
zostały poprzednio przygotowane. 

Tam jest jeszcze nowa odkrywka, Tomisławice. Teraz 
ta kopalnia stara się o odkrywkę Ościsłowo. W przypad-
ku odkrywki Ościsłowo regionalny dyrektor poznański 
wydał decyzję negatywną właśnie z uwagi na to, że, po 
pierwsze, brakuje właściwej prognozy oddziaływania. 
A po drugie, chcielibyśmy w jakiś sposób tę kopalnię 
przymusić do tego, żeby się po prostu przyznała do błę-
du i naprawiła szkody. Doszło do takiego absurdu, że 
są nawet środki z narodowego funduszu. Marszałek 
Wielkopolski wystąpił o te środki, ale nie mógł z nich 
skorzystać, bo one są tylko na szkody górnicze, a kopal-
nie nie przyznały się, że są to szkody górnicze. W każ-
dym razie monitorujemy tę sprawę. 

Na mnie spadło duże odium, muszę powiedzieć, i na-
raziłem się wielu osobom w związku z tym, że mam 
takie stanowisko. Dodatkowo jeszcze jest upomnienie 
z Komisji Europejskiej, bo była skarga właśnie w spra-
wie jeziora Gopła. Naraziłem się też i kopalnianym 
związkom zawodowym. No, ale to tak jest, że jak się 
ma jakieś zdanie, to się nie wszystkim dogodzi.

Monitorujemy tę sprawę, Pani Senator. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, panie Ministrze.
Wyczerpaliśmy listę pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu… Kogo, Panie Senatorze?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pani se-

nator Alicja Zając.)
Pani senator Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Pani Prezes!
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Poczekam, aż pan minister usiądzie.
Często w życiu człowieka tak się zdarza, że mówi 

on o swoich osiągnięciach: to jest dzieło mojego życia. 
Ja z całym przekonaniem chcę powiedzieć, że pewnie 
to, ale na pewno to prawo wodne, ten duży dokument 
to jedno z dzieł pana życia, czego serdecznie panu 
gratuluję. Myślę, że przygotowanie tego dokumentu 
razem z zespołem i przeprowadzenie go przez parla-
ment można nazwać dziełem. I myślę, że jest to dzieło 
ze wszech miar oczekiwane, pożądane i pozytywne. 
Aktualnie obowiązująca ustawa – Prawo wodne od 
lat wymagała aktualizacji. Tym bardziej nas cieszy to, 
że ta aktualizacja pod pana przewodnictwem nastą-
piła tak szybko i tak skutecznie, mimo że też trwała 
kilkanaście miesięcy.

Chcę powiedzieć, że to działanie prowadzi do wie-
lu zasadniczych zmian, ale mnie szczególnie bliska 
jest ta zmiana, która dotyczy województwa podkar-
packiego, a mianowicie utworzenie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Tak się 
składało, że region województwa podkarpackiego 
należał do RZGW Kraków. Małopolska miała wiele 
swoich potrzeb i nie zawsze te potrzeby, które doty-
czyły obszaru województwa podkarpackiego, były 
widziane i realizowane.

Prace nad prawem wodnym to, mogę powiedzieć, 
dla mnie osobiście taki szczególny czas, ponieważ 
1 sierpnia tego roku mija 40 lat, od kiedy pierwszy 
raz zawodowo zaczęłam się zajmować wodami.

Bez wody nie może żyć człowiek, ale nie może 
też żyć roślina i zwierzę. Woda jest nam wszystkim 
niezmiernie potrzebna, podobnie jak właściwe jej 
gospodarowanie i to, co jest zapisane w tej usta-
wie, szanowanie, nie tylko niezanieczyszczanie, 
ale także oszczędzanie. My często… Ci, którzy 
mają dostęp do wody… Bo coraz częściej w Polsce 
widzimy, że brakuje w gospodarstwach wody. Ja 
też widzę w wielu gminach województwa pod-
karpackiego, że okresowo trzeba dowozić becz-
kowozami wodę. Kto tego nie doświadczył, nie 
wie, jakie to jest uciążliwe, szczególnie w okresach 
letnich. Muszę powiedzieć, że od wielu lat mówi 
się, że Polska jest na piątym miejscu od końca, 
jeżeli chodzi o zasobność wody. To jest statystyka 
może niezawiniona przez nas, ale być może przez 
te ostatnie lata nie dbano należycie o wodę i o go-
spodarowanie wodą.

Ja myślę, że ten dokument będzie miał wpływ 
nie tylko na gospodarkę, na życie nasze w gospo-
darstwach domowych, ale także przyniesie wielkie 
korzyści środowisku, w którym żyjemy, czyli środo-
wisku naszego kraju.

Wszystkich państwa senatorów bardzo proszę 
o to, aby poważnie do tego podeszli i żeby wzięli 

pod uwagę to, co powiedział pan senator Florek – 
że właśnie osoba pana ministra Gajdy i jego zespół 
gwarantują, że to nie jest bubel prawny, to nie jest 
dokument przygotowany na chybcika. To jest doku-
ment głęboko przemyślany. Pan minister przez wiele 
lat zajmował się gospodarką wodną i wiedział, które 
miejsca należy poprawić, a które zostawić tak, jak 
one były przez lata.

Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu 
użytkowników, ale również w imieniu naszej Komisji 
Środowiska za ten dokument, nad którym z wielka 
radością będę głosować. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Procedujemy dzisiaj prawo wodne, ustawę, któ-
ra około północy została uchwalona przez Sejm. 
Dokument obszerny, trudny, wielowątkowy. Nie jest 
możliwe, aby przez jedną noc się do tego przygo-
tować. Policzyłem, że to byłby mniej więcej jeden 
artykuł albo jedna strona na minutę nocną… Dodajmy 
do tego, że od tygodnia trwa posiedzenie Senatu 
i w jego porządku nie było przewidziane prawo wod-
ne. Dopiero wczoraj się dowiedzieliśmy o tym, że 
być może będziemy tę ustawę procedować. To nie 
jest, Wysoki Senacie, poważne traktowanie Senatu. 
Wysoka Izbo, to już nie jest izba refleksji, ale izba 
refleksu. W ramach takiej procedury bardzo trudno 
jest wypracować sobie opinię o wielu zapisach zawar-
tych w tej tak trudnej, choć niewątpliwie koniecznej, 
ustawie.

I tak np. temat stawek maksymalnych, co do 
których wprowadzenia albo niewprowadzenia mu-
simy zaufać rządowi. To nie jest dobra i możliwa do 
przyjęcia przez nas senatorów gwarancja, nawet je-
śli wierzymy w zapewnienia ministra. Dlatego my 
w swoich poprawkach będziemy wnosili o obniżenie 
tych stawek maksymalnych. Ich ewentualne wpro-
wadzenie bez naszej zgody – mówię o senatorach 
Platformy Obywatelskiej – naraża nas na krytykę, że 
nie dbamy o interesy potencjalnych beneficjentów tej 
ustawy. Nawet jeżeli jest tak, jak mówił pan minister, 
że w niektórych przypadkach wprowadzenie tych 
górnych stawek nie daje takich skutków, jak to niektó-
re środowiska alarmują – np. nie jest możliwe, żeby 
elektrownie wodne zapłaciły 18 miliardów zł – to i tak 
mówimy o takiej skali: z jednej strony miliardy zło-
tych, a z drugiej kilkadziesiąt milionów złotych. No, 
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rozrzut tych stawek jest bardzo duży. Zbyt duże to jest 
pole manewru dla rządu poza kontrolą parlamentu.

Nie wiemy też, jakie skutki przyniesie prawo wod-
ne dla obywateli. Ja wczoraj słyszałem, że podatki 
wprowadzone po wejściu tego prawa wodnego w ży-
cie wyniosą w sumie około 4–6 miliardów zł rocznie, 
czyli mniej więcej tyle, ile miało wpłynąć do budżetu 
państwa w wyniku podatku paliwowego. Być może 
to nie jest tak bardzo odczuwalne przez obywateli, 
ale to jest ta sama kwota.

Wprowadzenie proponowanego prawa wodnego 
bardzo mocno odczują samorządy. Mówiłem o woje-
wództwie śląskim – marszałek alarmował, że w jego 
województwie ceny wody będą musiały zostać pod-
niesione o 20%. Pewnie w innych województwach 
jest podobnie. Przy okazji chciałbym zaprotestować 
wobec traktowania samorządów na takiej zasadzie, 
że one tylko czekają na to, żeby przy okazji ustawy 
rządowej zarabiać na wodzie. Ja o tym mówiłem na 
posiedzeniu komisji. Bardzo często z tych pienię-
dzy są realizowane inwestycje samorządowe, które 
mają poprawić jakość gospodarki wodnej. Tak jest 
np. w mieście, z którego ja pochodzę. Nasz samorząd 
100 milionów zł wydał na poprawę jakości wody, 
a więc sieci wodociągowej.

Osobny temat to bliska mi sfera transportu i tury-
styki wodnej na rzekach i kanałach. Ta sfera dopie-
ro się buduje. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich 
10 lat w Polsce zrealizowano około 100 inwestycji pod 
turystykę wodną. To są duże inwestycje, np. Wielka 
Pętla Wielkopolski, wielokrotnie nagradzana Pętla 
Żuławska czy Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, 
ale i małe inwestycje. Te inwestycje są realizowane 
wraz z długofalowym programem i kiedyś zaczną się 
zwracać. Ja byłem jednym z pomysłodawców i reali-
zatorem Pętli Żuławskiej. Gdy rozmawiałem z samo-
rządami – to było 14 inwestycji – i przekonywałem je, 
żeby zainwestowały w turystykę wodną, mówiłem, że 
jeżeli nie wygenerują swoich 5, 6 milionów zł, to tury-
styka wodna w delcie Wisły będzie powstawała 20 lat, 
a jeśli wydają swoje pieniądze i zbudują podstawową 
infrastrukturę, to za 5 lat będą tu turyści. 5 lat temu 
Pętla Żuławska została zbudowana. Dzisiaj te porty, 
przystanie, mariny odwiedza rocznie 130–140 tysięcy 
turystów, ale samorządy ciągle do tej infrastruktury 
dopłacają, nie zarabiają na niej. I dzisiaj pan minister 
mówi, że jeżeli ta infrastruktura będzie w posiada-
niu samorządów i nie będzie pobierana opłata, to nie 
będzie też opodatkowana. No, jest to jakieś wyjście, 
ale to jest złe wyjście, proszę państwa. To jest złe 
wyjście, bo wprowadza zły model funkcjonowania 
turystyki wodnej. Co jest darmo, nie jest szanowane. 
W którym momencie, jeśli chodzi o tę infrastrukturę 
turystyczną, mamy wejść z opłatami? Jak się żegla-

rze, wodniacy przyzwyczają do tego, że mają coś 
za darmo, to bardzo trudno będzie ich namówić do 
tego, że mają za coś płacić. Które samorządy, mając 
świadomość, że budują infrastrukturę turystyczną 
i nie będą mogły pobierać za to opłat, będą chciały 
w to inwestować? Obawiam się, że wiele samorządów 
zrezygnuje. Być może nawet zrezygnują z utrzymania 
tej infrastruktury, którą zbudowali.

Miejmy świadomość, że turystyka wodna nie zale-
ży tylko od tego, co zbudują samorządy czy od tego, 
gdzie powstaną mariny. Turystyka wodna nie odby-
wa się w marinach, nawet kajakarze nie pływają po 
marinach. Oni chcą wypłynąć na rzeki, a tych rzek 
w Polsce nie ma. Moim zdaniem byłoby sensowne, 
aby w prawie wodnym zawrzeć taką okoliczność, że 
opłaty będą pobierane, ale dopiero wtedy, kiedy rzeka 
uzyska odpowiednie parametry. Dzisiaj 80% polskich 
rzek ma parametry niezgodne z klasyfikacją, która 
jest ujęta w rozporządzeniu. Turystyki nie można na 
nich uprawiać. 26 lipca w Malborku, Panie Ministrze, 
organizujemy debatę „Okrągły Wiślany Stół”. To bę-
dzie wymiana refleksji, także po Roku Wisły, i bę-
dziemy mówić także o tym, co przeżywają wodniacy, 
płynąc od Oświęcimia do ujścia Wisły. Horror.

(Senator Alicja Zając: Zaprosiliście ministra?)
Panią senator także zaprosimy.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Warto tego posłuchać. Ja codziennie rozmawiam 

z tymi wodniakami. Horror, w tym roku pływanie 
po Wiśle to jest horror. Ta rzeka się nie nadaje… Być 
może tylko na kajaki.

Osobny i ostatni temat to transport. Rząd przystę-
puje do programu rewitalizacji dróg wodnych. Czeka 
nas 15–20 lat… I daj Boże, żeby tylko tyle rzeki były 
w remoncie. Będzie to wielki plac budowy. Później 
dopiero, gdy te rzeki będą zrobione, będzie można 
myśleć… będzie powstawała infrastruktura portowa 
z prawdziwego zdarzenia, bo nikt nie będzie budo-
wał portu, jeśli po rzece nie da się płynąć. W tym 
czasie mamy tam wprowadzić transport. W czasie, 
w którym rzeka nabiera parametrów transportowych, 
w którym powstają porty przeładunkowe, powinni-
śmy zachęcać potencjalnych gestorów, którzy będą 
chcieli wozić na tych naszych rzekach, do tego, aby 
na te rzeki weszli. Nasze barki nie pływają po naszych 
drogach wodnych. Proszę państwa, ja przepłynąłem 
prawie wszystkie rzeki… Z Berlina na Zalew Wiślany 
płynąłem 12 dni po polskich rzekach i w tym czasie 
1 barkę widziałem.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę. Większość naszych barek pływa po 

tamtej stronie. Dlatego uważam, że także z punktu 
widzenia rozwoju transportu powinniśmy poczekać, 
aż parametry rzek osiągną wartość transportową.

Panie Marszałku, minutowa konkluzja. Ustawa 
potrzebna, ale sposób jej wprowadzania w mojej oce-
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nie skandaliczny. Margines podejmowania decyzji 
rządowi dano zbyt szeroki. Ja tej ustawy nie poprę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja już nie chcę się powtarzać, ale odniosę się do 

tego, co pan minister tu powiedział o tych zapóźnie-
niach, jakie mamy, o zaległościach, jakie mamy, jeżeli 
chodzi o gospodarkę wodną. I to jest prawda, to jest 
prawda. Chodzi tu o inwestycje bardzo drogie, bardzo 
kosztowne. One są realizowane, ale na to potrzebne 
są duże środki. Bogu dzięki, że udaje się pozyskiwać 
środki unijne i dzięki temu te inwestycje są realizo-
wane. A dlaczego tak mówię? Bo jest przykład, który 
podał pan minister, przykład polderu w Golinie – po-
lder suchy, mokry… Jak to wygląda?

Proszę państwa, w 2010 r. mieliśmy w Polsce po-
wódź. To był problem w skali całego kraju. W wo-
jewództwie wielkopolskim jest zbiornik Jeziorsko, 
który został napełniony już do maksimum, a wody 
ciągle przybywało. Wiadomo, że jak zbiornik jest 
pełny, to staje się tylko przepływowy – tyle wody, ile 
wpłynie, musi też wypłynąć. Ale oczywiście można 
troszeczkę go podregulować wcześniej, jeżeli nie jest 
zapełniony. I ten polder w Golinie, o którym pan mi-
nister mówił, to była szansa na to, żeby znaleźć miej-
sce, by zmagazynować jeszcze ileś tam milionów me-
trów sześciennych wody. Ja dokładnie przypominam 
sobie to, jak analizowałem poldery w Wielkopolsce. 
Na 10 polderów wszystkie prawie zabudowane, ten 
w Golinie również. I tu kłaniają się plany zagospo-
darowania, te mapy zagrożenia powodziowego, które 
zostały zrobione itd. No a polder w Golinie to był 
polder, który, gdy woda w rzece Warcie podniosła 
się do pewnego poziomu, sam automatycznie za-
czął się zalewać. Trzydzieści parę milionów metrów 
sześciennych udało się do tego polderu wlać. No ale 
zbiornik Jeziorsko był pełen. Dlatego mówię o tych in-
westycjach, które są ważne – mówię o tym, ponieważ 
trzeba podejmować decyzje. Ja pamiętam rok 2010, 
kiedy trzeba było podjąć decyzję: albo do zbiornika 
Jeziorsko, mimo że jest on pełen, dolewać jeszcze 
wody na tzw. powierzchnię forsującą – czyli to coś 
dodatkowego, co nigdy nie zostało sprawdzone – albo 
wysadzić wały w okolicach Koła i ewentualnie tam 
znaleźć miejsce, by upuścić wodę.

Czyli te inwestycje są potrzebne. Oczywiście one 
są kosztowne, drogie, ale myślę, że zmiana ustawy 
też była potrzebna, żeby to wszystko można było ko-
rygować. Bo to jest ważne.

Pan minister wspomniał też o tym słynnym 
Ościsłowie, tak że ja tylko potwierdzam to, że ciągle 
jest problem tego leja depresyjnego, tego, kto jest temu 
winny i z jakiego powodu ten lej powstał, czym jest 
spowodowany. A to też wiąże się właśnie z wodą. 
W tej akurat kwestii regionalna dyrekcja ochrony śro-
dowiska już wydała decyzję… No ale są to problemy, 
z którymi się mierzymy, mierzyliśmy i z którymi, tak 
czy tak, zmierzyć się trzeba będzie, bo jak przyjdzie 
powódź – a ona przychodzi co ileś lat, to jest nieunik-
nione… Tak, na 100% nie jesteśmy w stanie się przed 
tym zabezpieczyć. W związku z tym trzeba zrobić 
w tej mierze wszystko, co jest możliwe.

Teraz przechodzę do kwestii ustawy. No, proszę 
państwa, ja sygnalizowałem i mówiłem: dobrze, jak jest 
czas na to, żeby się z przepisami zapoznać, przeanali-
zować je spokojnie, ewentualnie zgłosić poprawki. Pani 
senator Rotnicka za chwilę będzie zgłaszać poprawkę, 
bo już na posiedzeniu znalazła błąd w ustawie. Ja nie 
wiem, ile błędów jeszcze można by w niej znaleźć, je-
ślibyśmy mieli czas na to, ażeby ją przeanalizować. No, 
to jest tylko kwestia czasu… Bo to jest na razie 1 przy-
padek, znaleziony w chwilę, a nie wiem… Niestety, 
nie jesteśmy w stanie przeanalizować tego, nie mamy 
już na to czasu, nie mamy tych kilku dni, żeby móc to 
zrobić i ewentualnie próbować jeszcze zabezpieczyć 
się, tak żeby nie trzeba było ustawy nowelizować, jak 
to czasami jest, za tydzień czy za dwa. A chodzi o to, 
żeby do tego nie dochodziło. I powinniśmy dbać o to, 
żeby prawo, które tutaj jest procedowane, rzeczywiście 
przez jakiś czas obowiązywało.

I teraz już krótko, żeby skończyć. Poprawki. Już 
sygnalizowałem 2 poprawki dotyczące tych górnych 
stawek i umów zawartych przez marszałków woje-
wództw – będę chciał, żeby to wykreślić. Jest też po-
prawka do art. 534 ust. 2. Ale już nie będę czytał… 
W imieniu senatorów – tzn. pana Mariana Poślednika, 
pani Jadwigi Rotnickiej, Jerzego Wcisły, który również 
dodatkowe poprawki zgłosił, i Piotra Zientarskiego – 
zgłaszam kolejne poprawki, w sumie 22…

(Senator Alicja Zając: I własnym.)
…poprawki…
(Senator Alicja Zając: I we własnym też.)
Proszę?
(Senator Alicja Zając: We własnym imieniu.)
We własnym imieniu również. Dziękuję za sko-

rygowanie.
(Senator Alicja Zając: Czuwam.)
Zapomniałem dodać, że własnym również. 

W imieniu senatorów i własnym zgłaszam te po-
prawki i mam nadzieję, że chociaż niektóre zostaną 
uwzględnione. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Ustawa, którą dziś procedujemy, jest oczekiwana 

od dawna, przynajmniej, nie wiem, od 2000 r., kiedy 
to dyrektywa ramowa weszła w życie. Oczekiwana 
jest tym bardziej, że jest to uregulowanie spraw, 
które nierozerwalnie wiążą się z naszym codzien-
nym życiem, bowiem woda jest tym, co do życia jest 
potrzebne nie tylko ludziom, ale także zwierzętom, 
także przemysłowi. Woda nie może być obecnie trak-
towana jak dawniej, przynajmniej przed wiekiem, 
kiedy to woda była uważana za tzw. dobro wolne – 
każdy swobodnie mógł z tego dobra korzystać. W tej 
chwili na skutek rozwoju infrastruktury, na skutek 
rozwoju przemysłu, na skutek wzrostu liczby ludno-
ści powstaje problem, bo zasób wody jest na naszej 
planecie ograniczony, a Polska leży w tym miejscu, 
które szczególnie cierpi na niedobór wody. Elementy, 
które regulujemy teraz w ustawie – Prawo wodne, są 
niezmiernie istotne.

Wymienię tu przede wszystkim realizowanie idei 
dyrektywy wodnej. Chodzi nam o uzyskanie dobrej 
jakości wód i ekosystemów od wód zależnych. Żeby 
to osiągnąć, musimy podjąć pewne kroki, które może 
nie wszystkim będą się podobały, ale które do tego 
efektu mają nas doprowadzić. O jakie to przedsię-
wzięcia chodzi? Jakie ja widzę zalety tej ustawy, którą 
ministerstwo przedłożyło?

Otóż pierwsza i najważniejsza zaleta – na tę kwe-
stię zwraca uwagę nie tylko dyrektywa wodna, ale 
i sama Komisja Europejska – to zarządzanie zlewnio-
we. To zlewnia jest podstawową jednostka badawczą, 
podstawową jednostką gospodarowania zasobami 
wodnymi.

Druga zaleta to oczywistość tego, iż za pobór 
wody, za jej zwrot do środowiska w formie zanie-
czyszczonej, czyli w ogóle za usługi wodne, musimy 
płacić, bo to kosztuje. Problemem jest wszakże to, ile 
mamy za tę wodę płacić. I tutaj dyskusja jest dosyć 
szeroka. Oczywiście, że każdy z nas chciałby płacić 
jak najmniej, ale musimy sobie zdawać sprawę, że 
opłata jest konieczna, a od nas zależy, ile tej wody 
będziemy zużywać.

Kwestia dochodzenia do stawek maksymalnych. 
Kiedy my chcemy do nich dojść? Na razie ze strony 
rządzącej jest zapewnienie, że ceny, a zwłaszcza opła-
ty dla ludności, do końca 2019 r. nie ulegną zmianie. 
A potem? Czy nie byłoby gestem w kierunku opo-
zycji albo w ogóle takim szerokim gestem, gdyby to, 
o czym teraz mówimy, było zagwarantowane do roku 

2020? Nie będę uzasadniać dlaczego, bo każda inteli-
gentna osoba, która siedzi na sali, będzie wiedziała, 
dlaczego o rok 2020 chodzi. Poza tym można uar-
gumentować to w ten sposób, że jest to taka okrągła 
data, dobra, jeśli chodzi o ów zamysł.

Jest wiele drobnych uwag do zapisów, jakie ustawa 
ma, jakie rząd proponuje. Szczupłość czasu… Czas, 
jaki mamy zagwarantowany na ocenę tejże ustawy, 
jest bardzo krótki. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy… 
Myślę, że strona rządowa także po jakimś czasie 
stwierdzi, że te zapisy nie są najlepsze. Być może 
będą one zmieniane. Ale w obecnym momencie trze-
ba właściwie tę ustawę – Prawo wodne przyjmować 
w takim kształcie, jaki jest, chociaż może czasami 
z bólem serca.

Tak jak wspomniał senator Florek, ja… No, nie 
ja sama, ale z pomocą służb, które dotychczas miały 
w prawie wodnym coś do powiedzenia, stwierdzi-
liśmy istnienie drobnego błędu, ale takiego, który 
wynika nie z niewiedzy, tylko po prostu ze zmiany 
kolejności artykułów. I tutaj w uzgodnieniu ze stroną 
rządową postanowiłam taką poprawkę złożyć. Odnosi 
się ona do art. 34. I to, Panie Marszałku, przekazuję. 
Myślę, że nie będzie to wielką sprawą, tym bardziej 
że inne poprawki też są zgłoszone.

I w konkluzji mojej wypowiedzi – niedługiej, bo 
czas właściwie nas wszystkich już męczy i wiemy, 
że ta ustawa najprawdopodobniej zostanie przyjęta 
– chcę powiedzieć, że ze swej strony nie wystąpię 
przeciwko tej ustawie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa wdraża dyrektywy europejskie. Jest ich 

8, najstarsza z 1991 r., najmłodsza z 2008 r. A zatem 
nawet po tych datach widać, że było sporo czasu, aby 
nad tymi zmianami procedować już sporo wcześniej. 
Pod rządami dotychczasowej ustawy, z 2001 r., nie 
możemy pozostawać dłużej. Jest potrzeba zadość-
uczynienia nie tylko prawodawstwu europejskiemu, 
lecz także zdrowemu rozsądkowi, tak aby sprawy 
dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi 
wreszcie zostały uregulowane, a przynajmniej aby 
została podjęta skuteczna próba takiego właśnie ure-
gulowania w kwestii gospodarowania tymi zasobami. 
To jest przekrój bardzo wielu aspektów, począwszy 
od aspektów związanych z zaopatrzeniem w wodę, 
a skończywszy na aspektach ekologicznych i aspek-
tach związanych z bezpieczeństwem.
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Natura już to do siebie ma, że z jednej strony bar-
dzo hojnie i szczodrze, często w sposób tragiczny, 
obdarowuje nas wodą – wielokrotnie doświadczamy 
klęsk żywiołowych związanych z niekontrolowanym 
występowaniem zjawisk wodnych – a z drugiej strony 
ta sama natura zakręca nam od dłuższego już czasu 
kurek z wodą, która jest niezbędna do życia i funk-
cjonowania m.in. gospodarki. Naszym zadaniem jest 
znaleźć pewien złoty środek. Uregulowania prawne 
nie wszystkie i nie zawsze sobie z tym radzą, ale sta-
nąć w miejscu to czasem oznacza cofać się o bardzo 
wiele lat, a w tym przypadku może to mieć niezwykle 
dramatyczne skutki. Dlatego bardzo jestem wdzięcz-
ny, że znaleźli się w polskim rządzie odważni i to 
wyzwanie podjęli. Stanęli wobec tych wszystkich 
zagrożeń i tych wyzwań związanych z gospodarką 
wodną i z otwartą przyłbicą doprowadzili do powsta-
nia tej ustawy. To jest jedna z niewielu ustaw o tak 
bardzo szerokim zakresie, tak bardzo obszerna, też 
tak trudna do tego, by ogarnąć ją, patrząc tylko na 
wyrywkowe aspekty. To tym bardziej wymaga tego, 
by przyglądać się tym regulacjom wtedy, gdy wejdą 
już one w życie. To nie jest tak, że prawo wodne usta-
lone jest raz na zawsze, że będzie funkcjonowało od 
dzisiaj do końca świata. Tak samo nie da się w zapi-
sach ustawowych ująć wszystkich kwestii związanych 
choćby z zagrożeniami, które występują w naturze.

Z wodami, szczególnie wodami śródlądowymi, 
jest tak, że one nie znoszą granic, nie znoszą gra-
nic ani regionów, ani województw. Nie znoszą tak-
że granic państw, również tych, które są zobowią-
zane do współdziałania, chociażby w ramach Unii 
Europejskiej. Wody przekraczają granice. Z tego też 
względu są naszym wspólnym dobrem.

Zapewne nam, Polakom, trudno jest wprowa-
dzić te wszystkie uregulowania europejskie, tak jak 
i trudno nam wprowadzić uregulowania związane 
z restrykcjami dotyczącymi gospodarki klimatycznej 
i gospodarowaniem zasobami naszych złóż, głównie 
złóż węgla. Unia Europejska chce, żebyśmy podcho-
dzili do tego wszystkiego bardziej restrykcyjnie, a my 
chcemy mieć taką szansę rozwoju, jaką wiele krajów 
Unii Europejskiej miało na początku, wtedy gdy były 
na dorobku.

Dlatego też dużego wyczucia wymaga wprowa-
dzenie zapisów prawa wodnego. Nie można wszelkich 
negatywnych skutków tego prawa zrzucać na ustawo-
dawcę. Nie można też zrzucać ich tylko na samorządy. 
Powinniśmy jako społeczeństwo solidarnie podjąć 
się tego wyzwania, jakim jest racjonalne i właściwe, 
zwierające elementy przewidywania gospodarowanie 
zasobami wodnymi.

Razem z moim kolegą, senatorem Jarosławem 
Rusieckim, pamiętamy, jak bardzo proroczo do tych 

spraw podchodził nieżyjący już, świętej pamięci poseł 
i premier z naszej ziemi Przemysław Gosiewski. Już 
w 2006 r. zaczął on, że tak powiem, wprowadzać do 
obiegu nowy region, jeśli chodzi o regiony związane 
z gospodarką wodną, czyli region świętokrzyski. To 
było związane z naszymi świętokrzyskimi doświad-
czeniami.

Tak się składa, że przez województwo święto-
krzyskie przepływa królowa naszych rzek – Wisła. 
I akurat jej odcinek między Wisłoką a Sanem należy 
do najtrudniejszych, jeśli chodzi o jej bieg. To tam 
dochodzi najczęściej do klęsk żywiołowych na skalę 
przekraczającą to, co występuje na innych terenach 
naszego kraju.

Dlatego też razem z panem senatorem Rusieckim 
składamy poprawkę, aby w art. 13 uwzględnić jako re-
gion wodny region sandomierskiej Wisły i w art. 239 
dodać Kielce jako miejsce funkcjonowania regional-
nego zarządu gospodarki wodnej. Uważamy, że kwe-
stie związane z bezpieczeństwem ludzi i bezpieczeń-
stwem dobytku powinny być regulowane jak najbliżej 
miejsc, gdzie występują największe zagrożenia, a wo-
jewództwo świętokrzyskie wraz z województwem 
podkarpackim to województwa, gdzie nasza Wisła 
również potrafi być bardzo kapryśna, zaś podejmo-
wane dotychczas działania zmierzające do jej okieł-
znania często okazują się nieskuteczne. Tym bardziej 
więc optujemy za tym, żeby, realizując swego rodzaju 
testament Przemysława Gosiewskiego, uwzględnić 
świętokrzyski bieg Wisły również w tej bardzo waż-
nej ustawie, jaką jest prawo wodne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Od kilku dni toczy się ożywiona dyskusja o tej 

ustawie i w bardzo wielu… no, nie wiem, w domach 
może też się dyskutuje, bo poszła taka informacja, 
że wraz z tą ustawą oczywiście mogą być wprowa-
dzone podwyżki cen wody. Trzeba z tego miejsca 
bardzo jasno powiedzieć – i chciałbym, żeby to 
z Senatu wyszło – że żadnych podwyżek w związku 
z wdrożeniem tej ustawy, która implementuje szereg 
przepisów Unii Europejskiej, nie będzie. My nawet 
w tej ustawie, tworząc tzw. maksymalne stawki… 
one niekiedy są kilkukrotnie mniejsze niż obecnie 
obowiązujące. O czym też nie wszyscy wiedzą. Do 
tego te stawki maksymalne są tylko stawkami teo-
retycznymi, gdyż rzeczywiste stawki będą zapisane 
w rozporządzeniu, a tak jak deklarował pan minister 
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Szyszko, ceny wody do celów spożywczych, którą 
pobiera się poprzez zakłady wodociągowe, pozostaną 
na tym samym poziomie.

Kolejna kwestia, o której też warto powiedzieć, 
to konieczne inwestycje w infrastrukturę przeciw-
powodziową. Akurat w przypadku Dolnego Śląska 
mówimy o Malczycach i mówimy także o chroniącym 
Wrocław Raciborzu. Wszędzie tam mamy kilkuletnie 
opóźnienia w inwestycjach w infrastrukturę prze-
ciwpowodziową. I musimy, że tak powiem, dopiąć 
te inwestycje, jeżeli nie chcemy mieć gigantycznych 
strat, gdyby była powódź. Akurat Dolny Śląsk czy 
Pogórze Sudeckie są dotykane tymi powodziami, 
więc tam wszyscy wiedzą, jak ważne są to inwestycje.

I ostatni element konieczny to grożące nam kary 
z Komisji Europejskiej. My i tak już z tą ustawą 
jesteśmy opóźnieni o 2 lata. O ile wiem, rząd za-
deklarował, że ustawa ta musi być uchwalona do 
końca lipca. Wiadomo, że w tym tygodniu jest 
ostatnie posiedzenie Sejmu, może będzie jeszcze 
w przyszłym tygodniu… To jest też taka odpowiedź 
koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej, 
dlaczego dzisiaj, a nie w przyszłym tygodniu – 
no bo jeżeli nie będzie dodatkowego posiedzenia 
Sejmu, a my mamy poprawki, i to poprawki, które 
także państwo poparliście, bo są to poprawki, które 
jeszcze bardziej zabezpieczają nas przed możli-
wymi podwyżkami wody, ponieważ ograniczają 
te maksymalne stawki w poszczególnych katego-
riach…

I ostatnia sprawa, bardzo istotna, bardzo ważna, 
czyli deklaracja ministerstwa – i mam nadzieję, że 
ona się bardzo szybko zmaterializuje – że powsta-
nie urząd regulacji cen wody. Bo dzisiaj samorządy 
mają dużą swobodę w kształtowaniu cen wody. Ja 
sam byłem radnym przez kilka kadencji i wiem, jak 
iluzoryczna jest kontrola rady, jeżeli chodzi o taryfy 
dotyczące wody, dlatego niezwykle istotny, ważny 
jest taki zewnętrzny regulator, który będzie – tak jak 
URE – sprawdzał poprawność wyliczenia taryf, usta-
lania cen wody i mówił, jakie koszty są uzasadnione, 
a jakie są nieuzasadnione. Mogę np. powiedzieć, że 
spółka wodociągowa w Jeleniej Górze, która miała 
nadpłynność finansową, zabawiła się w firmę po-
życzkową i pożyczała pieniądze innym podmiotom, 
innym spółkom miejskim, a jednocześnie ceny wody 
były czy są bardzo, bardzo mocno wyśrubowane. 
Liczę więc na to, że ten narodowy urząd regulacji 
cen wody jak najszybciej powstanie. To będzie dla 
Polaków taka gwarancja, że ceny wody będą rzetelnie 
wyliczane, że nie będą przeszacowane i że samorzą-
dy nie będą próbowały poprzez podwyższanie cen 
wody dla gospodarstw domowych niepotrzebnie łupić 
mieszkańców. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Ryszka.
(Senator Alicja Zając: Krótko, bo za chwilę po-

siedzenie komisji.)
Nie mam wpływu na to.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku!
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Ministrze!
Przede wszystkim chciałbym podziękować za 

tę ustawę. Napracowaliście się, pracowaliście dłu-
go, mozolnie, ale przyzwoicie i dokładnie. Jestem 
zobligowany wnioskami mieszkańców mojego po-
wiatu, mojego okręgu bieruńsko-lędzińskiego, któ-
rzy zgłaszają mi non stop interpelacje, wątpliwości, 
zapytania, kiedy rząd zajmie się wałami dorzeczy 
rzek Wisły, Pszczynki, Przemszy. Ja tylko wspo-
mnę, że w roku 2010 ogromna powódź zalała połowę 
miasta Bieruń. To była niewyobrażalna tragedia dla 
mieszkańców. Minęło już prawie 7 lat od tej tragicz-
nej powodzi, w której 4 z 5 gmin w tym powiecie 
zostały zatopione wezbranymi wodami rzek prze-
pływających przez powiat. Tam jest 5 dużych rzek 
– Wisła, Przemsza, Gostynka, Pszczynka i Mleczna 
– oraz 10 cieków wodnych stanowiących dopływy 
tych rzek. Tragedia w roku 2010 była spowodowa-
na złym stanem wałów przeciwpowodziowych, za-
niechaniem ich modernizacji w latach 1997–2010. 
A przypomnę, że w roku 1997 była tam także, jak 
mówiono, powódź tysiąclecia. Opieszałość służb 
odpowiedzialnych za te inwestycje w minionych la-
tach woła wręcz o pomstę do nieba. Dlatego bardzo 
się cieszę, że wreszcie w rękach ministra będą tutaj 
najważniejsze decyzje. Różne deklaracje składane 
do tej pory przez różnych przedstawicieli czy to 
marszałka województwa śląskiego, czy przez inne 
osoby wizytujące te gminy, osoby z rządu, abso-
lutnie nie zostały zrealizowane. Mam nadzieję, że 
teraz to będzie szybko zrobione i że szkody zostaną 
naprawione.

Jeszcze tylko dodam, że w roku 2011 rozpoczę-
ło się projektowanie i modernizowanie tych wałów 
przeciwpowodziowych na kilku frontach. Przede 
wszystkim starosta i rady gmin złożyli odpowiednie 
wnioski, kompletne dokumentacje projektowe budo-
wy tych wałów, ale niestety pieniądze na samą bu-
dowę… Po prostu na to ich nie stać. Nie ma środków 
na te inwestycje, dlatego… Te inwestycje są bardzo 
konieczne. One zupełnie, że tak powiem… W obli-
czu jakiegoś kolejnego kataklizmu powodziowego 
to wszystko, co do tej pory próbowano tam jakby 
załatać, zostanie znowu zniszczone.
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(senator C. Ryszka)

Powiem tylko, że na rzece Przemszy po stronie wo-
jewództwa małopolskiego marszałek województwa ma-
łopolskiego wybudował wały, a po stronie województwa 
śląskiego żadnych wałów nie ma. Tak że jak tylko woda 
na Przemszy się podnosi, to zalewa Śląsk, a tamci… Nie 
powiem, że się śmieją, tylko że mają, że tak powiem, 
Schadenfreude. Dlatego, Panie Ministrze, w imieniu 
tej mojej społeczności powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
tego małego, ale dobrego powiatu, proszę o pomoc, o za-
jęcie się najpilniej właśnie tym regionem. Mają wszystko 
poza pieniędzmi. Samorządy angażują w wiele rządo-
wych zadań, inwestują w rozwój swojej gminy, tworzą 
nowe miejsca pracy. Jest to naprawdę znakomity region, 
ale budowy wałów przeciwpowodziowych nie dadzą 
rady udźwignąć. Tak że jeszcze raz proszę o pomoc 
i dziękuję za tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Komarnicki 

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

na piśmie złożyli senatorowie Florek, Martynowski, 
Pupa, Peczkis i Probierz oraz panie senator Zając 
i Rotnicka. Wszystkich wyczytałem?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Zamykam dyskusję.
Ogłaszam przerwę do dzisiaj do godziny 18.00. 

Po przerwie nastąpią głosowania, a później ogłosimy 
przerwę do piątku do godziny 9.00 rano.

(Senator Alicja Zając: Ale jutro jest czwartek…)
Czy są jakieś komunikaty?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska 
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w trak-
cie debaty plenarnej do ustawy – Prawo wodne od-
będzie się dziś, tj. 19 lipca, o godzinie 17.00 w sali 
nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Do 19.00?)
Do 18.00.
(Głos z sali: O 17.00…)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

A, tak. O 17.00 posiedzenia komisji, a do 18.00 
przerwa.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Sala 
nr 182.)

(Senator Józef Łyczak: A o 18.00 głosowania?)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: O 18.00 

głosowania, tak.)
O 18.00 głosowania, a później przerwa do piątku 

do 9.00.
Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 47  

do godziny 19 minut 16)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-

nastego porządku obrad: informacja o działalności 
Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugie-
go czytania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosun-
kowania się do złożonych w toku dyskusji wniosków 
i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej spra-
wie tak, aby możliwe było przystąpienie do trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu; znajduje się ono w druku nr 463 X.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, czy 
mogę z miejsca? Bo nie mam krawatu i nie chciałbym 
uwłaczać godności Izby.)

Nie no, może pan… Zazwyczaj wszystkie spra-
wozdania jednak odbywały się przy mównicy, tak że 
zapraszam do mównicy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Będę starać się 
w związku z tym nie za bardzo…)

(Głos z sali: Mogę pożyczyć.)
(Wesołość na sali)

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odbyło się posiedzenie komisji. Wpłynęła po-

prawka pana marszałka Borusewicza i pana senatora 
Augustyna dotycząca odrzucenia. Niestety, nie uzy-
skała akceptacji. W związku z tym muszę powiedzieć, 
że poprawka została odrzucona, a jako sprawozdaw-
ca proszę o przyjęcie sprawozdania Rady Mediów 
Narodowych. Dziękuję bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: Augustyn nie jest człon-
kiem komisji.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale zgłosił.)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Mieczysław Augustyn i pan marszałek Borusewicz.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem krótko, bo też sprawozdanie jest takie, że 

zmieściłoby się na 2 stronach, jeżeliby odrzucić to, 
co stanowi śmieszne załączniki i wstępy.

Tak naprawdę Rada Mediów Narodowych kom-
promituje się tym sprawozdaniem. Praktycznie po-
kazuje, że tak jak przypuszczaliśmy, nie ma nic do 
roboty i nic do powiedzenia. Nie odnosi się do żadnej 
z najistotniejszych bolączek polskich mediów, które 
są w stanie zapaści. Może dlatego, że obciążona jest 
pewnym pierworodnym grzechem. Bo oto, proszę 
państwa, co wykazywaliśmy tutaj w dyskusji…

(Senator Czesław Ryszka: W stanie zapaści jest…)
…przewodniczący tej rady i niektórzy członko-

wie, zarazem posłowie, sami pod siebie przygotowali 
projekt ustawy, następnie objęli stanowiska, potem 
w Sejmie w ramach komisji uczestniczyli w ocenie 
własnego sprawozdania, a na końcu przyszli do nas 
powiedzieć, jak to dobrze funkcjonuje rada, która tak 
naprawdę, przejmując część kompetencji Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, zorganizowała konkur-
sy. Ludzie, których mieliśmy okazję dobrze zoba-
czyć, przejęli stanowiska i efekty są tak wspaniałe, 
że we wszystkich rankingach wiarygodności mediów 
spadliśmy o kilkadziesiąt pozycji. Oczywiście pan 
przewodniczący zauważył: „Cóż tam renomowane 
międzynarodowe rankingi? My zrobimy swoje”.

Wobec tego, że to sprawozdanie jest, trzeba przy-
znać, nie tylko najcieńsze, lecz także najgorsze ze 
wszystkich, jakie widzieliśmy w Senacie, proponuję, 
żebyśmy go zwyczajnie nie przyjęli, bo ono na to nie 
zasługuje. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz zabiera głos czy nie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Nie za-

bieram głosu.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie?

(Senator Czesław Ryszka: Szkoda się poniżać.)
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłaszających się 

osób.
Przystępujemy do głosowania w sprawie informa-

cji o działalności Rady Mediów Narodowych.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką do projektu uchwały, druk 
nr 436 X, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad projektem uchwały zaproponowanym 
przez komisję i zawartym w druku nr 463 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez senatorów poprawką do projektu uchwały; druk 
nr 463 X.

Poprawka ma na celu odrzucenie informacji 
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 96)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu uchwały w całości…
(Głos z sali: Nie.)
Nie. Nad projektem uchwały zawartym w druku… 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projek-
tem uchwały zawartym w druku nr 463 S, czyli za 
przyjęciem informacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 56 – za, 21 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 97)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie informacji o działalności 
Rady Mediów Narodowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 
roku wraz z Informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2016 roku.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugie-
go czytania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosun-
kowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków 
i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej spra-
wie tak, aby możliwe było przystąpienie do trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu; 
sprawozdanie znajduje się w druku nr 468 X.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.
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Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomendu-

je przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan sena-

tor Mieczysław Augustyn i pan marszałek Bogdan 
Borusewicz.

Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Wybitny znawca środ-

ków przekazu.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obszerne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji mówi o wielu kwestiach formalnych, 
o koncesjach i o innych rzeczach, a jest zupełnie 
ślepe na problemy, o których wspominałem, mówiąc 
o informacji Rady Mediów Narodowych. Nie odnosi 
się do tego, że zubożony program nie pozwala 
przyciągać reklamodawców, że pod względem 
ekonomicznym media publiczne nigdy, po prostu 
nigdy nie były w tak katastrofalnej sytuacji jak teraz, 
że instytucje, które ma kontrolować Krajowa Rada, 
działają w sposób nieefektywny, grzeszą przerostem 
zatrudnienia itd. Do tych kwestii – to się wydaje nie-
możliwe – sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji rzeczywiście się nie odnosi.

(Senator Czesław Ryszka: Bo nie ma z tym związ-
ku.)

Rada niczego w tych sprawach nie proponowała 
i absolutnie niczego nie proponuje. W dyskusji po-
kazywaliśmy, jak w wielu aspektach nie wykonuje 
swoich funkcji: ani w zakresie wspierania organizacji 
pozarządowych; ani w zakresie odpowiedniego dzia-
łania na przerost reklam środków prozdrowotnych, 
które już osiągnęły 1/3 wszystkich reklam, przyczy-
niając się nawet do pogorszenia nie tylko nerwów 
Polaków, ale po prostu zdrowia w ogólności… (weso-
łość na sali) …proszę państwa; ani w zakresie plurali-
zmu, nad którym Krajowa Rada ma czuwać w samych 
mediach. Do tych fatalnych miejsc w rankingach, 
do tych fatalnych ocen krajowych i zagranicznych 
również się nie odniesiono.

Ja tylko państwu powiem, że z przykrością się 
czyta, że Polska według tych rankingów już nie ma 
wolnych mediów, lecz jedynie częściowo wolne. Ktoś 

z senatorów PiS dzisiaj w debacie powiedział, że nie ma 
czegoś takiego, że coś jest częściowo wolne, że albo jest 
wolne, albo nie jest wolne. Przychylam się do tej opinii.

Proszę państwa, na zakończenie tego uzasadnie-
nia chciałbym powiedzieć, że jednak w debacie była 
wartościowa informacja. Mianowicie pan przewod-
niczący rady zapowiedział, że pod pozorem relokacji 
i dekoncentracji nastąpi wkrótce uderzenie w plura-
lizm mediów w Polsce. A więc jednak jakaś wartość 
merytoryczna w tym sprawozdaniu była. To za mało, 
żeby zagłosować za tym sprawozdaniem. (Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: Mądry człowiek. Bardzo 
mądrze mówił.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
A pan senator w jakim trybie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Mam pytanie.)
To momencik. To jeszcze nie w tym momencie.
(Senator Jan Dobrzyński: Jeszcze raz, Panie 

Marszałku, nie wytrzymamy tego.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Bereza, Bereza.)
(Wesołość na sali)
Proszę państwa, obecnie senatorowie mogą zgła-

szać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy i wnioskodawców w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie…
Pan senator do kogo ma pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Do pana senatora 

Borusewicza i pana senatora Augustyna.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Pragnę zadać następujące pytanie. Otóż sprawozda-

nie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczy roku 
2016. Do 12 września 2016 r. przewodniczącym Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji był pan Jan Dworak i była 
ona w poprzednim składzie. Od 12 września Krajowa 
Rada jest w nowym składzie. Czy ja dobrze zrozumia-
łem, że pan senator Augustyn i pan senator Borusewicz 
skrytykowali w tym momencie Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji składającą się z członków wyłonionych przez 
większość koalicji PO-PSL? (Oklaski)

I drugie moje pytanie: dlaczego w sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie PO 
głosowali za przyjęciem sprawozdania, a w senac-
kiej głosują przeciwko? Chociaż 3/4 roku w składzie 
rady było PO. Bo przyznam się, że dla mnie jest to 
absolutnie niezrozumiałe. Dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: 2/3.)
(Senator Piotr Zientarski: Pewnie poparto mo-

rale…)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale, Panie Senatorze, to było pytanie do pana se-
natora Augustyna.

Proszę bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, do Borusewicza, 

Panie Marszałku.)
Do kogo?
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak, do obu pa-

nów.)
Do kogo? Jeszcze raz. Do kogo?
(Senator Jan Maria Jackowski: Do pana senatora 

Borusewicza.)

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja po uzgodnieniu reprezentuję tutaj nas obu i chcę 

powiedzieć, że w swoim wystąpieniu powiedziałem, 
że problemy publicznych mediów zaostrzyły się jesz-
cze pod rządami nowej rady.

(Senator Jan Dobrzyński: Od listopada.)
Niczego nie załatwiono, a pogłębiono kryzys. 

I taka jest prawda.
Chcę panu powiedzieć, że już poprzednio tu, 

w Senacie, zastanawialiśmy się, czy popierać spra-
wozdania Krajowej Rady w poprzednim składzie. 
A państwo nad tym się w ogóle nie zastanawiacie. 
(Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: Borusewicz jest…)
(Senator Dorota Czudowska: Słabe oklaski.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy pan marszałek chce odpowiedzieć czy zadać 

pytanie?
Proszę bardzo.
(Oklaski)

Senator Bogdan Borusewicz:
Ponieważ paru senatorów mnie prowokuje, to moja 

wypowiedź byłaby długa, bardzo długa. Dlatego… 
Ale ponieważ wiem, że się śpieszycie, Państwo 
Senatorowie, do domów…

(Senator Jan Dobrzyński: Kto tu się spieszy?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie…)
(Głos z sali: Mamy czas.)
…to popieram wypowiedź pana senatora 

Augustyna.
Jeśli zaś chodzi o pytanie o to, co to znaczy, że 

do połowy i od połowy… Ja wyjaśniałem to, Panie 
Senatorze Sprawozdawco, na posiedzeniu komisji. 
I myślę, że był pan przytomny i zrozumiał pan moją 
odpowiedź.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze pytanie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan… Momencik, bo ktoś wyłączył mi mikrofon.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Mam pytanie do obu panów senatorów wniosko-
dawców. Niech mi odpowiedzą – tak lub nie – na 
pytanie: czy większą wartością są 2/3, czy 1/3?

(Senator Jan Dobrzyński: To skomplikowane 
dla…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, to nie było pytanie do pana.
(Głos z sali: Jeden jest historykiem, a drugi – nie 

wiadomo czym.)
Panie Senatorze…

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o te wartości, które 
obecnie ta telewizja Kurskiego proponuje, to niewąt-
pliwie to, co w tej chwili się dzieje czy co w tej 1/3 
się działo…

(Rozmowy na sali)
…zdominowało tamte 2/3 kłamstwem i propa-

gandą.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, proszę państwa… Momencik, proszę 
o wyciszenie rozmów.

Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania w sprawie sprawoz-

dania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką do projektu uchwały – druk 
nr 468 X – a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad projektem uchwały zaproponowanym 
przez komisję, zawartym w druku nr 468 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną przez senatorów poprawką do projektu uchwały, 
zawartą w druku nr 468 X. Poprawka ta ma na celu 
odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z jej działalności w 2016 r.

(Senator Jarosław Rusiecki: Tylko przeciw.)
(Senator Alicja Zając: Przeciw, przeciw.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski)

Głosowało 78 senatorów, 21 – za, 57 – przeciw, 
wszyscy wyrazili swoją opinię, nie było osób wstrzy-
mujących się od głosu. (Głosowanie nr 98)

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-
wionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu 
projektem uchwały zawartym w druku nr 468 S.

(Senator Jarosław Rusiecki: Tylko za.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I teraz bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 57 – za, 21 – przeciw. 

(Głosowanie nr 99)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa – 
Prawo wodne.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 565 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krystiana Probierza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uprzejmie informuję, że Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska 
na posiedzeniu w dniu 19 lipca, po rozpatrzeniu wnio-
sków zgłoszonych w toku debaty w dniu 19 lipca nad 
ustawą – Prawo wodne, druk nr 565, poparły wniosek 
zawarty w punkcie I ppkty 2, 3, 8 ,11, 19, 23, 26, 
27 i 33 w zestawieniu wniosków. Komisje wnoszą 
o przyjęcie ich przez Senat. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo sena-

torowie: Marek Martynowski, Zdzisław Pupa, Alicja 
Zając, Grzegorz Peczkis, Krystian Probierz, Jadwiga 
Rotnicka, Piotr Florek, Marian Poślednik, Jerzy 

Wcisła, Piotr Zientarski, Krzysztof Słoń i Jarosław 
Rusiecki.

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy w takim razie do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1 i 12 należy głosować łącz-
nie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawką nr 10.

Poprawka nr 1 ma na celu utworzenie nowe-
go regionu wodnego, którym będzie region wodny 
Sandomierskiej Wisły. Konsekwencją tej popraw-
ki jest poprawka nr 12, która rozbudowuje struk-
tury Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie poprzez utworzenie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 4 – za, 67 – przeciw. 

(Głosowanie nr 100)
Poprawki zostały odrzucone.
Nad poprawkami nr 2 i 11 należy głosować łącz-

nie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawką nr 10.

Poprawka nr 2 ma na celu utworzenie nowe-
go regionu wodnego, którym będzie region wodny 
Noteci. Konsekwencją tej poprawki jest poprawka 
nr 11, która rozbudowuje struktury Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprzez utwo-
rzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Bydgoszczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 74 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 101)
Poprawki nr 2 i 11 zostały przyjęte.
Poprawka nr 4… przepraszam, nr 3 koryguje błęd-

ne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 102)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 powoduje, że zakazowi dotyczące-

mu poruszania się pojazdami w wodach powierzch-
niowych oraz po gruntach pokrytych wodami nie 
będą podlegały pojazdy służące do slipowania łodzi.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 21 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 103)
Poprawka nr 4 została odrzucona.
Poprawki nr 5 i 6 – głosowanie będzie łączne – 

wskazują, że jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych 
lub ścieków komunalnych z aglomeracji odbywa się 
w oczyszczalni ścieków przemysłowych, to te ście-
ki, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny 
przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości 
wskaźników substancji zanieczyszczających dla ście-
ków przemysłowych, określonych w przepisach wod-
nych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 104)
Poprawki nr 5 i 6 zostały odrzucone.
Poprawka nr 7 obniża wysokość opłat ponoszo-

nych przez podmioty prowadzące produkcję rolną 
oraz inną działalność, w szczególności za stosowanie 
nawozów niezgodnie z przepisami, przechowywanie 
odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami, brak 
planu nawożenia azotem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli przeciw. 

(Głosowanie nr 105)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 8 i 27 będziemy głosować 

łącznie.
Poprawka nr 8 obniża wysokość opłaty legaliza-

cyjnej z 5 tysięcy zł do 4 tysięcy 350 zł, a poprawka 
nr 27 zmniejsza opłaty za czynności organu w postę-
powaniu wodnoprawnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów…
(Senator Kazimierz Kleina: Wszyscy za.)
Nie, nie wszyscy. 
Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 106)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 9. Poprawka nr 9 powoduje, że 

w przypadku wykonywania urządzeń melioracji 

wodnej na koszt Skarbu Państwa, będą wymagane 
wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, któ-
rych grunty stanowią co najmniej 55%, a nie 75%, po-
wierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 22 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 107)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 została już, w związku z głoso-

waniem…
Poprawka nr 13 usuwa przepis wskazujący, że 

Wody Polskie wykonują zadania określone w prze-
pisach ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 108)
Poprawka nr 13 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 14, 15, 16 i 17 głosujemy łącz-

nie. Poprawki te powodują, że kandydat na stanowisko 
prezesa Wód Polskich, na stanowisko dyrektora za-
rządu zlewni, na stanowisko dyrektora regionalnego 
zarządu oraz kandydaci na ich zastępców, a także 
kandydat na kierownika nadzoru wodnego będą wy-
łaniani w drodze konkursu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 21 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 109)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 18 wprowadza nową przesłankę 

zwolnienia z opłaty rocznej za użytkowanie gruntów 
pokrytych wodami w postaci oddania w użytkowanie 
dla potrzeb uprawiania rekreacji, turystyki, sportów 
wodnych oraz amatorskiego połowu ryb.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 110)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 19 zwalnia z opłaty rocznej za odda-

nie w użytkowanie grunty pokryte wodami oddawane 
w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialne-
go, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom 
sportowym, związkom sportowym oraz uprawnio-
nym do rybactwa, uprawiającym amatorski połów 
ryb, o ile podmioty te zapewniają powszechny i bez-
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pieczny… przepraszam, bezpłatny dostęp do wód. Też 
bezpieczny, ale tutaj chodziło o bezpłatny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 76 – za, 1 senator był 

przeciw tej poprawce. (Głosowanie nr 111)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 20 zmienia zasady wyliczania opłaty 

rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, 
przyjmując jako stawkę maksymalną – stawkę odpo-
wiadającą maksymalnej stawce podatku od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, a nie dziesięciokrotność tej stawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 22 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 112)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 21 skreśla przepis zwalniający z opła-

ty za usługi wodne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 113)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 22 zmniejsza maksymalne stawki 

opłat za usługi wodne w postaci poboru wód pod-
ziemnych lub wód powierzchniowych, wprowa-
dzenia ścieków do wód i odprowadzania do wód 
opadowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 114)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 23 obniża wysokość górnych jednost-

kowych stawek opłaty za pobór wód w formie opłaty 
zmiennej do celów rolniczych na potrzeby zaopatrze-
nia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do 
celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przezna-
czoną do spożycia przez ludzi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 115)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 24 zmniejsza maksymalne stawki 

opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchnio-
wych na potrzeby chowu lub hodowli ryb.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 23 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 116)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 25 zmniejsza maksymalne stawki za 

korzystanie ze śluz i pochylni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw,  

1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 117)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 26 powoduje, że maksymalna opłata 

za czynność wskazaną w nocie księgowej nie może 
być wyższa niż 5 tysięcy zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 118)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 28 zmniejsza opłaty za czynności 

organu w postępowaniu wodnoprawnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Jest wykluczona.)
(Głos z sali: Wykluczona.)
…Nr 28 tylko w wypadku odrzucenia poprawki… 

Czyli nie głosujemy nad poprawką nr 28, proszę pań-
stwa. Jeśli ktoś zaczął głosować, to proszę się wycofać.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak się wycofuje?)
(Rozmowy na sali)
Po prostu zostanie to skasowane. Nie było ogło-

szenia wyników, więc nie było głosowania.
(Głos z sali: Głosowanie…)
Poprawka nr 29 nakazuje do spółek wodnych 

stosować przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwa-
lania regulaminu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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Poprawka nr 33 ma na celu utrzymanie w roku 
2019 niezmienionych kosztów usług wodnych w tary-
fach ustanawianych na podstawie przepisów ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 był przeciw-

nego zdania. (Głosowanie nr 123)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 34 skraca o 3 miesiące okres sto-

sowania tymczasowych stawek opłat za pobór wód 
i dziesięciokrotnie zmniejsza wysokość tych stawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 124)
(Głosy z sali: Ooo…)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 35 skraca do 2 lat termin przedsta-

wienia informacji o skutkach stosowania ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 125)
(Głosy z sali: Ooo…) 
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały… To jest dwudziesty pierwszy, tak?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Dobrze.
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 77 senatorów, 55 – za, 20 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 126)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo wodne.
(Rozmowy na sali)
Są komunikaty? Nie ma? Nie macie komunikatów?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie.)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie ma.)
Nie, nie ma.
Proszę państwa, ogłaszam przerwę w obradach do 

21 lipca, czyli do piątku, do godziny 9.00.
Dziękuję.

(marszałek S. Karczewski)

Głosowało 78 senatorów, 21 – za, 56 – przeciw, 1 
się wstrzymał. (Głosowanie nr 119)

Poprawka została odrzucona.
(Głos z sali: Ta została wykluczona…)
Ale w czasie głosowań… Słucham?
(Senator Przemysław Termiński: W kwestii for-

malnej, bo…)
(Głos z sali: Coś tu się stało…)
(Głos z sali: …Z poprzedniego głosowania…)
(Senator Przemysław Termiński: Poprawka nr 28. 

Zaliczyło to głosowanie jako głosowanie nad popraw-
ką nr 28, a nie nad nr 29, bo u nas na pulpitach nie 
skancelowały się wyniki głosowania nad poprawką 
nr 28. To tylko taka uwaga.)

(Głos z sali: Nie zostały skasowane…)
(Rozmowy na sali)
Aha, ale łączny wynik, mamy taką informację od 

pana informatyka…
(Rozmowy na sali)
Słucham? Jest okej, jest w porządku. To nie ma 

znaczenia. Dobrze.
Proszę państwa, teraz przechodzimy do następ-

nej poprawki, do poprawki nr 30. Ta poprawka 
wydłuża okres przedawnienia roszczeń z tytułu 
wydania aktów prawa miejscowego z zakresu pra-
wa wodnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 120)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 31 doprecyzowuje znamiona wy-

kroczenia polegającego na poruszaniu się pojazdami 
w wodach lub na gruntach pokrytych wodami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 3 – za, 73 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 121)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 32 skreśla przepis pozwalający wy-

powiedzieć zawarte przed wejściem ustawy w życie 
wadliwe umowy bez odszkodowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 20 – za, 55 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 122)
Poprawka została odrzucona.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 49)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stani-
sław Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc 
i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie z wcze-

śniejszą zapowiedzią proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkt: ustawa o Sądzie Najwyższym – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego 
porządku obrad.

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

Wobec…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku!
Zanim przystąpimy do obrad, chciałbym w imie-

niu grupy senatorów Platformy Obywatelskiej przed-
stawić nasze oczekiwanie, nasze oczekiwanie odno-
śnie do dalszego prowadzenia obrad. Nasze obrady 
odbywają się w sytuacji niecodziennej. Nie tylko 
dlatego, że uznano, że są jakieś szczególne warun-
ki, aby skrócić czas na przedstawienie senatorom do 
wglądu i zapoznanie się z wszystkimi materiałami 
dotyczącymi ustawy o Sądzie Najwyższym i w cią-
gu 5 godzin, w ciągu zaledwie 5 godzin pomiędzy 
godziną 15 a 20 doprowadzić do obrad komisji pra-
worządności w ramach pierwszego czytania. To jest 
coś niebywałego zupełnie, żeby 5 godzin oddzielało 
decyzję Sejmu od rozpoczęcia prac komisji senackiej, 
w czasie, kiedy tak naprawdę za sprawą tej ustawy 
oraz dwóch innych ustaw dokonuje się przewrót ustro-
jowy w Polsce. Zmiana ustrojowa, która ma charakter 
przewrotu konstytucyjnego, a dokładnie – zmiany 
ustroju państwa bez zmieniania konstytucji.

Co więcej, ona się odbywa w atmosferze szczegól-
nej, dlatego że Senat i Sejm od kilku dni są oblężoną 
twierdzą. Takich ilości sprzętu, takiej liczby poli-

cjantów otaczających dookoła Sejm i Senat jeszcze 
nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy nawet w grudniu, 
kiedy mówiliśmy o tym, jak Sejm i Senat zostały 
zmilitaryzowane. Co dzisiaj mamy powiedzieć na 
ten temat? Od wtorku takie zwarte kolumny policji 
przechodzą do woli po terenie Sejmu i Senatu…

(Senator Bogdan Klich prezentuje fotografię na 
tablecie)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo… Panie Senatorze, 
przepraszam bardzo…)

W dniu wczorajszym…
Panie Marszałku, ja skończę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, no, Panie 

Senatorze, ja jestem marszałkiem i ja…)
Ja skończę, bo chcę dokończyć myśl. Mianowicie 

chcę powiedzieć, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale dobrze, 

to… Proszę… Przepraszam bardzo. Proszę dokoń-
czyć tę myśl i później przerwać, bo ja bym chciał 
powiedzieć…)

Chcę dokończyć myśl i chcę zwrócić się do mar-
szałka w imieniu naszego klubu o podjęcie decyzji, 
która jest w rękach pana marszałka, a mianowicie de-
cyzji o demilitaryzacji terenu Sejmu i Senatu i wypro-
wadzeniu – i nie wnosimy o to, my tego żądamy. Tego 
żądamy! – wyprowadzeniu z terenu Sejmu i Senatu 
oddziałów policji oraz sprzętu policyjnego. (Oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Panie 
Senatorze, czyli, jak rozumiem…)

(Oklaski)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, czy pan… Bo rozumiem, że pan zgłosił 
wniosek o usunięcie policjantów. Tak?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale czy pan 

złożył wniosek przeciwny do mojego w sprawie uzu-
pełnienia porządku obrad?)

Nie. Ja złożyłem, Panie Marszałku, wniosek 
w związku z naszym oczekiwaniem co do wyprowa-
dzenia z terenu Sejmu i Senatu na zewnątrz bądź naj-
lepiej do koszar wszystkich policjantów oraz sprzętu 
policyjnego, który działa na nas jak nacisk polityczny. 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 31)
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(senator B. Klich) (Oklaski)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przystępujemy do głosowania, bo jest głos sprze-

ciwu, nad moim wnioskiem o uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: ustawa o Sądzie Najwyższym – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego po-
rządku obrad.

(Głosy z sali: Przeciw.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 49 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 127)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Głos z sali: Hańba!)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, nie.)
…trzydziestego porządku obrad…
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny 

jeszcze.)
W jakim trybie?
(Głos z sali: Bez trybu.)
(Senator Bogdan Klich: Z wnioskiem formalnym. 

W trybie wniosku formalnego, Panie Marszałku.)
Proszę podać, jaki wniosek… Ale najpierw proszę 

podać, co to za wniosek, jaki artykuł i jaki wniosek.
(Głos z sali: Bez trybu.)
Bez trybu? Nie, no, my tutaj będziemy przestrze-

gali…
(Senator Bogdan Klich: W Sejmie się zdarzyło, że 

jeden z posłów przemawiał bez trybu.)
Ale to tutaj, w Senacie się nie zdarzy.
(Senator Bogdan Klich: Ja w trybie wniosku for-

malnego.)
(Oklaski)
Wniosek formalny? Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Zgłaszam wniosek formalny, Panie Marszałku. 

W związku z tym, o czym powiedziałem, oczekujemy 
od pana marszałka interwencji i usunięcia…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest 
wniosek formalny.)

…oddziałów policyjnych z terenu Senatu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie jest to 

wniosek formalny. Proszę zapoznać się…)
Jest to wniosek formalny o zarządzenie godzinnej 

przerwy…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Godzinna prze-

rwa, tak?)
…w czasie której pan marszałek skorzysta ze swo-

ich uprawnień i wyprowadzi z terenu Sejmu i Senatu 

Jesteśmy poddawani naciskowi politycznemu w tej 
Izbie i w takich warunkach nie możemy obradować. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze. Czyli…
(Oklaski)
Proszę państwa, ja nie… Ale, proszę państwa, 

jesteśmy… Pan senator Klich prosił, żeby wznowić 
obrady. Ja już je wznowiłem, Panie Senatorze, i pan 
nie może wznawiać obrad, nawet jako przewodni-
czący klubu parlamentarnego senatorów Platformy 
Obywatelskiej. 

Obrady zostały wznowione, ja wniosłem o uzupeł-
nienie porządku obrad i jak do tej pory nie usłyszałem 
głosu sprzeciwu.

Zgłaszał się pan marszałek Borusewicz. Proszę 
bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Jest wniosek przeciwny.)
(Senator Kazimierz Kleina: Jest jeden.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
(Senator Jan Dobrzyński: Co się stało?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, nie 

mam karty. Pójdę do mównicy.)
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja zgłaszam sprzeciw wobec 

wprowadzenia tego punktu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, rozu-

miem.)
Uzasadnienie podobne jak senatora Klicha. Ustawa 

wpłynęła w ciągu 5 godzin do Sejmu. Jest niezmiernie 
ważna. Jest to ustawa ustrojowa…

(Senator Bogdan Klich: Do Senatu.)
Tak, do Senatu.
…Niszcząca w zasadzie Sąd Najwyższy i dająca 

pełne kompetencje prokuratorowi generalnemu, bo 
tak ta ustawa wygląda, jeżeli chodzi o mianowanie 
sędziów Sądu Najwyższego. Jest niekonstytucyjna 
w wielu miejscach, szczególnie jeżeli chodzi o skró-
cenie kadencji z 6 lat do 3 lat, bo tak to będzie wy-
glądało, pani prezes Sądu Najwyższego. W sposób 
oczywisty ona łamie niezależność Sądu Najwyższego, 
dlatego że Sąd Najwyższy będzie kształtowany i sę-
dziowie Sądu Najwyższego będą mianowani przez 
władzę wykonawczą, czyli w zasadzie przez proku-
ratora generalnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
W takim razie, proszę państwa…
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(senator B. Klich) ne… I ta ustawa nadaje się, żeby uczcić to święto. 
Mam nadzieję, że PiS poprze mój wniosek. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Idiotyczny wniosek.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wniosek pana senatora jest wnioskiem formal-

nym. Jest to wniosek o odroczenie posiedzenia do 
dnia jutrzejszego.

(Senator Bogdan Borusewicz: Do godziny 9.00.)
Tak jest.
Pan senator Martynowski… Do godziny 9.00?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, do 9.00.)
Do jutra do godziny 9.00.

Senator Marek Martynowski:
Ja składam, Panie Marszałku, wniosek przeciw-

ny. Jak pan marszałek chce zostać do dwudziestego 
drugiego, to niech zostanie sobie sam.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, 

wniosek formalny.)
Ale będziemy… No, momencik, proszę pana.
(Rozmowy na sali)
Nie możecie państwo zgłaszać jednocześnie wielu 

wniosków.
(Senator Sławomir Rybicki: Zgłaszam się do zgło-

szenia wniosku.)
To za chwileczkę udzielę głosu. Każdemu udzie-

lałem, udzielam i będę udzielał głosu, jeśli jest to 
zgłoszenie regulaminowe oczywiście.

(Senator Jerzy Wcisła: Panie Marszałku, ja mam 
pytanie.)

A to nie ma… W tej chwili głosujemy nad wnio-
skiem formalnym. Nie jesteśmy teraz… Nie, ale jeśli 
to jest pytanie, to nie udzielam panu głosu, bo nie 
jesteśmy…

(Senator Jerzy Wcisła: Ja nie rozumiem wniosku 
pana senatora…)

…nie jesteśmy w fazie zadawania pytań i pytań 
nie będziemy zadawać sobie wzajemnie. Dziękuję 
bardzo.

Kto jest za wnioskiem pana marszałka Borusewicza 
o odroczenie posiedzenia do jutra do godziny 9.00?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 22 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 129)
Wniosek pana marszałka Borusewicza o odro-

czenie posiedzenia do jutra do godziny 9.00 został 
odrzucony.

oddziały policyjne. Nie będziemy obradować, patrząc 
na policyjne pałki i pistolety!

(Senator Jacek Włosowicz: Proszę nie krzyczeć.)
(Oklaski)
(Poruszenie na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

skanduje: De-mo-kracja! De-mo-kracja! De-mo-
kracja!)

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
trzyma w górze kartki z napisem: WOLNE SĄDY!)

Ja bardzo proszę o umożliwienie prowadzenia ob-
rad. Bardzo proszę panów senatorów o umożliwienie 
prowadzenia obrad.

Jest to wniosek formalny o godzinną przerwę.
(Głos z sali: Głosujemy.)
Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Ja składam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Klicha 

o przeprowadzenie… o ogłoszenie godzinnej prze-
rwy? Proszę nacisnąć przycisk… Proszę podnieść 
rękę.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 22 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 128)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Pan senator i marszałek Borusewicz. Bardzo pro-

szę… W jakim trybie? Momencik. W jakim trybie?

Senator Bogdan Borusewicz:
W trybie regulaminowym, Panie Marszałku.
(Głos z sali: W trybie Jarosława Kaczyńskiego.)
W trybie regulaminowym. Zgłaszam wniosek 

formalny…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak?)
(Senator Jan Dobrzyński: O co?)
(Senator Jacek Włosowicz: O co?)
…o przesunięcie rozpoczęcia procedowania nad tą 

ustawą, fatalną, złą, na dzień jutrzejszy, na 22 lipca… 
(Oklaski) …kiedy to jest święto PKWN, komunistycz-
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(marszałek S. Karczewski) Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja składam wniosek formalny o skierowanie tej 

ustawy do Komisji Ustawodawczej celem uzyskania 
opinii tej komisji co do tej zasadniczej ustrojowej 
ustawy.

Ustawa niewątpliwie dotyczy kwestii konstytu-
cyjnych. Przypominam, że w ramach właściwości 
rzeczowej Komisji Ustawodawczej i dotychczasowej 
bezdyskusyjnej praktyki, jednoznacznej wykładni 
przepisów, Komisja Ustawodawcza zawsze zajmowała 
się sprawami ustrojowymi. Nie tylko spójność prawa, 
nie tylko kwestie natury ogólnej prawa, ale także 
kwestie konstytucyjne, nawet zmiany konstytucji… 
Tutaj w sposób ewidentny – powtarzam: ewidentny 
– mamy do czynienia ze zmianą konstytucji. I nie 
trzeba być konstytucjonalistą, żeby… Jeden tylko 
przykład. Art. 183 ust. 3 konstytucji mówi wyraź-
nie, że na 6-letnią kadencję pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego powołuje, spośród wskazanych przez 
członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 
Najwyższego… I nie trzeba być konstytucjonalistą, 
żeby wiedzieć, jaka jest teraz propozycja w stosunku 
do tej jednoznacznej treści tego przepisu.

Przypominam, że także w tej kadencji ten zwyczaj 
był szanowany, Panie Marszałku – sprawy związane 
z Trybunałem Konstytucyjnym, które oczywiście 
też miały charakter ustrojowy, były kierowane do 
Komisji Ustawodawczej. Mówię to jako szef Komisji 
Ustawodawczej 2 poprzednich kadencji Senatu, 
w której to komisji zgodnie współpracowaliśmy, 
wykonując orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
głównie z senatorami PiS. I naprawdę wówczas dys-
kusja była merytoryczna, poważna, tak jak przystało 
na naszą Izbę.

Panie Marszałku, ten wniosek niejako uzupełnia 
wnioski poprzednie. Nam dano wczoraj… Już nawet 
nie chodzi o te głosowania, które i tak przegramy, bo 
taka jest arytmetyka. Chodzi o to, żeby dać senatorom 
rzeczywistą możliwość zgłębienia tylu opinii co do 
tej bardzo poważnej… i żeby nasza Izba…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, pana senatora wystąpienie…)

…odgrywała taką rolę, jaką jej przypisuje konsty-
tucja. Dlatego proszę o…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem.)
…skierowanie tej ustawy do Komisji 

Ustawodawczej. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Wniosek pana senatora mieści się w katalogu 

wniosków formalnych i poddamy ten wniosek pod 
głosowanie.

I pan senator Rybicki. Bardzo proszę…
(Senator Jarosław Rusiecki: I kto tu świętuje 22 

lipca?)
Panie Senatorze, nie udzielałem panu głosu. Proszę 

nie zabierać głosu bez upoważnienia.
(Senator Jarosław Rusiecki: Przepraszam.)
Proszę.
Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wnoszę o odroczenie posiedzenia do 26 lipca, 

do pierwszego dnia kolejnego posiedzenia Sejmu… 
Senatu, przepraszam. A swój wniosek uzasadniam 
tym, że procedujemy w sposób urągający powadze 
poprawnej legislacji, urągający powadze Senatu 
i nam wszystkim, każdemu indywidualnie. To jest 
skandaliczne, abyśmy nad ustawą, która ma klu-
czowe znaczenie dla ustroju państwa, która zmie-
nia porządek prawny i burzy ład demokratyczny 
w Polsce, procedowali w taki skandaliczny sposób. 
To jest urągające, powtarzam, godności Senatu, 
a pan stoi na straży godności tej Izby, więc bardzo 
proszę o poddanie tego wniosku pod głosowanie. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, przed chwilką głosowaliśmy nad 
wnioskiem o odroczenie.

(Senator Sławomir Rybicki: Ale innej treści.)
Proszę mi pozwolić dokończyć, Panie Senatorze. 

Szanujmy się wzajemnie. Kiedy mówił pan, nie prze-
rywałem panu, teraz ja mówię.

Przed chwilką głosowaliśmy nad wnioskiem 
o odroczenie, ale ponieważ zgłosił pan wniosek 
o odroczenie do dnia rozpoczęcia następnego po-
siedzenia, to ja poddam ten wniosek pod głoso-
wanie.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Rybickiego 
o przedłużenie… o odroczenie posiedzenia… do 
wtorku, tak?

(Senator Sławomir Rybicki: Do środy.)
Do środy, do środy, do środy…
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 22 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 130)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Pan senator Zientarski.
(Głos z sali: Tak jest.)
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(marszałek S. Karczewski) i trybunały” art. 173: „Sady i trybunały są władzą od-
rębną i niezależną od innych władz”. Chciałbym także 
zacytować art. 179: „Sędziowie są powoływani przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej 
Rady Sądownictwa – uwaga – na czas nieoznaczony”.

I art. 253… zaraz znajdę, art. 253…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze, jaki pan zgłasza wniosek…)
Już, już mówię, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bo teraz pan 

czyta…)
Już. Art. 235…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Każdy z nas nie 

raz czytał konstytucję, więc naprawdę…)
Już konkluduję, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, ja zacznę 

później panu czytać regulamin…)
Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, nie ma to 

sensu.)
Konkluzja, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, konkluzja 

wniosku…)
Art. 235 – to rozdział XII – ust. 4: „Ustawę o zmia-

nie Konstytucji uchwala Sejm większością co naj-
mniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów”.

Panie Marszałku, konkluduję. Zaproponowane 
w procedowanej ustawie zmiany łamią m.in. te arty-
kuły, które zacytowałem. Bardzo proszę o przerwę 
do momentu zapoznania się przez senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości z konstytucją. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale do kiedy 
pan… Nie zrozumiałem wniosku.)

Jeden miesiąc.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do kiedy? Ile 

czasu pan daje?)
Jeden miesiąc.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jeden miesiąc?)
Jeden miesiąc. Mam nadzieję, że materia nie jest 

tak skomplikowana i że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, mie-

siąc.)
…państwo poradzicie sobie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Zgłaszał się jeszcze z wnioskiem formalnym pan 

marszałek Borusewicz. A gdzie jest? 
(Głos z sali: Wyszedł.)
Wyszedł.
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Tak? Proszę bardzo.
(Senator Krzysztof Słoń: Jest wniosek przeciwny.)

Senator Marek Martynowski:
Oczywiście zgłaszam wniosek przeciwny.
Chciałbym przy okazji złożyć wniosek formalny, 

zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 5, o przejście do porząd-
ku obrad. Uzasadnienie: ze względu, jak widzę, na 
totalną obstrukcję ze strony senatorów Platformy 
Obywatelskiej. Jeżeli chcą siedzieć do dwudziestego 
drugiego… To sobie siedźcie sami.

(Senator Piotr Zientarski: Ale jaka obstrukcja?)
(Senator Kazimierz Kleina: Jaka obstrukcja?)
(Senator Grażyna Sztark: Jaka to jest obstrukcja?)
Ja zgłaszam wniosek formalny.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. No ale za momencik… Najpierw prze-

głosujemy wniosek.
Jest wniosek pana senatora Zientarskiego o skie-

rowanie ustawy do Komisji Ustawodawczej.
Poddaję ten wniosek pod głosowanie, bo był wnio-

sek przeciwny – zgłosił go pan senator Martynowski.
Kto jest za przekazaniem tej ustawy do Komisji 

Ustawodawczej?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 22 było za, 54 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 131)
Wniosek został odrzucony.
Ja jeszcze w drodze wyjątku udzielę głosu 2 pa-

nom, bo…
(Rozmowy na sali)
Ja powiedziałem, że 2. No, nie będę… Proszę 

państwa, możemy sobie podnosić… No, nie… Pan 
Sługocki był pierwszy.

(Senator Bogdan Klich: Ja z wnioskiem przeciw-
nym.)

(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze, zagłosujemy.)
Wniosek przeciwny? Dobrze.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym prosić o ogłoszenie przerwy, a następ-

nie wznowienie obrad Senatu, w konkluzji powiem 
zaś kiedy.

Panie Marszałku, chciałbym zacytować konstytu-
cję Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział VIII „Sądy 
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja poddam pod głosowanie te wszystkie wnioski 

po kolei.
Zaczniemy od końca, od wniosku pana senatora Florka.
Pan proponuje w swoim wniosku formalnym, aby 

komisja ponownie rozpatrzyła ustawę, czyli aby na-
stąpiło odesłanie ustawy do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

(Głos z sali: Przeciw.)
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, za – 22, przeciw – 54. 

(Głosowanie nr 132)
Wniosek odrzucony.
Następny był wniosek pana senatora Grodzkiego 

o ogłoszenie przerwy do 26 lipca do godziny 12:00.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, za – 22, przeciw – 54. 

(Głosowanie nr 133)
Wniosek pana senatora Grodzkiego został odrzucony.
Wniosek pana senatora Sługockiego o miesiąc 

przerwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, za – 21, przeciw – 53,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 134)
Wniosek odrzucony.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 

Martynowskiego o…
(Senator Bogdan Klich: Ale jeszcze, Panie 

Marszałku…)
Tak, słucham?
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, jest głos 

przeciwny.)
Pan zgłosił, ja słyszałem.
(Senator Piotr Zientarski: Ale uzasadnienie.)
Był zgłoszony.
(Senator Bogdan Klich: Ale jest uzasadnienie.)
Ale był zgłoszony. To trzeba było… Panie 

Senatorze, to…
(Senator Bogdan Klich: Zawsze pan dopuszcza 

do tego…)
Tak, ale pan…
(Senator Bogdan Klich: …żeby uzasadnić głos 

sprzeciwu. I chcę przedstawić takie uzasadnienie, 
które nasuwa się samo przez się.)

No dobrze.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku….)
Nie, bo pan senator zgłosił już wniosek przeciwny, 

jak rozumiem.
(Senator Bogdan Klich: Ale ja chcę uzasadnić ten 

wniosek.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Nie ma potrzeby.)

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja zgłaszam wniosek o odroczenie procedowania 

nad punktem o Sądzie Najwyższym do dwudziestego 
szóstego do godziny 12.00. Uzasadniam…

(Głos z sali: Był taki wniosek.)
26 lipca.
Uzasadniam to następująco. Wielu pamięta ha-

niebny manifest PKWN, ale mało kto pamięta, cho-
ciaż wielu jest tu historyków, że 22 lipca 1793 r. 
dokonał się na deputacji grodzieńskiej Sejmu drugi 
rozbiór Polski. I nie powinniśmy jako Senat wpi-
sywać się w tak haniebne daty. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Ja poddam pod… Pan senator Florek w jakim 

trybie?
(Senator Piotr Florek: Też w trybie formalnym.)
Dobrze. A potem przystąpimy do przegłosowania 

wniosków.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, też w trybie formalnym.
Otóż wczoraj zebrała się komisja senacka, 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Ta komisja zebrała się niezgodnie z obowiązującym 
regulaminem. Pan senator Robert Mamątow uza-
sadnił ten szczególny wypadek – wypadek, bo tak 
jest zapisane w regulaminie, nie przypadek, tylko 
wypadek – tym, że było to polecenie marszałka i dla-
tego zebrała się ta komisja. Polecenie marszałka nie 
może być przyczyną zebrania komisji. Obowiązują 
nas pewne standardy, myślę, że patrzą na nas też i sa-
morządowcy, radni gmin, powiatów, województw, 
a wszyscy wiemy, jakie obowiązują tam standardy. 
Takie standardy, jakie obowiązują w Senacie, są 
niedopuszczalne.

Dlatego wnoszę, Panie Marszałku, o to, żeby 
ponownie zebrała się Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i żeby zgodnie z regulami-
nem rozpatrzyła tę ustawę przyjętą przez Sejm.



512
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Ale nie skończyliśmy jesz-

cze składać wniosków.)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zaraz wytłumaczę, bo koledzy są zaskoczeni 

sytuacją.
Proszę państwa, wczoraj na posiedzeniu Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na spra-
wozdawcę został wyznaczony pan marszałek, senator 
prof. Michał Seweryński. On już wczoraj zasłabł na 
tym… Bo, przypomnijcie sobie państwo, jak śpiewa-
liśmy wszyscy hymn, to on nie wstał. On już wtedy… 
Ja prosiłem, a on powiedział, że nie jest w stanie. 
I dzisiaj go pogotowie zabrało do szpitala.

Ja jako przewodniczący komisji jestem zmuszony 
przedstawić to sprawozdanie.

(Głosy z sali: Życzymy zdrowia.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Życzymy zdrowia 

panu prof. Seweryńskiemu.)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, to jest 

nieformalne, przepraszam.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale przeszli-

śmy do porządku…)
(Senator Bogdan Klich: Senator sprawozdawca 

został wybrany.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, ja prowadzę obrady, nie pan. Naprawdę… 
Wygracie wybory, będzie pan prowadził obrady. 
Dziękuję bardzo.)

(Oklaski)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak jest.)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, to nie 

jest zgodne z prawem.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo pro-

szę… Bardzo proszę… Nie, nie… Proszę nie… Panie 
Senatorze, nie udzieliłem panu głosu. Proszę nie mó-
wić!)

(Senator Bogdan Klich: Ale to jest niezgodne 
z prawem.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Będzie czas…)
(Senator Bogdan Klich: To jest niezgodne z regu-

laminem, Panie Marszałku.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zgodne z re-

gulaminem.)
(Senator Bogdan Klich: Skoro został wyznaczony 

sprawozdawca…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze, o sprawozdanie…)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, proszę nie zabierać głosu bez pozwolenia!)

Senator Bogdan Klich:

Mianowicie to jest próba zakneblowania głosu 
opozycji. Oczywiście, że jesteśmy w arytmetycz-
nej mniejszości, ale mamy, Panie Marszałku, pełne 
prawo, ponieważ mamy mandat ze strony naszych 
wyborców, do tego, żeby mówić pełnym głosem 
o tym, co się odbywa w Polsce za sprawą tej ustawy. 
Zwłaszcza że przez kilka dni tysiące ludzi są na uli-
cach. Tysiące ludzi oczekują tego, że nie będziemy 
nad tą ustawą procedować dalej. Tysiące ludzi wyra-
żają swój obywatelski sprzeciw wobec łamania zasad 
demokracji, łamania zasad praworządności, wypro-
wadzania Polski z Europy Zachodniej i przenoszenia 
do Europy Wschodniej. Bo to tak naprawdę za sprawą 
tej ustawy czynicie.

W związku z tym nie tylko w imieniu nas, ale 
i w imieniu naszych wyborców kategorycznie je-
steśmy przeciw zamknięciu możliwości składania 
wniosków i przejściu do porządku dziennego nad 
tym, nad czym pan marszałek chce, żebyśmy proce-
dowali. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jest wniosek pana senatora Martynowskiego i jest 

wniosek przeciwny pana senatora Klicha.
Głosujemy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Gdzie pan senator 

Martynowski tak się spieszy? Do domu?)
(Senator Jan Dobrzyński: Jest żonaty.)
Ale, Panie Senatorze, Panie Marszałku, nie udzie-

liłem panu głosu. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam.)
Szanujmy wszyscy regulamin. Ja wszystkim 

udzielam głosu i to, o czym mówi pan senator Klich, 
to jest nieprawda, bo każdy może tutaj wyrazić swoją 
opinię i będzie mógł wyrazić w sposób pełny, de-
mokratyczny, ale też regulaminowy. A regulaminu 
musimy przestrzegać.

Wniosek pana senatora Martynowskiego oczywi-
ście mieści się w kategorii wniosków formalnych. Jest 
to wniosek formalny o przejście do porządku obrad.

(Senator Krzysztof Słoń: Za.)
I kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, za – 55, przeciw – 21. 

(Głosowanie nr 135)
Wniosek formalny pana senatora Martynowskiego 

został przyjęty.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, pana senatora Roberta 
Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) (Głos z sali: Może milionów?)
…pracowników działu legislacyjnego, rzeczni-

ków, tych wszystkich, których matka Polka urodziła 
i wykształciła…

(Senator Piotr Zientarski: Matka Polska.)
(Senator Czesław Ryszka: Wykarmiła…)
(Rozmowy na sali)
…by nam służyć…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie 

przeszkadzać.)
…pomocą, tak byśmy mogli spełniać senatorskie 

zobowiązanie, że ustawy będziemy procedować 
zgodnie z sumieniem, ale rzetelnie. Rzetelność to 
fachowość, to rzemiosło. To jest także wniosek mniej-
szości, który wypływa z wiedzy tych, którym dane 
było z nami współpracować. Jest to także wniosek 
ludzi życzliwych, ludzi życzliwych w Europie, któ-
rzy pragną, aby na Odrze już nigdy nie było słupów 
granicznych.

(Senator Leszek Czarnobaj: Janku, woda, żebyś 
nie…)

(Senator Leszek Czarnobaj nalewa wodę do sto-
jącego na mównicy blaszanego kubka)

Dziękuję.
Twierdzimy, że Polska powoli, ale systematycz-

nie, zamienia się w zakład karny. Znane jest mi to… 
(Oklaski) Nie muszę przypominać, zwłaszcza spra-
wozdawcy, senatorowi Mamątowowi, że wprowa-
dzenie stanu wojennego zaczęło się od zawieszenia 
prawa – później mówiono, że to jest surowe prawo, ale 
prawo. To skończyło się po 10 latach, kiedy normalne 
prawo odezwało się o swoje prawo!

(Głosy z sali: Brawo! Brawo!) (Oklaski)
I ostrzeżenie. W lutym, po wprowadzeniu praw sta-

nu wojennego, a właściwie bezprawia, gen. Jaruzelski 
dał podwyżki nauczycielom, tj. Kartę Nauczyciela, 
a chłopom podniósł ceny skupu. A skończyło się jak 
zawsze…

(Senator Bogdan Borusewicz: A wojsku?)
(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
A skończyło się jak zawsze… Ten zakład karny to 

dzisiaj przede wszystkim szalejący prokurator, któ-
ry zwie się ministrem sprawiedliwości. Nie słysza-
łem jego wypowiedzi… Postać Polski dzisiaj to nie 
Temida, to prokurator Ziobro. (Oklaski) To jak ongi 
osoba, która nie wiadomo, kim jest, skąd się wzięła 
i jaką pełni funkcję i nie wiemy, gdzie przebywa. To 
jest właśnie też bezprawie. Postać Polski to oczywi-
ście kordony, dywizje policjantów, które nie pozwa-
lają przemówić tym wszystkim, którzy mają prawo 
głosu. I wreszcie postać Polski to nie tylko to, co się 
działo wcześniej, ale to, co nie ma się prawa dziać. 
To są polowania z nagonką w publicznej telewizji. 
Jako słuchacze i widzowie jesteście tego świadkami, 
jak to sędziowie, ale nie ci ujęci w ustawie o Sądzie 
Najwyższym, inni, są zakałą III Rzeczypospolitej.

(Senator Bogdan Klich: A ja proszę o szanowanie 
prawa przez pana marszałka.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest prawo sza-
nowane, proszę pana.)

(Senator Bogdan Klich: Ale to jest niezgodne z na-
szym wewnętrznym regulaminem.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 
Panie Senatorze, nie zwracać uwagi na pana senatora 
Klicha – dobrze? – i mówić.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj zebrała się Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji i rozpatrzyła skierowa-
ny do komisji wniosek w sprawie uchwały Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej… w sprawie ustawy 
o Sądzie Najwyższym. Druk senacki nr 567.

Po bardzo burzliwej i mocno zagłuszającej obra-
dy debacie ze strony kolegów senatorów z Platformy 
komisja przyjęła…

(Głos z sali: Platforma zagłuszała?)
(Senator Piotr Zientarski: Bez Platformy…)
(Rozmowy na sali)
Komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. Zostały zgłoszone 2 wnioski mniejszości. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana se-
natora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

(Senator Jan Rulewski wchodzi na mównicę 
w stroju więźnia zakładu karnego z przypiętą białą 
różą) (Oklaski)

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trudno z tym wnioskiem polemizować. Tym bar-

dziej jest mi przykro, że nie mogę polemizować… że 
autorzy tego wniosku mniejszości nie mogą polemi-
zować z panem prof. Seweryńskim.

Wysoka Izbo, w imieniu kilku senatorów Platformy 
Obywatelskiej mam obowiązek przedstawić wniosek 
mniejszości o odrzucenie tej ustawy. Jest to wniosek 
mniejszości, ale tak naprawdę jest to wniosek tysię-
cy, setek tysięcy ludzi w Polsce, którzy ten wniosek 
wspierają. Nie jest przesadne, co mówię. Jest to też 
wniosek setek…

(Głos z sali: Tysięcy…)
…mądrych ludzi, profesorów…
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Wreszcie sądy… Wreszcie mamy okazję w Sejmie, 
w Senacie, ale też w mediach wysłuchiwać, jak pra-
cują sądy.

Ale przejdźmy do tego kolejnego oszustwa. To są 
oszustwa rodem ze stanu wojennego!

Tak, to prawda, ludzie oczekują lepszych sądów, 
rzec by można: oczekują zmiany. Jakiej to zmiany 
oczekują…

(Senator Adam Gawęda: Prawa.)
…od państwa przede wszystkim, od wymiaru 

sprawiedliwości? Tego, żeby sądy były systematyczne 
w swojej pracy, wolne od przewlekłości, nowoczesne, 
z obsługą biegłych i oparte na infrastrukturze cyfro-
wej. Żeby wyroki były wykonywane bez kurtuazji 
wobec przestępców – bo 1/3 przestępców już ska-
zanych przez sądy wszystkich instancji nie odbywa 
wyroków. Żeby zobowiązania wynikające z orzeczeń 
były realizowane, najchętniej natychmiast i w czasie 
rzeczywistym. Żeby komornicy skutecznie odnajdy-
wali dłużników. A od sądów ludzie oczekują przede 
wszystkim tego, żeby sąd nie krzywdził, żeby czynił 
sprawiedliwość zamiast urzędowania, żeby był kom-
petentny i bez zwłoki zmierzał do orzeczeń i wyro-
ków, by był surowy wszędzie tam, gdzie jest krzywo-
przysięstwo, przewlekłe procedowanie, ucieczka od 
orzeczeń. Mamy na to rozwiązania, mają rozwiązania 
prawnicy, ma rozwiązania opinia publiczna.

I tu dochodzę do sprawy, która nie była poru-
szana na posiedzeniu komisji, a która jest kolejnym 
zarzutem – oprócz tych czterech, których nie będę 
już rozwijał – w zakresie funkcjonowania państwa 
polskiego. Nie tylko nie spełniamy… My, a zwłasz-
cza matematyczna większość, nie spełniamy – Panie 
Marszałku, pan usiłował wykazać, że ustanawiamy 
– konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowego dla państwa opartego na poszano-
waniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 
władz i dialogu społecznym. A już pierwszy artykuł 
mówi wprost: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”. Czy wczoraj, 
podczas demonstracji, ta Rzeczpospolita Polska 
w rozumieniu władz była dobrem wspólnym dla 
wszystkich? Czy podejmujecie się państwo dialogu 
z tymi różnymi ugrupowaniami, których jest kilka 
– z KOD, z Obywatelami RP? Czyż nie wystawia-
cie przed nich kordonów policjantów i stalowych 
zapór? Czy to jest Rzeczpospolita dialogu? Czy ci 
młodzi ludzie, którzy nie przynależą do opozycji, 
mogą czuć, że są obywatelami i że są tym dobrem 
wspólnym wszystkich Polaków? Możecie uznać, że 
Tusk to nie jest Polak i nie wpuścić go do kraju, ale 
co zrobicie z tymi setkami tysięcy?! Czy umieścicie 
ich na listach proskrypcyjnych? Czy to jest ta per-
spektywa dla nowego pokolenia – pokolenia ludzi 
z różą? Wyrażam wobec nich szacunek i myślę, że 
wy też to zrobicie. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Jesteś żałosny.)
I postać Polski to to, co mi powiedziała pewna 

pani sąsiadka: Janek, czy ty się nie boisz? No wła-
śnie… Czy senator, czy poseł ma prawo się bać? 
Polską rządzi prokurator i strach. (Oklaski) Te usta-
wy są zakodowane przede wszystkim na strach. Na 
to, żeby pozbawić ludzi ich autonomii, ich obra-
zu Pana, obrazu Pana… żeby ludzie się bali, żeby 
byli tchórzami, żeby nie byli synami wolności. Cóż 
w nich widzimy… Widzimy w nich ministra, który 
nawet wypchnął swojego kolegę prezydenta z pa-
nowania nad regułami gry w Sądzie Najwyższym. 
Widzimy w nich kosiarkę, która wszystkich sędziów 
ma wyciąć ze składu Sądu Najwyższego. (Oklaski) 
Przepraszam, daje wybór. Wielu z nas miało taki 
wybór. Daje tym sędziom 3 możliwości wyboru. 
Pierwszy wybór: jak będziecie lojalni, to może was 
ujmiemy w nowym składzie. Drugi wybór: jak bę-
dziecie donosić, to chyba będziecie w naszym skła-
dzie. I wreszcie trzeci wybór… ludzi, którzy dzisiaj 
nie wiedzą, jak się zachować, mimo że przez tyle 
lat darzyliśmy ich zaufaniem, mimo że przez tyle 
lat uznawaliśmy ich tu w Senacie. Panie Pęk, pan 
mówi, że sądy nie są kontrolowane. Panie Senatorze 
Pęk, 3 dni temu był pan podczas sprawozdania pani 
prezes sądu i pan nie zabrał głosu. Pan głosował za 
przyjęciem informacji prezes sądu!

(Senator Piotr Zientarski: To nie był Pęk.)
(Głos z sali: To nie był Pęk.)
3 dni temu mówił, że… Tak, pan senator Pęk, 

omawiając ustawy o powszechnym sądownictwie 
i o Krajowej Radzie Sądownictwa, powiedział, zresz-
tą wzorem swojego kolegi ministra, że sądy nie pod-
legają kontroli i są korporacją i to doprowadzi oczy-
wiście do bałaganu, jaki miał miejsce w Hamburgu. 
Nie będę z tym polemizował, bo to jest oczywista 
nieprawda. To jest kłamstwo. Sądy działają. Nie są 
korporacją. Korporacją jest może izba adwokacka. 
Sądy działają według prawa, które my stanowimy, 
i tylko w ramach tego prawa. Sędziów, póki co jesz-
cze, chyba że zmienicie zdanie, mianuje prezydent, 
czasem nie mianuje. (Oklaski) I wreszcie sędziów my 
kontrolujemy, gdy uchwalamy rzecz najważniejszą.

(Senator Adam Bielan: Kontrolowaliście. 
Kontrolowaliście.)

Budżet… I pan głosował za budżetem dla sądu, 
który wyznacza miary.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, proszę nie przeszkadzać panu senato-
rowi.)

Pan marszałek mnie lubi i dlatego…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo.)
…lubi słuchać mojej prawdy.
(Rozmowy na sali)
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Posłowie klubu Platformy Obywatelskiej na ga-

lerii skandują: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy! Wol-ne 
sądy!)

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana sena-
tora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosków 
mniejszości.

Pan senator reprezentuje wnioskodawców składa-
jących poprawki. Pan senator Rulewski reprezentował 
senatorów, którzy chcą odrzucenia ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zacząć od serdecznego życzenia 

wszystkiego najlepszego i zdrowia naszemu kole-
dze, senatorowi Seweryńskiemu, który, jak słyszymy, 
po wczorajszej debacie źle się poczuł. Chciałbym 
przekazać serdeczne życzenia również pani prezes 
Sądu Najwyższego, pani prezes Gersdorf, która, jak 
usłyszałem, po wczorajszej debacie również źle się 
poczuła, dlatego nie ma jej z nami. Mam nadzieję, że 
nie będzie więcej „ofiar” tej ustawy.

Chciałbym uzasadnić nasz wniosek w następują-
cy sposób. W przypadku tego typu zmian w przeło-
mowych momentach politycy uczestniczący w tych 
wydarzeniach mają okazję zapisać się w historii, i to 
niezależnie od tego, po której stronie stoją, zapisać się 
pozytywnie bądź negatywnie. Nie mogą wtedy, kie-
dy jest tłumiony głos w dyskusji. Mieliśmy w naszej 
historii Sejm Niemy. Myślę, że nasze obrady przejdą 
do historii jako Senat błyskawiczny. Szybkość, z jaką 
wyrzucamy do kosza fundamentalne dla naszej de-
mokracji dzieło Monteskiusza „O duchu praw”, jest 
naprawdę zadziwiająca. Oto rozpoczęliśmy obrady 
w zeszłym tygodniu i najpierw zostaliśmy zaskoczeni 
błyskawicznym tempem rozmontowania Krajowej 
Rady Sądownictwa – to była jedna ustawa. Druga 
ustawa to ustawa o sądach powszechnych. Jak niestety 
w przypadku wszystkich ustaw ustrojowych w tej 
kadencji, mieliśmy w Senacie zaledwie kilka godzin, 
aby zastanowić się, przetrawić ustawy, które kom-
pletnie zmieniają wymiar sprawiedliwości i de facto 
ustrój Rzeczypospolitej. Myślę, że nieprzypadkowo 
mamy do czynienia z niespotykanymi od 30 lat wy-
stąpieniami naszych obywateli, nad którymi, wydaje 
mi się, nie możemy przejść do porządku dziennego.

Mówił przewodniczący naszej komisji, pan sena-
tor Mamątow, o tym, że w czasie obrad, w których 
wczoraj uczestniczyliśmy, znowu zwołanych na chyb-
cika, trwających w nocy, do 2.00 w nocy, trudno nam 

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
skanduje: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy! Wol-ne sądy!)

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
trzyma w górze kartki z napisami: NIEZALEŻNE 
SĄDY i WOLNE SĄDY)

Panie i Panowie Senatorowie, myślę, że czas się 
kończy. I myślę, że moi koledzy – ale również od was 
tego oczekuję jako współzałożyciel wolnej Polski… 
My, senatorowie, mamy wobec tego nowego pokole-
nia obowiązek odpowiedzieć: czy symbolem Polski 
będzie drelich, czy biała róża? Dziękuję.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wsta-
ją) (Oklaski)

(Część gości wstaje) (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, teraz pan senator…
(Senator Marek Pęk: W trybie sprostowania.)
Aha, w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Padło 

nazwisko pana senatora, więc zezwalam. Proszę bar-
dzo.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ponieważ pan senator Rulewski wymienił moje 

nazwisko w swoim płomiennym przemówieniu, pra-
gnę panu senatorowi powiedzieć, że ja podczas oma-
wiania punktu dotyczącego sprawozdania pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego w ogóle nie zabierałem 
głosu.

(Senator Jan Rulewski: Otóż to.)
Zabierałem jednak głos w debacie na temat ustawy 

o Krajowej Radzie Sądownictwa. I zasadnicza myśl 
mojego wystąpienia była taka, że reforma wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce jest absolutnie jedną z naj-
ważniejszych reform, którą myśmy społeczeństwu 
obiecali, na którą społeczeństwo czeka.

(Senator Piotr Zientarski: I o to chodzi.)
Zasadniczą cechą tej reformy jest przywrócenie 

właściwego podziału władzy, który polega na tym, 
że władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza 
nawzajem się kontrolują, hamują, równoważą.

(Senator Piotr Zientarski: No, właśnie widać.)
W obecnym systemie władza sądownicza nie jest 

równoważona przez żadną inną władzę, nie jest pod-
dana żadnej innej kontroli, tylko kontroli przez samą 
siebie, co w gruncie rzeczy ugruntowało system kor-
poracyjny, szkodliwy dla demokracji. Dlatego przy-
wracamy sądownictwo społeczeństwu polskiemu. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
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(senator sprawozdawca A. Pociej) Pan minister wczoraj z rozbrajającą szczerością na 
poprawki, które przejęliśmy i które teraz prezentuję… 
Na nasze pytanie o to, jaka jest jego odpowiedź na 
zarzuty, których było kilkanaście, ze strony Biura 
Legislacyjnego… Na parę odpowiedział. Jeżeli weź-
miecie państwo stenogram, to zauważycie, że albo 
te odpowiedzi były „obok”, albo pan minister zaczął 
mówić – mówię poważnie – po łacinie. Nie wiem, 
tak na marginesie, co na ten temat ustawa o języku 
polskim. Jako prawnik przyjmuję, że lubimy rzucać 
łaciną, ale między sobą, a nie w debacie, w której trze-
ba odpowiedzieć po polsku na zarzuty. Ale niestety 
było gorzej, ponieważ pan minister wprost – i można 
to sprawdzić w stenogramie – odpowiedział, że on 
niestety nie jest specjalistą od legislacji, i na kilka 
zarzutów Biura Legislacyjnego odpowiedział, że on 
nie wie…

Powiedzcie mi państwo – bo wiem, że jest wola 
polityczna – skoro uzasadniacie to tak, że ten pakiet 
ustaw, ta ustawa o Sądzie Najwyższym ma przy-
spieszyć… Bo o co chodzi obywatelowi? O to, żeby 
było szybciej, prawda? I to ma usprawnić działanie 
sądów. To jak mi odpowiecie na pytanie: dlaczego 
wzięliście się państwo przede wszystkim za Sąd 
Najwyższy, który ma najlepsze statystyki w orzeka-
niu, najszybciej orzeka? Od tego zaczynacie reformę 
sądownictwa? Czy dosypujecie pieniędzy? Czy bę-
dzie więcej sędziów? Czy zastanawialiście się nad 
tym, że te zmiany, nie ze złej woli nawet, w sposób 
oczywisty zatrzymają na kilka miesięcy orzekanie? 
Co byście powiedzieli… Sąd Najwyższy ilościowo 
jest, można powiedzieć, podobny do Senatu. Czy wy-
obrażacie sobie państwo, że wykasowuje się stąd nas 
wszystkich, łącznie ze wszystkimi pracownikami? 
Uważacie, że taka zmiana… A gdyby dokooptować 
tutaj, tak jak jest zapisane w tej ustawie, np. radnych 
– bo to jest podobna zależność – i zastąpić nas wszyst-
kich z dnia na dzień radnymi z gminy czy z powiatu, 
a całe Biuro Legislacyjne wymienić na magistrów 
prawa? Naprawdę uważacie, że oni byliby lepsi od nas 
z dnia na dzień? A jakaś kontynuacja? No, przecież to 
wszystko musi mieć kontynuację. Jeżeli nie ma takiej 
kontynuacji, jeżeli nie są to zmiany ewolucyjne, to jest 
to rewolucja – rewolucja, czyli de facto zamach stanu.

Przyjęliśmy bardzo kontrowersyjną uchwałę, 
choć prosiliśmy was, żeby jej tutaj nie wrzucać. 
Upamiętniliśmy po 25 latach odwołanie rządu me-
cenasa Jana Olszewskiego. Wy nazywaliście to bez-
krwawym zamachem stanu. Jeżeli można nazwać 
zamachem stanu głosowanie zgodne z porządkiem 
parlamentarnym i odwołanie rządu, to czy nie uważa-
cie, że zrobienie dokładnie tego samego, tyle że przy 
potężnych zastrzeżeniach co do konstytucyjności tego 
działania… Jak chcecie to nazwać?

Jednymi z argumentów dotyczących tej refor-
my, które padały, o dziwo, z ust ministrów, któ-

było dyskutować. Ale nie dlatego, Panie Senatorze, 
że to myśmy krzyczeli, ponieważ posiedzenie naszej 
komisji odbywało się w sposób godny. Faktycznie 
pod oknami stał tłum, w nocy, w środku wakacji, 
tłum ludzi, którzy autentycznie… Bo wiecie pano-
wie, możecie się z tym nie zgadzać, ale wiecie, że to 
są autentyczne wystąpienia. Jesteście innego zdania 
i dopóty, dopóki poruszacie się w ramach konstytu-
cji, macie do tego oczywiście jako większość pełne 
prawo. Ale macie również obowiązek zagwarantować 
obywatelom, bo nie nam, godny i pozwalający na 
zastanowienie tryb obrad.

Wczoraj argumentowałem i podnoszę to jeszcze 
raz. Otóż mieliśmy 2 godziny, później dostaliśmy 
jeszcze 1 godzinę, to była przerwa, czyli mieliśmy 
3 godziny od pojawienia się olbrzymiej ustawy, która 
jest ustawą trudną do przeanalizowania nawet dla 
wprawionych legislatorów. Jest to ustawa skompliko-
wana, która łączy się… Bo wymiar sprawiedliwości 
to są naczynia połączone. To nie jest wyrwany z kon-
tekstu jeden z elementów, to jest całość. I musicie 
pozwolić sobie samym, jeżeli mamy w sposób odpo-
wiedzialny i godny zmieniać tak poważną materię, 
powinniście sobie samym dać nie 3 godziny, ale 3 
tygodnie, żeby można było przewidzieć konsekwencje 
tej ustawy.

Wczoraj nasze Biuro Legislacyjne, w osobie wy-
bitnej specjalistki od legislacji, powiedziało: jest nam 
przykro. Im, prawnikom, z którymi współpracuje-
my od tylu lat, do których mamy zaufanie i wyście 
mieli zaufanie w zeszłej kadencji. Byliśmy razem 
w tej samej komisji, która traktowała o ustawach dużo 
mniejszej wagi. Mieliśmy parę tygodni, za każdym 
razem byli przedstawiciele Amnesty International, 
zainteresowanych podmiotów, mieliśmy kilkanaście 
opinii prawnych z jednej i z drugiej strony. Też prze-
wodniczącym był, jak w tej chwili, senator Prawa 
i Sprawiedliwości. Mieliśmy większość. I macie rację, 
też głosowaliśmy w większości, ale mieliście przecież 
czas, żeby to analizować. Tu tego czasu nie dostajemy, 
a przecież mamy do czynienia z czymś, co będzie 
dotykało każdego obywatela na każdej płaszczyźnie.

Czy wiecie państwo, co się stanie z kasacjami? 
Czy macie tę pewność i każdy z was może mi odpo-
wiedzieć w tej chwili: wiem, nie ma żadnego proble-
mu dla obywatela, to nic nie zmieni? Czy wiecie, co 
się stanie z obrotem międzynarodowym, w którym 
funkcjonujemy? Przecież to jest prawo gospodarcze, 
przecież to jest również prawo rodzinne. Czy jeste-
ście w stanie mi odpowiedzieć na 100%, że polskie 
wyroki bez żadnego problemu będą uznawane tak, 
jak były do tej pory? Czytaliście opinie międzyna-
rodowych instytucji, które już mówią, że może być 
z tym problem? Nie.
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(senator sprawozdawca A. Pociej) (Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
trzyma w górze kartki z napisem: NIEZALEŻNE 
SĄDY)

…trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
senatorów sprawozdawców. Teraz mogą być pytania.

Będą sądy niezależne, będą
(Senator Jan Rulewski: No mają być, a nie będą.)
Domagacie się, będą. Będą, będą na pewno.
Teraz, bardzo proszę, pytania do senatorów spra-

wozdawców.
Bardzo proszę, pan senator Rybicki pierwszy.
I teraz, proszę państwa, tylko przypomnę, w jakim 

zakresie zadajemy pytania. Minuta na pytanie i za-
dajemy je w zakresie omawianego punktu porządku 
obrad. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Minuta. I proszę powiedzieć, do kogo pytanie.
(Senator Sławomir Rybicki: Pytanie do senatora 

sprawozdawcy, pana senatora Mamątowa.)
Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, 

przepraszam, mogę jedno zdanie?)
No ale teraz pan… Nie, no później…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku…)
W jakim trybie?
(Senator Aleksander Pociej: …przepraszam, teraz 

ja się źle poczułem. Mam prośbę. Chciałbym na chwi-
lę wyjść i mam prośbę. Jeżeli będą do mnie pytania, 
to ja wrócę za 5 minut, dobrze?)

Dobrze.
(Senator Aleksander Pociej: Jest taka możliwość?)
Jest taka możliwość, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję.)
Pan senator Rybicki, bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Senatorze…
(Głos z sali: Co się dzieje?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Źle się poczuł. No 

przecież widzę.)
…obrady komisji w nocy, przeprowadzone w spo-

sób skandaliczny i urągający poważnej pracy, poważ-
nej legislacji, odbyły się, mam nadzieję, z udziałem 
ekspertów. I mam nadzieję, że odczytane, zacytowa-
ne były opinie wybitnych prawników, opinie Sądu 
Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej, rzecz-
nika praw obywatelskich, czy też, co zrozumiałe, 
Biura Legislacyjnego Senatu. Te opinie dość zgodnie 
mówią, że ustawa jest niekonstytucyjna i że łamie 
zasadę demokratycznego państwa prawa, zasadę po-
działu i równoważenia władz, zasadę niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, już minuta minęła, bardzo proszę…)

rzy są również sędziami, były zarzuty, że gdzieś 
tam w tle jest korupcja w sądach. Przecież sąd 
to w olbrzymiej części ławnicy. Jeżeli zarzuca 
się wymiarowi sprawiedliwości coś, co ma być 
niezgodne z prawem, np. korupcję, to każdy tego 
typu argument bije w zwykłych obywateli. Czy 
uważacie również, że ci, którzy są wybierani jako 
ławnicy… To jest ten element obywatelski, który 
jest immanentną częścią wymiaru sprawiedliwo-
ści, bardzo ważną i potężną. Czy chcecie powie-
dzieć tym wszystkim, którzy brali w tym udział 
– kilkudziesięciu tysiącom zwykłych ludzi, którzy 
orzekali jako ławnicy – że oni są w mafii? No, 
przecież to jest absurd.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest hańba po pro-
stu.)

Kończę. Wydaje się niestety, że ten sposób pro-
cedowania nie wskazuje na próbę usprawnienia 
czegokolwiek. Bo próbą usprawnienia było to, co 
przez chwilę robił pan minister Ziobro 10–12 lat 
temu: zwiększenie liczby etatów, dosypanie wymia-
rowi sprawiedliwości pieniędzy. To było to, co robił 
Gowin, wasz wicepremier, który, jak widzieliście, 
specjalnie się z tej reformy nie cieszył. To było wi-
dać wszędzie. No, przecież on zrobił bardzo trudną 
reformę, wbrew środowisku prawniczemu, która 
usprawniała właśnie procedury, która zmieniała 
ciężar dowodowy i miała w konsekwencji właśnie 
dać obywatelowi szybkość orzekania. Nie wiem, jak 
ona by funkcjonowała, tego nikt nigdy nie wie. Co 
zrobił kolega z rządu pana Gowina? Jedną z pierw-
szych kwestii, które tutaj też uchwaliliśmy – państwo 
uchwaliliście – było wywalenie do kosza tej reformy, 
bez dania jej chociażby możliwości pokazania, czy 
ona funkcjonuje, czy nie. Tak że przepraszam bar-
dzo, w takiej sytuacji, kiedy omawiana tu reforma 
dotyka najlepszy sąd, czyli Sąd Najwyższy, sposób 
nominowania sędziów Sądu Najwyższego oraz prze-
wodniczących wydziału i nie daje tam pieniędzy, 
czy wy się dziwicie, że 100 tysięcy obywateli ma 
podejrzenia, że to nie chodzi o usprawnienie wy-
miaru sprawiedliwości?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, bardzo proszę zbliżać się do konkluzji, 
bo czas za chwileczkę się kończy.)

Właśnie zakończyłem. Dziękuję serdecznie. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

skanduje: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy!)
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(senator S. Rybicki) stwa, więc nie musi tego robić. Doskonale pan wie, 
państwo wiecie, że nie musi to być minister.

Bardzo proszę.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, nie przesadzajmy. 

Pewnie, że musi…)
Ale to jest pana opinia i cóż, nie wszyscy muszą 

się z nią zgadzać.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, odpowiedzi na te 3 pytania, bar-

dzo proszę.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadam panu senatorowi Rybickiemu. Te 

opinie były załączone do materiałów na posiedzenie, 
te opinie były znane. Wszystkie były negatywne. Tyle 
mogę panu powiedzieć.

Jeśli chodzi o pytanie pani senator Zdrojewskiej, 
to odpowiadam, że nie było to tematem posiedze-
nia.

A odpowiadając panu senatorowi Grodzkiemu… 
To nie ode mnie zależy, kto jest na posiedzeniu Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina, bardzo proszę. Minuta na py-

tanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

wczoraj rano przyjęliśmy ustawę – Prawo wodne, 
liczącą 500 stron druku, z którą mieliśmy możli-
wość zapoznania się kilka godzin wcześniej. Później 
została przyjęta ustawa o Sądzie Najwyższym – 
100 stron. I też bez możliwości zapoznania się, 
przynajmniej ja nie miałem takiej możliwości, 
żeby bardziej szczegółowo zapoznać się z tą usta-
wą. Kiedy przyszedłem wieczorem na posiedzenie 
komisji, około godziny 22.00, 23.00, pani legislator 
przedstawiała swoje wątpliwości. Odnosząc się do 
niekonstytucyjności, powiedziała, że nad tą sprawą 
nie dyskutuje, ponieważ w tej sprawie wypowie-
dzieli się specjaliści lepsi od niej, ale w sprawach 
legislacyjnych przygotowała co najmniej kilkanaście 
drobnych poprawek, które nawet tę ustawę byłyby 
w stanie w jakichś tam szczegółach poprawić.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, 
proszę… Minuta już minęła, Panie Senatorze.)

Dlaczego te poprawki zostały odrzucone? Pan se-
nator Mamątow rozumie chyba jako prawnik, że tę 
ustawę można było… Jest prawnikiem chyba…

…zasadę nieusuwalności sędziów…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o kon-

kluzję i pytanie.)
Czy pan senator…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

o pytanie.)
…może potwierdzić, że te opinie były cytowane 

i że przyjęliście je ze zrozumieniem, z pełną świa-
domością? A jeżeli tak, to dlaczego byliście za przy-
jęciem tej ustawy?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Te…)
Momencik. Panie Senatorze, nie udzieliłem panu 

głosu. Momencik.
(Senator Robert Mamątow: Przepraszam.)
Pani senator Zdrojewska. Minuta i pytanie. 
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, pro-

szę powiedzieć, jak uzależnienie Sądu Najwyższego 
i KRS od władzy wykonawczej i polityków poprawi 
autorytet i zaufanie obywateli do sądów, skoro ci dru-
dzy cieszą się daleko niższym zaufaniem społecznym 
niż sędziowie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to jest niezwykle ważna ustawa 

regulująca fundamenty ustroju, a w zasadzie je bu-
rząca. Czy może mi pan odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego – z całym szacunkiem do pana wiceministra 
Warchoła – ani razu w debacie nie uczestniczy mini-
ster sprawiedliwości, minister Ziobro, który będzie 
głównym beneficjentem tej ustawy? Panie Marszałku, 
oczekujemy, że w tak ważnej debacie minister spra-
wiedliwości weźmie udział. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Dokładnie tak.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ja od razu odpowiem na to pytanie. Jest na sali 

przedstawiciel rządu, jest przedstawiciel minister-
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Już minęła minuta, dziękuję 
bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Ja wiem, że to… Może 
też pan marszałek mógłby na to pytanie odpowie-
dzieć.)

Ja nie udzielam odpowiedzi na pytania.
Pan senator sprawozdawca, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Zacznę od pytania pana senatora Rulewskiego. 

Panie Senatorze, ja pana bardzo szanuję, ale chciał-
bym, żeby pan też szanował innych ludzi. W życiu by 
mi nie przyszło do głowy, żeby ograniczyć wystąpie-
nie pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie mogła zo-
stać.)

Ja panią prezes szanuję i w życiu bym sobie 
na taki afront nie pozwolił. Pani prezes przyszła. 
Prosiłem, żeby została, ale senatorowie Platformy 
Obywatelskiej poprosili o przerwę i ja taką przerwę 
zarządziłem. Pani prezes nie mogła dłużej zostać, 
przeprosiła mnie, ale powiedziała, że naprawdę nie 
może. Prosiłem, ale nie została. Trudno, nic na to 
nie poradzę.

(Senator Jan Rulewski: Ale dlaczego?)
(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego nie mogła?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, proszę 

państwa… Panie Senatorze…)
Nie wiem, po prostu wyszła. Nie powiem. Nie 

wiem, nie było… Powiedziała, że nie może zostać.
(Senator Piotr Zientarski: Ale jak…)
To tak samo jak… Dzisiaj rano się dowiedziałem, 

że pana marszałka Seweryńskiego zabrało pogotowie. 
No, po prostu zdarzają się takie sytuacje i tyle.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przypadki lo-
sowe.)

I tak właśnie było wczoraj. Ja nie wiem, dla-
czego pani… Ale chciałbym, żeby to jasno wy-
brzmiało: w życiu bym nie pozwolił na to, żeby 
ograniczać wystąpienie pani pierwszej prezes Sądu 
Najwyższego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo…)

Jeszcze o opinię pytał pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: A, tak, proszę.)
…senator Rybicki. Tę opinię każdy może zo-

baczyć, każdy może ją przeczytać. Pani mecenas 
wczoraj ją w całości przedstawiła na posiedzeniu 
komisji. Pan był na tym posiedzeniu komisji i pan 
wie, jak to… Ja po prostu nie będę tego powtarzał. 
Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
(Senator Kazimierz Kleina: A moje pytanie?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze… Panie Senatorze, dobrze, już 
było pytanie, a nawet 2, a minuta minęła.

Pan senator Rybicki, bardzo proszę. Czas już leci. 
Ja niestety włączam i trudno… Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku, czas chyba leci od momentu, 
kiedy zaczynam pytać, a nie od momentu, kiedy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Od chwili, kie-
dy udzielam głosu. Bardzo proszę.)

Panie Senatorze, chciałbym zapytać… Czy 
mógłby pan nam przedstawić, tj. wszystkim tym, 
którzy nie byli na posiedzeniu komisji, opinię 
Biura Legislacyjnego, powiedzieć, jak ona brzmi 
i jak się odnosi do zagadnień, które w ustawie są 
poruszane, a które w ewidentny sposób łamią ład 
konstytucyjny?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, Panie Senatorze 

Przewodniczący, dlaczego uniemożliwił pan fizyczny 
udział prezesa Sądu Najwyższego w obradach komi-
sji, mimo że ustawa dotyczy Sądu Ostatecznego…

(Senator Piotr Zientarski: Najwyższego.)
(Wesołość na sali)
Też… Najwyższego.
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze nie Sądu 

Ostatecznego.)
Najwyższego.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale już niedługo.)
Prawdą jest, że pani prezes sądu przyszła, ale 

była zobowiązana przez marszałka Kuchcińskiego 
do sprawozdawania informacji. Pan to tak uczynił, tak 
zaplanował posiedzenie, żeby nie miała możliwości 
wypowiadania swojej opinii w imieniu instytucji, 
którą reprezentuje.

A drugie. Ustalając posiedzenie komisji na 20.00, 
na wniosek marszałka, uniemożliwił pan uczestnic-
two – dlaczego pan to zrobił – innych senatorów, 
choćby tych, którzy ze Szczecina, z Krakowa…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo. Już minęła minuta… Dziękuję bardzo, Panie 
Senatorze.)

…nie mogli fizycznie dotrzeć na posiedzenie ze 
względu na brak środków lokomocji.
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(Senator Piotr Zientarski: Można w każdym czasie!)
Nie ma takiego wniosku formalnego, Panie 

Senatorze, nie ma. Proszę powiedzieć, który to jest 
punkt w katalogu wniosków formalnych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dotyczący obrad.)
Pan senator Duda, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dotyczący sposobu 

prowadzenia obrad.)
(Senator Bogdan Klich: Tak, sposobu prowadzenia 

obrad.)
Przez 10 lat, Panie Marszałku, mogliśmy wszyscy 

się zapoznać z regulaminem.
(Senator Mieczysław Augustyn: To przecież jest 

wniosek dotyczący sposobu prowadzenia obrad.)
Pan senator…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja uważam to za 

rzecz skandaliczną…)
Ale, Panie Senatorze… Pan senator Duda.
(Senator Bogdan Borusewicz: …że przewodni-

czący Krajowej Rady Sądownictwa nie został do-
puszczony…)

Pan senator Duda.
(Senator Bogdan Borusewicz: …przez pana za-

pewne, bo nie sądzę, że przez administrację…)
Czy był niedopuszczony do głosu? Pan wie o tym?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, wiem o tym.)
No to pan źle wie i pan ma złe informacje.
Pan senator Duda, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli zostanie do-

puszczony?)
Panie Senatorze, nie odpowiadam na to pytanie.
Pan senator Duda.
Proszę przestrzegać porządku i regulaminu. Ja 

jestem od pilnowania porządku i będę dbał o to, żeby 
ten porządek tutaj był.

Bardzo proszę, pan senator Duda, minuta na py-
tanie. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ta ustawa jest 

poselska. Spodziewam się jednak, że została napisana 
oczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak to 
ostatnio w tej formacji rządzącej bywa. 

Chciałbym zatem zapytać, dlaczego, skoro usta-
wa jest poselska, ale, jak domniemywam z praw-
dopodobieństwem stuprocentowym, napisana 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, stało się tak, a pan 
na to pozwolił, że pan minister Warchoł pozwolił 
sobie opuścić posiedzenie komisji, kiedy my jeszcze 
procedowaliśmy. Czy uważa pan, że to jest stosowne 
zachowanie? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark, proszę bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Borusewicz zgłasza pytanie.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, na 

moje pytanie nie było…)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ale…)
(Senator Robert Mamątow: Bardzo przepra-

szam…)
Ale, proszę państwa…
(Senator Kazimierz Kleina: Najpierw pan spra-

wozdawca powinien odpowiedzieć na te pytania, 
które były. A pan zaprasza do zadawania kolejnych 
pytań.)

Ja reguluję, kto zadaje pytanie i kto udziela od-
powiedzi. Ja nie wchodzę w meritum odpowiedzi.

Pan senator Bogdan Borusewicz, bardzo proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, ale 

pan senator w ogóle nie udzielił odpowiedzi na moje 
pytanie.)

Pan senator Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowny Panie Marszałku, chcę zapytać, dla-

czego nie jest dopuszczony do głosu sędzia Dariusz 
Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady 
Sądownictwa.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale teraz za-
dajemy pytania… Panie Senatorze, bardzo proszę.)

(Senator Robert Mamątow: Ale to do mnie to py-
tanie?)

Ja właśnie zadaję pytanie. To jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale 

jesteśmy w innym…)
…złamanie regulaminu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, to pan teraz łamie regulamin, 

zadając pytanie mnie, a nie sprawozdawcy.
(Senator Bogdan Borusewicz: A może pan powie-

dzieć, kiedy ja mogę zadać takie pytanie?)
Pan senator Duda zadaje pytanie, skoro pan se-

nator Borusewicz nie ma pytania do senatora spra-
wozdawcy.

Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam wniosek 

formalny.)
Ale w tej chwili nie mamy, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Ale to można w każdym 

czasie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam wnio-

sek formalny o dopuszczenie do głosu sędziego 
Zawistowskiego.)

(Rozmowy na sali)
Pan senator Duda.
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Senatu. Ustawę każdy powinien znać. To tyle mogę 
panu odpowiedzieć.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A zwłaszcza prze-
wodniczący.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. 
Dziękuję bardzo. Czy już wszystkie odpowiedzi…)

Nie, nie, jeszcze nie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Jeśli chodzi o pana ministra Warchoła, to przecież 

ja nie mogę na takie pytanie, proszę państwa, odpo-
wiadać. To jest nawet niegrzeczne, że w ogóle takie 
pytania zadajecie mnie. No, co ja mam do tego?

(Senator Piotr Zientarski: To jest niegrzeczne, że 
lekceważy się senatorów.)

No ale co ja mam do tego? Bardzo przepraszam.
(Senator Piotr Zientarski: Zatrzymać…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, proszę 

państwa, nie…)
Tak? Miałem stanąć w drzwiach i powiedzieć: 

niech pan nie wychodzi?
(Senator Piotr Zientarski: Zatrzymać albo odro-

czyć posiedzenie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie i od-

powiedź, a nie dyskusja. Tak że bardzo proszę o za-
przestanie dyskusji.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przecież minister nie 
może opuścić bez zgody przewodniczącego…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już, Panie 
Senatorze, czy jeszcze?)

Tak, dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj, bardzo proszę. Minuta na 

pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, jak rozumiem, 
pan senator zapoznał się z całością tej ustawy. Czy 
ja mógłbym prosić, żeby pan senator zacytował kilka 
przykładów z tejże ustawy, które pokazują jedno-
znacznie… kilka fragmentów tej ustawy, w których 
to jest zapisane, że nastąpi wyraźna poprawa jakości 
pracy sądów, tak jak państwo mówicie, że nastąpi?

(Marszałek Stanisław Karczewski: O Sądzie 
Najwyższym, a nie o sądach.)

(Senator Jacek Włosowicz: To było na posiedzeniu 
komisji?)

(Senator Krzysztof Słoń: Nie było procedowane…)

Marszałek Stanisław Karczewski: 
Proszę bardzo, pani senator Zdrojewska.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie. 

Zgodnie z art. 93 proponowanej ustawy wszyscy 
pracownicy cywilni Sądu Najwyższego, a jest to 
327 osób, idą na bruk. 

Dlaczego? Jakim prawem? Państwo chcecie uzdra-
wiać Sąd Najwyższy, a na mocy tej ustawy karzecie 
tych ludzi. Dlaczego? Ci ludzie będą pozbawieni pra-
wa do sądu pracy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedzi. 

Chociaż właściwie jeszcze nie, bo jedna wypowiedź 
to nie było pytanie… Tak że może jeszcze jedno.

Pan senator Fedorowicz, bardzo proszę, minuta.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, dziękuję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Panie Senatorze, jest pan przewodniczącym ko-

misji. Pan Rulewski mówił, że pan jest prawnikiem, 
ale…

(Senator Robert Mamątow: Nie, nie jestem.)
No więc właśnie, dziękuję bardzo. Ale nie o to mi 

idzie. Jest tu nas kilku przewodniczących… W jaki 
sposób pan może się przygotować do prowadzenia 
najpoważniejszego posiedzenia komisji – materiały 
są tak ogromne, są uwagi Biura Legislacyjnego itd.… 
Jest się pan w stanie z nimi tak zapoznać, żeby móc 
poprowadzić takie posiedzenie komisji? Czy uważa 
pan, że to jest komfort pracy?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Zacznę od ostatniego pytania. Panie Senatorze, 

skoro jest pan przewodniczącym komisji, to pan wie, 
że naszym obowiązkiem jest prowadzenie posiedzeń 
zgodnie z tym regulaminem. To jest nasze zadanie, 
przewodniczących komisji senackich. To jest pod-
stawowa sprawa, żeby cały przebieg posiedzenia 
komisji był zgodny z regulaminem. I ja tego prze-
strzegam. Ja tego przestrzegam. Tu nie chodzi o to, 
czy ja jestem w stanie zapoznać się z ustawą, czy nie. 
Podstawowym zadaniem każdego przewodniczącego 
jest prowadzenie posiedzenia zgodnie z Regulaminem 
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komisji. Nie były. Jeśli… Chciałbym też zwrócić uwagę 
jeszcze na jedną kwestię. Proszę państwa, może być tak, 
że państwo słyszeli, ja nie słyszałem. Wiecie państwo 
dlaczego. Kto był na posiedzeniu komisji, to wie. No, 
z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. Był taki krzyk 
z zewnątrz, że po prostu nie dało się wszystkiego dobrze 
usłyszeć.

(Głos z sali: Teraz też nie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

oczywiście tutaj też słyszymy te głosy za ścianą, tu 
są okna i pewnie jakbyśmy okno uchylili…

(Senator Robert Mamątow: Ale są zamknięte.)
…tobyśmy też słyszeli głosy obserwujących i słu-

chających nas naszych rodaków.
Panie Senatorze, czy miał pan… czy pan zapoznał 

się z treścią tej ustawy, jako przewodniczący komisji? 
I jakie argumenty pana przekonały, żeby odrzucić 
poprawki legislacyjne przygotowane przez Biuro 
Legislacyjne? Poprawki drobne, ale które w sposób 
istotny mogły tę ustawę poprawiać.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, w związku z tym, 

że wczoraj tylko kilkanaście osób uczestniczyło bez-
pośrednio w posiedzeniu komisji, nie wszyscy mieli 
okazję wysłuchać wszystkich wystąpień. Ja bym prosił 
o przytoczenie wystąpienia rzecznika praw obywatel-
skich, bardzo znamienitego wystąpienia, dotyczącego 
ważnych kwestii, które zostały poruszone. Gdyby pan 
senator te elementy, które zostały wymienione przez 
pana rzecznika, przytoczył całej Izbie… Dziękuję bar-
dzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
I pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja panu przede wszystkim dzię-

kuję za szczerość w uzasadnieniu tego szczególnego 
przypadku. Tak jak pan wczoraj powiedział, było po-

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku, otrzymaliśmy opi-
nię od Sądu Najwyższego. I tu cytat z tej opinii: „Sąd 
Najwyższy sporządzając niniejszą opinię korzysta z jesz-
cze istniejącej – na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym – możliwości 
zaopiniowania przedłożonego projektu. W przypadku 
wejścia w życie proponowanych zmian możliwości ta-
kiej Sąd Najwyższy zostanie pozbawiony. Ewentualne 
przyszłe zmiany dotyczące funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości nie będą zatem podlegały konsultacjom 
ze środowiskiem sędziów Sądu Najwyższego”.

Panie Senatorze Sprawozdawco, zwracam się do pana, 
do pana marszałka i do wszystkich senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości: dlaczego, skąd taki pomysł, żeby po-
zbawić Sejm i Senat możliwości opiniowania przez Sąd 
Najwyższy? Proszę to wytłumaczyć. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan… Były 2 pytania?
(Senator Robert Mamątow: Tak. Jeszcze jedno.)
Jeszcze jedno.
Pan senator Sługocki, bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, 3 krótkie pytania. Po pierwsze, 

mówicie państwo – i w tej ustawie także się o tym 
mówi – że wprowadzana, procedowana ustawa rów-
noważy władze pomiędzy sobą. Ale w proponowanej, 
przedłożonej ustawie czytamy m.in., że minister spra-
wiedliwości, będący jednocześnie – co trzeba z całą 
mocą podkreślić – prokuratorem generalnym, zyskuje 
wpływ na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym. 
Czy to jest jeden z przykładów równoważenia władz?

Po drugie, Panie Senatorze, z procedowanej usta-
wy wynika, że sędziowie utracą gwarancję nieusu-
walności. Proszę zwrócić uwagę, Panie Senatorze, na 
art. 179 konstytucji, w którym jest mowa o tym, że 
sędziowie są wybierani na czas nieoznaczony. Czy 
nie jest to, pańskim zdaniem, łamaniem tego przepisu 
konstytucji, art. 179? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
No, proszę państwa, muszę państwa zaskoczyć. Te 

tematy, odnośnie do których wszyscy zadawaliście pyta-
nia, nie były tak szczegółowo omawiane na posiedzeniu 
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(senator P. Florek) Ale nie padło pana nazwisko, tak że ja nie będę 
udzielał panu głosu.

(Poruszenie na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Sprostowanie.)
Słucham?
(Senator Mieczysław Augustyn: Sprostowanie co 

do tego…)
Czyjej wypowiedzi?
(Senator Mieczysław Augustyn: Pana przewod-

niczącego.)
(Rozmowy na sali)
Ale to jest pytanie, nie będziemy teraz… Nie bę-

dziemy teraz… Możemy w debacie, ale…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja w trybie spro-

stowania co do faktów, a nie wypowiedzi.)
Dobrze, ja udzielam panu głosu, ale wyjątkowo.
No, proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

ja… Bo sprawozdawca mija się z prawdą… Muszę 
wziąć…)

No nie, proszę z miejsca, no, Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chwileczkę…)
(Głos z sali: Karty nie ma.)
(Senator Jan Rulewski: Może relanium?)
Komu?
(Senator Jan Rulewski: Tym, którzy się denerwują.)
Nie, ja jestem spokojny.
Panie Senatorze, nie możemy prowadzić konwer-

sacji. Nie możemy prowadzić konwersacji.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Relanium, relanium 

potrzebne, Panie…)
Proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, nie byłem i nie jestem członkiem 
komisji, nie byłem na jej posiedzeniu, ale w komenta-
rzach czytałem, że pan rzecznik praw obywatelskich 
przedstawiał swoją opinię. Było pytanie o tę opinię, 
a pan przewodniczący mówi, że to nie było przed-
miotem obrad.

(Senator Piotr Zientarski: Jak to nie było przed-
miotem obrad?)

(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest… 
Dobrze, to nie jest…)

To jest nieprawda, więc…

Marszałek Stanisław Karczewski:

To nie jest sprostowanie. Ja odbieram panu głos, 
Panie Senatorze.

Pan senator…
(Senator Robert Mamątow: To ja…)
Pan senator…

lecenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. 
W związku z tym mamy pełną świadomość i wiedzę.

W opinii Biura Legislacyjnego było wiele, wiele 
uwag. My złożyliśmy 145 poprawek, z których ja sam 
złożyłem kilkanaście czy kilkadziesiąt. Przyjęliście 
państwo ustawę bez poprawek. 

Chciałbym zapytać pana, Panie Senatorze, 
czy głosując za odrzuceniem naszych poprawek, 
głosował pan świadomie, czy też na polecenie? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie było tego na po-

siedzeniu.)

Senator Robert Mamątow:

Nie było to tematem posiedzenia.
(Senator Jan Dobrzyński: Brawo, brawo, Panie 

Senatorze.)
(Rozmowy na sali)
Na wszystkie 3 pytania tak właśnie muszę odpo-

wiedzieć. No bo… 
(Senator Jan Dobrzyński: Nie byłeś?)
…proszę państwa, kto był, to wie, że państwo 

na temat ustawy prawie wcale, nic nie mówiliście, 
tylko mieliście swoje wystąpienia przeciwko tej 
ustawie.

(Senator Piotr Zientarski: Jak nie?)
Ja to rozumiem, no, taka jest nasza rola, że tak 

musimy działać. Tylko nie żądajcie ode mnie jako 
sprawozdawcy, żebym mówił o tym, co nie dotyczyło 
tej ustawy i czego nie było na posiedzeniu…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale poprawki i rzecz-
nik…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, proszę państwa, nie prowadzimy debaty, 

dyskusji, konwersacji, tylko zadajemy pytania i jest 
odpowiedź. I szanujemy się wzajemnie. Bo ja nie 
wiem, kto pisze niektóre pytania, czy senator zadaje 
je w swoim imieniu, czy nie w swoim. Ja nie wiem 
tego…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja w swoim imieniu 
zawsze zadaję pytania.)

Ale ja nie pytałem, tylko mówię, że mam pewne 
wątpliwości, no ale to moje…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale poprawki były.)
(Senator Mieczysław Augustyn: W trybie spro-

stowania.)
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Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek, ja nawiążę do zadanego już py-
tania pana senatora Rulewskiego.

Ustawa dotyczy Sadu Najwyższego, przerwania 
kadencji konstytucyjnej pani pierwszej prezes Sądu 
Najwyższego i skierowania sędziów w stan spoczyn-
ku. Konieczne jest… Niewyobrażalne jest to, ażeby 
nie uczestniczyła właśnie w tym rozpatrywaniu pani 
pierwsza prezes Sądu Najwyższego. 

Pytam więc: dlaczego dzisiaj informuje pan błęd-
nie Wysoką Izbę, że pani pierwsza prezes wyszła, 
a pan nie wie, z jakiego powodu, podczas gdy wczoraj 
na posiedzeniu komisji poinformował pan, że pani 
prezes ma planowany w Sejmie punkt dotyczący 
złożenia sprawozdania i informacji o działalności 
Sądu Najwyższego? I pytam w takim razie: dlacze-
go wyznaczył pan posiedzenie w czasie, kiedy było 
planowane wystąpienie pani prezes w Sejmie, i w ten 
sposób uniemożliwił pan wystąpienie pani pierw-
szej prezes w Senacie, na posiedzeniu Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Robert Mamątow:

Mógłbym odpowiedzieć tak jak poprzednio, ale 
odpowiem panu, Panie Senatorze…

(Senator Piotr Zientarski: Dwa pytania zadałem.)
…bo… Z całym szacunkiem, ale wprowadza pan 

nieprawdę, półprawdę. Proszę pana…
(Senator Piotr Zientarski: Nie skłamałem.)
…powiedziałem wyraźnie to, co wczoraj powie-

działem. Dzisiaj tutaj słyszę rano od pana senatora 
Pocieja, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego 
też zasłabła i… Ja nie wiem, czy ona może poszła na 
posiedzenie… Ja tylko to, co słyszę…

(Senator Piotr Zientarski: Ale powiedział pan 
wczoraj na posiedzeniu komisji…)

Ale to nie ma znaczenia. Dzisiaj…
(Senator Piotr Zientarski: Powiedział pan wczoraj 

na posiedzeniu komisji…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Proszę 

o ciszę!)
(Senator Piotr Zientarski: No, wczoraj pan powie-

dział na posiedzeniu komisji.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę o ciszę!)
(Senator Piotr Zientarski: Pani Marszałek, no… 

Czy powiedział pan wczoraj na posiedzeniu komisji, 
że ma ona punkt w Sejmie, czy nie?)

Senator Robert Mamątow:

Panie Marszałku, przepraszam, ja tylko uzupełnię.
Pan rzecznik praw obywatelskich jest. Jeśli pan 

marszałek go dopuści do głosu, to powtórzy jeszcze 
to…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, no właśnie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę nie mó-

wić, że tego nie było na posiedzeniu komisji, bo to 
nieprawda.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Wcisła zadaje pytanie.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Ja się zapisywałem.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wszyscy są 

zapisani, będą mogli zadać pytanie.)
(Senator Piotr Zientarski: Dobrze.)
Panie Senatorze, czy pracom komisji towarzyszyła 

refleksja nad skutkami równie brutalnego jak obecnie 
i tragicznego wejścia polityki w sferę wymiaru spra-
wiedliwości w latach 2006–2007? Notabene to było 
takie samo personalne wejście, które zaowocowało 
m.in. zatrzymaniem transplantacji w Polsce i śmiercią 
wielu chorych ludzi oraz samobójstwem pani posłanki 
Barbary Blidy.

(Senator Jan Dobrzyński: A było to na posiedzeniu 
komisji?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ustawa to projekt poselski. Jak 

pisany? No, to już pomijam. 
Ale chciałbym zapytać, czy na sali jest obecny po-

seł sprawozdawca tego projektu. Nie znam wszystkich 
posłów, ale wydaje mi się, że nie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma, na pewno.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę o ciszę.
Już pan skończył? Tak, Panie Senatorze? Dziękuję.
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.
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(senator R. Mamątow) (Senator Piotr Zientarski: Ale pani prezes chciała 
być…)

Bo gdyby było tak…
(Senator Piotr Zientarski: …na całym posiedzeniu 

komisji.)
Proszę mi nie przeszkadzać.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Bo gdyby tak było, jak ja mówię, to pani prezes by 

głos zabrała. Pan rzecznik praw obywatelskich mógł 
zostać i zabrał głos. I dlatego nie może tu być do mnie 
żadnej… A tym bardziej… Nie, jeszcze raz powtórzę: 
po prostu ja sobie tego nie życzę, bo ja panią prezes 
bardzo szanuję. Koniec. (Oklaski)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja przepraszam, ad 

vocem, Pani Marszałek)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Jerzy Wcisła: Pani Marszałek, nie było 

odpowiedzi na moje pytanie.)
(Senator Piotr Zientarski: Przecież tu nie chodzi 

o szacunek czy brak szacunku. Ja nie zarzucam panu 
braku szacunku…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
proszę odpowiedzieć na pytania pozostałych panów 
senatorów. Bardzo proszę.

Mam… Przepraszam, jakby pan Wcisła mógł po-
wtórzyć, bo nie zanotowałem…

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz. Jeszcze 
raz.)

Senator Jerzy Wcisła:
Powtórzę. Panie Senatorze, pytałem, czy pracom 

komisji towarzyszyła refleksja… Człowiek jest taką 
istotą, która buduje cywilizację na refleksji. Tak więc 
czy posiedzeniu komisji towarzyszyła refleksja doty-
cząca lat 2006–2007, kiedy wejście polityki w wymiar 
sprawiedliwości zaskutkowało tak tragicznymi wyda-
rzeniami jak zatrzymanie transplantacji w Polsce na 
wiele lat czy samobójstwo posłanki Blidy?

Senator Robert Mamątow:
Niestety, nie było to tematem posiedzenia komisji.
(Senator Jerzy Wcisła: No szkoda…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
(Senator Tomasz Grodzki: Jeszcze odpowiedź na 

moje pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Jeszcze pytanie sena-

tora Grodzkiego, tak? Bardzo proszę.)
Tak samo, nie było to, Panie Senatorze, tematem…
(Senator Tomasz Grodzki: Pytanie było, Panie 

Senatorze, czy jest poseł sprawozdawca.)
A, nie, nie.
(Głos z sali: Tego nie było na posiedzeniu komisji.)
To widać.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze! 
Panie Senatorze!)

(Senator Piotr Zientarski: Nie powiedział pan?)
A, to po co pan zgłaszał wniosek o odrzucenie 

ustawy i o przerwy? No, przecież to nie ja składałem 
te wnioski. Gdyby wszystko się odbyło tak jak…

(Senator Piotr Zientarski: O przerwę wnosiłem po 
to, żeby pani prezes…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie! Panowie!)
(Senator Piotr Zientarski: …mogła uczestniczyć 

w posiedzeniu komisji. Po to składałem ten wniosek.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, bardzo pro-

szę o ciszę. Panie Senatorze, pozwólmy odpowiedzieć 
na pytanie panu senatorowi.)

(Senator Piotr Zientarski: To jest nieprawda…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie Senatorze, 

zarzuca pan kłamstwo panu senatorowi sprawozdaw-
cy?)

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytam. No bo są dwie 
wersje…)

(Wicemarszałek Maria Koc: No to pan senator… 
Ale, Panie Senatorze…)

(Senator Piotr Zientarski: Są dwie wersje, jedna 
jest prawdziwa.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
pan senator sprawozdawca odpowiada na pytanie 
i mam nadzieję, że odpowie satysfakcjonująco dla 
pana.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo. Proszę 

nie przerywać panu senatorowi sprawozdawcy. Proszę 
bardzo.)

Chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że 
gdyby posiedzenie komisji odbyło się tak, jak się 
zawsze odbywa – czyli rozpoczynamy i prowadzi-
my dyskusję na punktem – to pani prezes, pierwsza 
prezes Sądu Najwyższego bez problemu by zabrała 
głos. Ale destrukcja, z jaką zaczęło się posiedzenie, 
przedłużyła to przynajmniej o godzinę. I po godzi-
nie państwo zgłosiliście wniosek o przerwę. Ja tę 
przerwę zarządziłem. I tylko dlatego… I jeszcze raz 
powtarzam, Panie Senatorze… Bo to mnie boli. Bo 
ja panią prezes, pierwszą prezes Sądu Najwyższego 
bardzo szanuję. I proszę mi takich rzeczy nie mó-
wić, bo – jeszcze raz podkreślam – nigdy bym so-
bie na to nie pozwolił, z szacunku do niej. Bardzo 
proszę mi takich rzeczy nie zarzucać. Wyszło to 
tylko i wyłącznie z państwa winy, dlatego żeście 
na początku wprowadzili destrukcję, później była 
przerwa… Dlatego pani prezes nie odpowiedziała. 
Tyle. A gdzie poszła i gdzie… Niech pan mnie nie 
ciągnie za język, bo… Naprawdę to nie ma więk-
szego znaczenia.
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tacji – argument co do niezgodności proponowanych 
przepisów z art. 6 europejskiej konwencji o ochronie 
praw człowieka, przede wszystkim w zakresie, w ja-
kim sędziowie Sądu Najwyższego nie mają możliwo-
ści zakwestionowania wygaśnięcia mandatów przed 
organem sądowym? Czy te kwestie były poruszane, 
przez kogo i jakiej używano argumentacji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, oddaję głos panu senatorowi 

sprawozdawcy.

Senator Robert Mamątow:
Odpowiadam panu senatorowi Augustynowi: 

Panie Senatorze, nie przypominam sobie, żebyśmy 
na ten temat rozmawiali, żeby ktoś…

(Senator Mieczysław Augustyn: Rzecznik praw 
obywatelskich o tym nie mówił?)

Ja nie pamiętam, żeby… Jeśli pominąłem, jeśli 
pan rzecznik do tego nawiązywał, to powie w swoim 
wystąpieniu. Ja tego nie pamiętam.

Jeszcze raz powtórzę, proszę państwa: no, nie 
wszystko dało się słyszeć. Ja prosiłem przecież pana 
senatora Klicha, żeby zamknął okna, nie zamykał. 
I dlatego ta wiedza dzisiaj może być trochę nie do 
końca pełna.

(Wicemarszałek Maria Koc: A pozostałe pytania?)
Pozostałe tematy nie były poruszane na posiedze-

niu komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator Grażyna…
(Senator Bogdan Klich: Jeszcze sprostowanie, 

dobrze?)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Sprostowanie, ponieważ zostałem obwiniony przez 

senatora sprawozdawcę. Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej nie jest od zamykania okien. To chciałbym 
przypomnieć panu senatorowi sprawozdawcy.

(Głos z sali: A od otwierania?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator Grażyna Sztark. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, chciałabym przypomnieć, że 

ja pytałam o tych pracowników cywilnych Sądu 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Poślednik. 

Bardzo proszę.
Czy jest pan senator?

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie: 

czy podczas obrad była poruszana sprawa wpływu 
zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym na… jej zgod-
ności z prawem europejskim i tego, czy nie grozi nam 
uruchomienie kolejnego etapu procedury ochrony 
praworządności w Polsce? Czy ten problem był poru-
szany podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Jeśli dobrze pamiętam, 
to nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chwileczkę.
(Senator Robert Mamątow: Przepraszam.)
Teraz pan senator Kilian. Bardzo proszę.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, ja mam krótkie pytanie. 
W których przepisach procedowanej ustawy mówi 

się wprost o efektywności pracy sądu? Bo senator 
Pociej, sprawozdawca mniejszości komisji, wskazał 
na 2 elementy: żeby rozstrzygnięcia były szybsze, 
trzeba zwiększyć liczbę sędziów i zwiększyć ich wy-
nagrodzenia. Czy w tej ustawie pan może wskazać 
przepisy, które tę efektywność poprawią? Dziękuję.

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

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
2 pytania. Pierwsze. Zawsze w Senacie bardzo 

skrupulatnie przyglądamy się temu, co dotyczy zgod-
ności z prawem Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, 
którzy z dyskutantów i jakie argumenty przytaczali 
na posiedzeniu komisji odnośnie do zgodności tego 
projektu z art. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

I drugie. Czy na posiedzeniu komisji podnoszono 
– a jeżeli tak, to kto to robił i jakiej używał argumen-
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(senator G. Sztark) Sądu Najwyższego należy dokonywanie wyboru 3 
kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa sądu. 
A zatem moje pytanie – przepraszam, być może nie 
było to przedmiotem obrad – do…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zapewne.)
…pana jako sprawozdawcy jest takie: o co tu cho-

dzi?
I na koniec chcę jeszcze wyrazić uznanie panu 

senatorowi za ten szacunek, który pan okazuje pani 
prezes. Rozumiem, że głosując za tą ustawą, z rów-
nym szacunkiem wyrzuci ją pan z Sądu Najwyższego. 
Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Ale z szacunkiem.)
Z szacunkiem, jak najbardziej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Robert Mamątow:
Mam serdeczną prośbę do państwa senatorów, 

żeby szczegółowe pytania przekierować do pana 
ministra. Bo musiałbym znów odpowiedzieć, że to 
nie było przedmiotem debaty na posiedzeniu. Jeszcze 
raz powtórzę…

(Senator Piotr Zientarski: To było przedmiotem 
debaty…)

Nie, nie było to przedmiotem debaty na posiedze-
niu. No niestety.

(Senator Piotr Zientarski: Nie skrócenie, tylko 
przedłużenie. Było to przedmiotem debaty.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: To było przedmiotem 

debaty.)

Senator Marek Borowski:
Coś tylko dodam, jeśli wolno. Widzi pan, Panie 

Przewodniczący, gdyby pracowano w normalnym try-
bie, to wszyscy by to zauważyli i byłoby to przedmio-
tem posiedzenia, a przy pracy w takim trybie nie było.

Senator Robert Mamątow:
Zgadzam się z panem.
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Ale jakby panu otworzyli wszystkie okna i puścili 

muzykę na cały głos, zobaczyłby pan, czy można tak 
pracować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy ma pan coś 

jeszcze do dodania?

Najwyższego. Przypomnę, że jest ich 327 i oni tracą 
prawo do sądu pracy po utracie pracy. Już w przy-
padku izby celnej jest tak, że ludzie, związkowcy 
i kobiety w ciąży, nie mają prawa do tego. Ale prze-
chodzę do pytania.

Panie Senatorze, w jaki sposób – czy wczoraj kto-
kolwiek mógł to wyjaśnić – usprawnić pracę Sądu 
Najwyższego, podnieść efektywność, skoro dotych-
czas było 83 sędziów Sądu Najwyższego, a obec-
nie będzie 44 orzeczników i 12 sędziów w Izbie 
Dyscyplinarnej? W jaki sposób ma to poprawić pra-
cę Sądu Najwyższego, tego bardzo ważnego sądu? 
Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Bardzo ważne…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Nie ma.)
(Głos z sali: Jest.)
Nie ma pana senatora?
(Senator Piotr Zientarski: Jestem, jestem.)
Jest pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski
Panie Senatorze Sprawozdawco, mówiłem pod-

czas posiedzenia komisji, że ta ustawa w uzasadnie-
niu w sposób nieprawdziwy pokazuje, że ma nastą-
pić rzekome przyspieszenie postępowań w Sądzie 
Najwyższym. 

Pytam: gdzie jest chociaż jeden przepis, który 
pozwoli na przyspieszenie postępowań w Sądzie 
Najwyższym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wprawdzie po odpowiedziach pana senatora 

Mamątowa ja już straciłem orientację, co było przed-
miotem obrad komisji, niemniej jednak naiwnie za-
dam pytanie. Mianowicie art. 12 §2 tej ustawy mówi: 
„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej 5 kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego spośród sędziów Sądu Najwyższego”. 
Natomiast art. 18… już do niego dobiegam… mówi, 
że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
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(wicemarszałek M. Koc) (Głos z sali: Co jest stolicą Polski?)
Po pierwsze, proszę mi powiedzieć, czy senato-

rowie Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzenia 
komisji zadawali jakiekolwiek pytania? Jeśli tak, to 
proszę chociaż jedno przytoczyć.

Drugie pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć, nad 
czym w ogóle obradowaliście podczas tego posiedze-
nia komisji? Bo powstaje tutaj takie wrażenie, o jakim 
pan senator Borowski mówił.

I po trzecie, pytanie związane z tym wszystkim, co 
jest, bo to będzie mi potrzebne do debaty. Opinia pana 
senatora: kto jest winny tego napięcia, tej sytuacji, 
która jest w związku z tą ustawą i wszystkimi usta-
wami związanymi z sądami? Kto jest winny według 
opinii pana senatora?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Jak to kto? Wiadomo…)
I senator…
(Głos z sali: Proszę nie podpowiadać.)
(Głos z sali: Wyżyny inteligencji.)
Proszę o ciszę.
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję za szacunek dla mnie, ale myślę, że takim 

szacunkiem darzy pan też senatora Kleinę, który za-
dał pytanie, na które nie udzielił pan odpowiedzi: dla-
czego zerwał pan z tradycją uwzględniania propozycji 
poprawek działu legislacyjnego? Zwłaszcza że sądy 
będą decydować o losach obywatela, o dożywociu, 
o milionach zwrotów, o sprawach stosunku pracy.

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

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze Rulewski, propozycje poprawek 

Biura Legislacyjnego są przecież zgłoszone. Pan oso-
biście je przejął. No i jak pan może powiedzieć, że…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie przejmowałem.)
…ja… że ja… 
(Głos z sali: To senator Zientarski.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale są odrzucone.)
No, czy pan, czy pan senator Czarnobaj.
…Że ja zabroniłem… Przepraszam, pan Pociej.
…Że ja nie dopuściłem… No przecież poprawki 

są przejęte. Tak nie można, Panie Senatorze.

(Senator Robert Mamątow: Nie, dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Kilka razy pan senator mówił, że nie można było 

pracować, bo było głośno. Panie Senatorze, dlaczego 
nie zarządził pan zmiany sali, przerwy czy nawet 
zmiany budynku? Przecież w godzinach nocnych jest 
dużo wolnych tych pomieszczeń. To po pierwsze.

(Senator Jan Dobrzyński: Czas, czas.)
Pan nie jest marszałkiem i chyba długo nie będzie. 

Niech pan siedzi spokojnie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
I niech pan nie będzie taki nerwowy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

Panie Senatorze… Panie Senatorze, proszę…)
Przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę zadawać py-

tania.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, kilka razy pan 

mówił, że były opinie do tej ustawy. Proszę wymienić, 
jakie opinie są dołączone do tej ustawy, i chciałbym 
poznać ich treści, bo ani razu to tutaj nie padło.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

no, żeby nie było tak, że tylko usłyszymy, że nie było 
to przedmiotem obrad komisji, zadam 3 łatwe pytania. 
Mam nadzieję, że pan senator odpowie, bo żeby takie 
wrażenie było, że…

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

Pani Marszałek, no proszę mnie nie poprawiać.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 

jest minuta na zadanie pytania. Bardzo proszę.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie minęła 

minuta.)
No, ja wiem, że jest minuta. No co, Pani 

Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Bardzo proszę… No i już pół minuty mi uciekło.
(Głos z sali: Więcej kultury!)
(Wicemarszałek Maria Koc: No tak, już uciekło.)
(Głos z sali: Mierzymy panu czas.)
Panie Senatorze, 3 krótkie pytania, żebym w tych 

30 sekundach się zmieścił.
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(senator R. Mamątow) I drugie pytanie. Co było przedmiotem obrad ko-
misji? Jakby pan mógł 2 słowa powiedzieć, co w ogóle 
było przedmiotem obrad komisji.

I trzecie pytanie. Kogo pan uważa za winnego 
tej napiętej sytuacji, która wytworzyła się w Polsce, 
w Sejmie, w Senacie, jeśli chodzi o prace nad usta-
wami dotyczącymi sądów w Polsce?

(Senator Wiesław Dobkowski: Opozycja.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ma pan coś do dodania, Panie Przewodniczący?

Senator Robert Mamątow:
Już odpowiadam.
Panie Senatorze, rozpatrywaliśmy ustawę o Sądzie 

Najwyższym.
(Głos z sali: O!)
A jeśli chodzi o opinie z zewnątrz… No, komisja 

takimi rzeczami się nie zajmowała.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam króciut-

kie pytania.
Ustawa zmniejsza liczebność Sądu Najwyższego 

o połowę, a jednocześnie cały czas słyszę taką retory-
kę państwa, którzy uzasadniacie, że ustawa usprawni 
działanie sądu. W tej sytuacji w cuda to ja nie wierzę.

Drugie pytanie. Dlaczego ta ustawa nie przeszła 
konsultacji szczególnie ze środowiskami sędziow-
skimi?

I trzecie. Panie Senatorze Sprawozdawco, co dalej 
będzie się działo z pracownikami Sądu Najwyższego? 
Jest ich ogromna liczba, ok. 400. Ta ustawa przecież 
ich de facto zwalnia. Bardzo dziękuję i proszę o od-
powiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Poślednik, proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Słyszymy zewsząd, że jednak będzie problem na are-

nie międzynarodowej, szczególnie jeżeli chodzi o opinię 
Komisji Europejskiej w zakresie zgodności tej ustawy 

(Senator Piotr Zientarski: Ale odrzucone.)
(Głos z sali: Przez kogo?)
(Senator Piotr Zientarski: No, przez PiS.)
Pytanie od pana Dowhana. Ja poddawałem kil-

ka razy pod głosowanie wniosek o przerwanie, o… 
Przecież ja nie mogę tak sam tego zarządzić. Przyszło 
tylu senatorów spoza komisji, z komisji, obraduje ko-
misja, jest głosowanie, senatorowie chcą debatować. 
No to ja nie mogę tego przerywać i nie mogę zmie-
niać sali.

(Głos z sali: Może pan – dla komfortu obrad.)
(Senator Robert Dowhan: A opinie, Panie 

Senatorze Sprawozdawco?)
Opinie są na stronie internetowej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pytania pozostałych panów senato-
rów? Czy jeszcze ma pan coś do dodania, Panie 
Przewodniczący?

(Senator Robert Mamątow: Nie, nie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
Tak, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, czy ja mógłbym prosić pana sena-
tora o odpowiedź na moje 3 pytania? Może być taka, 
że „nie udzielę odpowiedzi”, ale prosiłbym, żeby pan 
senator odpowiedział na moje 3 pytania.

Senator Robert Mamątow:
Bardzo proszę.
Nie było to tematem posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, prze-

praszam, ja chciałbym… Mogę?)
Tak, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, ja jeszcze raz pytam. Ja wiem, że 

nie było to przedmiotem obrad komisji, ale ja pytałem 
o takie sprawy.

Czy – przypomnę, jeśli pani marszałek pozwoli 
– ktokolwiek z senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
zadawał takie pytania? Jeżeli to nie było przedmiotem 
obrad komisji – dobra, przyjmuję.
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(senator M. Poślednik) Chodziło o pytania senatorów. Nie przypominam 
sobie, żeby któryś z senatorów zadawał pytanie… 
Tylko komu? Bo pan nie powiedział, komu mieliby 
te pytania zadawać.

(Senator Robert Dowhan: Komukolwiek.)
To zdawali. Senatorowie kierowali pytania do 

mnie.
(Senator Robert Dowhan: Prawo i Sprawiedliwość 

było przygotowane, nie miało żadnych zastrzeżeń.)
Senatorowie zadawali mi pytania. Tyle mogę panu 

odpowiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Artur Warzocha, proszę bardzo.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam następującą prośbę. 

Ponieważ pojawia się co jakiś czas pytanie, które do-
tyczy tego, co było podczas wczorajszego posiedzenia 
komisji słychać, a czego nie było słychać, chciałbym, 
żeby pan powiedział – potwierdził bądź zaprzeczył – 
czy prawdą jest, że podczas wczorajszego posiedzenia 
komisji, kiedy tłum zaczął skandować, najpierw sena-
tor Rulewski otworzył jedno okno, potem inni sena-
torowie Platformy Obywatelskiej otworzyli wszystkie 
okna, które są w sali nr 217, i wtedy już rzeczywiście 
nic nie było słychać. Głos zabrał rzecznik praw oby-
watelskich, pan Adam Bodnar, i nawet on narzekał, 
że w takich warunkach nie może sformułować wy-
powiedzi. Zresztą w ten sam sposób wypowiadali się 
również inni mówcy, przedstawiciele stowarzyszeń…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie, 
Panie Senatorze.)

…przedstawiciel ministerstwa, pan minister. 
I wtedy, kiedy pani senator Orzechowska i pan senator 
Hamerski zamykali te okna, senatorowie Platformy na 
powrót je otwierali i stali przy tych oknach, pilnując, 
żeby już do czegoś takiego nie dochodziło.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 
Senatorze…)

Momencik. Już kończę, Pani Marszałek.
Czy prawdą jest również to, że wtedy, kiedy pan 

prosił o to, żeby zamknąć okna, ponieważ nie było 
dobrze słychać i nie można się było skoncentrować 
podczas wystąpień naszych gości, przedstawicieli 
różnych instytucji i resortów, senatorowie Platformy 
Obywatelskiej gromko odpowiedzieli, że oni wszyst-
ko słyszą? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.

z prawem europejskim. Wspomniał pan senator, że ten 
temat nie był w ogóle przedmiotem dyskusji. 

W związku z tym mam pytanie: czy pan jako 
sprawozdawca ma w tej sprawie swój pogląd? Czy 
rzeczywiście będą jakieś konsekwencje na arenie 
międzynarodowej związane z przyjęciem tej usta-
wy? Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Dziękuję…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Pani Marszałek, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

mam pytanie, które już poniekąd było zadawane, ale 
nie odpowiedział pan na nie. Aż nie chce mi się wie-
rzyć. Czy prawdą jest, że żaden z senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości uczestniczących we wczorajszym, 
a właściwie dzisiejszym, nocnym posiedzeniu komisji 
nie zadał ani jednego pytania?

Wicemarszałek Maria Koc:
To wszystko?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze Komarnicki, opinie były. Była 

opinia Sądu Najwyższego, była opinia Krajowej 
Rady Sądownictwa, była opinia Naczelnej Rady 
Adwokackiej. Te opinie były, tak że nie można po-
wiedzieć, że nie było to konsultowane. Już na po-
czątku powiedziałem, że były to oczywiście opinie 
negatywne. Nic więcej nie mogę dodać. A jeśli chodzi 
o szczegółowe pytania, proszę o przekierowanie ich 
do pana ministra.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-
kuję.)

(Wicemarszałek Maria Koc: To wszystko, Panie 
Przewodniczący?)

(Senator Robert Dowhan: Ja jeszcze pytałem…)
Mógłby pan powtórzyć, Panie Senatorze?
(Senator Robert Dowhan: Tak, mogę powtórzyć.)
Aha, już wiem. Przepraszam.
(Senator Robert Dowhan: Tak?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytania senatorów 

z Prawa i Sprawiedliwości.)
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(wicemarszałek M. Koc) – zwalniał, bo tak mu się podoba, kobiety w ciąży… 
Będę pierwszym, który przyjdzie w obronie tych lu-
dzi. Tyle mogę powiedzieć.

(Senator Jerzy Wcisła: To zapraszam pana na spo-
tkanie, bo w Służbie Celnej…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Wcisła: …zwolniono kobiety w cią-

ży.)
Bardzo dziękuję.
(Senator Robert Mamątow: Ale rozmawiamy 

o Sądzie Najwyższym.)
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Panowie… Panowie! Bardzo proszę o ciszę.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, jak wiadomo, powoływana 

jest Izba Dyscyplinarna. Proszę powiedzieć, czy 
poruszaliście państwo kwestię tego, że w związku 
z nowymi przepisami będzie można pociągnąć do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy 
np. nie zastosowali wprost konstytucji w przypad-
ku wątpliwości co do tego, czy uchwały Trybunału 
Konstytucyjnego są podejmowane legalnie. Czy wte-
dy ci sędziowie, którzy – do tej pory 1 tylko… – tak 
jak ten 1 sędzia, nie będą podejmować tego rodzaju 
uchwał, będą pociągani do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej? Czy ta kwestia była poruszana? Bo, Panie 
Senatorze, mówił pan o tych opiniach, które były. 
Właśnie te kwestie poruszane są w opiniach. Proszę 
powiedzieć, czy były podnoszone też na posiedzeniu 
komisji. O ile oczywiście pan słyszał, bo…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Przewodniczący, jest mi nie-

zmiernie przykro, że pan prof. Seweryński… Mam 
nadzieję, że będzie zdrowy lada moment. 

Czy pan spróbowałby mi odpowiedzieć na pewne 
pytanie, mimo że pan nie jest prawnikiem, bo – jak 
się wydaje – logika tego jest taka, że nie trzeba być 
prawnikiem, ale… Proszę bardzo. Jest w projekcie 
taki tekst, że zagwarantowanie sprawiedliwości wy-
roków sądowych projektodawca uzasadnia tym, że 
„w krajowym systemie prawnym funkcjonuje wiele 

Panie Przewodniczący, bardzo proszę.
A nie, przepraszam.
Pan senator Jerzy Wcisła, proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, mam pytania o art. 90 §2 pro-

jektu. Bo ten paragraf tak naprawdę pozwala na 
zwolnienie ludzi, którzy nie są sędziami, tylko są 
pracownikami Sądu Najwyższego. Czy zastosowanie 
tego paragrafu będzie uwzględniało postanowienia 
kodeksu pracy? Czy nie będzie tak, jak np. w Służbie 
Celnej, że automatycznie ustawowe rozwiązanie umo-
wy o pracę czy stosunku służbowego spowoduje, że 
pracę stracą nawet kobiety w ciąży?

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, art. 5 jasno określa właściwo-

ści Izby Dyscyplinarnej: osądzi, wyrzuci z zawodu, 
wymieni sędziów. Można domyślać się zadań Izby 
Prawa Publicznego, np. dotyczących kwestii waż-
ności wyborów. Ale czy mógłby pan wyjaśnić albo 
przypomnieć, co kryje się pod pojęciem „Izba Prawa 
Prywatnego”? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący, proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Odpowiadając panu senatorowi Warzosze… Panie 

Senatorze, ten hałas nie uniemożliwiał pracy komisji, 
ale bardzo ją utrudniał. Niemniej wszyscy panowie 
senatorowie chcieli dalej debatować i dlatego myśmy 
debatowali w takich warunkach. A to, że ludzie na 
zewnątrz się buntują… Takie mają prawo i na to nic 
nie… Tak powinno być.

(Głos z sali: Demokracja.)
Demokracja, dokładnie.
A jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie senatora 

Wcisły, to powiem tak: to nie było tematem posie-
dzenia. Tak samo w przypadku pytania pana Florka. 
Ale powiem panu jako osoba, która mocno związana 
była kiedyś z ruchem Solidarności, że ja dzisiaj sobie 
nie wyobrażam, żeby minister – jakikolwiek by był 
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(senator J. Fedorowicz) Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Bardzo dziękuję.
Pan senator…
(Senator Adam Gawęda: W trybie sprostowania.)
W trybie sprostowania.
(Senator Artur Warzocha: W trybie sprostowania.)
Dobrze. Pan… Zauważyłam wcześniej pana se-

natora Warzochę.
Proszę bardzo. Tylko bardzo krótko.

Senator Artur Warzocha:
Tak jest.
W trybie sprostowania wypowiedzi pana senatora 

Rulewskiego.
Panie Senatorze, ja nie jestem członkiem Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, więc nie 
głosowałem. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, a pan w jakim trybie, Panie Senatorze?

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek, w trybie sprostowania. Pan sena-

tor Fedorowicz użył mojego nazwiska…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Ja nie chciałbym wchodzić w polemikę. Jeszcze 

raz apeluję, Panie Senatorze. Mnie jest doskonale zna-
na definicja kuriozum. Nie musi pan senator ciągle 
przywoływać bardzo znanej i oczywistej definicji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panowie, 
Panowie. Tak.)

To raz. A dwa: dyskutujemy na temat bardzo waż-
nej ustawy o Sądzie Najwyższym i bardzo proszę nie 
przerywać.

(Senator Jan Dobrzyński: Jak to się ma do… 
Nijak.)

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, może 
przegłosujmy, czy można używać słowa „kurio-
zum”?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przypominam, że dyskutujemy o ustawie doty-

czącej Sądu Najwyższego.
Szanowni Państwo, bardzo proszę.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ponieważ komisja nie zajmowała 

się przepisami ustawy, to, rozumiem, zajmowała się 
odrzucaniem wniosków opozycji.

orzeczeń będących formalnie zgodnymi z prawem, 
które są jednak dalekie są od rozstrzygnięć sprawie-
dliwych”. No, muszę powiedzieć, że też nie jestem 
prawnikiem, ale przeczytałem parę książek i takie-
go, przepraszam, Panie Senatorze Gawęda, kurio-
zum jeszcze nie spotkałem. To wygląda tak, jakby 
projektodawca jako jedyny miał wiedzę o tym, co 
jest sprawiedliwe, i to jego kryteria sprawiedliwości, 
aczkolwiek niewyrażone w ustawach, będą wiążą-
ce dla sędziów Sądu Najwyższego, który wymaga 
ukształtowania na nowo, by orzekał sprawiedliwie. 
To znaczy, że jedynym sprawiedliwym w tym kraju 
będzie prokurator generalny?

Proszę mi powiedzieć, jak pan analizuje tę treść 
i czy pan głosował za taką, moim zdaniem, prawną 
bzdurą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zadać pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Ja chcę zadać pytanie.)
(Głos z sali: Senator Rulewski.)
Senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek, że zostałem dojrzany.
W związku z pytaniem oskarżeniem czy zarzutem 

pana senatora Warzochy, jakobym otwierał okna, ro-
zumiem, w celu dopuszczenia głosów opinii.

Ale czy prawdą jest, Panie Senatorze, że po 
3 godzinach pracy zgłaszałem wniosek o przerwę 
higieniczną, który najpierw pan samoistnie odrzu-
cił, a później również komisja razem z senatorem 
Warzochą odrzuciła?

(Senator Artur Warzocha: Ja nie jestem przewod-
niczącym.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Odpowiadając na pytania pana Augustyna i pana 

Fedorowicza, jeszcze raz powtórzę: komisja nie zaj-
mowała się szczegółowo ustawą… tymi dwoma te-
matami, które panowie poruszyliście.

Panie Senatorze, tak, to prawda. Zgłosił pan taki 
wniosek i komisja go odrzuciła.

(Senator Jacek Włosowicz: Jako nieregulamino-
wy.)
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(senator M. Augustyn) ków, wypowiadała swoją opinię, suweren jeszcze nie 
był u naszych bram i faktycznie można się było w tę 
opinię wsłuchać. Jaka była ta opinia? Chodzi o to, 
żeby pan przytoczył. Bo, jak podkreślam, było kil-
kanaście osób na sali, nie wszyscy tę opinię znają, 
a ona była bardzo znacząca dla sprawy. Pan minister 
odniósł się do niej… Chciałbym również posłuchać 
pana zdania, usłyszeć, jakie było stanowisko mini-
sterstwa w tej sprawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Sławomir Rybicki, proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać pana senatora, czy podczas 

wczorajszej debaty rzecznik praw obywatelskich 
mógł wygłosić swoją opinię na temat oceny ustawy 
o Sądzie Najwyższym, a w szczególności czy mógł 
rozwinąć pewien konstytucyjny delikt tej ustawy, 
czyli pozbawienia obywateli prawa do niezależnego 
sądu. A jest to jedno z podstawowych praw obywa-
telskich. Jeżeli pan nie będzie mógł odpowiedzieć lub 
nie będzie chciał, to bym poprosił, żeby może zapytać 
o to pana rzecznika praw obywatelskich.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, oddaję panu głos.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze Augustyn, komisja nie zajmowała 

się tym tematem.
Odpowiadam teraz panu senatorowi Grubskiemu. 

Opinia była przytoczona przez panią mecenas. Ta opi-
nia zawierała, jeśli dobrze pamiętam, 14 propozycji 
poprawek. Te poprawki przejął pan senator Pociej, 
jak się zdaje…

(Senator Jan Dobrzyński: Nie Rulewski?)
No właśnie nie wiem… Któryś z panów. To wnio-

ski mniejszości.
(Senator Piotr Zientarski: Tylko 2 było…)
I ta opinia była wczoraj dostępna, każdy mógł się 

z nią zapoznać. To tyle mogę panu odpowiedzieć, 
Panie Senatorze.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Rybickiego… 
Tak, jest taka zasada w komisji praw człowieka, że 
zawsze zabierają głos zaproszeni goście. I tak samo 
było wczoraj. Pan rzecznik praw obywatelskich miał 
swobodę wypowiedzi i tak samo jak każdy powiedział 
to, co uważał za stosowne powiedzieć przy okazji tej 
ustawy.

Ale mimo to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Akurat tymi przepi-

sami, które państwo przytoczyli. O tym mówił pan 
przewodniczący…)

Nie, mówił w ogóle.
(Wicemarszałek Maria Koc: A ja usłyszałam, że 

mówił, że tymi.)
(Senator Robert Mamątow: Każdy słyszy, co chce.)
…Chciałbym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, proszę, Panie 

Senatorze.)
Mimo wszystko może jednak komisja czymś się 

zajęła.
Panie Senatorze, w art. 5 w pkcie 1b przywołana 

jest ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych jako 
podstawa do orzekania w Izbie Dyscyplinarnej.

Prosiłbym, żeby poinformować, czy ta kwestia 
była poruszana i czy to oznacza, że radcowie praw-
ni też będą, że tak powiem, uwikłani w ten proces 
orzeczniczy. Dlaczego ten przepis tutaj się znalazł? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Adam Gawęda.
Czy pan chce zadać pytanie, Panie Senatorze, czy 

ja źle zrozumiałam i…

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek, rezygnuję z pytania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem. Dobrze.)
Ja tylko chciałbym jeszcze raz podkreślić i, co 

podkreślam bardzo mocno, odwołać się do tego, 
że nie jest potrzebne definiowanie rzeczy oczywi-
stych. A kuriozalne jest to, że senatorowie Platformy 
Obywatelskiej najpierw przeszkadzają w debacie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…a później pytają o rzeczy oczywiste.

Wicemarszałek Maria Koc:
To był komentarz, a nie pytanie.
Przechodzimy do pytań.
Pan senator Maciej Grubski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator podkreśla, że ograniczona była możli-

wość wsłuchania się w głosy naszych gości, ale wtedy, 
kiedy pani Beata Mandylis, szefowa grupy prawni-
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(senator R. Mamątow) Senator Jerzy Fedorowicz:

Nie chcę używać łacińskiego słowa, które parę 
razy już tu padło, choć takie słowa – Quo usque 
tandem abutere, Catilina, patientia nostra – warto, 
żeby ludzie znali. No, ale nie o to idzie. Użyję słowa 
„osobliwość”. Pan senator był łaskaw powiedzieć, że 
komisja szczegółowo nie zajmowała się projektem tej 
ustawy. Czyżbym ja się pomylił? Proszę sprostować. 
Zadałem konkretne pytanie na temat projektu ustawy. 
Jeżeli komisja nie zajmowała się szczegółowo projek-
tem, to czym się zajmowała?

Wicemarszałek Maria Koc:
A to pytanie już było, Panie Senatorze. Ono już 

było kilkakrotnie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, nie sły-

szałem… To wycofuję.)
(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego?)
Pan senator Mieczysław Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja rozumiem, że szczegółowy-

mi sprawami się państwo nie zajmowaliście. Może 
jednak podjęliście taki generalny temat? Mianowicie 
w opinii sejmowej czytamy – w naszej opinii nie ma, 
zdaje się, odniesienia do tych kwestii – że ta ustawa 
nie obejmuje swoim przedmiotem prawa europej-
skiego. Z kolei bardzo wysoko postawieni urzędnicy 
unijni jeszcze przed posiedzeniem komisji – publicz-
nie, we wszystkich mediach, tak że jest to na pewno 
znane panu senatorowi i wszystkim członkom komisji 
– wypowiadali się w tej kwestii, powołując się na 
art. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Nie wyobrażam sobie, żeby to nie było przedmio-
tem analizy podczas posiedzenia komisji, ponieważ 
ta kwestia może mieć fundamentalne znaczenie dla 
rozstrzygnięć podczas procedury dotyczącej łamania 
przez Polskę reguł demokratycznych. Chciałbym się 
dowiedzieć, czy były wypowiedzi na ten temat, czy 
były odniesienia i jaka była w tej sprawie – jeśli była 
– konkluzja komisji. Bo naprawdę niepokój Polaków 
jest pod tym względem ogromny. 

Czy my nie idziemy już nie tylko wbrew warto-
ściom Unii Europejskiej, lecz także wbrew prawu 
europejskiemu, zmierzając do zachwiania pozycji 
Polski w Unii Europejskiej albo wręcz do zawieszenia 
jej w pełni praw zgodnie z art. 7?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pytanie 

senatorowi sprawozdawcy? Nie widzę…

(Senator Sławomir Rybicki: Ale, jeżeli mogę, Pani 
Marszałek… Ja pytałem pana o to, czy kwestia doty-
cząca prawa obywateli do niezależnego, niezawisłego 
sądu była podnoszona, czy nie. I że ta zasada jest 
łamana w tej ustawie…)

(Senator Jan Dobrzyński: Rzecznik o tym nie 
mówił.)

(Senator Piotr Zientarski: Właśnie, że mówił.)
Znam trochę pana rzecznika i podejrzewam, że 

opinia była negatywna, ale… Pan rzecznik będzie 
miał okazję odnieść się do tego jeszcze raz. Bardzo 
proszę. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Już wyczerpał pan odpowiedzi, tak?
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak.)
(Senator Jan Dobrzyński: To jest strona…)
(Senator Piotr Zientarski: Strona obywateli. 

Rzecznik to jest strona obywateli.)
(Senator Jan Dobrzyński: Garstki.)
Panie Senatorze… Panie Senatorze, Panowie 

Senatorowie, proszę o ciszę.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan. Proszę 

bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Czy znana jest panu opinia brytyjskiego tygodnika 

„The Economist”, który w najnowszym wydaniu opi-
suje całą sytuację związaną z Sądem Najwyższym?

Wicemarszałek Maria Koc:
A czy to było tematem obrad komisji, Panie 

Senatorze? Tak od razu zapytam.

Senator Robert Mamątow:

Nie, nie, nie było. I nie jest mi znana, przykro mi 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Rozmowy na sali)
Proszę, pan senator Jerzy Fedorowicz zgłosił się 

troszkę wcześniej, to bardzo proszę, a potem pan se-
nator Mieczysław Augustyn.
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(wicemarszałek M. Koc) Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie panu senato-
rowi? Nie widzę chętnych.

Pan senator Augustyn jako ostatni. Bardzo proszę.
Pan senator Dowhan, tak? Czy ktoś jeszcze? Nie? 

To w takim razie 2 pytania, bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie zgła-

szają się.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze…)

Senator Robert Mamątow:
Jeśli pan chce, żebym odpowiedział na tamto 

pytanie, to powiem tak. Panie Senatorze, myślę, że 
Komisja Europejska, Unia Europejska nie ma takich 
praw, żeby ingerować w nasze sprawy na takiej za-
sadzie. Na razie to, o czym dzisiaj debatujemy, nie 
jest jeszcze prawem, to dopiero stanie się prawem. 
Jest jeszcze pan prezydent, jest jeszcze Trybunał 
Konstytucyjny. Jeśli to będzie… Wtedy będzie moż-
na stawiać stanowcze wnioski, stanowcze żądania. 
Na dzień dzisiejszy rozmawiamy o projekcie ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Kto jeszcze zadaje pytanie?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

senator Dowhan.)
Senator Dowhan i senator Augustyn.
Bardzo proszę. Najpierw senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, użył pan w poprzed-

niej odpowiedzi na moje pytanie takiego stwierdzenia: 
wyszło, jak wyszło. Czyli wyszło jak? Dobrze czy kiep-
sko? Czy bardzo dobrze, czy bardzo źle? Co to oznacza?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, w art. 104 mowa jest o tym, że 

minister sprawiedliwości będzie mógł wznowić po-
stępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym 
orzeczeniem wydanym przez rzecznika dyscyplinar-
nego przed wejściem w życie projektowanej ustawy, 
jeżeli przemawia za tym dobro wymiaru sprawiedli-
wości. Czy podjęliście państwo jakąś refleksję na ten 
temat podczas posiedzenia komisji? Czy próbowano 
tę taką okrągłą formułę generalną jakoś doprecyzo-
wać? Czy było to przedmiotem analizy? Pytam, bo 
jest to zawarte w jednej z opinii, na którą tam się 
powołano. Czy też może było to przedmiotem którejś 
ze zgłaszanych poprawek? Prosiłbym o odpowiedź.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 
Robert Dowhan.)

Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.
(Senator Krzysztof Słoń: Minuta.)

Senator Robert Dowhan:
Mam jeszcze takie bardzo refleksyjne pytanie, 

bo… Czy państwa nie zastanowiło przed posiedze-
niem komisji, podczas samego posiedzenia komisji 
i w ogóle procedowania tak szybko tej ustawy, czy 
nie zastanowiło państwa to, co się dzieje na zewnątrz? 
To, że wczoraj 50 tysięcy ludzi protestowało…

(Senator Jan Dobrzyński: Kilkanaście.)
…i że w kraju jest bardzo duży niepokój? Czy to 

państwa nie zastanawia, czy to nie nakłania do chwi-
li wytchnienia, żeby poczekać z tą ustawą tydzień, 
2 tygodnie, żeby te emocje opadły, żeby być może 
jeszcze raz spojrzeć na nią dobrze, tak od podszewki? 
Dziękuję.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja nie wiem, ile było osób… 

Mamy demokrację w Polsce, każdy ma prawo prote-
stować, nie zgadzać się z tym czy z tamtym. I ja to 
rozumiem, sam walczyłem o to, żeby ludzie mogli 
protestować. I protestują. Jeszcze raz powtórzę – ja 
jestem sprawozdawcą ustawy o Sądzie Najwyższym, 
nad którą praca w komisji praw człowieka została 
przeprowadzona zgodnie z regulaminem. To było 
moim zadaniem i ja to zrobiłem. Nic więcej w tym 
temacie nie mam do dodania. A że wyszło tak, jak 
wyszło, to też nie do końca jest wina członków komi-
sji, bo na spotkaniu komisji było sporo ludzi i samo 
przedstawianie poprawek trwało, jeśli dobrze pamię-
tam, 3 godziny. W tym czasie wszyscy siedzieliśmy 
i słuchaliśmy senatorów, którzy składali poprawki. 
I to trwało 3 godziny. Tak że tak wyglądało posie-
dzenie komisji. A ja nie mogłem zabronić składać 
poprawek. Ja po prostu… Kto chciał zgłosić, słyszał: 
proszę bardzo. Każdy mógł zgłosić. I państwo sena-
torowie skrupulatnie z tego skorzystali.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej zgłoszeń?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

senator Augustyn.)
Pan senator Augustyn, tak?
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To znaczy pytania… Ale ktoś jeszcze tu się zgła-
szał. Przepraszam, kto jeszcze się zgłaszał?

(Senator Jan Dobrzyński: Nikt.)
Kto jeszcze się zgłaszał?
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja.)
Ale do czego?
(Senator Mieczysław Augustyn: Do zadawania 

pytań.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Do pana 

Rulewskiego.)
Do pytań, tak? A pan senator?
(Senator Andrzej Mioduszewski: W trybie formal-

nym.)
To momencik, najpierw pytania, a później tryb 

formalny, bo tak to…
(Senator Jan Rulewski: Czy ja mogę…)
Tak, proszę sobie tu stanąć.
Proszę, pytanie. Pani senator Zdrojewska zadaje 

pytanie. Minuta.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, zadam panu to samo 

pytanie, które zadawałam panu senatorowi sprawoz-
dawcy, ale nie uzyskałam odpowiedzi. 

Chciałabym poprosić, aby przedstawił pan, powo-
łując się na swoje ogromne doświadczenie w pracy 
senackiej, jak istotne są dla nas, senatorów, jak waż-
ne zawsze były w Sejmie i w Senacie opinie Sądu 
Najwyższego. W tej chwili mamy być pozbawieni 
tych opinii. Chciałabym pana poprosić o kilka zdań 
na ten temat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Pytania…)
Czy ktoś jeszcze chce o coś zapytać senatora wnio-

skodawcę?
Proszę. Zapisujemy 2 osoby.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Mogę regulami-

nowo? W sprawie regulaminu.)
Jak to w sprawie regulaminu?
(Senator Jan Rulewski: Nie ma takiego trybu.)
Nie ma takiego… W sprawie regulaminu… 

Proszę…
(Senator Jan Rulewski: Nie jestem znawcą…)
(Senator Andrzej Mioduszewski: Ale to bardzo 

istotne, z powodu wypowiedzi pana senatora.)
No to bardzo proszę. Ale w jakim trybie, Panie 

Senatorze, bo…
(Senator Andrzej Mioduszewski: Regulaminowym.)
Ale jakim regulaminowym? Nie ma samego regu-

laminowego… No, wszyscy tutaj działamy…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, jak wynika z mojej wiedzy, my-

śmy na ten temat nie rozmawiali, ten temat nie był 
poruszany. A czy refleksje? No, to już wie pan… To 
nie było tematem posiedzenia komisji. Komisja miała 
do rozpatrzenia projekt ustawy o Sądzie Najwyższym 
i to zrobiła. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. (Oklaski)
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zadać pytanie 

w sprawie rozpatrywanej ustawy… Bardzo proszę, 
Panie…

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku, 
przepraszam…)

Nie…
(Senator Jan Rulewski: W sprawie formalnej.)
Zaraz. Pani senator była pierwsza. Bardzo proszę, 

pani senator Zdrojewska, a później pan senator.
W jakim trybie, Pani Senator?
(Senator Barbara Zdrojewska: Chciałabym po 

prostu zadać pytanie, jeśli można.)
(Senator Jan Dobrzyński: Ale już zadawała…)
Ale ja już… Ale komu?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mniejszości.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Szanowny Panie 

Marszałku…)
Ale ja zakończyłem pytania. Trzeba było zada-

wać…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, nie, pan mar-

szałek zadał pytanie, czy ktoś ma jeszcze pytania do 
pana senatora sprawozdawcy.)

Tak, czy ma pytania do senatorów sprawozdaw-
ców.

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, czy ktoś ma 
pytania.)

I do kogo pani chce skierować pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Do przedstawiciela 

wniosku mniejszości, do pana senatora Rulewskiego.)
Ale to… Dobrze. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Ale jak to, Rulewski ma 

odpowiadać na pytania?)
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(marszałek S. Karczewski) które będą mogli mieć Polacy mieszkający za granicą 
lub udający się za granicę, lub mający jakiekolwiek 
spory z krajami, które nie uznają niezależności pol-
skich sądów i niezawisłości polskich sędziów?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam takie 

pytanie. Jest pan znany z ogromnej troski o prawa 
pracownicze, nawet był pan twórcą kilku pomysłów 
ustawodawczych, jeżeli chodzi o ochronę praw pra-
cowniczych. 

Proszę mi powiedzieć: czy wczoraj podczas posie-
dzenia komisji mogliśmy wysłuchać opinii na temat 
art. 93 projektowanej ustawy, zgodnie z którym 327 
pracowników cywilnych Sądu Najwyższego traci 
pracę bez możliwości odwołania się do sądu pracy?

(Senator Jan Rulewski: Można, Panie Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Senatorze.
Pan senator Grodzki, a później pan senator 

Rulewski.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pan jest jednocześnie wiceprze-

wodniczącym tej komisji.
(Senator Jan Dobrzyński: Niestety.)
Proszę mi powiedzieć, czy z powodu ekstraordy-

naryjnego trybu procedowania, ze względu na który 
komisja miała zaledwie kilka godzin na zapoznanie 
się z tym dużym, fundamentalnym aktem prawnym… 
Czy państwo w obrębie prezydium komisji próbowa-
liście wypracować jakiś model pracy, czy to wszystko 
było na polecenie kogoś z zewnątrz? Dziękuję bardzo.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, oczywiście wyraziłem szacunek 

przez zdjęcie czapki, aczkolwiek nie wszystkie czap-
ki podczas śpiewania hymnu i w różnych miejscach 
należy zdejmować, m.in. służbowe. Ale rozumiem.

(Senator Andrzej Mioduszewski: Wydaje mi się, 
że formalny…)

To w jakim…
(Senator Andrzej Mioduszewski: Tylko jedno zda-

nie.)
W jakim formalnym trybie? To znaczy co? Z wnio-

skiem formalnym?
(Senator Andrzej Mioduszewski: Tak, z wnioskiem 

formalnym.)
Proszę. Słucham.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Jednocześnie z prośbą do pana senatora 

Rulewskiego.
(Senator Jan Dobrzyński: Z prośbą? Nie ma ta-

kiego trybu.)
Panie Senatorze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wniosek. No 

zobaczymy, Panie Senatorze, nie wiem, co to jest. 
Trzeba wysłuchać.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Wysłuchamy prośby 
i już będzie po…)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan wie, że pana bardzo szanuję. 

W związku z tym mam do pana prośbę, aby z szacun-
ku do Izby i tego godła zdjął pan czapkę. (Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Proszę.)
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Dobrze. To nie był wniosek formalny, ale wniosek, 

który pan senator przyjął.
Panie Senatorze, pan ma odpowiedzieć…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…pani senator Zdrojewskiej, ale ponieważ jest 

kilka pytań, to ja pozwolę sobie od razu…
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, 2 króciutkie 

pytania. Czy na posiedzeniu komisji została przed-
stawiona jakakolwiek pozytywna opinia dotycząca 
projektu tej ustawy? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Chciałem o to zapytać pana se-
natora Pocieja, ale go nie ma, więc przekieruję to py-
tanie do pana, Panie Senatorze. Czy była jakakolwiek 
dyskusja – a jeżeli nie, to czy pan czuje to, co jest 
olbrzymim zagrożeniem dla Polaków, to, że więk-
szość krajów Unii Europejskiej nie będzie uznawała 
niezależności polskich sądów – na temat kłopotów, 
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(senator J. Rulewski) …funkcjonowanie przynajmniej 3 swobód: 
w zakresie przepływu kapitału, ludności i usług. 
Oczywiście to osłabia – tym bardziej że jest to teraz 
przedmiotem różnych publicznych wystąpień w me-
diach, różnego rodzaju mediach – wiarygodność 
Polski jako obszaru gospodarczego, jako obszaru 
kontaktów społecznych i kulturalnych. To może nawet 
mieć wpływ na występy – nie chciałbym uprzedzać 
– różnych wybitnych artystów, gdyż mogą się oni 
obawiać, że ewentualna niekorzystna dla nich decyzja 
w przypadku sporu będzie podyktowana względami 
politycznymi.

(Senator Tomasz Grodzki: Jeszcze było pytanie, 
które dotyczyło spraw sędziów.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Zaraz, chwileczkę.)
(Senator Tomasz Grodzki: Czy na posiedzeniu 

komisji ustalaliście tryb pracy?)
Tak… No, w Senacie rzeczywiście doświadcze-

nie mam, wiedzę mam, ale – jak wiadomo – ani re-
gulamin, ani praktyka nie przewidują tego, co jest 
w Sejmie, czyli prezydium komisji… Jednak zasady 
dobrej współpracy powinny, jak się wydaje, nas obo-
wiązywać, bo przecież nie wszystko musi rozstrzygać 
regulamin. Nie były uzgadniane te sprawy; twierdzę, 
że chyba z pominięciem praw fizyki, zwłaszcza kine-
matyki. Np. pan, Panie Senatorze – dlatego pan jest 
zainteresowany – nie miałby fizycznej możliwości, 
gdyby pana tu nie było, dotarcia na wezwanie pana 
przewodniczącego, który zwołał posiedzenie komisji, 
gdyż pociąg…

(Senator Tomasz Grodzki: Samolot.)
…czy samolot wykluczałby taką możliwość.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Czy pan chce dopytać, Panie Senatorze?

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, jeszcze było 

jedno pytanie, na które pan senator nie udzielił od-
powiedzi. Czy była jakakolwiek pozytywna opinia, 
bo – jak wiemy – były same negatywne…

(Senator Jan Rulewski: Ach tak, rzeczywiście.)
(Senator Jan Dobrzyński: Zrozumiał sprawoz-

dawca?)
Czy spotkał się pan z taką opinią?

Senator Jan Rulewski:
Rzeczywiście szukałem jej, bo jest to oczywiste, 

że trzeba zbijać argumenty zwolenników i ewentual-
nie przeciwników, po jakiejkolwiek stronie się znajdu-
je… Nie było żadnej pozytywnej opinii. Nie została 
również wskazana żadna pozytywna opinia.

Najpierw kwestia wagi i opinii Sądu Najwyższego 
– pytanie pani senator Zdrojewskiej. Jak powiedzia-
łem, do rzetelności senatorskiej i poselskiej należy 
rozpatrywanie i uwzględnianie w pracach opinii in-
stytucji profesjonalnych, a taką w sądownictwie jest 
niewątpliwie Sąd Najwyższy. Ale w tej sprawie jest 
szczególny obowiązek wynikający z faktu, że ustawa 
dotyczy przede wszystkim Sądu Najwyższego. Zatem 
twierdzę, że brak możliwości kontaktu z Sądem 
Najwyższym, przede wszystkim możliwości zada-
wania pytań na temat ewentualnych skutków, dobrych 
czy złych, procedowania tej ustawy, praktycznie wy-
kluczył suwerenne podejmowanie decyzji w sprawach 
tejże instytucji.

Drugie pytanie czy kolejne to było pytanie doty-
czące spraw pracowniczych, jakże nam wielu tutaj 
obecnym, po jednej i drugiej stronie, bliskich. Otóż 
rzeczywiście jest tak, że, jak powtarzam, sprawy pra-
cownicze zostały w ustawie rozstrzygnięte w sposób 
nie tylko niezrozumiały, ale nieznany w prawodaw-
stwie pracowniczym. I odnosiłem się do tego, jakie to 
może wywołać skutki. Nie jest to oczywiście pierwszy 
przypadek w tej Izbie i w tej kadencji. Przypominam, 
że podobna sytuacja dotyczyła również izby celnej, 
ale chyba też pracowników sądów powszechnych, nie 
pamiętam tylko, w jakim zakresie. Myślę, że to może 
być przedmiotem skargi do trybunału.

Następne pytanie, pana senatora Czarnobaja, 
bardzo istotne, bo działamy w systemie spój-
nym pod władzą Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Dowiedziałem się z mediów, że 
Komisja Europejska rozważa możliwość, w ramach 
ewentualnych retorsji po wprowadzeniu tej i in-
nych ustaw, skierowania sprawy do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli tak, to trzeba 
przewidzieć – chciałbym, żeby tak się nie stało 
– że Polska zostanie uznana za winną naruszenia 
prawa unijnego, a z tym się wiąże – już niezależnie 
od jakichkolwiek polityków, nawet tych, którzy by 
prosili o łaskę, czy tych, którzy by tego nie chcieli 
– nałożenie sankcji, oczywiście sankcji ekonomicz-
nych. Ale przede wszystkim będzie to oznaczać, 
że Polska, nad którą do tej pory nie wisiała żadna 
opinia o państwie bezprawia… To mogłoby być 
przedmiotem różnych niekorzystnych dla naszego 
państwa wystąpień.

Jeszcze chyba było 5 pytań…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, już nie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, jeśli 

mogę…)
Pan – jak rozumiem – nie zrozumiał, niepełna 

odpowiedź… W jakim stopniu ma to wpływ na…
(Senator Leszek Czarnobaj: …ograniczanie praw 

obywateli.)
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sultacje, moim zdaniem bardzo ważne, ze środowi-
skami sędziowskimi. Bardzo proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, Wysoka 

Izbo…)
…dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dziękuję.
Udzielam głosu.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Pan senator Komarnicki przywołuje te wszystkie 
opinie i stanowiska, w których podnosi się, że sprawy 
konstytucyjne, niezależnie od źródła inicjatyw, po-
winny być jednak poddane… i w których jest krytyka 
działania rządu, który się uchylił od obowiązku cho-
ciażby rozmowy – powtarzam: chociażby rozmowy 
– z Krajową Radą Sądownictwa. Nie jestem w stanie 
kompetentnie się wypowiedzieć… To dotyczy rów-
nież prezesa Sądu Najwyższego, którego zakres tej 
ustawy dotyczy bezpośrednio jako szefa tej instytucji.

Następne pytanie dotyczyło…
(Senator Jerzy Wcisła: …wyborów, komisji wy-

borczej.)
A, komisja wyborcza. Powiem szczerze, że pan 

senator zaskoczył mnie. Ta sprawa nie była omawia-
na. Ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć… Tym 
bardziej nie mogę, oczywiście ze względu na wymóg 
rzetelności, antycypować ewentualnego zachowania 
się obecnych czy ewentualnych następców sędziów 
Sądu Najwyższego, którzy wejdą w skład Państwowej 
Komisji Wyborczej. Wierzę, że, tak jak do tej pory, 
każdy akt referendalny czy też wyborczy w Polsce, 
szczebla krajowego czy samorządowego, z pewny-
mi małymi wyjątkami, podkreślać będzie stabilność 
państwa, naszego państwa demokratycznego i że ta 
zasada nie zostanie naruszona.

(Senator Jerzy Wcisła: Ja bym prosił, Pani 
Marszałek, żeby pan Mamątow spróbował na to py-
tanie odpowiedzieć.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ale pan senator już zakończył odpowiedzi na pyta-

nia. Teraz są pytania do pana senatora sprawozdawcy 
mniejszości.

Czy pan ma jeszcze coś do dodania, Panie 
Senatorze, w tej kwestii?

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, tylko przypo-
minam…)

Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Fedorowicza. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy była na 

posiedzeniu komisji debata albo jakaś odpowiedź 
prawnika na podstawowe pytanie, które jest rzu-
cane w przypadku tego projektu. „Przez usunięcie 
z urzędu Sędziów Sądu Najwyższego oraz Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego dojdzie również do na-
ruszenia wyrażonej we wstępie do Konstytucji RP 
zasady rzetelności i sprawności działania instytu-
cji publicznych”. Cytuję dalej: „W dotychczasowym 
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazł 
wyraz pogląd, że stworzenie instytucji publicznej 
«w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i spraw-
ne działanie» – i tu najważniejsze, proszę o uwagę, 
Panie Senatorze – narusza «zasady państwa prawnego 
w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli»”.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jerzy Wcisła. Proszę 

bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, 3 sędziów Sądu Najwyższego 

pełni jednocześnie mandaty w Państwowej Komisji 
Wyborczej. 

Czy według pana wiedzy ich odwołanie oznacza 
automatyczne odebranie im tych mandatów, a jeżeli 
tak albo jeżeli jest taka możliwość, że zostaną im ode-
brane te mandaty, to czy nie zagraża to obiektywnej 
ocenie przebiegu wyborów i ich wyniku, w tym tych 
najbliższych, w 2018 r.?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki, proszę bar-

dzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, znam pana jako wnikliwego 

senatora i chciałbym się dowiedzieć – wszyscy już 
wiemy, że konsultacji społecznych dotyczących tej 
najważniejszej ustawy nie było – jak pan ocenia kon-
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(wicemarszałek M. Koc) Pani Marszałek, mam prawo uzasadnić swoje py-
tanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
W związku z tym będę przekierowywał te pytania 

do pana w nadziei, że jednak, tak jak pani marszałek 
sugeruje, to było przejęzyczenie.

Otóż moje pytanie jest takie. W uzasadnieniu usta-
wy jest mowa o tym, że ma ona podnieść poziom 
zaufania do Sądu Najwyższego i spowodować, że 
będzie on wydawał sprawiedliwe orzeczenia. I podaje 
się przykłady takich orzeczeń, które zdaniem ministra 
sprawiedliwości mogą budzić wątpliwości – orzeczeń, 
z którymi on się nie zgadza. 

Czy oznacza to – i czy w ogóle o tym mówili-
ście – że teraz to właśnie minister sprawiedliwości 
i prokurator generalny zarazem oceniać będzie sto-
pień sprawiedliwości orzeczeń sądu i czy te mecha-
nizmy będą powodować, że od teraz te orzeczenia 
będą zgodne z jego opinią, czyli z opinią władzy? I to 
ma być ten postęp? No bo rozumiem, że skoro teraz 
jest odwrotnie, to w przyszłości będzie właśnie tak, 
że dobre będzie to, co pan minister sprawiedliwości 
będzie uważał za dobre.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Pan senator Robert Dowhan, proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Panie Senatorze, Kolego Janie Rulewski, jako 

młody senator mam takie pytanie: czy nie widzi pan 
jakichś analogii do tego, co dzieje się szczególnie 
tutaj, wokół parlamentu? Widzimy narastające prote-
sty, marsze, i to nie tylko w Warszawie, ale i w wielu 
miejscach…

(Senator Jerzy Fedorowicz: …w 130 miastach.)
…w 130 miastach, i musi paść pytanie, czy to nie 

idzie w złą stronę. Czy uchwalając naprędce takie 
rzeczy, bez konsultacji, z negatywnymi opiniami, nie 
idziemy w złym kierunku? Pan ma doświadczenie, 
pan przeżył niejedno i na pewno mądrze pan na to 
pytanie odpowie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Pan senator Zientarski, proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, była dyskusja na ten temat, ale 

chciałbym usłyszeć tutaj pana zdanie. Mianowicie 
sprawy cywilne, do tej pory rozpatrywane w Izbie 

(Senator Jerzy Fedorowicz: A moje, moje… 
Przepraszam bardzo.)

(Senator Jan Rulewski: A, tak, rzeczywiście.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przypomnę, o co cho-

dziło, bo nie miał pan…)
Ale pan senator pamięta.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Tak, tak, rzeczywiście. Panie Senatorze, przepra-
szam, ale nie jest to brak szacunku do pana, wręcz 
odwrotnie, wyraz uznania ze względu na bardzo trud-
ne pytanie, które pan zadał. Pytał pan mianowicie, 
jak ta ustawa się plasuje w zakresie pewnej aksjologii 
konstytucyjnej czy pewnych przepisów zawartych 
w konstytucji. Pozwoli pan, Panie Senatorze, że od-
powiedzią nie będzie moja opinia, ale opinia przy-
najmniej kilku instytucji, w tym zespołu ekspertów 
przy Fundacji im. Stefana Batorego. Nie chodzi o re-
klamę tej fundacji, tylko o udział niektórych osób, 
które… No, moje życie przebiegało, że tak powiem, 
pod kloszem takich panów profesorów jak Zoll, 
Pietrzykowski. W związku z tym na pańskie pyta-
nie odpowiadam fragmentami opinii, która powiada, 
po pierwsze, że ta ustawa łamie zasadę działania na 
rzecz dobra wspólnego…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak jest.)
…zasadę zawartą w konstytucji. No i, po drugie, 

zarzuca ona pozakonstytucyjnemu organowi, jakim 
jest minister… Przypomnijmy, że w innych ustawach, 
nawet w przypadku sądów powszechnych, wicemi-
nister czy sekretarz stanu… Zarzuca ona ingerencję 
w konstytucyjną instytucję, jaką jest niewątpliwie 
Sąd Najwyższy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, niestety nie mogłem być na posie-

dzeniu komisji, a pan senator Mamątow, może przez 
freudowską pomyłkę, powiedział, że na posiedzeniu 
komisji nie zajmowano się tak naprawdę szczegółowo 
tą ustawą.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale już to wyjaśnia-
liśmy, Panie Senatorze. Już wielokrotnie była o tym 
mowa.)
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(senator P. Zientarski) …w niezawisłość, rozumiem, w niezawisłość sę-
dziowską.

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

Szanowni Państwo. Proszę o ciszę.)
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mnie też zaska-

kuje budowanie nowego ustroju sądów, już nawet 
nie jakiegoś stanowiska, tylko nowego ustroju sadów 
w oparciu o być może jeden prawdziwy i nie najlepiej 
rozstrzygnięty na forum Sądu Najwyższego wyrok.

No i wreszcie bardzo trudne pytanie dotyczące 
motywowania Izby Dyscyplinarnej do dyscyplinar-
nego działania poprzez udzielanie premii wyłącznie 
temu wydziałowi, udzielanie premii sędziom w wy-
sokości 40% wynagrodzenia. Pozwoli pan, Panie 
Senatorze, że wyrażę się może nie wprost. Myślę, 
że ustawodawca może, a w niektórych przypadkach 
nawet powinien motywować, jednakże ze względu 
na poziom sędziów Sądu Najwyższego ta propozycja 
jest obraźliwa. Ta propozycja jest obraźliwa, bo ona 
namawia do tego, żeby nie budować tego dobrostanu 
sędziowskiego, tylko namawia do komercjalizacji 
życia w sądzie, życia wewnętrznego w sądzie. To po 
drugie. A po trzecie, już taka związkowa odpowiedź. 
Jak wiadomo, związki zawodowe powinny walczyć 
o stabilne wynagrodzenie, a nie o to wynagrodzenie, 
które jest niestabilne i jest uruchamiane dodatkami, 
bo to pozbawia pracowników trwałości i stabilności 
życiowej, także tych powołanych na te stanowiska.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, pan senator Sławomir Rybicki za-

daje pytanie. 
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, czy podczas prac komisji poru-

szana była kwestia poprawki, która została wprowa-
dzona na etapie prac w Sejmie, a potem została przy-
jęta przez komisje, a dotyczyła prerogatyw prezydenta 
Rzeczypospolitej? Wiemy, że prezydent w tej kwestii 
występował publicznie, że trwała dyskusja wśród po-
lityków Prawa i Sprawiedliwości i ożywiona dysku-
sja między Kancelarią Prezydenta a parlamentem, 
w której to rola prezydenta przy wyborze sędziów…

(Senator Jan Rulewski: Krajowej Rady…)
…Sądu Najwyższego miała być kosztem ministra 

sprawiedliwości… Ale w istocie rozstrzygnięcie, któ-
re zapadło w Sejmie, a potem zostało przyjęte przez 
komisję w nocy, doprowadza do tego, że co prawda 

Cywilnej, wymagają najwyższej finezji prawniczej. 
I jest jeszcze element zagraniczny, wymagający zna-
jomości prawa międzynarodowego, również prawa 
międzynarodowego publicznego, bo jest prawo mię-
dzynarodowe prywatne i publiczne. Dochodzi więc 
kwestia, jak to można w ogóle podzielić. To osoby 
z tytułami profesorskimi zajmują się tymi niuansa-
mi, bardzo trudnymi cywilistycznymi problemami. 
Proszę wyjaśnić w takim razie, jak pan ocenia to, że te 
najprostsze pod względem prawniczym sprawy… Bo 
one będą trudne tylko pod względem faktycznym, ale 
właściwie nie ma tu jakichś specjalnie trudnych pro-
blemów prawniczych, bo to są sprawy bardzo proste.

Jak pan ocenia to, że sędziowie zajmujący się 
tymi najprostszymi sprawami w Izbie Dyscyplinarnej 
będą nagradzani o 40% lepiej od sędziów Sądu 
Najwyższego, którzy zajmują się bardzo trudnymi 
sprawami wymagającymi najwyższych kwalifikacji 
prawniczych?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator Augustyn mówił o ewentualnym 

wpływie na poprawę dobrostanu, bym powiedział, 
i praworządności w Polsce, szczególnie przy podej-
mowaniu, jak rozumiem, różnych spraw, od wyroków 
aż po wykładnie i stanowiska, przez sąd. Minister 
w gruncie rzeczy tej sprawie poświęcił najwięcej 
uwagi. Rozwiązanie tego – i to jest zarazem odpo-
wiedź na pańskie pytanie – widzi w powołaniu Izby 
Dyscyplinarnej z liczbą 12 sądów z procedurami… 
przepraszam, sędziów, a także w tym, że rzecznik 
dyscyplinarny Sądu Najwyższego będzie korygowany 
wręcz do jego całkowitego odsunięcia od zobowią-
zań na rzecz czy to rzeczników prokuratury, czy to 
rzeczników sądów i, myślę, że analogicznie chyba 
izb radców prawnych, adwokatów. Jeśli pan senator 
jednak nie byłby usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, 
to prosiłbym, żeby pan minister Warchoł ten wątek 
rozwinął, nawet nie obrażę się, jeśli go ubogaci.

Pan senator Augustyn pyta o wpływ… Zdaje się, 
że na to już odpowiedziałem… Nie. Pytał o wpływ 
na… że uzasadnienie jest wyrazem oceny wyroku, 
o ile pamiętam, dotyczącego pewnej sprawy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Że poprawa we-
dług uzasadnienia ma polegać na tym, że wyroki 
będą…)

Że będzie ingerencja…
(Senator Mieczysław Augustyn: …zgodne z opinią 

ministerstwa.)
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(senator S. Rybicki) Siły policyjne na terenie Senatu i Sejmu narasta-
ją…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze… 

Proszę o ciszę. Proszę o ciszę!)
…narastają, pomimo że wnosiliśmy na samym 

początku obrad o to, aby pan marszałek zechciał in-
terweniować i podjąć decyzję o wycofaniu sił poli-
cyjnych z Senatu i z Sejmu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie 
Przewodniczący…)

Siły policyjne narastają, pomimo że atmosfera 
tych obrad jest nadzwyczaj spokojna. Co więcej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Przewodniczący, 
czy pan zgłasza wniosek?)

Ja chcę tylko uzasadnić wniosek formalny.
Co więcej…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę złożyć 

wniosek.)
Co więcej, trzeba też posłuchać tych głosów, które 

są za naszymi plecami, za tymi oknami.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o uzasadnienie 

wniosku czy w ogóle o złożenie wniosku przeciw-
nego.)

Właśnie uzasadniam wniosek, który za sekundę 
złożę.

(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę o złożenie 
wniosku przeciwnego.)

Wnosiliśmy o to, żeby nie wywierać presji na 
senatorów obradujących w tej sali. My w każdym 
razie nie życzymy sobie tego, żeby ktokolwiek przy 
pomocy munduru policyjnego – który ma oznaczać 
obronę polskiego państwa, a nie być elementem na-
cisku na senatorów mających mandat parlamentarny 
od wyborców…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
…Żeby ktokolwiek w ten sposób wywierał presję 

na naszą działalność! W związku z tym składam 
wniosek formalny o to, aby zarządzić godzinną prze-
rwę, w czasie której pan marszałek zechce spełnić 
nasz wniosek, nasze oczekiwanie co do wypro-
wadzenia sił policyjnych z terenu Sejmu i Senatu. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze!
(Rozmowy na sali)
Rozumiem… Chwileczkę, chwileczkę.
Pan senator Martynowski złożył wniosek…
(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, jest 

wniosek przeciwny.)
…o zmianę sposobu prowadzenia obrad. Czy jest 

wniosek przeciwny?
(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)

prezydent podejmuje decyzję w sprawie tego, który 
z obecnych sędziów Sądu Najwyższego pozostanie 
w stanie czynnym, ale może to uczynić na wskazanie 
ministra sprawiedliwości – czyli w istocie zostaje 
notariuszem pana ministra sprawiedliwości. Czy ta 
sprawa była omawiana na posiedzeniu komisji?

Senator Jan Rulewski:
Nie, nie była, Panie Senatorze, omawiana.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Martynowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja składam wniosek formalny, z art. 48 ust. 2 pkt 9 

regulaminu, o zmianę sposobu prowadzenia obrad: 
zaprzestanie zadawania pytań do sprawozdawcy 
mniejszości…

(Poruszenie na sali)
…i o przejście do wystąpienia przedstawiciela rzą-

du. Uważam, że te pytania są w totalnej opozycji… 
kompletnie nic nie wnoszą do dyskusji...

(Głos z sali: Ale to pan tak uważa.)
…i dążą tylko i wyłącznie do obstrukcji. Dziękuję.
(Głos z sali: PiS łamie…)
(Senator Bogdan Klich: Wniosek przeciwny.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Pan senator złożył wniosek…
Rozumiem, że jest wniosek przeciwny?
(Senator Bogdan Klich: Zdecydowanie, tak.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze, wniosek prze-

ciwny. Tak?
(Senator Jan Rulewski: To ja już idę. Dziękuję.)
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
(Senator Bogdan Klich prezentuje fotografię sił 

policyjnych na terenie parlamentu)
Tak to wyglądało rano. Tak to wygląda w tej chwi-

li.
(Głos z sali: Ja nie widzę.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze! 

Panie Senatorze!)
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(wicemarszałek M. Koc) A potem panu udzielę głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja mam wniosek 

formalny związany właśnie z tym wnioskiem.)
(Senator Jan Rulewski: Ale to jest zawieszenie 

regulaminu, ten wniosek nie nadaje się do przegło-
sowania.)

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest łamanie re-
gulaminu!)

Szanowni Państwo…
(Senator Piotr Zientarski: Może Biuro Legislacyjne 

by się wypowiedziało?)
(Głos z sali: A może nie.)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Marszałku.
(Senator Piotr Zientarski: Czy można pozbawić 

nas tego prawa, Panie Marszałku?)
(Głos z sali: Jak można nas go pozbawić?)

Senator Stanisław Karczewski:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Państwo tak postępowaliście w poprzedniej ka-

dencji…
(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Nigdy!)
(Senator Jan Rulewski: Nie wszyscy, bo ja nie!)
Zawsze… Postępowaliście tak, były takie przy-

padki, ja je znam i ja państwu później powiem kiedy. 
Podczas debaty na temat referendum pana Bronisława 
Komorowskiego, które kosztowało polskich podatni-
ków 100 milionów zł, a w którym wzięło udział 7,7%, 
czyli to były zmarnowane pieniądze, to były pienią-
dze wyrzucone w błoto, właśnie państwo złożyliście 
taki wniosek. My byśmy nigdy nie złożyli takiego 
wniosku, ale idziemy waszym szlakiem, waszą drogą 
i zgłaszamy taki wniosek. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: To jest zamach na Sąd 

Najwyższy!)
Sąd Najwyższy i sądy w Polsce, zapewniam pań-

stwa, będą wolne i niezależne, jeśli państwo nie bę-
dziecie przy nich majstrować.

(Głosy z sali: Brawo! Brawo!)
(Poruszenie na sali)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Na pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo…)
…czy sądownictwo w Polsce, czy wymiar spra-

wiedliwości działa dobrze, wszyscy obywatele od-
powiadają: źle.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)

Jest? Pan senator Rybicki go składa? Proszę bar-
dzo. Składa pan wniosek przeciwny. To…

(Senator Piotr Zientarski: No ale chce go uzasad-
nić, no…)

Senator Sławomir Rybicki:
Składam wniosek przeciwny i chciałbym go uza-

sadnić, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Krótko, ale chciałbym to zrobić, dlatego że padła 

propozycja formalnego zamknięcia bardzo istotnego 
punktu w procesie legislacyjnym, podczas którego 
senatorowie mogą zadawać sprawozdawcom pytania. 
No, to jest naprawdę chyba niebywałe zupełnie, bo…

(Senator Piotr Zientarski: Bez precedensu.)
Bez precedensu.
(Głos z sali: Ale wasze pytania są nic niewarte.)
No a kiedy mieliśmy nabyć tę wiedzę o przebiegu 

prac komisji, o istotnych rozwiązaniach, które są w tej 
ustawie, skoro to była debata nocna, a całe procedo-
wanie jest prowadzone w trybie ekspresowym?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Jesteśmy jako klub przeciw i uważamy, że to jest 

bardzo niebezpieczny precedens, który ma nam za-
mknąć usta w tym ważnym obszarze…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo…)

…w którym pytamy o istotę rozwiązań propono-
wanych przez projektodawcę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Padł wniosek pana senatora Martynowskiego…
(Głosy z sali: Jeszcze pan marszałek…)
(Rozmowy na sali)
Pan marszałek? Tak, Panie Marszałku? 

Przepraszam…
(Głos z sali: Pan marszałek à propos precedensu.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale nie ma takiego…)
Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, proszę 

o ciszę.
(Senator Piotr Zientarski: Ja chcę się zwrócić, Pani 

Marszałek… Mam wniosek formalny.)
Proszę o ciszę.
(Senator Stanisław Karczewski: Pani Marszałek, ja 

chcę się zgłosić… Ja bym chciał zabrać głos w trybie 
sprostowania i zgłosić wniosek przeciwny do wniosku 
pana senatora Klicha.)

Panie Marszalku, może za chwilę. Najpierw 
przegłosujemy wniosek pana przewodniczącego 
Martynowskiego.

(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze.)
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(senator S. Karczewski) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Dobrze. Wniosek przeciwny.
Szanowni Państwo…
(Oklaski)
Szanowni Państwo…
(Oklaski)
Szanowni Państwo…
(Głos z sali: Głosujemy.)
(Rozmowy na sali)
…są złożone 2 wnioski…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Sprostowanie!)
Są złożone 2 wnioski formalne i 2 wnioski prze-

ciwne…
(Senator Piotr Zientarski: W trybie sprostowania.)
Nie, głosujemy nad wnioskiem pana przewodni-

czącego Martynowskiego.
Bardzo proszę, kto z państwa jest…
(Głosy z sali: Ale jest sprostowanie!)
…za zmianą sposobu prowadzenia obrad? Kto 

jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 55 – za wnioskiem se-

natora Martynowskiego, 22 – przeciw, nikt się nie 
wstrzymał. (Głosowanie nr 136)

Wniosek pana przewodniczącego Martynowskiego 
został przyjęty.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-
dują: Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal! 
Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal! Skan-dal!)

(Głos z sali: Hańba!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Skandal to wasze 

zachowanie.)
Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, przystępujemy… 
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cii!)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

pana przewodniczącego Klicha…
(Senator Jan Rulewski: Senator Martynowski – 

świetny kandydat do nowego sądu.)
(Głosy z sali: Brawo! Brawo!)
(Głos z sali: To zastraszanie…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Na prezesa!)
Panie Senatorze!
(Senator Jan Rulewski: Izby Dyscyplinarnej!)
Panie Senatorze!
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, głosujemy nad wnioskiem 

pana przewodniczącego Klicha o godzinną przerwę.

(Głosy z sali: Nie wszyscy!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
A czy…
(Głosy z sali: Nie!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę!)
Mieliście 8 lat!
(Poruszenie na sali)
Dlaczego…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Dlaczego przez te 8 lat…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
…nie ruszyliście nawet palcem, żeby to zmienić?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
A teraz nam przeszkadzacie wprowadzać reformę…
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Panie 

Marszałku…)
…która jest dla Polaków…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
…dla Polek i Polaków…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
…nie dla was.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę…)
A teraz ja jeszcze chciałbym…
(Wicemarszałek Maria Koc: …Panie Marszałku…)
…sprostować jedno i zgłosić wniosek przeciwny 

do tego, który złożył pan senator Klich, będący prze-
wodniczącym części senackiej klubu PO.

(Rozmowy na sali)
To dla państwa bezpieczeństwa jest ta policja…
(Głosy z sali: Aha!)
(Wesołość na sali)
…aby nie dopuścić do tego, żeby…
(Senator Jan Rulewski: Dziękujemy!)
…wasi, przez was podburzani…
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-

dują: Dzię-ku-jemy! Dzię-ku-jemy!)
Jesteśmy…
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-

dują: Dzię-ku-jemy! Dzię-ku-jemy!)
To bardzo dziękuję, że państwo mi dziękujecie.
To jest kwestia waszego i naszego bezpieczeństwa.
A jeśli pan mówi o presji, to ja czuję tę presję. 

Czuję tę presję, tylko z zupełnie innej strony. I to jest 
właśnie ta wrażliwość. Pan czuje presję osób, które 
dbają o pana i moje bezpieczeństwo, a ja czuję presję 
tych osób, które w tej chwili nam przeszkadzają pro-
wadzić obrady i które…

(Głos z sali: Pani Marszałek!)
…przeszkadzały nam prowadzić obrady w nocy. 

Zgłaszam wniosek przeciwny. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(wicemarszałek M. Koc) historię prac senackich, na historię prac Senatu pod 
kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Ja z wnioskiem formal-
nym, Pani Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przed chwilą był wniosek…
Szanowni Państwo, przed…
Panie Senatorze, nie…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, czy pani 

mi pozwoli…)
Panie Senatorze, proszę mi dać dojść do głosu. 

Proszę usiąść.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Mogę usiąść, ale…)
Szanowni Państwo, przed chwilą przegłosowa-

liśmy wniosek o przerwę, ale, jak rozumiem, tamta 
przerwa była czym innym motywowana, ta jest czym 
innym, więc…

Czy jest wniosek przeciwny? Pan senator 
Martynowski?

(Głos z sali: Nie. A skąd.)

Senator Marek Martynowski:

Ja składam wniosek przeciwny. (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wnio-

sek…
(Rozmowy na sali)
…pana senatora Rybickiego.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, głosowało 77 senatorów, za 

– 22…
(Senator Jerzy Wcisła: Czego się boicie?)
(Głos z sali: Wy się boicie.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Głupoty waszej.)
…przeciw – 55, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

(Głosowanie nr 138)
Wniosek pana senatora nie został przyjęty przez 

Wysoką Izbę.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym. Proszę 

bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Ale po prostu z miejsca, 

nie z ambony.)

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 22 – za, 54 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 137)
(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, wnio-

sek formalny.)
Wniosek pana senatora Klicha nie został przy-

jęty.
(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, wnio-

sek formalny.)
Bardzo proszę. A w jakiej kwestii?
(Senator Sławomir Rybicki: Wniosek formalny.)
Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bez trybu.)
(Senator Piotr Zientarski: W trybie.)
(Rozmowy na sali)

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wnoszę o… Mam wniosek formalny, aby pani 

marszałek ogłosiła przerwę w celu odbycia posie-
dzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich, ponieważ stała się rzecz haniebna… 
(Oklaski) Na wniosek przewodniczącego klubu se-
nackiego Prawa i Sprawiedliwości zamknięto bardzo 
ważny punkt debaty…

(Senator Leszek Czarnobaj: Usta.)
…nad ustawą o Sądzie Najwyższym.
(Senator Jan Rulewski: Nie chciał mówić.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Debata będzie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Debata będzie.)
Większość senacka zamyka nam usta…
(Wicemarszałek Maria Koc: Będzie dyskusja.)
…w bardzo ważnym punkcie…
(Senator Adam Bielan: Debatę zaczynamy, ale 

debata…)
…w którym pytamy…
(Senator Bogdan Klich: Zgłaszam wniosek for-

malny.)
…sprawozdawców…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…o poważne rozstrzygnięcia, które zapadły na 

posiedzeniu komisji…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

o ciszę.)
…wczoraj wieczorem. Na posiedzeniu, które się 

odbyło wczoraj wieczorem w Senacie. To jest rzecz 
niebywała, bezprecedensowa i rzuci się cieniem na 
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Pani senator też w trybie…
(Senator Barbara Zdrojewska: Wniosek formalny.)
…wniosku formalnego.
Proszę.
(Senator Czesław Ryszka: Wydać tego więźnia 

policji…)
Proszę o ciszę i proszę o niekomentowanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 

proponuję troszeczkę zimnej wody i zastanowienie 
się nad tym, co przed chwilą się stało. Odkąd tutaj 
jesteśmy – a bywały gorące chwile, siedzieliśmy tutaj 
po nocach, siedzieliśmy tutaj i pracowaliśmy w skan-
dalicznych, beznadziejnych warunkach – jeszcze ni-
gdy nie było takiej sytuacji, żebyście zakneblowali 
opozycji usta.

(Senator Adam Bielan: W poprzedniej kadencji.)
Nigdy. Ja mówię o tej kadencji. Ja jestem pierwszą 

kadencję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Pani 

Senator…)
Mnie tu…
(Senator Adam Bielan: Jaki to jest wniosek for-

malny?)
Mnie tu nie było.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani senator ma 3 mi-

nuty. Zaraz złoży wniosek formalny.)
Mnie tu nie było. Proszę mi nie przerywać.
(Senator Zdzisław Pupa: Czemu nie wygrywacie 

wyborów?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

umożliwić pani senator złożenie wniosku formalnego. 
Proszę bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Zwracam się, Pani Marszałek, o zmianę sposobu 

prowadzenia obrad i umożliwienie opozycji zada-
wania pytań do pana ministra, który uciekł wczoraj 
przed czasem z posiedzenia komisji.

(Senator Stanisław Karczewski: Ale będą pytania.)
Jak to będą? Przed chwilą padł wniosek…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Do ministra pytania będą.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę o ciszę! 

Pani senator nie usłyszała, więc zaraz powtórzę…)
Przepraszam, dajcie mi skończyć. Ja usłyszałam 

od ministra… I chciałabym też, żebyśmy dokończy-
li zadawanie pytań do pana senatora Rulewskiego, 
ponieważ mamy…

(Poruszenie na sali)
A proszę powiedzieć, Panie Marszałku, dla-

czego mogliśmy zadawać pytania panu senatorowi 
Mamątowowi, a senatorowi opozycji nie?

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, proszę 
nie dyskutować z panem marszałkiem, tylko złożyć 

Senator Bogdan Klich:

Bardzo się cieszę, że pani marszałek umożliwiła 
mi złożenie tego wniosku formalnego, bo miałem 
wrażenie, że zostaliśmy zakneblowani już definityw-
nie.

(Wicemarszałek Maria Koc: …to my zagrożeni…)
Wnoszę do pana marszałka jako tego, który nie 

spowodował wyprowadzenia policji z terenu Sejmu 
i Senatu, o to, aby odbył się natychmiast, Panie 
Marszałku, Konwent Seniorów i abyśmy te spra-
wy rozstrzygnęli. Jeżeli nie, to to zdjęcie od dzi-
siaj będzie znakiem firmowym senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości zasiadających w Senacie.

(Senator Bogdan Klich prezentuje fotografię sił 
policyjnych na terenie parlamentu)

To jest policja, która jest na terenie naszego par-
lamentu bez powodu, bo nie jest powodem to, że za-
bezpiecza nas przed kimkolwiek, dlatego że…

(Senator Waldemar Bonkowski: Nieskutecznie.)
…nikt tak naprawdę senatorom ani Platformy 

Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości nie gro-
ził. Może z wyjątkiem racji, które mają ci, którzy 
stoją na zewnątrz parlamentu, ale to są ich racje do 
tego, że opowiadają się za państwem demokratycz-
nym, państwem praworządnym oraz państwem, któ-
re respektuje zasady obowiązujące w całej Europie 
i w Stanach Zjednoczonych. (Oklaski)

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
skanduje: De-mo-kracja! De-mo-kracja! De-mo-
kracja!)

(Senator Jan Dobrzyński: Głośniej.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo…
(Senator Waldemar Bonkowski: Właśnie jeden 

zbieg się przedarł.)
(Senator Czesław Ryszka: Policja szuka więźnia.)
(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest wnio-

sek formalny.)
Szanowni Państwo, to nie jest wniosek formalny, 

bo…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to jest bardzo 

ważne.)
To jest…
(Senator Sławomir Rybicki: Wnosiłem 

o posiedzenie Konwentu Seniorów.)
To nie jest wniosek. Nie ma, proszę państwa…
(Senator Mieczysław Augustyn: …sposobu pro-

wadzenia obrad.)
To się nie mieści w katalogu wniosków formal-

nych. Rozumiem, że pan przewodniczący w ten spo-
sób zwrócił się do pana marszałka. Do decyzji pana 
marszałka pozostaje to, czy zwoła w odpowiednim 
czasie Konwent Seniorów, czy też nie.
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(senator B. Zdrojewska) rozwodzić się tutaj nad nimi. Jeżeli tylko niektóre są 
prawidłowe, to proszę wskazać które.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Drugie pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: A, proszę bardzo. 

Przepraszam.)
Czy przewidywana jest reforma postępowania 

kasacyjnego po wejściu w życie ustawy o Sądzie 
Najwyższym? Czy przewidywana jest reforma po-
stępowania w sprawach karnych lub cywilnych, która 
oddawałaby kasację w ręce innych sądów niż Sąd 
Najwyższy?

Trzecia sprawa, którą podniósł także pan sena-
tor Borowski, dotyczy art. 12 i art. 18. Została tutaj 
wskazana wyraźna sprzeczność tych 2 przepisów. 
W jednym mówi się, że Krajowa Rada Sądownictwa 
proponuje 5 kandydatów, a w drugim mówi się o 3. 
Czy nie jest to sprzeczność? Czy ta sprzeczność nie 
wymaga zmiany przepisów i wprowadzenia odpo-
wiedniej, stosownej poprawki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Kilian.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Wiesław.)
Wiesław Kilian. Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam jedno krótkie pytanie. 

Proszę o podanie kilku przykładów z kraju świadczą-
cych o skorumpowanym sądownictwie, o kupowaniu 
wyroków. Czy takie przypadki mają miejsce w na-
szym kraju i jaki stanowią one procent w stosunku 
do uczciwych sądów?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie zadaje jeszcze pan senator Sławomir 

Rybicki. 
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam nadzieję, że pana ministra będzie można 

pytać aż do wyczerpania wszystkich pytań…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
…i że nie będzie to, tak jak poprzednio, w hanieb-

ny sposób przerywane.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o politykę 

reformowania wymiaru sprawiedliwości, sądow-
nictwa, prokuratury przez ministerstwo. Mamy do 
czynienia z kolejnym projektem, który jest projektem 

wniosek formalny. Bardzo proszę, bo już 3 minuty 
minęły.)

To jest prośba tak naprawdę do pani marszałek. 
Bardzo proszę o zmianę sposobu prowadzenia obrad 
i dopuszczenie do zadawania pytań panu senatoro-
wi Rulewskiemu, a później ministrowi Warchołowi. 
Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, proszę o ciszę.
Pani Senator, przegłosowaliśmy wniosek pana 

przewodniczącego Martynowskiego. Wysoka Izba 
w głosowaniu uznała, że zamykamy ten etap posie-
dzenia, na którym zadawane są pytania do senatorów 
sprawozdawców. A teraz będzie odpowiadał na py-
tania pan minister, który jest z nami, tak że ta części 
pani apelu…

(Senator Mieczysław Augustyn: …Do wniosku 
formalnego.)

…zostanie oczywiście uwzględniona.
Szanowni Państwo, projekt tej ustawy został wnie-

siony przez posłów.
Jest z nami pan minister Marcin Warchoł 

z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie.)
Pan minister nie chce zabrać głosu. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Są pytania. Panie Ministrze, zapraszam pana na 
mównicę.

Szanowni Państwo, jako pierwszy zapisany jest 
pan senator Kleina.

Panie Senatorze, pyta pan jako pierwszy. Proszę 
bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, chciałbym wró-
cić do tej kwestii, którą poruszyłem na początku pytań 
do senatora sprawozdawcy, senatora Mamątowa. Moje 
pytanie dotyczy poprawek przygotowanych przez 
Biuro Legislacyjne. 

Czy pan minister uważa, że te poprawki zapro-
ponowane przez Biuro Legislacyjne są złe, wadliwe, 
niepotrzebne, czy jednak należałoby te poprawki 
wprowadzić? Pytam o wszystkie poprawki, żeby nie 
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(senator S. Rybicki) Art. 180 ust. 1 konstytucji wskazuje, że „sędzio-
wie są nieusuwalni”. W ust. 2 czytamy, iż „złoże-
nie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, 
przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowi-
sko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy 
orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych 
w ustawie”. Tutaj nic nie zmieniamy. W ust. 5 czy-
tamy, iż „w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany 
granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić 
do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawie-
niem mu pełnego uposażenia”. Uposażenie pełne jest 
pozostawione, zmiana ustroju się dokonuje, jeżeli 
chodzi o Sąd Najwyższy, w kontekście nowych izb, 
w kontekście nowego trybu procedowania, w kontek-
ście Izby Dyscyplinarnej, dlatego też ustrojodawca 
wprowadził rozwiązanie polegające na przeniesieniu 
sędziego ze stanu czynnego w stan spoczynku. Poza 
tym sędziowie mają wybór – mogą przecież przejść do 
sądów powszechnych i nikt im tej drogi nie zamyka. 
Zatem zarzut niekonstytucyjności jest chybiony.

Co do pozostałych zarzutów, opinii, to wyrażałem 
się na ten temat już wczoraj dość obszernie, m.in. 
na temat przydziału i kolejności wpływu do Sądu 
Najwyższego… Art. 72 i 73 obecnego regulaminu 
Sądu Najwyższego regulują to w taki sam sposób, 
jak projekt. Co do tego nie powinno być wątpliwości, 
które zostały tutaj podniesione.

Następne zagadnienia, które w tej opinii są poru-
szane, dotyczą kwestii technicznych. To, czy powinno 
być „w wypadku” czy „w przypadku”, to jest licentia 
poetica, tak bym to nazwał. Nie ma absolutnie róż-
nicy między „wypadkiem” a „przypadkiem” czy też 
między słowami „na pierwszego prezesa” a wyrazami 
„na stanowisko pierwszego prezesa”. To są zmiany 
całkowicie zbędne.

Jeżeli chodzi o zagadnienie umyślnych prze-
stępstw skarbowych, którego brak, to chciałbym 
zwrócić uwagę, iż jest to symetryczne do prawa 
o prokuraturze, która to ustawa w art. 75 §1 ust. 1 
wskazuje, iż prokuratorem może zostać osoba, która 
nie była skazana za umyślne przestępstwo. Tak że jest 
pełna symetria i nie ma tych wątpliwości.

Kwestia właściwości izb jest dziś określona w §28 
regulaminu Sądu Najwyższego i nie ma potrzeby, aby 
była to materia ustawowa.

To są odpowiedzi na pytanie pana senatora Kleiny.
(Senator Bogdan Borusewicz: No zaraz, zaraz, 

ale…)
Drugie pytanie dotyczyło kasacyjnego modelu. 

Analizując zamysł projektodawcy, Panie Senatorze, 
Wysoka Izbo, można zauważyć, że w art. 1 zmieniają 
się zadania Sądu Najwyższego, mianowicie zapew-
nienie w ramach nadzoru zgodności oraz jednolitości 
orzecznictwa sądów powszechnych przez rozpozna-
wanie kasacji zostało wykreślone.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)

poselskim, a dotyczy przecież tak ważnych kwestii 
ustrojowych, jak reforma Sądu Najwyższego. 

Panie Ministrze, czy ministerstwo nie ma własnej 
koncepcji, czy też pozwala na inicjatywy poselskie, 
bo tym samym ministerstwo unika procedury, która 
jest obciążona różnego rodzaju konsultacjami, termi-
nami etc.? Bardzo proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, udzielam panu głosu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Na wstępie chciałbym, Pani Marszałek, Wysoka 

Izbo, zwrócić uwagę na kwestię zasadniczą. Reforma 
Sądu Najwyższego jest częścią reformy wymiaru 
sprawiedliwości, reformy, której oczekują polscy oby-
watele. Zmieniamy model z modelu korporacyjnego 
na model demokratyczny, model otwarty, w którym to 
sędziowie sami siebie nie będą wybierać, sami siebie 
rozliczać, sami siebie awansować.

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Na pytania proszę od-

powiadać.)
To jest sprawa zasadnicza, kluczowa, modelowa…
(Senator Piotr Zientarski: …pan kłamie.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Odpowiedzi na kolejne pytania, których będę 

udzielał, będą wynikały z tej zmiany modelu. Nie 
ma trzeciej drogi. Jest model demokratyczny albo 
model korporacyjny. 

Tydzień temu mieliśmy przyjemność rozmawiać 
tutaj na ten temat…

(Głos z sali: I sąd.)
…i bardzo miło wspominam tamtą debatę. Dzisiaj 

wpisujemy się właśnie w dalszy ciąg dyskusji nad 
stanem polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiem na konkretne pytania. Pytanie pierw-
sze dotyczyło opinii do ustawy o Sądzie Najwyższym 
i zarzutów. Panie Senatorze – do pana senatora Kleiny 
kieruję swoją odpowiedź – uważam, iż najistotniej-
szy zarzut, zarzut dotyczący niekonstytucyjności tej 
ustawy, nie jest zasadny. Mianowicie art. 180 ust. 1, 
2 i 5 konstytucji jasno wskazuje, co oznacza zniesie-
nie sędziego z urzędu, i odróżnia je od przeniesienia 
sędziego ze stanu czynnego w stan spoczynku.

(Senator Piotr Zientarski: Bez oszustw.)



549
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(podsekretarz stanu M. Warchoł) Dlatego też ta dyskusja jest dyskusją otwartą i bardzo 
liczę na zrozumienie w przyszłości ewentualnych 
planów w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, w ta-
kim razie muszę dopytać. To kto będzie w takim razie 
rozpatrywał kasacje?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Za chwileczkę, Panie 
Senatorze, za chwilę…)

Panie Senatorze, ja tego nie przesądzę w tej chwi-
li…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale mówi pan, że…)
…kto będzie, jak będzie… Nie mam tutaj abso-

lutnie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Nie mam w tym momencie żadnych kategorycz-

nych stwierdzeń dla pana senatora.
Rozumiem tę ciekawość i bardzo chętnie… 

Porozmawiamy, spotkamy się i wymienimy poglą-
dami.

(Senator Piotr Zientarski: Odmawianie kasacji…)
Trzecie pytanie skierował pan senator Kleina i do-

tyczyło ono art. 12 i 18. Panie Senatorze, nie ma tutaj 
niezgodności. Nie ma tutaj niezgodności, albowiem 
art. 18 jest to norma kompetencyjna. Ważniejsza jest 
norma, która określa sposób wyboru. I tutaj art. 12 
§2 wyraźnie wskazuje, że Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej 5 kandydatów 
na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak że 
mamy tutaj zwiększone uprawnienia prezydenta. To 
jest bardzo dobre rozwiązanie, może bowiem być taka 
sytuacja, iż żaden z 2 kandydatów nie będzie odpo-
wiadał prezydentowi. Wówczas prezydent staje przed 
wyborem, że tak powiem, braku wyboru. Dlatego 
też owych 5 kandydatów jest to dobre rozwiązanie. 
Konstytucja zresztą wskazuje, iż to zgromadzenie 
ogólne przedstawia kandydatów. Dlatego art. 18 jako 
norma kompetencyjna nie ma charakteru przesądza-
jącego, ważniejsza jest norma, która określa bardzo 
szczegółowo sposób wyboru, tzn. norma zawarta 
w przepisie art. 12 §2, to ona ma pierwszeństwo.

Trzecie pytanie, przepraszam bardzo, czwarte, 
pana senatora Kiliana, dotyczyło skorumpowania 
wymiaru sprawiedliwości. Panie Senatorze, Wysoka 
Izbo, Szanowni Państwo, sprawa sędziego na telefon 
jest tak znana, że nie muszę jej przypominać. I tego 
typu…

(Senator Grażyna Sztark: Codziennie o niej sły-
szymy.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale nie osądzono sę-

dziego.)
Takie przykłady spowodowały tak niskie zaufanie 

do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 

To rzeczywiście świadczy o zmianie modelu…
(Senator Piotr Zientarski: I nie będzie kasacji.)
…o projekcie zmiany modelu. Albo nazwałbym 

to inaczej: o rozważaniach w tym zakresie. I zmiana 
modelu obecnego, w którym to Sąd Najwyższy roz-
poznaje kasacje, na model kasacyjności rozproszo-
nej, kontroli kasacji rozproszonej, jak najbardziej jest 
zagadnieniem godnym rozważenia. Że przypomnę 
tylko projekty ustaw z lat 1992–1994, 3 projekty, 2 
rządowe i 1 poselski, kiedy to ustawodawca bardzo 
poważnie brał pod uwagę w sprawach cywilnych wła-
śnie zmianę modelu, wprowadzenie modelu kontroli 
kasacji rozproszonej, tak aby to sądy apelacyjne wła-
śnie rozpoznawały kasację. Jest to godne rozważenia. 
Dlaczego? Zwiększamy prawo do kasacji dla oby-
wateli. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskar-
żenia przestaje być uprawnieniem iluzorycznym, co 
niestety często ma miejsce, zwłaszcza w sprawach 
cywilnych, jeśli wziąć pod uwagę statystyki, zgodnie 
z którymi Sąd Najwyższy w 2016 r. na 2580 przeka-
zanych mu kasacji odmówił przyjęcia do rozpoznania 
na tzw. przedsądzie 1862 skarg kasacyjnych. 77 skarg 
kasacyjnych odrzucił, a uchylił lub zmienił orzeczenie 
w 252 sprawach. Można wielokrotnie usłyszeć od 
obywateli, że te kasacje rozpoznawane są w sposób 
powierzchowny. Uzasadnienia tych kasacji są lako-
niczne. To są fakty.

Dlatego też warto ten temat rozważać, dyskutować 
o tym. I liczę na taką owocną dyskusję w przyszło-
ści…

(Senator Kazimierz Kleina: To kto będzie, Panie 
Ministrze…)

…również z Wysoką Izbą, z ekspertami w tej Izbie 
na temat owego modelu.

Kto będzie rozpoznawał? Sądy apelacyjne oczy-
wiście. Sądy apelacyjne rozpoznawałyby w takiej sy-
tuacji kasacje. To nie jest oczywiście przesądzone…

(Senator Kazimierz Kleina: Dobrze, ale tutaj…)
…nie mnie tutaj decydować na temat modelu.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

ciszej.)
Ale rzeczywiście rosnąca świadomość prawna 

społeczeństwa sprawia, że powinniśmy wyjść temu 
naprzeciw. Powinniśmy rzeczywiście to prawo do 
kasacji uczynić prawem realnym, a nie iluzją prawa.

(Senator Kazimierz Kleina: No, ale skoro teraz wy-
kreślamy, to czy nie powinniśmy wpisać od razu…)

Jak wielokrotnie wskazywał Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, kasacja nie 
jest zagwarantowana konstytucją, ale jeżeli usta-
wodawca już wprowadza ten nadzwyczajny środek 
zaskarżenia, powinien zapewnić realne możliwości 
skorzystania z niego. A tak się niestety nie dzieje. 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę bar-

dzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, z uwagi na to, że pan senator 

sprawozdawca oddelegował mnie do pana z tymi py-
taniami, przepraszam, ale je powtórzę.

(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze sprostowanie 
później będzie.)

Ustawa zmniejsza liczbę sędziów Sądu 
Najwyższego o połowę. Jednocześnie mówicie pań-
stwo, że ustawa usprawni działanie sądu. No, całe 
swoje dorosłe życie byłem przedsiębiorcą i ja nie 
mogę tego zrozumieć, że 50% państwo zwalniacie 
i zarazem usprawniacie. Czy ja mam rozumieć, że 
w Sądzie Najwyższym przez ostatnie lata 50% ludzi 
nic nie robiło?

I drugie pytanie. Co dalej z pracownikami Sądu 
Najwyższego? Tam jest ich około 400. Tą ustawą, 
szczerze mówiąc – a apelował pan o szczere pytanie, 
szczerą rozmowę – de facto się ich zwalnia. I stąd 
moja prośba o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Za chwilkę pytanie zada pan senator Jerzy Wcisła.
A teraz bardzo proszę… Tytułem sprostowania, 

tak? Proszę, Panie Senatorze Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek, sprostowanie jest do tego frag-

mentu naszego posiedzenia, które dotyczyło wniosku 
złożonego przez pana senatora Martynowskiego, aby 
zamknąć dyskusję. Wówczas pan marszałek powie-
dział, że w poprzedniej kadencji przy okazji…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, zamknięcie listy…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Piotr Zientarski: Przerwanie dyskusji.)
…przy okazji debaty nad referendum zgłoszonym 

przez pana prezydenta Komorowskiego został zgło-
szony taki sam wniosek o zamknięcie listy…

(Senator Piotr Zientarski: Nie o zamknięcie listy. 
Nie dopuścił…)

Że nie dopuścił… Zamknięcie zadawania pytań 
do ministra, listy…

(Senator Piotr Zientarski: Przerwanie…)
Przerwanie listy… Więc chcę powiedzieć tak. 

Wówczas wniosek złożył pan senator Gintowt-
Dziewałtowski, ale wniosek polegał nie na tym, żeby 
nie dopuścić senatorów dalej do zadawania pytań.

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych oby-
wateli, którym Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona 
Prawica złożyły jednoznaczne obietnice w trakcie 
kampanii wyborczej. Nie możemy ich zawieść.

(Senator Piotr Zientarski: To znamy.)
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rybickiego 

dotyczące polityki reformowania wymiaru sprawie-
dliwości, projektu poselskiego, to… Panie Senatorze, 
wielokrotnie w przeszłości wiele przepisów, wiele 
ustaw, w tym kodeksowych, było reformowanych pro-
jektami poselskimi, tak że to jest kwestia wyboru 
określonej ścieżki legislacyjnej i nie mnie przesądzać 
w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, kasacji nie będzie. Rozumiem, że 
tym samym przynajmniej 30% pracowników, którzy 
korzystają z tego prawa, od tej pory nie będzie mogło 
z niego skorzystać, bo nawet nie będzie takiej izby.

Mam zatem drugie pytanie: czy pan nie naduży-
wa interpretacji działu legislacyjnego, gdy twierdzi 
pan, że tak zdefiniowane granice działania izb, prawa 
publicznego, prywatnego, są dowolne i wszystko, co 
izba zrobi, będzie dobre, tak samo wszystko, czego 
nie zrobi, m.in. w sprawie sądu administracyjnego? 
Jest tu zamiar likwidacji sądów administracyjnych. 
Czy państwo się boją, że sądy administracyjne będą 
was kontrolować? Pan powie, że nie ma tego w zapi-
sie, ale właśnie taka formuła Izby Prawa Publicznego 
pozwala na to, żeby oni się tym zajęli, choć nie będą 
musieli.

Trzecie pytanie. Pan powiada – jest to napisa-
ne w uzasadnieniu, nawet w artykułach – że po to 
zmieniamy i „ręcznie” wyrzucamy lub przyjmujemy 
nowych sędziów, żeby było już dobrze, a przed chwi-
lą powiedział pan, że kasacja jest czymś złym, bo 
sędziowie będą działać źle. I następna nielogiczność. 
Powiada pan: przyspieszamy, czyli niejako demokra-
tyzujemy orzeczenia, bo to jest tego element, a jedno-
cześnie kasujecie połowę sędziów Sądu Najwyższego, 
zresztą wzmacniając ich kosztem to Czeka, to NKWD 
w tych sądach.

I czwarte pytanie. Jakie pan ma propozycje w od-
niesieniu do tych wszystkich milionów spraw, które 
mogą być rozstrzygnięte w sądach polubownych, za 
pomocą mediacji lub nawet urzędów?
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(senator K. Kleina) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedź na pytanie pana senatora Rulewskiego. 

Panie Senatorze, nie wiem, z czego pan wywodzi, 
że kasacji nie będzie. No, kasacje będą oczywiście, 
kasacje regulują przepisy proceduralne…

(Senator Piotr Zientarski: Ale w Sądzie 
Najwyższym… Było pytanie…)

…kodeks postępowania cywilnego, kodeks postę-
powania karnego i tutaj absolutnie nic się nie zmieni 
w tym zakresie. Nawet, jak powiedziałem wcześniej, 
chcemy dać szersze prawo do kasacji, aby to prawo 
do kasacji nie było iluzją, tak jak jest obecnie.

(Senator Piotr Zientarski: Jak się nie zmienia? Jak 
się nie zmienia?)

I tutaj znów pan senator, mam wrażenie, mnie nie 
zrozumiał, że…

(Senator Grażyna Sztark: Kłamstwo…)
…jakobym twierdził, zdaniem pana senatora, iż 

kasacja jest czymś złym. Nie, Panie Senatorze. Jest 
właśnie czymś dobrym, potrzebnym i wymagającym 
rozszerzenia. Właśnie o to tutaj chodzi. Nie ma pana 
senatora…

(Senator Piotr Zientarski: My pytamy o Sąd 
Najwyższy.)

Tak… Jeżeli chodzi o izbę administracyjną, ja nie 
wyobrażam sobie, aby nie było kwestii administracyj-
nej… aby właściwości obecnej izby administracyjnej 
nie zostały ujęte w nowym regulaminie. Jak to ujmie 
projektodawca? Tego nie wiem. Ale oczywiście izba 
pracy i ubezpieczeń społecznych, izba administracyjna, 
jest jak najbardziej zakorzeniona trwale w strukturze 
Sądu Najwyższego i nie widzę tutaj powodów do jakich-
kolwiek zmian. Ale to jest moje zdanie w tym zakresie. 
Nie ja odpowiadam w tym zakresie za dalsze prace legi-
slacyjne. Tak że tutaj się nic nie zmienia… Jeśli chodzi 
o to, dlaczego nie będzie tego, co w tej chwili jest… To 
będzie, tylko w ramach nowej struktury oczywiście.

Następne pytanie dotyczyło przyspieszenia po-
stępowań. Panie Senatorze, art. 92 zapewnia, że nie 
ma ryzyka, o którym pan senator wspominał, jakoby 
wprowadzenie nowego ustroju, nowego modelu Sądu 
Najwyższego spowodowało przestoje w rozpozna-
waniu kasacji, w pracy Sądu Najwyższego. Ciągłość 
pracy i sprawność Sądu Najwyższego zostaną ab-
solutnie zachowane. Gwarancją tego są chociażby 
art. 88 i art. 92, który mówi o możliwości delego-
wania sędziego sądu powszechnego z co najmniej 

Tylko był wniosek o zamknięcie listy, to prawda, 
ale wcześniej wszyscy chętni senatorowie, którzy 
chcieli, mieli się zgłosić…

(Senator Piotr Zientarski: I nikt nie został pomi-
nięty.)

I w ten sposób żaden z senatorów… każdy senator, 
który chciał zadać pytania, został do tego dopuszczo-
ny. A tutaj…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Panie 
Senatorze.)

A tutaj, Pani Marszałek…
(Senator Piotr Zientarski: Stenogram z tego jest.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
A tutaj, Pani Marszałek, byli senatorowie, którzy 

się zgłosili do zadania pytania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…i po tym wniosku już nie zostali dopuszczeni.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

Panie Senatorze…)
To tyle tytułem sprostowania.
(Senator Piotr Zientarski: Czyli jest to zasadnicza 

różnica.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Złożył pan sprostowanie.
Bardzo proszę. Pan senator Jerzy Wcisła. 
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ponieważ pan rozpoczął odpo-

wiadanie na pytania od swojego memento, to ja sobie 
też pozwolę na memento. To jest wstyd i hańba, co 
się w Senacie i w Polsce dzieje.

A teraz pytanie, które już zadałem, a na które też nie 
uzyskałem odpowiedzi. 3 sędziów Sądu Najwyższego 
pełni jednocześnie funkcję w Państwowej Komisji 
Wyborczej. Czy odwołanie tych sędziów będzie ozna-
czać jednocześnie odwołanie ich mandatów? A jeżeli 
tak, jeżeli jest taka możliwość, to czy nie zagraża to 
obiektywnej ocenie przebiegu i wyników wyborów, 
szczególnie tych najbliższych, w 2018 r., i nawet nie 
otwiera wręcz możliwości manipulowania wynikami 
tych wyborów?

Chciałbym jeszcze dołożyć do pytania senatora 
Komarnickiego sprawę zwalniania z mocy ustawy 
pracowników, którzy nie są sędziami, a pracują 
w Sądzie Najwyższym. Czy w takich przypadkach, 
jeżeli te osoby będą zwalniane, będą obowiązywały 
postanowienia kodeksu pracy, np. chroniące kobiety 
w ciąży? Bo w przypadku zwalniania pracowników 
i funkcjonariuszy Służby Celnej takiej osłony nie 
było i ja znam przypadki, że kobiety w ciąży zostały 
pozbawione pracy. Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Maciej Grubski, proszę bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, senator sprawozdawca pominął 

pytanie, które było zadawane przeze mnie i przez ko-
leżanki i kolegów senatorów, a dotyczyło opinii, jakie 
zostały zaprezentowane na wczorajszym posiedzeniu 
komisji. To były 3 opinie przygotowane m.in. przez 
zewnętrzne ośrodki, przez rzecznika praw obywa-
telskich, stowarzyszenie „Iustitia” i panią legislator. 
Do opinii pani legislator się pan minister odniósł, ale 
jeżeli chodzi o pozostałe 2 opinie, to prosiłbym o sta-
nowisko ministerstwa w tej sprawie, szczególnie że 
kto wsłuchał się w te opinie, wie, że one były bardzo 
druzgoczące dla projektodawców tej ustawy, czyli 
dla posłów. Nie wiem, czy takie samo stanowisko 
prezentuje pan minister. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Zacytuję jednego z twórców demokracji, Jerzego 

Waszyngtona: „prawa lub rozporządzenia przygoto-
wane niedbale lepiej gdyby nigdy nie zostały stwo-
rzone”.

Pytanie do pana ministra mam następujące. Pan 
przedstawia projekt poselski, bo sprawozdawcy po-
selskiego nie ma. Czy pan minister ma wrażenie, że 
ten projekt jest przygotowany starannie? Bo pana 
tłumaczenie odnośnie do art. 12 i 18 i słynnych 3 lub 
5 sędziów wydaje się nieprzekonywające.

Przechodzę do pytania drugiego: dlaczego tak 
ważnego aktu, przy całym szacunku do pana mi-
nistra, nie przedstawia szef resortu, pan minister 
Ziobro? Chciałbym uzyskać na to pytanie odpowiedź. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Marek Borowski, bardzo 

proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, wracam do sprawy kandydatów 

na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pan był 

10-letnim stażem pracy do pełnienia obowiązków 
w Sądzie Najwyższym.

Trzecie pytanie pana senatora Komarnickiego do-
tyczyło kwestii usprawnienia postępowania. Już się 
do tego odniosłem. 

Zwalnianie pracowników. Panie Senatorze, tutaj 
mamy do czynienia z rozwiązaniami analogicznymi 
jak w przypadku kilku ustaw wcześniejszych, m.in. 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy 
o służbie cywilnej. Art. 99 przewiduje, że członek 
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędący 
sędzią, któremu przedstawiono nowe warunki pracy 
i płacy, a który nie złożył oświadczenia o odmowie 
ich przyjęcia w terminie 14 dni, zawiadamia mini-
stra sprawiedliwości o wykonywaniu dodatkowego 
zatrudnienia. I w związku z tym te nowe warunki 
pracy i płacy zostaną przedstawione. Obecnie wyna-
grodzenie pracowników… W związku z tym status 
pracowników Biura Studiów i Analiz, pracowników 
Sądu Najwyższego, jest tutaj zapewniony. Nie ma 
żadnego ryzyka, że będzie dochodziło do sytuacji, 
w których np. kobiety w ciąży…

(Senator Grażyna Sztark: A gdzie jest to napisane?)
…nie będą objęte ochroną. Ja sobie wcale tego 

nie wyobrażam.
(Senator Grażyna Sztark: A gdzie jest to zapisa-

ne?)
(Senator Jerzy Wcisła: A gdzie są gwarancje?)
Wszystkie gwarancje wynikające ze stosunku 

pracy…
(Senator Grażyna Sztark: Nie ma.)
…zostają zachowane.
(Senator Grażyna Sztark: A gdzie jest to zapisane? 

Nie ma takiego przepisu. Nie ma.)
Kolejne pytanie dotyczyło 3 sędziów Sądu 

Najwyższego, którzy pełnią funkcję w Państwowej 
Komisji Wyborczej. Wydaje się, że odwołanie tych 3 
sędziów rzeczywiście powoduje konieczność wybra-
nia nowych sędziów.

(Senator Piotr Zientarski: O, właśnie.)
(Głosy z sali: Brawo! Brawo!)
(Oklaski)
Ale to jest tylko moja opinia. Trzeba to przeanali-

zować, zbadać. To jest moja opinia na gorąco.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Z tymi posłami, któ-

rzy podpisali projekt, pan to przeanalizuje?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Senator Piotr Zientarski: Z tymi posłami najle-

piej.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Panowie.)
Dziękuję bardzo.
Jeżeli są jeszcze jakieś pytania…
(Senator Piotr Zientarski: Są, są.)
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(senator M. Borowski) żono sędziego z urzędu bez zapewnienia mu pełnego 
uposażenia, bez zapewnienia stanu spoczynku, bez 
zapewnienia immunitetów z tego tytułu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze tego by bra-
kowało.)

Gdyby ustawą zwykłą usunięto sędziemu im-
munitet, wtedy byłoby to naruszenie konstytucji. 
Absolutnie. Ale tutaj mamy, Szanowni Państwo, 
Wysoka Izbo, po pierwsze, zachowanie pełnego upo-
sażenia, po drugie, zachowanie możliwości przej-
ścia do sądów powszechnych, po trzecie, zachowanie 
wszystkich przywilejów wynikających ze stanu spo-
czynku, i po czwarte, zachowanie immunitetu. Tak że 
absolutnie jest to wypełnienie normy konstytucyjnej 
z art. 180 ust. 5. W żadnym razie ustawa nie narusza 
w tym miejscu konstytucji.

Co więcej, potwierdza to wyrok samego Sądu 
Najwyższego z 24 maja 2016 r., III KRS 16/16, zgodnie 
z którym to orzeczeniem, jak wskazał Sąd Najwyższy… 
Cytuję: „zwrot «wolno sędziego przenosić do innego 
sądu lub w stan spoczynku» – wyraźnie wskazuje, że 
wniosek i decyzja w przypadku obu tych sytuacji nie 
należą do sędziego, lecz do innych podmiotów, których 
ustawa zasadnicza wprost nie wymienia”.

Następnie, odnosząc się do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. K 27/12, 
chciałbym wskazać, że trybunał wyraźnie zwrócił 
uwagę, że ochrona niezawisłości sędziów poprzez 
zapewnienie im nieusuwalności z zajmowanego sta-
nowiska i nieprzenoszalności do innego sądu lub 
w stan spoczynku nie jest celem samym w sobie, lecz 
środkiem, jedynie środkiem do realizacji konstytu-
cyjnie gwarantowanego prawa do sądu. I gdzie tutaj 
jest to prawo do sądu gwarantowane i realizowane? 
Właśnie w zapewnieniu sprawiedliwego, uczciwego 
i sprawnego rozpoznania sprawy. Sprawiedliwego, 
tak aby sprawy dyscyplinarne nie kończyły się w 41% 
umorzeniami, uniewinnieniami lub odstąpieniem od 
wszczęcia postępowania, jeżeli już to postępowanie 
zostanie wszczęte.

(Senator Mieczysław Augustyn: A kto udowodnił, 
że to jest niesprawiedliwe?)

Interes wymiaru sprawiedliwości, jak wskazał 
Sąd Najwyższy, niekiedy przeważa nad interesem 
indywidualnym sędziego, o czym świadczy nieprzy-
znanie sędziom indywidualnego uprawnienia, prawa 
do przejścia w stan spoczynku w razie zmian ustrojo-
wych sądów czy zmiany granic okręgów sądowych.

Czym innym, Szanowni Państwo, jak nie właśnie 
naruszeniem prawa do rzetelnego sądu, jest sytu-
acja, w której obywatele uzyskują korzystne dla nich 
rozstrzygnięcia trybunału w Strasburgu, następnie 
wracają do kraju z tymi orzeczeniami i nie mogą 
wyegzekwować swoich uprawnień, które przyznał 
im Trybunał Konstytucyjny? Dlaczego? Dlatego że 
sprawa sędziego jest już przedawniona…

uprzejmy powiedzieć, że to, że w jednym artykule jest 
mowa o tym, że zgromadzenie typuje 5, a w drugim, 
że typuje 3 sędziów, nie jest żadnym problemem, 
bo ten pierwszy artykuł jest ważniejszy, a ten drugi 
mniej ważny.

(Senator Mieczysław Augustyn: Doktorat można 
z tego napisać.)

No, Panie Ministrze, ja wiem, że jesteście czasami 
specjalistami od udowadniania, że białe jest czarne, 
a czarne jest białe, ale proszę takich rzeczy nie mó-
wić. I ja panu zaraz powiem, z czego to się wzięło. 
Zajrzałem sobie do projektu poselskiego. No, poselski 
to on był z nazwy, ale to wyście go napisali. I tam 
w art. 12 nie ma 5 kandydatów, tylko jest 3. W pro-
jekcie było 3 kandydatów. W Sejmie zmieniono na 5, 
ale zapomniano o art. 18, gdzie też była mowa o 3. 
I taka jest prawda. A dlaczego 5? A dlatego, że jak 
jest 3, to sędziowie mogą tak ich dobrać, że prezy-
dentowi żaden się nie spodoba. Ale w przypadku 5, 
jak każdy sędzia ma tylko 1 głos, no to taki, którego 
prezydent chce, wreszcie się znajdzie. Tylko trzeba 
być starannym, Panie Ministrze…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
przypominam, że ma pan minutę na zadanie pytania.)

Tak jest.
Trzeba być, Panie Ministrze, starannym, profesjo-

nalnym i poprawić w art. 18…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie. Pan senator Grubski zwrócił 

się z pytaniem o opinie. Opinie, Panie Senatorze, 
generalnie podważały konstytucyjność tej ustawy, ale 
są to zarzuty… Zarówno opinia Sądu Najwyższego, 
jak i opinia rzecznika praw obywatelskich sprowa-
dzały się do zagadnienia nie tyle wprowadzenia 
Izby Dyscyplinarnej – bo tutaj raczej wątpliwości 
nie było, o ile pamiętam – ile do przeniesienia ze 
stanu czynnego w stan spoczynku. Chciałbym wy-
raźnie zaznaczyć, że ustrojodawca rozróżnia pojęcie 
przeniesienia sędziego czynnego w stan spoczyn-
ku – to jest w art. 180 ust. 5 – od złożenia sędziego 
z urzędu. Szanowni Państwo, kiedy ta ustawa byłaby 
niekonstytucyjna? Właśnie wtedy, gdyby ustawą zło-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) jowej rady sądownictwa z Holandii, którzy stwierdzili, 
iż w ciągu ostatnich 30 lat było tam zaledwie 5 postę-
powań dyscyplinarnych. Na moje pytanie, dlaczego tak 
mało, odpowiedzieli: jeżeli sędziowie u nas mają coś na 
sumieniu, to po prostu odchodzą z zawodu. Byłem na 
tyle naiwny, że zacząłem – świadom sytuacji u nas i na-
uczony doświadczeniem naszej rzeczywistości – pytać, 
czy nie można w związku z tym jakoś się dogadywać, 
prosić o łagodniejszą karę… Ale spotkałem się z abso-
lutnie zdecydowaną odpowiedzią negatywną: nie, nie 
ma możliwości paktowania, jakiegoś tam dogadywania 
się – odchodzą z urzędu, gdy mają coś na sumieniu.

To są standardy! Gdybyśmy mieli takie standardy 
europejskie, o jakich tutaj mówię, niepotrzebna by-
łaby żadna reforma postępowania dyscyplinarnego. 
I z tym się państwo zgodzicie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie bardzo.)
(Senator Dorota Czudowska: Zgadzamy się, zga-

dzamy.)
Zdaje się, że wyczerpałem odpowiedzi…
(Senator Tomasz Grodzki: A moje pytanie?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Pytanie 

pana senatora Grodzkiego dotyczyło obecności pana 
ministra Ziobry. Wysoka Komisjo, pan minister bę-
dzie tu dzisiaj na koniec debaty. Śledzi także naszą 
debatę, ale obowiązki parlamentarzysty…

(Senator Grażyna Sztark: Śledzi czy podsłuchuje?) 
(Wesołość na sali)

…i obowiązki prokuratora generalnego powodują, 
że musi być w innym miejscu. Tak że pan minister na 
pewno dzisiaj tutaj wystąpi na koniec, chcę państwa 
zapewnić o tym, że będziecie państwo mieli możli-
wość wysłuchania pana ministra.

Ostatnie pytanie, pana senatora Borowskiego, 
dotyczyło kandydatów na pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. Panie Senatorze, ja pozostanę przy 
swoim stanowisku. Tutaj mamy do czynienia absolut-
nie z normą kompetencyjną, która w relacji art. 12 do 
art. 18… W art. 18 mamy do czynienia z normą kom-
petencyjną, która to norma ustępuje normie z art. 12 
§2, która określa sposób wyborów…

(Senator Marek Borowski: Ale po co jest ta norma 
w art. 18? Może pan powiedzieć?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przechodzimy do kolejnych pytań.
Pan senator Zientarski, 60 sekund.
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, no to ja osobne… Zapiszę się do 

kolejnego pytania. Przede wszystkim nie odpowiada 

(Senator Piotr Zientarski: Który trybunał?)
Trybunał w Strasburgu, dziękuję bardzo.
…Bo sprawa sędziego jest przedawniona. A dla-

czego jest przedawniona? Z racji dziurawego jak ser 
szwajcarski modelu postępowań dyscyplinarnych, gdzie 
to sędziowie, jak bardzo często się to zdarza… Z analiz, 
które przeprowadziliśmy, wynika, iż wskutek swego 
obstrukcyjnego zachowania, mającego charakter nad-
użycia prawa, uzyskują oni przywileje, które im się nie 
należą. To nikt inny jak Sąd Najwyższy, po 10 latach 
od popełnienia deliktu dyscyplinarnego, wskazał, że 
w istocie 10 lat to jest okres, który wynikł z zachowa-
nia obwinionego w tymże postępowaniu. Rozważany 
delikt miał miejsce 11 lat temu, w stosunkowo dale-
kiej przeszłości, co więcej, sędzia ten został skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestęp-
stwo, o którym mowa w art. 271 §1 kodeksu karnego, 
w związku z art. 12 kodeksu karnego, czyli za czyn 
ciągły polegający na fałszowaniu dokumentów, czyn 
związany z wprowadzaniem na polski obszar celny 
środka transportu z innego państwa członkowskiego 
i brakiem wypełnienia obowiązku uiszczenia podatku 
od towarów i usług z tego tytułu. I po 11 latach od tego 
czynu Sąd Najwyższy wskazuje: sędziego powinna cha-
rakteryzować nieskazitelność związana z nienaganno-
ścią postępowania, z dbałością o prestiż urzędu, ale nie 
można mieć wątpliwości, że nastąpiła skaza na jego 
wizerunku, która powstała w związku z dopuszczeniem 
się deliktu dyscyplinarnego, co więcej, tego typu zacho-
wanie sędziego podważa autorytet i społeczne zaufanie 
do wymiaru sprawiedliwości. To o czym my mówimy? 
Te proponowane zmiany przywracają autorytet i spo-
łeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja myślę, że chyba 
przesadzamy.)

…aby tego typu karygodne przypadki nie miały 
miejsca w przyszłości. Ale w konkluzji swych roz-
ważań Sąd Najwyższy stwierdza, że z dużym praw-
dopodobieństwem…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…czyn ten zatarł się w pamięci społecznej i kara 

adekwatna do stopnia zawinienia, do wagi popeł-
nionego deliktu, raziłaby nadmierną surowością. To 
jest konkluzja tego orzeczenia, Szanowni Państwo! 
I w związku z tym sąd wymierza karę zawieszenia 
podwyższenia uposażenia na okres od roku do lat 3. 
Takie mamy efekty obecnego modelu postępowania 
dyscyplinarnego!

Dlatego Izba Dyscyplinarna, która jest koronnym 
elementem tego rozwiązania, jest niezbędna. Jest nie-
zbędna, potrzebna autonomiczna Izba Dyscyplinarna, 
podobnie jak to ma miejsce np. w Holandii. Powołam 
się po raz kolejny na rozmowę z moim kolegami z kra-
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(senator P. Zientarski) myśl dotyczącą pojęcia Izby Prawa Prywatnego. O co 
w tej izbie chodzi? Dziękuję… Co ona kryje w sobie? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę mnie zapisać od razu do następnego py-

tania.
Panie Ministrze, mówił pan tutaj o niskim stopniu 

zaufania do sędziów. Czy sądzi pan, że wielokrotnie 
powtarzając – cytuję – „specjalna kasta”, jak to pan 
mówi, albo „sędziokractwo”, a pana koledzy mówią 
o sędzim „debil”, a nawet „złogi”… Czy to podwyższa 
zaufanie do sędziego, do tej… No, do sędziego?

I teraz pytanie. Panie Ministrze, 30 sierp-
nia 2016 r. pan prezydent powołał na prezesów 
Sądu Najwyższego 5 przedstawicieli, 5 sędziów: 
pana Dariusza Zawistowskiego, pana Stanisława 
Zabłockiego, pana Józefa Iwulskiego i pana Wiesława 
Błusia. Jak pan sądzi, czy ci panowie od 30 sierpnia 
stracili już zaufanie pana…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: …pana prezydenta?)
Pan senator Kleina, a później pani senator 

Zdrojewska.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, wczoraj rzecz-

nik prasowy sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych 
powiedział, że władze amerykańskie są zaniepokojo-
ne zmianami w prawie w Polsce i że prowadzą rozmo-
wy na najwyższym szczycie w tej sprawie, sugerując, 
że te działania, które w tej chwili parlament podej-
muje, daleko wykraczają poza normy i standardy 
związane z funkcjonowaniem państwa prawa. Czy 
mógłby pan coś bliżej nam powiedzieć na temat tych 
sugestii sekretarza Stanów Zjednoczonych w sprawie 
regulacji prawnych? A może są to działania zmierza-
jące do tego, aby ułatwić prezydentowi zawetowanie 
tych 3 ustaw reformujących czy zmieniających prawo 
w Polsce i funkcjonowanie systemu prawa?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, później pan senator 

Fedorowicz.

pan kompletnie na temat, bo jeśli chodzi o postępo-
wanie dyscyplinarne, to, jak wielokrotnie się wypo-
wiadałem, muszą być takie mechanizmy, żeby nie 
dopuścić do obstrukcji. Ale to nie dotyczy likwidacji 
Sądu Najwyższego. Nawet proponowałem szerszy 
katalog – nie wiem, czy pan wie o tym – tj. karę 
pieniężną itd. I tu jest kompletna zgoda. Tylko nie 
o tym dzisiaj jest mowa. Dzisiaj jest mowa o tym… 
I tu znowu, niestety, Panie Ministrze, muszę panu 
powiedzieć wprost, że mówi pan nieprawdę, dlatego 
że… My mówimy wyraźnie, że zarzucamy…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: …I każdy obywatel…)
Minuta minęła.
(Głos z sali: Pan marszałek dostał polecenie.)
Pan senator Florek. Bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: No to zapisuję się do 

kolejnych…)
Bardzo proszę. Pan senator Florek.
(Senator Piotr Zientarski: Ale może chociaż po-

zwoli mi pan dokończyć myśl?)
Minuta minęła, Panie Senatorze.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, ja też na pewno zapiszę się za 

chwilę do pytania.
Zacznę od W i H.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Ministrze, zacznę od W i H, czyli wstyd 

i hańba – tak, żeby to powtarzać. I wiemy, bo pan 
nas tutaj uświadomił w tej chwili, że pan minister nas 
śledzi… A więc to też jest dla nas dobra wiadomość. 
(Oklaski)

Wczoraj zgłosiliśmy 145 poprawek. Czy to nie jest 
dziwne, że senatorowie PiS nie pochylili się nad żadną 
poprawką, nawet nie podjęli nad tymi poprawkami 
dyskusji, Panie Ministrze?

A teraz konkretnie… Aha, może jeszcze… Pan 
mówił tutaj o tej powadze… No, myślę, że sę-
dzia Przyłębska przywróciła powagę Trybunału 
Konstytucyjnego, nadrobiła zaległości – to jest 
wszystko to, o czym państwo dyskutowaliście i co 
się ma zmienić. Nie będę rozwijał tej myśli.

Panie Ministrze, art. 5 jasno określa właściwości 
Izby Dyscyplinarnej: osądzicie, wyrzucicie z zawo-
du, wymienicie sędziów itd. Określa się też, jeżeli 
chodzi o Izbę Prawa Publicznego, m.in. kwestie waż-
ności wyborów. A ja chciałbym, żeby pan rozwinął 
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(wicemarszałek A. Bielan) usunięcie z urzędu sędziów Sądu Najwyższego oraz 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dojdzie rów-
nież do naruszenia sprawności działania instytucji 
publicznych. Taka jest tutaj opinia. Proszę się do tego 
ustosunkować, dlatego że z wyroku trybunału wy-
nika, że zasady państwa prawnego w tym zakresie, 
w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli, będą 
naruszone.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pytanie pierwsze – o właściwość izb. Jak będzie 

wyglądała Izba Prawa Prywatnego? Nie mnie to prze-
sądzać, Pani Senator, natomiast, jak rozumiem… 
I tutaj w opinii Biura Legislacyjnego Senatu znaj-
dujemy podpowiedź. Znajdujemy podpowiedź, co 
należy rozumieć przez pojęcie prawa prywatnego 
– na stronie 4 – i co należy rozumieć przez pojęcie 
prawa publicznego. I myślę, że ta opinia będzie jakimś 
punktem wyjścia m.in. do analiz… To jest oczywiście 
prawo cywilne, prawda, tak że…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nikt z nas o to nie 
pytał…)

(Senator Piotr Florek: Ja pytałem.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Aha, przepraszam.)
Tak, to pan senator pytał. Tak że nie mnie to tutaj 

przesądzać, absolutnie. Obecne izby, które są, cywil-
na, karna, pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw 
publicznych oraz wojskowa, tak jak powiedziałem 
wcześniej, na pewno zachowają swój status także 
w takiej czy innej roli, konfiguracji. Jak to będzie 
naprawdę wyglądało? Trudno mi tutaj cokolwiek po-
wiedzieć.

Kolejne pytanie, pytanie pani senator Sztark 
o sędziokrację. Pani Senator, ja nawet analizowałem 
ostatnio to pojęcie, gdzieś w publikacjach ono się 
również pojawiło. Chciałbym się odnieść do słów 
jednego z moich mentorów, nauczycieli, bo tak mogę 
nazwać śp. rzecznika Janusza Kochanowskiego, któ-
ry jako pierwszy, zdaje się, użył pojęcia „sędziokra-
cja” w takim znamiennym wywiadzie dla „Gościa 
Niedzielnego”. Nie ukrywam, że z tym pojęciem 
spotykamy się coraz szerzej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Spotkało się to ze 
wzburzeniem.)

…w debacie europejskiej. Czytałem niedawno 
artykuł we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” – 
chętnie go udostępnię państwu – właśnie na temat 

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie za dużo na raz? 
Pan minister może się nie skupić.)

Pan minister da sobie radę, jestem o tym prze-
konany.

Bardzo proszę, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym pana poprosić… Był 

pan o to pytany, ale w tej Izbie chyba jeszcze nie. Czy 
może pan odpowiedzieć kategorycznie na pytanie, czy 
projekt, o którym dzisiaj mówimy, projekt…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciiiii.)
…projekt tej ustawy, był w którymkolwiek mo-

mencie przygotowywany w pańskim ministerstwie?
I drugie pytanie, na zupełnie inny temat. Ponieważ 

to nie był projekt, który uzyskiwałby opinię innych 
ministerstw, nie przechodził przez taką zwykłą pro-
cedurę, która powinna być w takim przypadku za-
stosowana, chciałabym zapytać, czy może rozmawiał 
pan z panem ministrem Morawieckim na temat tego, 
co on sądzi o ewentualnych skutkach gospodarczych. 
Chodzi o to, że dobrze wiemy, jakie spadki gospodar-
cze notowano, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne 
w krajach, które były uznawane za nie do końca bez-
pieczne pod względem prawnym. Po prostu w takich 
krajach…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, minął 
czas.)

Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zresztą pan minister Morawiecki wczoraj na ten 

temat publicznie się wypowiadał.
I ostatni w tej rundzie – pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Włączyłem sobie stoper.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pani senator Zdrojewska poru-

szyła to… Ja dodam do tego tylko jedno. Kto ponosi 
odpowiedzialność za to, że nie pojawia się tutaj jeden 
z przedstawicieli, który podpisał się pod tym projek-
tem? No, to w historii… Jestem tu 12 lat, w Sejmie 
i Senacie, i to jest niemożliwe, żeby nie było sprawoz-
dawcy ze strony ludzi, którzy się podpisali. Czy to 
w ogóle był jakiś prawnik? Czy pan będzie ponosił 
odpowiedzialność za niektóre bzdury, które tu są?

A teraz proszę mi odpowiedzieć konkretnie, bo 
oczywiście szef komisji nie był w stanie… Przez 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) ich publikacji co do orzeczeń Sądu Najwyższego, 
z którymi się nie zgadzam i czemu dałem wyraz 
w przeszłości. Nie może być tak, że sprawcy brutal-
nych przestępstw komunistycznych są zwalniani od 
odpowiedzialności mocą uchwały Sądu Najwyższego 
z 2010 r. Tak nie może być. Dałem temu wyraz wów-
czas w swojej publikacji o przedawnieniu zbrod-
ni komunistycznych. Wyraziłem swoje krytyczne 
stanowisko wobec stanowiska Sądu Najwyższego, 
puszczania w niepamięć zbrodni komunistycznych 
takich jak pobicia, znęcania się, mimo że niektóre 
sądy powszechne przewidywały, że termin przedaw-
nienia nie upłynął i można karać w tego typu przy-
padkach zbrodniarzy komunistycznych. Ta uchwała 
Sądu Najwyższego z 2010 r. spowodowała falę umo-
rzeń, na czym skorzystali ubecy, esbecy, milicjanci 
i wszyscy podobnej rasy zbrodniarze komunistyczni 
dopuszczający się kryminalnych przestępstw typu 
pobicie, znęcanie się. Jedna ze spraw, którą anali-
zowałem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 
dotyczyła brutalnego kopania kobiety w ciąży na 
Dolnym Śląsku. Itd.… Proszę państwa, co kierowało 
Sądem Najwyższym w 2010 r., który dał immunitet 
na bezkarność zbrodniarzom komunistycznym? To 
wyraziłem w swojej publikacji. I dlatego też cieszę 
się i jestem z tego dumny, że w uzasadnieniu tego 
projektu to się znalazło.

Kolejne pytanie dotyczyło odpowiedzialności sę-
dziego, zniesienia… Przepraszam bardzo, zapisałem 
sobie, że pan senator Fedorowicz pytał…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mogę powtórzyć, bo 
mam to zapisane.)

Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, mówiłem, że będzie dużo pytań. 

Nie jest łatwo się skupić. Pytałem, ale to prawdopo-
dobnie nie jest do pana, dlaczego nie ma tu sprawoz-
dawcy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Ale już, to szczegółowe…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To ja od razu od-

powiem. Nie ma takiej praktyki. To nie wynika ani 
z regulaminu, ani z praktyki. Jest pan bardzo do-
świadczonym politykiem, ale, bym powiedział, bar-
dzo świeżym senatorem, bo to pierwsza kadencja. 
Nie było takiej praktyki…)

Wiem. Jesteśmy razem świeżymi… Dziękuję 
panu. (Wesołość na sali) W Sejmie się to, proszę pana, 
nie zdarzało, żeby sprawozdawca się nie pojawił. Ale 
nie do tego zmierzam… Bo ja uważam, że to jest hi-
pokryzja. Ale pytałem o taką kwestię. Tutaj w opinii 
jest napisane: „Przez usunięcie z urzędu Sędziów 
Sądu Najwyższego oraz Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego dojdzie również do naruszenia wyrażo-

sędziokracji. Autor tego artykułu, Szanowni Państwo, 
wskazał dokładnie to samo, o czym my tutaj teraz 
mówimy. Sędziowie nie są władzą pierwszą, bo tą 
władzą jest naród, są władzą trzecią, jedną z 3 władz. 
Władza zwierzchnia należy do narodu. I pan redak-
tor z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wyraźnie to 
w swoim artykule wskazał. Bardzo chętnie prześlę 
pani senator ten artykuł, tak do zapoznania się. Tak 
że o tym się dyskutuje, o tym się mówi. Mówi się 
o zmianach zachodzących w Europie. Tydzień temu 
o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o podmioto-
wości, jaką zyskuje naród, jaką zyskuje społeczeń-
stwo. Polecam bardzo fajną książkę o odejściu od 
demokracji… Autora w tej chwili nie pamiętam, ale 
to któryś z anglosaskich autorów. I o tym się mówi, 
o tym się dyskutuje. Mówi się o pewnym zmierzchu 
elit europejskich, elit, które narzucały trend…

(Głos z sali: Czytamy te różne książeczki…)
Właśnie. Tak że o tym się mówi. I stąd nic dziw-

nego, że również my o tym dyskutujemy.
W 2009 r… Odpowiadam na kolejne pytanie, 

dotyczące stanowiska sekretarza stanu Stanów 
Zjednoczonych. Cytowałem tydzień temu sędziego 
Scalię, sędziego Sądu Najwyższego, który w 2009 r. 
na Zamku Królewskim w Warszawie wskazał, iż jed-
nym ze sposobów kontroli nad władzą sędziowską, 
którą projektodawcy umieścili w amerykańskiej kon-
stytucji, było to właśnie, by nominowanie sędziów 
odbywało się w wysoce widoczny i wysoce polityczny 
sposób, tak by sędziowskie nominacje stały się waż-
ną kwestią w wyborach prezydenckich. Nie wiem, 
czy istnieją skuteczne polityczne sposoby kontroli 
w odniesieniu do europejskich sądów konstytucyj-
nych, Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału 
Praw Człowieka. Sędzia Scalia wyraźnie tu wskazuje 
na ową niewybieralność, niedemokratyczny sposób 
powoływania sędziów. Szanowni Państwo, to było 
już 2009 r. W konkluzji czytamy… Cytuję sędziego 
Scalię: nie cieszy mnie upolitycznienie procesu no-
minacji sędziowskich w moim kraju, jednak szczerze 
wolę je od alternatywy, jaką są rządy sędziowskiej 
arystokracji; z zainteresowaniem będę obserwował 
rozwój tego zjawiska w Europie. Żal, że nie ma sę-
dziego Scalii z nami tutaj dzisiaj. Moglibyśmy o tym 
rozmawiać, dyskutować tak, jak dyskutowaliśmy 
w 2009 r. na Zamku Królewskim. Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Awangarda…)
(Rozmowy na sali)
Kolejne pytanie. Pani senator Zdrojewska zwró-

ciła się z pytaniem, czy jest to projekt opracowany 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie, Pani Senator. 
Nie.

Jeżeli chodzi natomiast o konsultacje, to mogę się 
pochwalić, że do uzasadnienia podałem kilka swo-
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(senator J. Fedorowicz) mowy z panem premierem Morawieckim… Proszę 
wybaczyć, Pani Senator, naprawdę nie mam takich 
możliwości, kompetencji, aby z panem premierem 
rozmawiać o tak ważkich sprawach. Tak że nie od-
powiem na to pytanie, to znaczy odpowiem w ten 
sposób, że nie, nie rozmawiałem z panem premierem.

Następne pytanie dotyczyło… Na to już odpowie-
działem, że projekt absolutnie nie jest… projekt jest 
projektem poselskim, ale wskazałem na przykłady 
spraw, gdzie Sąd Najwyższy orzekał w sposób na-
ruszający zasady sprawiedliwości. I dlatego też te 
moje uwagi…

(Senator Grażyna Sztark: Jeszcze moje pytanie 
w sprawie powołania 4 prezesów izb przed 30 sierpnia 
2016 r. przez pana prezydenta.)

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pozycję i rolę pana prezydenta, 

to chciałbym wyraźnie wskazać, również odpowia-
dając na stanowisko, wypowiedź rzecznika Sądu 
Najwyższego, pana sędziego Sądu Najwyższego, 
Michała Laskowskiego, iż nie ma tutaj absolutnie 
zagrożenia, iż pan prezydent będzie w jakikolwiek 
sposób uzależniony od decyzji ministra sprawiedli-
wości. I odpowiadając na to pytanie, Pani Senator… 
Skoro pan prezydent zaufał sędziom przez panią 
wskazanym, pan prezydent równie dobrze będzie 
mógł podjąć taką decyzję w przyszłości, nie mi to 
przesądzać. Pan prezydent, zgodnie z art. 88 §2…

(Senator Grażyna Sztark: Ale to wskazuje pan 
minister.)

…nie będzie związany uchwałą Krajowej 
Rady Sądownictwa, uchwałą, którą Krajowa Rada 
Sądownictwa będzie podejmować w przedmiocie 
pozostania sędziego w tym okresie przejściowym 
w stanie czynnym. Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, nie 
jestem w tej chwili kompetentny, żeby na to pytanie 
udzielić odpowiedzi. Dziękuję.

(Senator Grażyna Sztark: Ale to pan minister…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań: najpierw pan senator 

Czarnobaj, a później pan senator Duda.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój tutaj, Panowie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie zakłó-

cać…)
Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze… 

Panie Senatorze Fedorowicz, proszę umożliwić pań-
skiemu koledze zadanie pytania.)

nej we wstępie do Konstytucji RP zasady rzetelności 
i sprawności działania instytucji publicznych”. I teraz 
do tego dodaje się: „W dotychczasowym orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego znalazł wyraz po-
gląd, że stworzenie instytucji publicznej «w kształcie 
uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie» 
narusza – i tu uwaga, Panie Ministrze – «zasady pań-
stwa prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa 
obywateli»”.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł: 
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo proszę.)
(Senator Barbara Zdrojewska: A czy ja mogłabym 

jeszcze przypomnieć o swoim drugim pytaniu? To 
już by pan ciurkiem, Panie Ministrze… I chciała-
bym przypomnieć o pytaniu o sprawy gospodarcze, 
o skutki.)

(Senator Piotr Zientarski: Ja czekam cały czas 
na…)

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie ma zagrożenia naruszenia…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czekajcie, bo to jest 

bardzo ważne.)
Nie ma zagrożenia naruszenia działania instytucji 

publicznych. Przepisy przewidują, przepisy przejścio-
we przewidują, że sposób, w jaki zostanie powołany 
sędzia pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego… Czytamy w art. 88…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Art. 82.)
Przepraszam, to było w starym projekcie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
Czytamy, że: „Jeżeli sędzia Sądu Najwyższego 

zajmujący stanowisko pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego został przeniesiony w stan spoczyn-
ku na podstawie art. 87 §1, zadania i kompetencje 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wykonuje 
sędzia Sądu Najwyższego”… I tutaj, o ile pamiętam, 
była zmiana: „sędzia Sądu Najwyższego wskaza-
ny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”… 
art. 91… Tak że to zapewnia operatywność, ciągłość 
i sprawność funkcjonowania Sądu Najwyższego 
w tym zakresie.

Kolejne pytanie pana senatora Fedorowicza… Nie, 
było tylko jedno pytanie. Dziękuję bardzo.

I pani senator Zdrojewska zdaje się wystąpiła z pyta-
niem, którego też, przepraszam, nie odnotowałem sobie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Morawiecki, pan pre-
mier Morawiecki.)

Niestety. Ja jestem zwykłym skromnym urzęd-
nikiem, podsekretarzem stanu, gdzie mi tam do roz-
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję panu.
Pan marszałek Borowski, a później pan senator 

Zientarski.

Senator Marek Borowski:

Ja rozumiem, Panie Ministrze, że rozpatrywanie 
kasacji przez ten sam sąd, który poprzednio wydał 
wyrok, to jest nowe, oryginalne rozwiązanie, które 
na pewno spotka się z wielkim uznaniem społecz-
nym. Ale chciałbym zapytać: a co z kasacjami, któ-
re zostały złożone? Przykładowo mam tutaj infor-
mację o wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, 
który dotyczył kobiet emerytek w wieku powyżej 
52 lat i który był korzystny. ZUS złożył od niego 
kasację. Ona zawisła w Sądzie Najwyższym. No, 
teraz Sąd Najwyższy zostanie zlikwidowany i już 
kasacji nie będzie miał. To co, ten sam sąd to rozpa-
trzy, czy może jakiś inny stworzycie, przejściowy? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski, a później pani senator 

Sztark.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, ja jeszcze raz bardzo proszę, 

apeluję o rzetelność, ponieważ obywatele mają kon-
stytucję w ręku. I Panie Ministrze, jeśli konstytu-
cja, art. 183 mówi wyraźnie: „Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego – jako odrębny organ konstytu-
cyjny – powołuje Prezydent RP na sześcioletnią ka-
dencję spośród kandydatów przedstawionych przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”, 
to jaka jest legitymacja, jaka jest podstawa prawna, 
żeby wbrew temu wyraźnemu, jednoznacznemu prze-
pisowi mówić, że to rozwiązanie jest konstytucyjne? 
Każdy doskonale o tym wie.

I kolejna kwestia. Manipuluje pan art. 180 ust. 5 
mówiącym, że w razie zmiany ustroju sądów lub 
zmiany granic okręgów sądowych… Sąd Najwyższy, 
Panie Ministrze, jest odrębną, zgodnie z art. 175…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

…odrębnym…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ostatnia…)
Jest odrębną instytucją.
(Senator Jan Rulewski: Masz rację.)
I sądy powszechne co innego…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)

Zanim przejdę do pytań, chciałbym odnieść się 
do oczekiwań społecznych. Ja rozumiem, że pan jako 
dobry słuchacz, tak jak widzę, słyszał wczoraj ocze-
kiwania społeczne w 160 miastach w Polsce i weź-
mie to pod uwagę w dalszych pracach dotyczących 
sądownictwa w Polsce. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że… zapytać 
pana ministra, czy przedstawiciele ministerstwa, pra-
cownicy lub osoby w randze ministra czy wicemi-
nistra, pracowali wspólnie z posłami przy projekcie 
tej ustawy.

Ostatnie pytanie w tej rundzie, i proszę o zapi-
sanie do następnej. Panie Ministrze, pan często po-
wołuje się na różne kraje, więc chciałbym zapytać 
pana ministra, czy jest taki kraj na świecie, a raczej 
w Europie, w którym jest poseł, minister, prokurator 
generalny i do tego człowiek otrzymujący olbrzymie 
uprawnienia w zakresie sądownictwa. Czy jest taki 
kraj, jest taki wzór?

(Senator Piotr Zientarski: I szef partii.)
I jeszcze wiceszef partii do tego.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Marek Borowski. Bardzo proszę… 

Przepraszam, pan senator Duda, a później pan mar-
szałek Borowski.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan z wyraźnym żalem w głosie 

powiedział, że aż 41% spraw jest umarzanych i… Jak 
pan to dokończył?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Warcin Warchoł: Uniewinnienia, 
odmowy wszczęcia.)

Tak. 
Jest w tym dla mnie zdumiewająca, zaskakują-

ca teza, ponieważ pan kwestionował, sugerował, 
że te 41% spraw zostało zdaniem pana orzeczo-
nych w sposób wadliwy. Jest ich za dużo czy za 
mało? Kiedy pan będzie zadowolony? Czy jak bę-
dzie 100% orzeczeń skazujących? No bo przecież 
pan nie miał na to wpływu. To były niezawisłe 
wyroki sądów, a pan z żalem mówi w tej swojej 
prezentacji, że to jest aż. A może to jest wystar-
czająco, skoro tak się zdarzyło? Gdyby pan mógł 
do tego się…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
(Senator Piotr Zientarski: 60% skazań.)
60% skazań, tak.
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(senator P. Zientarski) downictwa. Powoływanej przez kogo? Przez ministra 
sprawiedliwości.

(Senator Piotr Zientarski: Spośród kogo?)
W Hiszpanii kto powołuje Sąd Najwyższy? 

Powołanie następuje wraz z rozporządzeniem 
królewskim na wniosek Rady Głównej Władzy 
Sądowniczej z kontrasygnatą ministra sprawiedli-
wości. W Holandii robi to król na wniosek Drugiej 
Izby Stanów Generalnych, niższej izby parlamentu, 
w Irlandii – prezydent na wniosek rządu, na Litwie – 
Sejm z nominacji prezydenta, w Niemczech, których 
przykład wielokrotnie podnoszono –  rada do spraw 
wyboru sędziów, która składa się z 16 ministrów spra-
wiedliwości poszczególnych landów i 16 przedstawi-
cieli Bundestagu. Politycy wspólnie z ministrami spra-
wiedliwości wybierają sąd najwyższy w Niemczech. 
Niemiecki sąd najwyższy nie ma na żadnym etapie 
powoływania sędziów wpływu na to, kto będzie sę-
dzią sądu najwyższego. Nie ma tam sytuacji, z którą 
mamy do czynienia w naszym kraju, że to sędziowie 
Sądu Najwyższego wybierają sobie swojego przyszłe-
go kolegę. To się zmienia. Zgromadzenie ogólne nie 
będzie w pierwszym rzędzie decydowało o tym, kto 
będzie sędzią Sądu Najwyższego. Odchodzimy od 
modelu kooptacji, nieznanego żadnemu z badanych 
przez nas systemów. Na Słowenii Sąd Najwyższy 
wybiera Zgromadzenie Narodowe na wniosek rady 
sądownictwa…

(Senator Piotr Zientarski: O, właśnie.)
…w Szwajcarii – Zgromadzenie Federalne, 

a w Szwecji – minister sprawiedliwości na wniosek 
rady do spraw nominacji sędziów. To są te standardy 
europejskie. Tam nie ma kooptacji, tam nie ma sytu-
acji, w której to koledzy dobierają sobie przyszłego 
kolegę, wybierając, kto będzie dla nich najwygod-
niejszy. Sytuacja ta ulega zmianie. To są te standardy, 
Panie Senatorze.

(Senator Jerzy Fedorowicz: W Holandii sędzia 
wskazuje swojego następcę. Chyba że się mylę.)

(Głos z sali: Nie mylisz się.)
Panie Senatorze, słusznie, jest taki zwyczaj.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie mylę się?)
Rzetelność naukowa wymaga, żeby przyznać panu 

senatorowi rację.
(Senator Mieczysław Augustyn: Naprawdę?)
Jest taki zwyczaj, niemniej jednak teoretycznie są 

tam mechanizmy kontroli i równoważenia się władz. 
Te bezpieczniki działają w taki oto sposób, że władza 
wykonawcza może wskazanego kandydata odrzucić.

Pan senator Duda zwrócił się do mnie z pytaniem 
o procent spraw umarzanych, kończących się unie-
winnieniami. Panie Senatorze, o czym te dane świad-
czą? Porównam te dane do liczby prawomocnych ska-
zań w postępowaniu karnym, których liczba waha 
się między 3% a 2%. Teraz zadajmy sobie pytanie, 
dlaczego uniewinnień w sprawach dyscyplinarnych 

I te cytowane… Ostatnie 2 słowa. Te wszystkie 
cytowane przez pana orzeczenia nie dotyczą Sądu 
Najwyższego. I to jest kolejne nadużycie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Sztark, jako ostatnia w tej rundzie.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo i proszę o zapisanie do kolejnej.
Panie Ministrze, ja nie pytałam o znaczenie słowa 

„sędziokractwo”, tylko o autorytet sędziów, których 
się tak określa. Bo to nie naród osądza, tylko w imie-
niu narodu sędziowie. I mam pytanie. Pan mówił 
o tych pracownikach, którzy będą zwalniani bez 
prawa do sądu pracy. To jest art. 93. Ja nie mówię 
w tej chwili o członkach Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego, bo w §2 jest mowa o innych pracow-
nikach, z którymi w przypadku nieprzedstawienia 
nowych warunków pracy i płacy stosunek pracy roz-
wiązuje się po upływie tego wskazanego terminu. 
O tym właśnie mówię, o §2. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj zapytał o oczekiwania 

społeczne. Oczekiwania społeczne, Panie Senatorze, 
są jednoznaczne. Model korporacyjny – jak sama 
Komisja Wenecka wskazuje, podatny na korporacjo-
nizm, kliki, kumoterstwo – który tworzy się w sytu-
acji, gdy to sędziowie mają przeważający wpływ na 
obsadę rad sądowniczych, jest passé. To jest passé 
w naszej rzeczywistości, w europejskiej rzeczywi-
stości, i to już dawno.

Pozwolą państwo, że odniosę się do pytania o stan-
dardy europejskie. Pan senator w kolejnym pytaniu 
zwrócił uwagę na owe standardy. Tak, standardy euro-
pejskie, Szanowni Państwo, są następujące. W Belgii 
sąd najwyższy jest powoływany przez króla z listy 
sporządzonej przez Izbę Reprezentantów albo Senat.

(Poruszenie na sali)
W Danii Sąd Najwyższy powołuje kto? Minister 

sprawiedliwości, zgodnie ze wskazaniami rady są-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wyrok Sądu Najwyższego, Szanowni Państwo, jest 
wyrokiem haniebnym…

(Senator Mieczysław Augustyn: A minister może 
kłamać?)

To jest wyrok z 30 listopada 2016 r., SNO 51/16. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: A czy minister 
może kłamać?)

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: O tej etyce, Panie 

Ministrze, to będziemy pamiętać.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
W jakim trybie, Panie Senatorze? Bo mamy ko-

lejne zgłoszenia do zadawania pytań.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym poprosić 

pana ministra, żeby odpowiedział na moje pytanie. 
Czy mogę je powtórzyć?)

Może pan zadać kolejne pytanie w kolejnej run-
dzie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, Panie Marszałku. 
Ja już zadałem pytania…)

I pan minister odpowiedział. Pan może być nieza-
dowolony z tej odpowiedzi, ale…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, Panie 
Marszałku…)

…pan minister odpowiedział na pytania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, pro-

szę odróżnić niezadowolenie od tego, że…)
Panie Senatorze, zawsze może pan poprosić o od-

powiedź na piśmie. Uwzględnimy to.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie no, Panie 

Marszałku, niech pan nie robi sobie żartów.)
Taki jest regulamin. Może pan o to poprosić.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja chcę po prostu 

przypomnieć. Pan minister sobie zapisywał, ale pew-
nie mu to umknęło. Proszę mi pozwolić przypomnieć 
panu ministrowi to pytanie.)

Dobrze. Na końcu kolejnej rundy oddam panu 
jeszcze raz głos, wyjątkowo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale, Panie Marszałku, 
pan minister takich głupot nagadał teraz, w tej run-
dzie, że muszę to powiedzieć, no.)

Pan senator Borowski.
Bardzo proszę, pan marszałek Borowski.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jestem tam za-

pisany?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak nie, to się zapisz.)

Senator Marek Borowski:
Ciężko się z panem ministrem dyskutuje, bo pan 

minister ucieka od meritum i opowiada tutaj o róż-
nych przypadkach, różnych wyrokach niesprawiedli-
wych albo o sędziach, którzy się nie spisali. Tak jest 

jest 41%, oczywiście wraz z umorzeniami i odmo-
wami wszczęcia, z kolei uniewinnień w sprawach 
karnych jest 2–3%. Gdzie leży różnica? W modelu 
oskarżania? W modelu sądzenia?

(Senator Mieczysław Augustyn: Możliwe.)
A popatrzmy na rozwiązania normatywne. 

Popatrzmy na rozwiązania, które jeszcze do nie-
dawna obowiązywały, a które zmieniliśmy. Zgodnie 
z nimi po 2 latach od czynu nie można było orzec 
o karze, dlatego że doszło do przedawnienia w tym 
zakresie. 2 lata. Żadna inna grupa zawodowa, jeżeli 
chodzi o prawników, nie miała takiego przywileju. 
Zdaje się, że to jest art. 108 prawa o ustroju sądów 
powszechnych. Spójrzmy również na przypadki kon-
kretnych rozstrzygnięć, o których wspominałem. 
Powoływałem się przed chwilą… mówiłem o sytu-
acji, w której postępowanie dyscyplinarne toczyło się 
po 11 latach od popełnienia deliktu dyscyplinarnego. 
Możemy wskazać inny przypadek, niedawny, kiedy to 
Sąd Najwyższy rozstrzygał w przedmiocie kłamstwa, 
Szanowni Państwo. Tak, w przedmiocie kłamstwa, 
które jest grzechem, jest deliktem dyscyplinarnym, 
jest archetypem zła. Zgodzimy się? Na kłamstwie nie 
możemy budować państwa, społeczeństwa prawa.

(Senator Mieczysław Augustyn: O!)
Tymczasem co robi Sąd Najwyższy? Szanowni 

Państwo, sędzia, który skłamał… On przekroczył 
dopuszczalną prędkość o 14 km/h i chodziło o mandat 
karny w wysokości 100 zł. On zaprzeczył, iż kierował 
pojazdem, oświadczył, że nikomu tego nie powierzył, 
i powołał się na chroniący go immunitet z tytułu peł-
nienia urzędu, mimo dołączonej dokumentacji. Sąd 
Najwyższy, Szanowni Państwo, rozstrzygał…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 
Panie Ministrze, no…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
bardzo proszę o spokój.)

(Głos z sali: Żenada.)
…kwestię kłamstwa tego sędziego, i stwierdził, 

że ma prawo kłamać, że sędzia ma prawo kłamać 
w takiej oto sytuacji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma prawa kłamać, 
no, litości…)

Szanowni Państwo, w takiej sytuacji wszyst-
ko nam się rozmywa. Prawo pływa w morzu etyki 
– powiedział, zdaje się, Earl Warren, sędzia Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Prawo pływa 
w morzu etyki. Jeżeli pozwolimy na tego typu pato-
logię, jeżeli pozwolimy na tego typu niemoralność 
i zwykłą nieuczciwość ludzką, na kłamstwo, to nie bę-
dzie żadnych standardów, a tym samym podmyjemy 
fundamenty państwa prawa, podmyjemy fundamenty 
społeczeństwa obywatelskiego, fundamenty cywili-
zacji, których nie można budować na kłamstwie. Ten 
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(senator M. Borowski) Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, czy pan 
albo minister Ziobro, albo któryś z wiceministrów 
jest autorem ustawy, którą procedujemy. Ja panu takie 
pytanie zadałem poprzednio w czasie procedowania 
2 innych ustaw. Chcę mieć jasność, czy ministrowie 
albo Ministerstwo Sprawiedliwości zrobili projekt 
tej ustawy, która została przedłożona jako projekt 
poselski. Dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to łatwo spraw-
dzić.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Zadawajcie po jednym 
pytaniu.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wprawdzie przedstawia się pan 

jako taki skromny urzędnik, ale wiedzę na pewno pan 
ma, bo jest pan naukowcem. Chciałbym pana prosić, 
żeby pan był uprzejmy rozwinąć taką myśl, którą nie 
do końca rozumiem. Sąd Najwyższy, ten nowy, któ-
ry macie państwo zamiar powołać, poza przepisami 
prawa ma brać pod uwagę w swoim orzekaniu tzw. 
poczucie sprawiedliwości społecznej, oparte zresztą 
w waszym wywodzie na aksjologii chrześcijańskiej. 
Jak mam to zrozumieć? Proszę o rozwinięcie tego 
zapisu, bo on tak do końca nie jest jasny.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pokuta. Pokuta.)
Ale, Panie Senatorze, ja zwracam się do pana 

ministra. A na temat pokuty możemy porozmawiać 
w przerwie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I spowiedzi. 
Spowiedzi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, minuta minęła.
Senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Po pierwsze, chciałbym się zwrócić do państwa 

sekretarzy. Nie może być tak, że ja się dwukrotnie 
zgłaszam i jestem pomijany w kolejce do zadawania 
pytań. Tak że proszę mi tego czasu nie liczyć.

A teraz pytania. Na jakiej podstawie twierdzi pan, 
że większość Polaków chce tych zmian, kiedy naj-
nowsze badania opinii publicznej pokazują, że jest 
odwrotnie?

(Senator Piotr Zientarski: 76%.)

wszędzie, w każdym kraju, wszędzie to się zdarza. 
Jakbyśmy policzyli, ilu posłów i ministrów sprze-
niewierzyło się swojemu ślubowaniu, to okazałoby 
się, że ten procent jest znacznie większy. Tak więc 
naprawdę… No, proszę nie dawać takich przykładów.

Odnośnie do tego, jak jest w Europie. Otóż głów-
ny problem, Panie Ministrze, polega na tym, że my 
w takim trybie debatujemy nad tą ustawą. To, jak 
jest w Europie, jest bardzo ważne, tylko że to trzeba 
było przygotować porządnie, wcześniej, na piśmie, 
tak żeby się można było temu przyjrzeć – chodzi 
o to, jak jest w Europie – a nie rzucać w tej chwili 
z mównicy różne przykłady, niestety nie do końca 
prawdziwe. Ja np. mam inne dane. Ja mam takie 
dane, że np. w Niemczech działają komisje do spraw 
wyłaniania sędziów złożone z samych sędziów, a to, 
że potem…

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście, że tak.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Przecież ja to panu 

ministrowi mówiłem.)
…mianuje go ten czy tamten… U nas też pre-

zydent mianuje. A np. w Hiszpanii, to jeśli chodzi 
o ich krajową radę sądownictwa, to 20 członków tej 
rady jest, owszem, wyłanianych przez parlament, ale 
spośród 36 kandydatów wskazanych wyłącznie przez 
sędziów. A u nas wskazują posłowie, prokuratorzy…

(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Powiedziałem to, 

powiedziałem.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o rzetelność 

wypowiedzi. O to prosimy.)
Tak więc prośba, Panie Ministrze, prośba…
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, ja rozumiem, że pan musi tu 

przedstawiać jakieś argumenty. Ja tylko wskazuję 
na to, że jak się tak pracuje nad tak ważną ustawą, to 
się możemy tylko przerzucać takimi argumentami.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ponieważ widzę, że pan chce maksymalnie ogra-

niczyć odpowiedź pana ministra i żąda zadawania 
pytań przez 5 posłów…

(Senator Leszek Czarnobaj: Senatorów.)
Przepraszam, senatorów.
…To ja zadam tylko fragment pytania czy 1 py-

tanie.
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(senator M. Augustyn) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie, pana senatora Borowskiego. 

Tutaj nawiążę również do bardzo ciekawej dyskusji 
sprzed tygodnia z panem senatorem Augustynem. 
Panie Senatorze, oczywiście w Badenii-Wirtembergii 
to rada sądownictwa ma wpływ na powoływanie sę-
dziów. Minister sprawiedliwości…

(Senator Mieczysław Augustyn: Mówi pan o tym 
dopiero, jak ja to przedstawiłem.)

…bierze pod uwagę ową opinię. A w Bawarii czy 
w Saksonii to minister sprawiedliwości wskazuje, bez 
udziału jakiejkolwiek rady sądownictwa, sędziego, 
który będzie sprawował swój urząd.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
ale są to rozwiązania krytykowane tak samo jak to.)

Musimy się zgodzić co do tego, że w różnych 
landach są różne systemy. Ja akurat odwiedziłem 
Saksonię i Bawarię…

(Senator Piotr Zientarski: To tak trzeba było po-
wiedzieć.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan bierze złe 
wzory.)

Pan marszałek Borusewicz...
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja zadałem 

kilka pytań.)
…zwrócił się z pytaniem o autora tej ustawy. 

Odpowiadałem już na to pytanie. Nie jest mi wiado-
me, abym ja czy ktokolwiek inny z ministerstwa pisał 
tę ustawę, Panie Senatorze.

Następne pytanie: czy Ministerstwo 
Sprawiedliwości konsultowało ten projekt? 
Odpowiadam, że tak. Ja jestem osobą, która wskazuje 
na niesprawiedliwe orzeczenia Sądu Najwyższego 
z przeszłości, np. uwalnianie zbrodniarzy komuni-
stycznych. I to w uzasadnieniu jest. Bardzo się cieszę, 
że jest odwołanie się do moich publikacji. Albo np. 
uchwała Sądu Najwyższego z 2007 r., gdzie prawo do 
kłamstwa zostało zadekretowane. To było à propos 
świadków, ale później widzieliśmy, że Sąd Najwyższy 
zadekretował również prawo do kłamstwa sędziego 
w sprawie dyscyplinarnej, jeśli chodzi o etykę.

Pan senator Komarnicki zwrócił się z pytaniem, 
dlaczego Sąd Najwyższy ma brać pod uwagę spra-
wiedliwość społeczną i wartości chrześcijańskie. 
Bardzo dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. Nie 
ukrywam, że czekałem na to pytanie.

Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, jak to moż-
liwe, że sędzia znający przepisy prawa i kierujący 
się zdrowym rozsądkiem wyznacza kuratora dla 
140-letnich osób mieszkających na Karaibach? Jak 
to możliwe? Jak to możliwe, że sędziowie brali udział 
w haniebnym procederze…

(Senator Grażyna Sztark: 76%, tak.)
Tak więc proszę, niech pan to uzasadni.
(Senator Piotr Zientarski: 76% chce niezależnych 

sądów.)
Po drugie, proszę powiedzieć – pan tak mówi, 

z taką niezmąconą wątpliwościami pewnością – dla-
czego Komisja Europejska uważa, że to, co państwo 
proponujecie w tej ustawie, jest niezgodne z art. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dlacze-
go kwestionuje to przewodniczący Rady Europejskiej; 
dlaczego kwestionuje to Departament Stanu USA. Ja 
rozumiem, że pan jest mądrzejszy od naszych krajo-
wych autorytetów. I proszę nam udowodnić, że jest 
pan mądrzejszy od tych wszystkich międzynarodo-
wych autorytetów, bo tego brakowało. Myślę, że pan 
stanie na wysokości zadania.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Dzień po 

wejściu w życie ustawy obecni sędziowie Sądu 
Najwyższego mają przejść w stan spoczynku, wy-
jątki ma wskazać minister sprawiedliwości. Jakimi 
kryteriami będzie się kierował, na podstawie jakich 
przesłanek będzie decydował, że ten sędzia, a nie 
inny przechodzi lub też nie w stan spoczynku? To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, uzasadniając 
oraz odpowiadając na pytania moich koleżanek 
i kolegów senatorów, mówił pan, że wprowadzenie 
tych nowych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwo-
ści ma doprowadzić m.in. do szybkiego rozwiązy-
wania problemów, z którymi borykają się Polacy. 
Mam pytanie: dlaczego – i czy jest to prawdą – pan 
minister Zbigniew Ziobro nie ogłasza konkursu na 
500 wolnych stanowisk sędziowskich? To uniemoż-
liwia oczywiście przeprowadzenie tych konkursów 
przez Krajową Radę Sądownictwa. Czy jest to praw-
da? Dziękuję bardzo. I czy oczywiście to nie byłoby 
prostszym rozwiązaniem aniżeli m.in. demolowa-
nie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I proszę pana ministra o odpowiedź.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, to jest 
sprawiedliwość społeczna, na straży której ma stać 
Sąd Najwyższy, nowy Sąd Najwyższy, a wartości 
chrześcijańskie to są wartości, na których zbudo-
wana jest cywilizacja europejska. Wartości chrze-
ścijańskie stały się kolebką naszej cywilizacji, są 
kolebką naszej cywilizacji. W konstytucjach wielu 
państw czytamy… Np. w Konstytucji Republiki 
Malty w art. 2. czytamy: „Religią Malty jest reli-
gia Rzymskokatolickiego Kościoła Apostolskiego”. 
W Konstytucji Grecji…

(Senator Piotr Zientarski: U nas też jest.)
…czytamy: „Dominującą religią w Grecji 

jest religia Wschodnioprawosławnego Kościoła 
Chrystusowego. Prawosławny Kościół Grecji, 
uznający Pana Naszego Jezusa Chrystusa za głowę 
Kościoła, jest nierozerwalnie związany w swoich 
dogmatach…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku!)
…z Wielkim Kościołem Konstantynopola i ze 

wszystkimi innymi kościołami chrześcijańskimi 
uznającymi te dogmaty, przestrzegając niezmiennie, 
podobnie jak te kościoły…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku!)
…świętych kanonów apostolskich i synodalnych 

oraz świętych tradycji”.
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 

proszę uciszyć senatora.)
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Ministrze, no, 

przepraszam pana bardzo…)
To są standardy chrześcijańskie zawarte w kon-

stytucji Malty czy Grecji…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale u nas też są, w pre-

ambule.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Senator Władysław Komarnicki: Ja chcę spro-

stować.)
W związku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…wskazanie, iż Sąd Najwyższy powinien stać na 

straży wartości, które są kolebką naszej cywilizacji, 
jest czymś oczywistym. Tak że tutaj absolutnie nie 
ma mowy o jakichkolwiek wątpliwościach, Panie 
Senatorze.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo przyjemnie.)
(Senator Władysław Komarnicki: Panie Marszałku, 

ja tylko sprostuję…)
(Senator Marek Borowski: Ja mam…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To do mikrofonu, Panie Marszałku.
Proszę.

(Senator Piotr Zientarski: A co to z chrześcijań-
stwem ma wspólnego?)

…wyłudzania kamienic w sprawie reprywa-
tyzacji? W tej chwili jest prowadzonych ponad 
100 postepowań karnych. Jak to możliwe? Dlatego 
sprawiedliwość społeczna jest tutaj bardzo istotna. 
Wskazywałem tydzień temu, Szanowni Państwo, na 
bardzo ciekawą wypowiedź pani premier Margaret 
Thatcher, która odwołała się właśnie do owej spra-
wiedliwości społecznej, gdy wskazywała na to, co 
rozumie przez trójpodział władzy.

(Senator Piotr Zientarski: Słyszeliśmy, słyszeli-
śmy już to.)

Chciałbym po raz kolejny zacytować panią 
Margaret Thatcher. Jest wiele dyskusji o trójpodziale 
władzy w tej chwili. Dyskutuje się o tym, rozmawia 
się o tym podziale władzy.

(Senator Dorota Czudowska: Pana Protasiewicza 
też słyszeliśmy. Protasiewicza też słyszeliśmy.)

Co pani Margaret Thatcher rozumie przez trójpo-
dział władzy? Komuś…

(Senator Dorota Czudowska: Teraz posłuchajmy 
pana ministra.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój 
i umożliwienie panu ministrowi odpowiedzi na pań-
stwa pytania.)

(Senator Piotr Zientarski: To jest autorytet dla 
Sejmu? Pan Protasiewicz jest autorytetem?)

(Rozmowy na sali)
Komuś należało powierzyć egzekwowanie spra-

wiedliwości, komuś innemu dopilnowanie, aby ta 
sprawiedliwość nie stała się formą uprzywilejo-
wania – jaką jest np. handel czarnorynkowy albo 
spod lady – by nie było równych i równiejszych, nie 
było osób ponad prawem, by nie było cwaniaków 
wyłudzających kosztem biednych ludzi kamieni-
ce. To jest owa sprawiedliwość społeczna, Panie 
Senatorze. Komuś wreszcie powierzono to, aby wy-
miar sprawiedliwości był naprawdę sprawiedliwym 
podziałem, abyśmy nie mieli do czynienia z sytu-
acją, że obywatele widzą podwójne standardy, bo 
widzą, że osoba z grubym portfelem, zamożna, 
uchodzi wymiarowi sprawiedliwości wolną ręką, 
a chora na cukrzycę babcia, która zjadła wafelek 
o wartości 69 gr w Kauflandzie, jest skazywana, 
przez Sąd Najwyższy w konsekwencji – wyrok 
z 2001 r.

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie? Za batonik?)
(Senator Dorota Czudowska: Tak, tak.)
(Senator Piotr Zientarski: Sąd Najwyższy.)
(Senator Dorota Czudowska: Tak.)
Chętnie panu senatorowi ten wyrok udostępnię.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze. Dobrze.)
(Senator Piotr Zientarski: To bardzo proszę.)
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(Senator Mieczysław Augustyn: Ja pytałem o opi-
nie międzynarodowe. Nie odpowiedział pan.)

Panie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie uzyskałem 

odpowiedzi.)
Tak. Pan senator Augustyn najpierw pytał o opinie 

międzynarodowe. Chciałbym tutaj wyraźnie wskazać 
– podobnie jak tydzień temu już o tym mówiłem – że 
podejrzewam, że opinia międzynarodowa nie miała 
okazji zapoznać się z całością projektu…

(Senator Mieczysław Augustyn: My też nie.)
(Wesołość na sali)
…i ja dołożę wszelkich starań, aby projekt…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie zrozumieli!)
…przetłumaczony na język angielski trafił do 

opinii międzynarodowej. Chętnie złożymy w tym 
zakresie informacje, przedłożymy również stosowne 
informacje prawno-porównawcze.

(Senator Marek Borowski: To nie będzie projekt.)
I jestem przekonany, że to wynika tylko z takiego 

swoistego qui pro quo.
(Wesołość na sali)
Pan senator Sługocki zwrócił się z pytaniem, ja-

kie to kryteria będą decydować o pozostawieniu sę-
dziów w stanie czynnym. Panie Senatorze, jest w tej 
chwili wiele kryteriów awansowych sędziów, wiele 
kryteriów, na podstawie których sędziów się ocenia. 
Nie wiem, jakie kryteria będą rozstrzygały w tym 
zakresie. Modyfikując pańskie pytanie, odpowiem, 
że to nie minister sprawiedliwości będzie rozstrzygał, 
ale Krajowa Rada Sądownictwa i prezydent, nie bę-
dąc związanym opinią Krajowej Rady Sądownictwa. 
Jakie kryteria będą tutaj wchodziły w grę? Nie wiem. 
Podejrzewam jednak, że te kryteria, które dzisiaj są 
brane pod uwagę przy awansie sędziego, kryteria do-
tyczące orzekania, dotyczące wykazu spraw branych 
pod uwagę przez wizytatora. Są już dzisiaj pewne 
wymierne wskazania w tym zakresie i tutaj nie widzę 
żadnych wątpliwości.

I konkurs na 500 stanowisk. Jeżeli chodzi o obsa-
dę stanowisk w sądach powszechnych, to chciałbym 
zwrócić państwa uwagę na projekty zmian, które 
tutaj wypracowujemy, zmierzające do równego roz-
kładu spraw między sędziów. Chcę zwrócić uwagę 
na projekty, które przewidują ograniczenie kognicji, 
projekty, o których tydzień temu wspominałem. One 
dają sędziom realne narzędzia wymierzania sprawie-
dliwości, szybkiego wymierzania sprawiedliwości, 
tak aby nie trzeba było zajmować się… aby sędzia 
nie zajmował się śmieceniem na ulicy, aby sędzia nie 
zajmował się wieloma sprawami, które równie dobrze 
mogłyby być rozpoznawane np. przez organy admi-
nistracji. Ustawa o czystości w gminach czy wiele 
przepisów sanitarnych powierzonych dzisiaj kognicji 
sądów powszechnych w sprawach wykroczeniowych 
z powodzeniem można przenieść, aby były rozpo-

Senator Władysław Komarnicki:
Przepraszam bardzo, sprostowanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: To w następnej run-

dzie.)
Ale nie, to tylko jedno zdanie.
(Senator Piotr Zientarski: Sprawa jest bardzo 

ważna.)
Ja nie pytałem dlaczego, Panie Ministrze, pan źle 

zrozumiał. Chodziło mi o wyjaśnienie i za nie bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku!)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Pan senator 
Sługocki…)

Pan marszałek Borowski chciał coś powiedzieć do 
mikrofonu. To jedno zdanie, dobrze?

Senator Marek Borowski:
Tak, chciałem powiedzieć jedno zdanie.
Słucham pana ministra z otwartymi ustami.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Cieszę się.)
Ale wydaje mi się, że pan minister trochę skrom-

nie podszedł do sprawy, bo np. w Rosji prawosławie 
jest religią państwową, Putin się nim podpiera…

(Senator Mieczysław Augustyn: W Arabii 
Saudyjskiej…)

(Głos z sali: Iran.)
A weźmy Arabię Saudyjską… O, to jest dobry 

przykład, na ten spójrzmy. Tak że ogólnie rzecz bio-
rąc, Panie Ministrze, jak pana słucham, to… No, po-
lubiłem pana.

(Wesołość na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Z wzajemnością, 
Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Poślednik…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale przepraszam, 

nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pytania, Panie 
Marszałku.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja też nie.)
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Pan senator Sługocki, Panie Marszałku, pytał 

o pozostanie sędziów w stanie…



566
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(podsekretarz stanu M. Warchoł) A jeśli chodzi o to, o czym pan mówił, podając 
przykłady innych krajów, to proszę mi powiedzieć, 
czy rozwiązania dotyczące sądów w tych krajach, któ-
re pan wymienił, są zgodne z konstytucjami tamtych 
krajów. To jest pytanie.

I ostatnie pytanie. Panie Ministrze, ja jeszcze 
raz powtórzę pytanie, które zadał pan marszałek 
Borusewicz. Jeżeli pan nie odpowie, to prosiłbym 
o pisemną odpowiedź, Panie Marszałku. Czy kto-
kolwiek z pracowników, doradców, radców praw-
nych itd., jakakolwiek z osób, które są związane 
z Ministerstwem Sprawiedliwości – nie chodzi o to, 
że pisała, bo zaraz pan powie, że bezpośrednio one 
nie pisały, no, kto inny pisał, a one doradzały – brała 
udział w pracach nad powstawaniem tego projektu 
ustawy, który został zgłoszony przez grupę posłów? 
Jeżeli pan minister nie zna odpowiedzi, to prosiłbym 
o udzielenie jej na piśmie, o wskazanie, czy tak było.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, rząd Prawa i Sprawiedliwości 

powołuje się, wprowadzając ustawy i o ustroju sądów, 
i o KRS, i również tę procedowaną dzisiaj, o Sądzie 
Najwyższym, na mandat suwerena, na to, że wyborcy 
oczekiwali usprawnienia pracy sądów. Żadna z tych 
3 ustaw – wszystkie są oczywiście niekonstytucyjne 
– w istocie nie odnosi się do poprawy jakości pracy 
sądów, do usprawnienia postępowań, szybszego wy-
dawania wyroków. Mam wrażenie, że bardziej jest to 
dyscyplinowanie niepokornych sędziów, czego przy-
kładem jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, 
a w istocie, można powiedzieć, departament, szcze-
gólny departament Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Dlaczego państwo nie usprawniacie nic w tych usta-
wach, nie stwarzacie narzędzi do usprawniania po-
stępowania, a w istocie upolityczniacie czy wręcz 
upartyjniacie sądownictwo polskie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator… Pani senator Sztark.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja nie dostałem od-

powiedzi w ogóle…)
Panie Senatorze…
(Senator Grażyna Sztark: Właśnie, ja też nie do-

stałam odpowiedzi.)
…może pan poprosić o odpowiedź na piśmie.
Pani senator Sztark…

znawane przez organy administracji. Jestem również 
zwolennikiem sędziów pokoju. Wielokrotnie choćby 
pan prof. Kruszyński o tym mówił. Sędziowie pokoju 
są np. obecni w modelu belgijskim, rozpoznają spra-
wy cywilne i handlowe do wartości około 1 tysiąca 
800 euro, sprawy ze stosunków małżeńskich, zabez-
pieczanie powództw, rozpoznają również drobniej-
sze sprawy. Tak że te modele analizujemy. Badamy 
możliwości uspołecznienia wymiaru sprawiedliwości, 
sprawienia, aby to obywatele mieli szerszy dostęp do 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie 
pokoju są właśnie tego typu przykładem.

I 500 miejsc. Dlaczego? Panie Senatorze, dlatego 
że reforma trwa. Reforma trwa i konkretne narzę-
dzia, dobre narzędzia pracy sądów, sędziów zostaną 
stworzone. Z tego powodu obsada stanowisk, obsada 
miejsc powinna być dokonywana w sposób racjonal-
ny, uwzględniający równy podział obowiązków, spra-
wiedliwy rozkład czasu pracy między poszczególnych 
sędziów, aby nie było równych i równiejszych. Stąd też 
kwestia obsady jest niewątpliwie związana z kwestią 
reformy. Mam nadzieję, że będziemy tu mieli okazję 
rozmawiać o ograniczeniu kognicji, o upraszczaniu 
procedur, o wielu innych aspektach poprawy pracy 
sędziego. Do jednolitego stanowiska sędziowskiego, 
modelu znanego w Niemczech, również chciałbym 
się odnieść bardzo pozytywnie.

Tak że dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to 
pytanie. Chyba na wszystkie pytania…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań. Pan senator Poślednik.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie ma. 

Pan senator Czarnobaj.)
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, chciałbym za-

apelować do pana ministra, jak to pan ładnie, pięknie 
ujął, o uczciwość naukową, czyli prosiłbym, żeby pan 
minister chociaż starał się odpowiadać na pytania. 
Powtórzę je.

Panie Ministrze, ja nie zadałem pytania dotyczą-
cego tego, jak jest w innych krajach, tylko zapytałem 
wprost, czy jest panu znany kraj, w którym poseł, 
minister, prokurator generalny, wiceprzewodniczący 
partii…

(Senator Marek Borowski: Minister sprawiedli-
wości.)

…minister sprawiedliwości uzyskuje takie upraw-
nienia w zakresie sądownictwa. Czy jest taki kraj? 
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(wicemarszałek A. Bielan) obywatela, od tego ZUS złożył kasację, ta kasa-
cja zawisła w Sądzie Najwyższym. Ale teraz Sąd 
Najwyższy nie będzie się zajmował kasacjami. 

No więc pytanie: czy wobec tego tę kasację roz-
patrzy ten sam sąd apelacyjny? To byłoby bardzo cie-
kawe rozwiązanie. Czy też przewidujecie tutaj jakieś 
inne rozwiązania? To jest jedna sprawa.

I druga sprawa. Skoro pan minister mówi o in-
nych krajach i porównuje sytuacje, mówi, jak to tam 
jest, że ministrowie biorą w tym udział, premierzy 
itd., to ja chciałbym zapytać, czy zna pan inne kraje 
europejskie, cywilizowane jak najbardziej, w których 
minister sprawiedliwości publicznie rugałby sędziów, 
groziłby im, a nawet nasyłałby prokuratorów.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pytanie pana senatora Czarnobaja dotyczące… 

Pytanie to było osadzone w takim dosyć silnym nurcie 
politycznym – tak bym to powiedział – ale ja je spro-
wadzę na nurt ustrojowo-konstytucyjny. Mamy dwie 
płaszczyzny powiązań Sądu Najwyższego z władzą 
wykonawczą, Panie Senatorze. Pierwsza występuje 
w jego relacji do Rady Ministrów – i tutaj właśnie 
jest rola ministra sprawiedliwości i prokuratora ge-
neralnego. A druga dotyczy relacji do prezydenta. 
W odniesieniu do jednej i do drugiej płaszczyzny 
zwiększamy uprawnienia – zwiększamy uprawnienia 
pana prezydenta i zwiększamy uprawnienia ministra 
sprawiedliwości w tym zakresie. Ale one cały czas, 
jeżeli chodzi o uprawnienia prokuratora generalnego, 
są ograniczone tylko do wnoszenia kasacji. I tutaj 
nie ma absolutnie żadnych powiązań w relacji Sąd 
Najwyższy – prokurator generalny, oprócz kasacji.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, ale 
ja nie o to pytałem.)

Dlatego pańskie pytanie jest pytaniem, bym po-
wiedział, właśnie natury politycznej. Mogę wskazać 
jako przykłady Saksonię czy Bawarię, gdzie mini-
ster sprawiedliwości wskazuje palcem konkretnego 
sędziego. Tymczasem my wprowadzamy nasz mo-
del zmiany Krajowej Rady Sądownictwa, nie zmie-
niając przy tym wszystkich poprzednich ogniw. To 
zgromadzenie ogólne w pierwszym rzędzie będzie 
oceniało sędziego. Dalej, kolegium sądu, a następnie 
wizytator. Zwróćcie państwo uwagę: to są 3 ogniwa 
oddane samym sędziom. To nadal w pierwszym rzę-

(Senator Piotr Zientarski: W takim razie popro-
szę o odpowiedź na piśmie na te pytania, na te dwa 
pytania, które panu ministrowi zadałem, natury kon-
stytucyjnej.)

Dobrze.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W związku z tym, że ja trzeci raz zadaję pytanie 

i nie otrzymuję od pana, Panie Ministrze… W związ-
ku z tym… Chodzi mi o tych pracowników cywilnych 
sądu – art. 93 §2. Bo oprócz tych funkcji, o których 
mówił tutaj pan senator Czarnobaj, jeszcze jedną 
funkcję nadzorczą ma pan minister Ziobro – jest to 
nadzór… Poprzez swoich dyrektorów sądów będzie 
miał bezpośredni wpływ na zwalnianych pracowni-
ków cywilnych. Ja przypomnę, że to jest 327 osób, 
pracowników cywilnych w Sądzie Najwyższym. 

Proszę mi powiedzieć: dlaczego ci pracownicy 
nie mają prawa do sądów pracy? Dlaczego im to za-
bieracie? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze… Nie, ja nowe pytanie zadaję, 

a tamto…
Panie Ministrze, pan powiedział, porównując… 

Powiedział pan, że jest pan zgorszony tym, iż 60% 
postępowań dyscyplinarnych kończy się wyrokiem 
skazującym, bo porównał pan to do 2–3% skazań 
w postępowaniach sądowych innych. Ale znowu nie 
powiedział pan całej prawdy, bo w tych pozostałych 
40% są odmowy wszczęć postępowania. 

W związku z tym ja mam pytanie: ile jest procen-
towo odmów wszczęć postępowań w prokuraturach?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Po pierwsze, pan minister, może w zamieszaniu, 

nie odpowiedział na moje pytanie, konkretne, doty-
czące kasacji. Ja przypomnę je tutaj. W międzyczasie 
skorygowano mi… To chodziło o Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku, który wydał wyrok korzystny dla 



568
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(podsekretarz stanu M. Warchoł) zapłaci kary grzywny za owo picie pod chmurką – to 
jest tylko przykład, możemy mówić o wielu innych 
wykroczeniach – zmuszony jest mimo wszystko do 
orzekania owej kary grzywny, a następnie, dopiero 
w trybie art. 44 kodeksu wykroczeń, do zamiany 
tej niewyegzekwowanej kary grzywny na prace 
społecznie użyteczne? Po co 2 razy to samo? To 
sędziowie wystąpili do nas z postulatem zmiany, 
tak aby sędzia nie robił 2 razy tych samych czyn-
ności i już na etapie orzekania mógł zdecydować, 
czy orzeknie karę grzywny, czy karę ograniczenia 
wolności. Takie postulaty środowisko do nas kieruje, 
ze środowiskiem rozmawiamy i cały czas pracuje-
my nad usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości. 
To są potrzebne, dobre i konieczne zmiany. One 
są opracowywane. Jak powiadam, mam nadzieję, 
że niebawem spotkamy się na tej sali, aby właśnie 
o tego typu projektach rozmawiać, Panie Senatorze.

Pan senator Zientarski zwrócił się z pytaniem o to, 
ile jest odmów w prokuraturze, procentowo. Panie 
Senatorze, jeżeli chodzi o statystyki, to zobowiążę się 
do pisemnego udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

O kasacje pytał pan marszałek Borowski. Panie 
Marszałku, po raz kolejny dementuję. Z czego pan 
wywodzi wniosek, że nie będzie kasacji w Sądzie 
Najwyższym?

(Senator Marek Borowski: Pan to powiedział.)
Panie Senatorze! No przecież będą. Oczywiście, że 

będą. Będą, nawet będzie ich więcej. Rozszerzamy… 
Chcemy rozszerzyć – w przyszłości, oczywiście nie 
w tym projekcie, ale w przyszłości – prawo do kasacji, 
rozważając model tzw. kontroli kasacyjności rozpro-
szonej, ale w tej chwili tylko rozważając. Przecież 
w tym projekcie na ten temat nie ma ani słowa. Nie 
zmienia się ani na jotę kodeks postępowania karnego, 
kodeks postępowania cywilnego. Prawo do wnoszenia 
kasacji jest dziś takie samo, jakie było wczoraj i jakie 
będzie jutro. Tu się nic nie zmienia, Panie Senatorze. 
A jeżeli pan marszałek się zgadza z pomysłem roz-
proszonej kontroli kasacyjności przez sądy apelacyjne 
– może sądy kasacyjne – to bardzo chętnie porozma-
wiam na ten temat z panem marszałkiem.

Co do spraw będących w toku – oczywiście tu 
również nie ma zagrożenia. W postępowaniu karnym 
mamy zasadę niezmienności składu i tutaj zmiany 
organizacyjne w Sądzie Najwyższym w przyszłości 
absolutnie nie naruszają procedowania w tego typu 
sprawach, oczywiście jest wymóg zmiany składu… 
Z kolei w postępowaniu cywilnym nie mamy zasady 
niezmienności składu. Warunek jest tylko jeden, taki, 
aby na terminie rozprawy, tzw. terminie wyrokowym, 
był ten sam sędzia, który wydaje wyrok. I dlatego nie 
ma tutaj absolutnie żadnego zagrożenia.

Na pytanie pana senatora Rybickiego, kolejne już 
pytanie o udział Ministerstwa Sprawiedliwości w pi-
saniu projektu… Pozwolicie państwo, że po to, aby już 

dzie sędziowie będą wskazywać, kto zostanie sędzią. 
Zgromadzenie ogólne, kolegium sądu, wizytator, na-
stępnie demokratyczna Krajowa Rada Sądownictwa, 
po czym pan prezydent… A do tego losowanie spraw 
– całkowicie obiektywne, transparentne, wolne od 
jakichkolwiek nacisków. Nie będzie wyznaczania 
sędziów po uważaniu… To są te standardy. Do tego 
państwo macie wątpliwości? Tak że, Panie Senatorze, 
pozwoli pan, że odpowiedź na pańskie pytanie w ten 
sposób ujmę.

Pan senator Rybicki zwrócił się z pytaniem, czy 
każda z 3 ustaw odnosi się do poprawy sprawności 
funkcjonowania sądów. Każdy ma prawo do sprawie-
dliwego rozpoznania swojej sprawy przez uczciwy, 
sprawiedliwy, bezstronny i sprawny sąd. Sprawność 
postępowania jest jedną z naczelnych cech, bardzo 
ważną, zaraz obok sprawiedliwości. Będzie, jak to 
bardzo dobrze powiedział pan prezes Kaczyński, 
sprawiedliwiej i sprawniej. Będzie sprawiedliwiej 
i sprawniej. To, co…

(Rozmowy na sali)
To, o czym mówimy w tej chwili, to jest owa 

sprawiedliwość. Będzie sprawiedliwiej, ale będzie 
również sprawniej. Powiedziałem państwu wielokrot-
nie dziś i ostatnio, podczas naszych spotkań, o wielu 
zmianach dotyczących kognicji, dotyczących uprosz-
czenia procedur. Dlaczego dzisiaj sędzia w postępo-
waniu karnym czyta często do pustej sali? Zasada 
bezpośredniości postępowania – ktoś odpowie. A ja 
odpowiem na to: nie jest ona absolutna. Można wpro-
wadzić pewne domniemania ujawnienia materiału 
dowodowego, jak najbardziej. Pewna pani adwokat 
ze Stanów zapytała mnie kiedyś, dlaczego w Polsce 
sędzia cały czas czyta, czyta, czyta, skoro to wszystko 
jest w aktach, strony mogą przyjść i się z tym za-
poznać. Bardzo dobre pytanie, pytanie praktyczne. 
Stąd zmiany w zakresie postępowania karnego mające 
usprawnić pracę sądów są konieczne.

Kodeks postępowania cywilnego jest w tej chwili 
zmieniany… To pytanie bardziej do mojego kolegi, 
pana ministra Piebiaka. Z pewnością chętnie na to 
pytanie państwu odpowie. Projekt jest gotowy.

Mówiłem państwu tydzień temu o krytyce, któ-
ra nas spotkała – niezasłużonej, ale mierzymy się 
z nią – w sprawie ograniczenia wolności za picie 
pod chmurką, mówiąc kolokwialnie. Ja będę bronił 
tego rozwiązania. Jest na sali pan rzecznik, pan dok-
tor Adam Bodnar… Również ze strony środowisk 
helsińskiej fundacji płynęła do nas krytyka. Panie 
Rzeczniku, a ja tego będę bronił. Wie pan dlaczego? 
To jest w interesie sędziów, tak aby sędzia nie robił 
2 razy tych samych czynności. Dlaczego sędzia orze-
kając i mając przed sobą człowieka obwinionego, 
o którym wie albo który wręcz deklaruje, że nie 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Senator Marek Borowski: Ale może pan spre-
cyzuje ten pomysł? Bo co to znaczy? Że już nie 
będzie tego w Sądzie Najwyższym, tylko w ape-
lacji…)

Pomysł ma to do siebie, że nie mówimy o nim 
w formie „będzie”, „nie będzie”, tylko „co by było 
gdyby”, Panie Marszałku.

(Senator Marek Borowski: Ale mnie chodzi o…)
To jest tylko pomysł.
(Senator Marek Borowski: Mnie chodzi o to, żeby 

pan wyjaśnił ten pomysł, bo ja rozumiem, że…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Ale to nie jest materia, nad którą teraz dysku-
tujemy. To nie jest zawarte w tej ustawie, Panie 
Marszałku, przyzna pan.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ta materia dotyczy 
kasacji.)

(Senator Marek Borowski: Po co pan minister wy-
chodzi z pomysłami…)

Ma prawo.
(Senator Marek Borowski: Ale obywatele mogą 

się czuć zaniepokojeni takimi pomysłami.)
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Martynowski z wnioskiem formal-

nym. Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9 składam wniosek 

formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad, 
zaprzestanie zadawania pytań do przedstawiciela 
rządu…

(Głos z sali: Okneblowanie!)
…i przejście do dyskusji. Uważam, że te pytania 

były wcześniej…
(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: To jest kneblowanie!)
(Głos z sali: Pan się na Białorusi urodził?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Proszę o spokój!)
Uważam, że te pytania się powtarzają i to w ogóle 

nic nie wnosi do dyskusji. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Niech się pan na Białoruś przepro-

wadzi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy jest jakiś głos przeciw?
Pan przewodniczący Klich. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

nie odpowiadać po raz tysięczny na to samo pytanie, 
odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Martynowski z wnioskiem formal-

nym, tak?
(Senator Grażyna Sztark: Ale mnie jeszcze pan 

minister nie odpowiedział…)
(Senator Marek Borowski: I jeszcze ja w tej sprawie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Przepraszam bardzo… Pani senator Sztark, tak?
(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
(Senator Marek Borowski: Jeśli można…)
(Senator Grażyna Sztark: Chodzi o tych pracow-

ników cywilnych.)
Pani Senator, odpowiedziałem również na to py-

tanie. Rozwiązanie jest takie samo, jak w przypadku 
służby cywilnej…

(Senator Grażyna Sztark: Nie.)
…jak w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa…
(Senator Grażyna Sztark: Pan przeczyta… Pan 

mówi o art. 93 §1, a ja mówię o §2. Tam jest… Bo 
pan mówi o pracownikach, członkach Biura Studiów 
i Analiz Sądu Najwyższego, a ja mówię o pracowni-
kach niebędących sędziami i będących pracownikami 
cywilnymi.)

Pani Senator, nie ukrywam, że zadane pytanie 
jest dosyć szczegółowe, więc też odpowiedziałbym 
na nie na piśmie. Nie chcę odpowiadać w tej chwili, 
żeby nie popełnić tu jakiegoś błędu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Martynowski z wnioskiem formal-

nym…
(Senator Marek Borowski: Ale, Panie Marszałku…)
Tak, słucham? Proszę.
(Senator Marek Borowski: …do tej odpowiedzi, którą 

uzyskałem… Chciałbym tylko dopytać. Panie Ministrze, 
sam pan mówił o kasacjach w sądzie apelacyjnym.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
W przyszłości, bliżej nieokreślonej, na zasadzie 

pewnego pomysłu… Tylko tyle, Panie Marszałku.
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Otwieram dyskusję…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Aha, jeszcze chcę poinformować, że przedstawi-

ciel rządu, pan minister zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pana 
senatora Zientarskiego, pana senatora Borowskiego…

Ktoś jeszcze prosił o pisemną odpowiedź?
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja, ale ja już dziękuję 

bardzo.)
(Senator Grażyna Sztark: Ja też już nie chcę, ja 

dziękuję bardzo.)
Tak? Pan senator Czarnobaj nie.
I pani senator Sztark…
(Senator Piotr Zientarski: Brak odpowiedzi też 

jest odpowiedzią.)
Tak że, Panie Ministrze, gdybym mógł prosić o pi-

semne odpowiedzi na pytania tych senatorów, których 
wymieniłem…

(Senator Grażyna Sztark: Niech wszystko przyj-
dzie do senatora Martynowskiego.)

Przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, z wnio-

skiem formalnym. Zanim przejdziemy do dyskusji.)
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, powiem z miejsca. Są na sali 

przedstawiciele 2 bardzo istotnych instytucji w pań-
stwie. Jest przedstawiciel Sądu Najwyższego i jest 
rzecznik praw obywatelskich. Bardzo prosimy o to, 
wnosimy o to, aby udzielić im w tej chwili głosu, sko-
ro wysłuchaliśmy argumentów ministerstwa, pomimo 
tego że nie zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie 
pytania, jakie mieliśmy do zadania. Oczekujemy od 
pana marszałka, że udzieli pan głosu rzecznikowi 
praw obywatelskich oraz przedstawicielowi Sądu 
Najwyższego.

(Senator Piotr Zientarski: Oraz KRS.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Udzielam głosu panu Adamowi 

Bodnarowi, rzecznikowi praw obywatelskich.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Jeżeli mógłbym prosić, to może pan sędzia Zabłocki, 
jako przedstawiciel Sądu Najwyższego, mógłby być 
pierwszy. Bo jednak pracuje w Sądzie Najwyższym.)

Dobrze, bardzo proszę.

Prezes Sądu Najwyższego  
Stanisław Zabłocki:
Panie Marszałku!
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Klich:

Oczywiście, Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw, 
bo to jest druga próba – obawiam się, że również 
skuteczna – zakneblowania ust opozycji…

(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 
skanduje: Bia-ło-ruś! Bia-ło-ruś! Bia-ło-ruś!)

…a tak naprawdę uniemożliwienia zadawania py-
tań, do których upoważnili nas wyborcy. Bo wyborcy, 
obywatele, Polacy i Polki, chcą wiedzieć o tym, co 
sądzi Ministerstwo Sprawiedliwości o szeregu py-
tań, które dotyczą tej ustawy. Ta ustawa jest niekon-
stytucyjna – i o tym wiemy wszyscy. Ta ustawa jest 
niezgodna z zasadą państwa prawa – i o tym wiemy 
wszyscy. A państwo próbują w tej chwili, zamykając 
nam usta, doprowadzić do tego, żeby Polki i Polacy się 
o tym nie dowiedzieli. Kategorycznie przeciwko temu 
protestujemy. Takie historie nie zdarzały się wcześniej 
w Senacie. Wcześniej, jeżeli były zamykane… były 
zamykane listy chcących zadawać pytania, po zapy-
taniu do wszystkich, kto jeszcze chce zadać pytanie.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest. Tak było.)
I tylko takie praktyki były stosowane wcześniej. 

Po raz pierwszy zdarza się… Po raz drugi dzisiaj 
zdarza się, że próbujecie państwo zamknąć zadawanie 
pytań – zadawanie pytań ministrowi, który jest zo-
bowiązany do tego, żeby na te pytania odpowiedzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Został złożony wniosek formalny przez pana sena-

tora Martynowskiego i był głos sprzeciwu. W związ-
ku z tym będziemy nad tym wnioskiem głosować.

Kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez 
pana senatora Martynowskiego?

(Senator Jerzy Wcisła: Niech pan Martynowski 
zada moje pytanie, skoro…)

Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Proszę zgadywać.)
Kto się wstrzymał?
(Senator Grażyna Sztark: Wstydu nie macie!)
(Głos z sali: Chyba nie mamy.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Koniec, to jest 

koniec demokracji.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Białoruś!)
Głosowało 66 senatorów…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

skanduje: Precz z ko-muną!)
…46 – za, 20 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

(Głosowanie nr 139)
Stwierdzam, że wniosek pana senatora 

Martynowskiego został przyjęty.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
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(prezes S. Zabłocki) nym przepisie tej ustawy, który dotyczy wcale nie 
sędziów, tylko naszych współpracowników, bo nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi od pana ministra na py-
tanie, jak sytuacja pracowników Sądu Najwyższego 
w istocie rzeczy po wejściu tej ustawy w życie będzie 
się kształtowała.

Proszę państwa, to, że od tego zaczynam, to nie 
jest z mojej strony chwyt retoryczny. Los sędziów 
wprawdzie nadal leży w państwa rękach, ale jestem na 
tyle pesymistycznie nastawiony, iż sądzę, że łatwiej 
mi będzie obronić naszych współpracowników niż sę-
dziów. To po pierwsze. A po drugie, proszę państwa, 
rozpoczynam od tego, żeby zaprzeczyć jakże kłam-
liwym, nieprawdziwym twierdzeniom, że walczymy 
o stołki, walczymy o nasze przywileje. Proszę pań-
stwa, ja już mam swoje lata, i tak niedługo musiałbym 
z Sądu Najwyższego odejść. Ale i moich kolegów nie 
możecie państwo posądzać o to, że żyjąc tym, co się 
w tej chwili dzieje, są krytycznie nastawieni wobec 
rozwiązań tej ustawy i że powoduje nimi właśnie tro-
ska o własne dobro. Wszyscy oni prosili mnie: żebyś 
nie zapomniał wspomnieć o sytuacji pracowników.

Proszę państwa, to jest problem owego art. 90 §2 
uchwalonej przez Sejm ustawy. Rzeczywiście sytu-
acja członków Biura Studiów i Analiz – pani senator 
dostrzegła różnicę, to jest art. 92 albo art. 93 – jest 
nieco inna, ale tylko nieco inna, bo proszę zwrócić 
uwagę na to, że oni są chronieni bardziej pieczoło-
wicie niż zwykły pracownik tylko w zakresie owego 
tzw. wypowiedzenia zmieniającego, które daje im 
pewną, określoną w projekcie czy w uchwalonej przez 
Sejm ustawie, gwarancję połowy dotychczasowego 
wynagrodzenia. Bo dotąd było to wynagrodzenie 
sędziego sądu apelacyjnego, teraz będzie to połowa 
wynagrodzenia sędziego sądu apelacyjnego. W pozo-
stałym zakresie ich status się nie różni od statusu całej 
grupy pracowników. Co się może zdarzyć? Może się 
oto zdarzyć, że pracownik otrzyma wypowiedzenie 
zmieniające. Jak go nie zaakceptuje, odchodzi. Ale 
może w ogóle nie otrzymać wypowiedzenia zmie-
niającego i wtedy, proszę państwa, też przestaje być 
pracownikiem Sądu Najwyższego. Los tych 327 osób 
kładę państwu na sercu.

Proszę państwa, w momencie, kiedy siedzieliśmy 
już na tej sali, otrzymałem maila, że przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”, pan Duda, skierował do pana 
marszałka Karczewskiego pismo w tej sprawie. No, 
muszę bazować na tym, co otrzymałem w mailu. 
Muszę powiedzieć, że uradowało się serce moje, bo 
optymizm wzrósł, przynajmniej jeśli chodzi o losy 
tych pracowników.

Skąd list pana przewodniczącego Dudy? 
Prawdopodobnie stąd, że nasi współpracownicy, 
przerażeni takim a nie innym losem czy możliwo-
ścią kształtowania ich losu… Bo żeby być rzetelnym, 
trzeba powiedzieć, że sformułowanie „wylatują na 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
Panie i Panowie Senatorowie!
Po pierwsze, chcę w imieniu pani pierwszej prezes 

i swoim, jako jej reprezentanta w dniu dzisiejszym, 
podziękować za zaproszenie i za umożliwienie za-
brania głosu.

Po drugie, proszę państwa, chcę wszystkich pań-
stwa w imieniu pani pierwszej prezes przeprosić, że 
nie uczestniczy ona w dzisiejszych obradach osobi-
ście, tylko przysłała swojego niegodnego zastępcę, ale 
te ostatnie dni są dla nas tak męczące i pani pierwsza 
prezes ma tak intensywny plan zajęć, że w dniu dzi-
siejszym poczuła się na tyle niedobrze, że nie mogła 
niestety do Wysokiej Izby przybyć.

Po trzecie, proszę państwa, chcę państwa z góry 
przeprosić za to, że być może moja wypowiedź nie 
będzie uporządkowana w takim zakresie, w ja-
kim należałoby ją uporządkować, idąc do Senatu 
Rzeczypospolitej. Ale proszę zrozumieć: dowiedzia-
łem się, że to ja będę reprezentował Sąd Najwyższy 
w dniu dzisiejszym, na pół godziny przed rozpoczę-
ciem obrad, a potem uważałem za swój obowiązek 
cały czas przebywać na sali i cały czas wysłuchiwać 
głosów zarówno senatorów, jak i pana ministra. Bo 
inaczej przecież moje wystąpienie mogłoby być nie-
pełne.

Wreszcie, proszę mi wierzyć, będę się starał mó-
wić językiem prawa, a nie polityki. Chciałem powie-
dzieć, że będę się starał prowadzić swoją narrację 
w tonacji sine ira et studio, ale w pewnym momen-
cie otrzymałem nauczkę, wiem, że nie powinniśmy 
używać łaciny, zatem informuję państwa, że będę się 
odwoływał do języka refleksji, a nie do języka emo-
cji, po pierwsze dlatego, że goszczę w izbie refleksji, 
po drugie dlatego, że jestem sędzią i po prostu nie 
przystoi mi mówić innym językiem.

Chcę też państwa zapewnić, że postaram się po-
wiedzieć tylko i wyłącznie o tym, co jest najistot-
niejsze, ale jednocześnie muszę państwa poinformo-
wać również o tym, że moje wystąpienie byłoby co 
najmniej 3 razy krótsze, gdyby nie to, że będę się 
musiał ustosunkować do niektórych wypowiedzi 
pana ministra Warchoła. To znacznie wydłuży moją 
wypowiedź, ale uważam to za niezbędne z uwagi na 
to, że reprezentuję na tej sali Sąd Najwyższy. I tak, 
obiecuję, będę się bardzo starał nie nadużyć państwa 
cierpliwości.

Przejdźmy do meritum. Proszę państwa, chcę 
wyrzucić coś poza nawias, może nie jest to kwestia 
najważniejsza, ale dla mnie ona jest kwestią kapitalnej 
wagi. Zostawiam na chwilę na boku konstytucyj-
ność, zostawiam na chwilę na boku uwarunkowania 
prawnomiędzynarodowe związane z procedowanym 
projektem ustawy, koncentruję się na jednym jedy-
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(prezes S. Zabłocki) Sądu Najwyższego, o przewertowanie, bo przecież 
nie przeanalizowanie, chociażby kilku ostatnich ze-
szytów orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przewija 
się tam nazwisko prezesa czy nie? Orzeka on czy 
nie orzeka?

Ale zostawmy to na boku, bo przecież nie w tym 
istota rzeczy. Istota rzeczy w tym, że w opinii sze-
roko zostało wyjaśnione to, dlaczego również takie 
gremialne – uwaga – bez podania w gruncie rzeczy 
żadnych konkretnych przyczyn, masowe, grupowe, 
totalne odesłanie w stan spoczynku wszystkich sę-
dziów Sądu Najwyższego pozostaje w naszym prze-
konaniu w kolizji z wartościami konstytucyjnymi. 
Dlaczego mówię, że totalne? Że grupowe? Że maso-
we? Bo, proszę państwa, jest tak – można to zauwa-
żyć, jeśli uważnie przeczyta się przepisy – że może 
się zdarzyć taka sytuacja, że jeden z sędziów będzie 
pozostawiony. Ten 1 musi pozostać, bo 1 musi być 
wskazany jako pełniący funkcję pierwszego preze-
sa Sądu Najwyższego w tzw. okresie przejściowym. 
Oczywiście prawdopodobnie tych osób będzie wię-
cej, ale prawnik znowu patrzy na to inaczej. Prawnik 
patrzy na to w ten sposób: z punktu widzenia prawa 
82 może przejść w stan spoczynku, a jeden jedyny 
pozostanie.

Perspektywa, proszę państwa, prawnomiędzy-
narodowa. Perspektywa prawnomiędzynarodowa 
nie będzie przeze mnie szeroko omawiana, bo znów 
wierzę w to, że państwo wszyscy, zanim przystąpi-
cie do głosowania, przestudiujecie opinię złożoną 
przez Sąd Najwyższy. Nawiążę do niej tylko w jed-
nym jedynym aspekcie, ale kapitalnie ważnym. Ten 
aspekt ma również swoje konotacje konstytucyjne. 
Czyli to, o czym w tej chwili króciutko powiem, 
dotyczy zarówno perspektywy prawnomiędzynaro-
dowej, jak i aspektu konstytucyjnego. Proszę pań-
stwa, jesteśmy w Radzie Europy. Jesteśmy sygna-
tariuszami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności. I jest w niej przepis art. 6 
– prawo do rzetelnego sądu. A jednym z elementów 
prawa do rzetelnego sądu jest sędzia, który jest sędzią 
bezstronnym, którego ufundowanie ustrojowe jest 
takie, iż zapewniono mu aspekty niezawisłości.

Maluteńka dygresja, proszę państwa. Jako sędzia 
uważam, że rzeczywiście tę głęboką niezawisłość 
nosi się w sercu, ale jest to niezawisłość wewnętrzna. 
A oprócz tego jest coś takiego jak tzw. niezawisłość 
zewnętrzna, odbiór sędziego w społeczeństwie, po-
strzeganie sędziego przez tzw. obiektywnego ob-
serwatora. Dlatego też, proszę państwa, piszemy 
w swojej opinii… Króciuteńki cytat: „Podsądny może 
mieć uzasadnione wątpliwości, czy sąd, którego skład 
zdeterminuje decyzja Ministra Sprawiedliwości, bę-
dzie niezależnie i bezstronnie orzekał w jego spra-
wie, tym bardziej że Minister Sprawiedliwości jest 
jednocześnie Prokuratorem Generalnym i ma rów-

bruk”, którego ktoś tu użył, to nie jest precyzyjne 
sformułowanie. Precyzyjne sformułowanie w moich 
ustach musi brzmieć „mogą wylecieć na bruk”. I nie 
ma żadnych gwarancji, że nie wylecą. Problem w tym, 
że w ustawie nie ma zapisanych żadnych gwarancji, że 
nie wylecą. Proszę państwa, nie można powiedzieć, 
że… Pan minister tak to sformułował: „prawdopodob-
nie nic im się nie stanie”. Ja z satysfakcją tego typu 
zapewnienie przyjmuję, tylko jako prawnik muszę 
wiedzieć, że dopóki gwarancje nie są zapisane, to 
najszlachetniejsze słowa są bardzo niebezpieczne, bo 
nic nie dają w istocie rzeczy. Kończę z tym proble-
mem. Raz jeszcze bardzo państwa proszę: pochylcie 
się państwo przynajmniej nad losem naszych współ-
pracowników.

Perspektywa konstytucyjna. Proszę państwa, bar-
dzo króciutko w tym zakresie. Bardzo króciutko dla-
tego, że Sąd Najwyższy złożył swoją opinię. Opinia 
jest analityczna, szczegółowa. W pełni się solidary-
zuję z wnioskami tej opinii. Proszę państwa, przy-
chodzę do Senatu Rzeczypospolitej. Chcę wierzyć, 
że niezależnie od tego, że nad tą ustawą proceduje się 
w trybie, który pozwoliłem sobie na użytek rozmów 
towarzyskich nazwać trybem pendolino, to mimo 
wszystko, proszę państwa, państwo do momentu, do-
póki nie przeanalizujecie opinii Sądu Najwyższego, 
nie będziecie wydawali swoich ostatecznych decyzji 
w postaci głosowania. A skoro w to wierzę, to muszę 
wierzyć i w to, że przeczytaliście państwo czy prze-
czytacie państwo przed głosowaniem wszystkie argu-
menty, które zostały zaprezentowane w owej perspek-
tywie konstytucyjnej w opinii Sądu Najwyższego.

Przypomnę tylko 2 elementy. Pierwszy. Nie będę 
go szerzej uzasadniał, bo on się uzasadnia sam, a była 
już mowa o nim dzisiaj na tej sali. Art. 183 ust. 3 kon-
stytucji – twardy zapis o 6-letniej kadencji pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego. Okazuje się, że ten zapis 
konstytucyjny stanie się iluzją.

Chciałbym od razu lojalnie powiedzieć, bo jestem 
prawnikiem i uważam, że jawna niekonstytucyjność 
rozwiązań tej ustawy, jeśli chodzi o prezesów, doty-
czy tylko pani pierwszej prezes… Mnie jako prezesa 
izby konstytucja, w moim głębokim przekonaniu jako 
prawnika, w żaden sposób nie chroni. Ale uważam, 
proszę państwa, że chroni mnie jako sędziego Sądu 
Najwyższego. Mówię tutaj o nieusuwalności sędziów. 
A prezes to też sędzia, w szczególności taki prezes, 
proszę państwa, jakim ja jestem, to znaczy prezes 
orzekający. 

Chciałbym rozwiać jeszcze jeden mit. Proszę pań-
stwa, to naprawdę nie jest tak, że jest jakaś kasta pre-
zesów, którzy nic nie robią, tylko rządzą. Ja orzekam. 
Jeżeli państwo nie wierzycie, to proszę, w szczegól-
ności tych, którzy są zainteresowani orzecznictwem 
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(prezes S. Zabłocki) mówię, używając skrótu myślowego – nie przysługuje 
prawo do tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej. 
To nie jest moment, proszę państwa, żeby państwa 
przekonywać co do tego, że ten pogląd jest poglądem 
niesłusznym, ale trzeba powiedzieć, że za ten pogląd 
sędzia może zostać ukarany. I ten obywatel będzie 
o tym wiedział. Ten obywatel będzie wiedział, że los 
tego sędziego, który go sądzi, zależy od osoby, która 
tego sędziego ufundowała w Sądzie Najwyższym.

Proszę państwa, wiem, że mój czas jest limitowa-
ny, w związku z tym chcę powiedzieć…

(Senator Marek Borowski: Nie, już nie.)
Pozwólcie państwo, że ja naprawdę będę się sta-

rał ograniczać swoją wypowiedź, bo wiem, że cze-
ka państwa jeszcze długa i ciężka dyskusja. A ja, 
proszę państwa, od razu deklaruję, że niezależnie 
od tego, czy te obrady będą się toczyły do godzin 
późnowieczornych czy do 6 nad ranem, na tej sali 
chcę pozostać, chociażby w formie symbolu. (Oklaski) 
A niezależnie od tego deklaruję jedno. Nie znam się 
na regulaminach parlamentarnych, ale jeżeli uznacie 
państwo, że istnieje jakaś możliwość procesowa… 
regulaminowa, powinienem powiedzieć… czy będzie 
potrzeba wyjaśnienia swoich wątpliwości w postaci 
zadawania pytań do takiego podmiotu, jakim ja je-
stem w dniu dzisiejszym na tej sali, to służę swoją 
osobą do końca tych obrad.

Wracam, proszę państwa, do tego, żeby powie-
dzieć, czy coś zmieniła wprowadzona nowela… 
może nie tyle nowela, ile poprawka wprowadzona 
na etapie, kiedy już w trakcie prac sejmowych chyba 
wszyscy się zorientowali, że takie ustawienie, jakie 
było w pierwotnym projekcie, absolutnie jest nie do 
zaakceptowania. Czyli że na okres… I znów lojal-
nie… Proszę państwa, jako prawnik, jako sędzia 
nie ośmieliłbym się państwa wprowadzić w błąd. 
Że na okres przejściowy… Ja o tym pamiętam, że 
na okres przejściowy, ale przez ten okres przejścio-
wy Sąd Najwyższy nadal przecież ma być Sądem 
Najwyższym, a nie czymkolwiek innym. Że na ten 
okres przejściowy to tak naprawdę sędziów wyzna-
czy minister sprawiedliwości, który jest jednocześnie 
prokuratorem generalnym i czystej wody politykiem. 
To oczywiście nie jest zarzut, tylko uświadomienie 
sytuacji. Pewnie dlatego podniósł się wokół tego taki 
szum medialny i nawet osoby bardzo ściśle związane 
ze środowiskami przecież sympatyzującymi z więk-
szością rządową i sejmową krytycznie spojrzały na 
to rozwiązanie. Stąd ta poprawka. Stąd głos pana 
prezydenta.

To sprawdźcie państwo do końca, zanim będzie-
cie państwo podejmowali ostateczną decyzję co do 
losów tej ustawy, czy ta poprawka jakoś bardzo wiele 
zmieniła? Oczywiście ja słyszę… Taki przekaz musi 
pewnie płynąć, że przecież w tej chwili to pan pre-
zydent po tej poprawce, czyli w świetle obecnego, 

nież kompetencje nadzorcze i procesowe w postę-
powaniach karnych. Z punktu widzenia art. 6 ust. 1 
EKPC niedopuszczalna jest sytuacja, w której pod-
miot utożsamiany ze stroną procesową (czyli Minister 
Sprawiedliwości – Prokurator Generalny)… – proszę 
państwa, gdybym ja tę opinię pisał, napisałbym w tym 
momencie nie „minister sprawiedliwości prokurator 
generalny”, tylko „prokurator generalny”, wyekspo-
nowałbym tę rolę tego podmiotu – …i będący jedno-
cześnie przedstawicielem władzy wykonawczej może 
wyeliminować sędziego od orzekania w konkretnej 
sprawie. Stanowi to rażące naruszenie prawa do nie-
zależnego i bezstronnego sądu”. Proszę państwa, pod-
trzymuję w całości to stwierdzenie.

Chcę jeszcze raz powiedzieć… Na to trzeba 
spojrzeć nie tylko tak, jak proponuje pan minister 
Warchoł, że w jakichś innych państwach przewidzia-
na jest pewna rola dla ministra sprawiedliwości. To 
wszystko racja, aczkolwiek mówi pan minister wy-
łącznie o tym etapie finalnym, skrywając skrzętnie, 
co się dzieje przed tym etapem finalnym, kto mu 
tych kandydatów przedstawia. Ale to zostawmy na 
razie na boku. Ja chcę powiedzieć, że na ten pro-
blem, o którym w tej chwili mówię, trzeba patrzeć nie 
z punktu widzenia konstytucji Niemiec, konstytucji 
hiszpańskiej czy konstytucji włoskiej, tylko z punk-
tu widzenia polskiej konstytucji. Trzeba widzieć 
uwarunkowania wynikające z polskiej konstytucji, 
proszę państwa. Trzeba również widzieć uwarunko-
wania płynące z całokształtu systemu prawa, a zatem 
uwzględniać to, jak została ufundowana pozycja mi-
nistra sprawiedliwości i prokuratora generalnego od 
momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy 
o prokuraturze. Gdyby to było inaczej, gdyby to było 
tak, jak przed nowelizacją ustawy o prokuraturze, 
to problem nie byłby tak napięty. To przyznaję. Ale 
jak się ma czuć ten zewnętrzny obserwator, a może 
nawet nie obserwator, tylko ten, który wie, że pójdzie 
do Sądu Najwyższego ze swoją sprawą? Załóżmy, że 
to jest sprawa karna. Jak on ma się czuć, skoro wie, 
że sędzia, który go będzie sądził, został powołany 
w trybie, o którym mowa w tej ustawie – za chwilkę 
do tego trybu na moment przejdę – a sędzia, który 
został ustanowiony w trybie, o którym mowa w tej 
ustawie, nadto może w każdej chwili, jeśli wyda 
niepodobające się władzy wykonawczej orzeczenie, 
może stanąć pod pręgierzem Izby Dyscyplinarnej? 
A są takie zapowiedzi, żeby, proszę państwa, karać 
za wydawanie orzeczeń i to nie, proszę państwa, za 
rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia 
– to jest już dzisiaj podstawą odpowiedzialności dys-
cyplinarnej – tylko za to, że się w sumie orzeknie 
niezgodnie z czymś, co można by nazwać oficjalną 
doktryną. A oficjalną doktryną jest to, że sędziom – 
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(prezes S. Zabłocki) Mogę położyć rękę na sercu. Mnie nie chodzi o to, 
że to może być sąd – powiedzmy to otwarcie, nie 
łudźmy się – bez pani prof. Gersdorf, bez sędziego 
Zabłockiego, bez sędziego Laskowskiego. Mogę tu 
długo wymieniać nazwiska moich znakomitych ko-
legów. To naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, 
że to nie będzie ten sąd, o którym mowa w polskiej 
konstytucji. To jest przedmiotem mojej wielkiej troski 
i dlatego bardzo państwa proszę, żebyście się państwo 
nad tym aspektem tej nowelizacji – a właściwie nie 
nowelizacji, tylko zupełnie nowej ustawy o Sądzie 
Najwyższym – pochylili.

Proszę państwa, chcę w tej chwili powiedzieć 
o tym, co jest dla mnie bardzo trudne i bolesne, dla-
tego że zawsze będzie można powiedzieć: o, to jest 
obrona sędziego Zabłockiego przed zarzutami, któ-
re są formułowane w uzasadnieniu projektu ustawy. 
No, uzasadnienie jest dołączane tylko do projektu, 
więc muszę mówić o uzasadnieniu projektu, a nie 
o uzasadnieniu samej ustawy. Muszę o tym powie-
dzieć, bo inaczej, proszę państwa, stracicie z pola 
widzenia płaszczyznę nie tylko konstytucyjną, nie 
tylko prawnomiędzynarodową, ale i jeszcze jedną 
płaszczyznę, która chyba też powinna decydować 
o losach tego projektu. Otóż, proszę państwa, istnieje 
w moim przekonaniu dramatyczna przepaść pomię-
dzy tekstem ustawy a jego uzasadnieniem, pomiędzy 
tym, co proponuje się uchwalić i co Sejm już uchwa-
lił, a tym, co miało uzasadniać podjęcie takich a nie 
innych decyzji. Proszę zwrócić bowiem uwagę na to, 
jakie przełożenie na tekst uchwalonej ustawy miały 3 
zasadnicze argumenty zawarte w uzasadnieniu. Czy 
mają się one w jakikolwiek sposób do tekstu uchwa-
lonego aktu prawnego?

Pierwszy argument, bardzo eksponowany: ko-
nieczność zapewnienia w Sądzie Najwyższym szyb-
kości, sprawności postępowania itd., itd. No, nie będę 
odczytywał odpowiednich fragmentów z uzasadnie-
nia. Państwo je sami znajdziecie. Proszę państwa, ko-
nia z rzędem temu, kto mi wskaże w przepisach usta-
wy, nad którą państwo debatujecie, nie przepisy, tylko 
jeden przepis, który usprawni postępowanie przed 
Sądem Najwyższym, który przyspieszy postępowa-
nie przed Sądem Najwyższym. Proszę państwa, ale 
w pewnym momencie w wypowiedzi pana ministra 
usłyszeliśmy taką nutkę, że to może nie chodzi o to, 
żeby przyspieszyć i usprawniać postępowania przed 
Sądem Najwyższym, tylko o to, że trzeba tak zdemo-
lować Sąd Najwyższy, żeby przyspieszyć i uspraw-
nić postępowania w niższych instancjach. A w jaki 
sposób? A który z tych uchwalonych przepisów może 
w taki sposób przyspieszyć i usprawnić postępowania 
w pierwszych instancjach? Ja już całkowicie pozo-
stawiam, proszę państwa, na marginesie kapitalnej 
wagi problem, mianowicie ten, czy gdyby nawet takie 
przepisy usprawniające, przyspieszające były zawarte 

uchwalonego art. 87a, będzie decydował, kto z sę-
dziów tzw. starego Sądu Najwyższego pozostanie 
w tym nowym Sądzie Najwyższym. Otóż, proszę pań-
stwa, nie. Nie taka jest istota tego przepisu. Istota tego 
przepisu jest taka, że pan prezydent nie zadecyduje 
o tym, kto zostanie ze starych sędziów powołany do 
nowego Sądu Najwyższego, tylko zadecyduje o tym, 
kto z osób wskazanych przez pana ministra Ziobrę 
zostanie ewentualnie z tej listy skreślony. (Oklaski) 
Proszę zwrócić uwagę na treść art. 87a §2 w związku 
z §1. Najpierw wskazuje pan minister, prokurator ge-
neralny, czystej wody polityk, potem Krajowa Rada 
Sądownictwa ma – z najwyższym szacunkiem dla 
Krajowej Rady Sądownictwa – rolę, powiedziałbym, 
swoistego rodzaju opiniodawcy, a właściwie listono-
sza, bo decyzje Krajowej Rady Sądownictwa w żaden 
sposób nie są wiążące na trzecim etapie. A jaki jest 
trzeci etap? Etap trzeci jest taki, że spis osób wskaza-
nych przez pana ministra, prokuratora generalnego, 
polityka idzie do pana prezydenta, z opinią Krajowej 
Rady Sądownictwa, i pan prezydent może zrobić tylko 
jedną rzecz – może tylko powiedzieć: „A temu to ja tej 
tymczasowej nominacji nie zatwierdzę. On nie będzie 
sędzią Sądu Najwyższego. Nie pozostanie w Sądzie 
Najwyższym”. Ale nie może pokazać kogokolwiek 
innego na jego miejsce. Czyli to pan prezydent de-
cyduje, czy ktoś inny? Odpowiedzcie sobie państwo 
na to pytanie w relacji do wymogów art. 6 EKPC 
i w relacji do wymogów polskiej – ze wzruszeniem, 
proszę państwa, to powtarzam – polskiej konstytucji.

Proszę państwa, wierzcie mi, że właśnie to, 
o czym w tej chwili mówię, ten obraz, który rysuję, 
upoważnia mnie – i to nie jest patos – do takiego oto 
stwierdzenia, że ten nowy Sąd Najwyższy, ten Sąd 
Najwyższy w okresie przejściowym… Tylko że my 
nie wiemy, jak długo ten okres przejściowy potrwa, 
bo nie ma najmniejszej gwarancji, że on będzie trwał 
tydzień, miesiąc, 2 miesiące. Nie, proszę państwa, 
takiej gwarancji w ustawie uchwalonej przez Sejm 
państwo nie znajdziecie. On może trwać bardzo dłu-
go. Ja rozumiem, że nie będzie złej woli, tylko że, pro-
szę państwa… Przepraszam bardzo, to znów będzie 
prawnicze rozumowanie: a gdzie są gwarancje dłu-
gości tego okresu? On jest uregulowany w tym trybie 
tymczasowym tylko do wyboru ostatniego członka, 
który pozwoli zwołać zgromadzenie ogólne. A można 
tego ostatniego członka, proszę państwa, wskazywać 
dowolnie długo.

Wracam – bo to była dygresja – do tego, co jest isto-
tą tej konkluzji, którą chciałbym państwu zaprezen-
tować. Otóż wyłoniony w tym trybie Sąd Najwyższy 
będzie już, proszę państwa, zupełnie innym Sądem 
Najwyższym niż ten, który jest ufundowany na naszej 
konstytucji. Proszę państwa, mnie nie chodzi o to… 
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(prezes S. Zabłocki) Wojskowej, skoro tam w ramach wpływu kasacji jest 
kilkanaście spraw w roku? A w Sądzie Najwyższym 
ogólny wpływ spraw, jak państwo wiecie, to ponad 
11 tysięcy.

Żeby, proszę państwa, nie przedłużać tego wątku, 
chcę powiedzieć, że mieliśmy niedawno zgromadze-
nie ogólne. Wczoraj pani pierwsza prezes prezento-
wała też sprawozdanie na forum ogólnym polskiego 
Sejmu, izby niższej. Proszę państwa, wszyscy uczest-
nicy zgromadzenia ogólnego parę tygodni temu gra-
tulowali nam szybkości i sprawności postępowania, 
łącznie z przedstawicielem pana prezydenta. Co się 
stało w ciągu tych paru miesięcy, że ocena tak dia-
metralnie się zmieniła? Tak że, proszę państwa, ten 
argument, że to ma służyć przyspieszeniu i sprawno-
ści postępowania, odłóżcie państwo na bok, bardzo 
o to proszę.

Drugi argument, bardzo silnie eksponowany, 
dotyczy tego, że trzeba zrobić rewolucję w Sądzie 
Najwyższym, dlatego że Sąd Najwyższy to – bardzo 
mi przykro powtarzać te słowa, dlatego mówię, że to 
cytat – „komunistyczne złogi”. Słyszałem również 
słowa wypowiadane pod adresem pani pierwszej pre-
zes – której drogę życiową, mam nadzieję, państwo 
znacie i mam nadzieję, że wiecie, kim była np. w okre-
sie stanu wojennego na Uniwersytecie Warszawskim 
– że to „czerwona pajęczyna”.

Proszę państwa, Panie i Panowie Senatorowie, 
rewolucja to w Sądzie Najwyższym była, ale w 1990 r. 
Wtedy z tzw. starego składu Sądu Najwyższego, który 
rzeczywiście, również i w mojej ocenie, nie najchlub-
niej zapisał się na kartach prawnictwa polskiego… 
Używam bardzo enigmatycznego określenia, a oczy-
wiście wiecie państwo, że chciałbym użyć określenia 
mocniejszego. Wtedy z tego starego składu w skła-
dzie Sądu Najwyższego pozostały – no, wtedy było 
o wielu więcej sędziów w Sądzie Najwyższym, bo 
chyba ponad 150 osób – 22 osoby, w tym głównie 
cywiliści, których, proszę państwa, trudno posądzić 
o jakiekolwiek orzekanie o takim charakterze, które 
mogłoby służyć jako podstawa do wypowiadania tych 
opinii, o których przed chwilą mówiłem.

Notabene w tej chwili tych kolegów już z natural-
nych przyczyn w naszym składzie nie ma, bo albo 
odeszli w stan spoczynku, albo w większości, proszę 
państwa, odeszli niestety w stan spoczynku wiecz-
nego.

Ta izba, której ja obecnie przewodniczę, to znaczy 
Izba Karna, jest izbą, która teraz jako seniora ma tylko 
mnie. Ja jestem obecnie najstarszy stażem i chyba 
wiekowo… chociaż nie, wiekowo jest starszy ode 
mnie sędzia… jestem jednym z najstarszych wieko-
wo, żeby być tu precyzyjnym, a stażem najstarszym 
członkiem tej izby. I, proszę państwa, ja wiem, że nie 
jest najlepszą metodą odwoływać się do własnych 
przykładów, ale czasem są takie momenty, że trzeba 

w uchwalonej ustawie, to czy one byłyby potrzebne 
z uwagi na to, jaki jest autentyczny, obecny obraz 
sprawności postępowania przed Sądem Najwyższym. 
Proszę państwa, ja wiem, że w ramach tego tzw. czar-
nego piaru dotyczącego sądownictwa wypowiada się 
na co dzień bez chwili refleksji, powiela się owe tezy 
o dramatycznym obrazie sprawności postępowania 
w ogóle w sądownictwie i przed Sądem Najwyższym. 
Nie będę mówił o w ogóle sądownictwie, dlatego że 
nie nad tym państwo dzisiaj debatujecie i po prostu 
nadużyłbym chyba konwencji, którą powinniśmy na 
tej sali zachować.

(Sprzężenie mikrofonu)
Notabene z tą ogólną sprawnością postępowania 

w polskim sądownictwie też nie jest tak dramatycz-
nie. My się plasujemy mniej więcej w średniej eu-
ropejskiej, jeśli chodzi o ogólną sprawność postę-
powania. Czy to znaczy, że ja jestem zadowolony 
z takich wyników? Nie. Od razu, żebyśmy się dobrze 
rozumieli, mówię, że nie.

(Sprzężenie mikrofonu)
Ale wracam do Sądu Najwyższego, proszę pań-

stwa. Średnia rozpoznania sprawy od momentu 
wpłynięcia do momentu wydania orzeczenia przez 
Sąd Najwyższy to niecały rok, 11 miesięcy. Różnie 
to wygląda w różnych izbach. W izbie, którą kie-
ruję, proszę państwa, to jest 5 miesięcy. W Izbie 
Cywilnej, jeśli dobrze pamiętam ze sprawozdania, 
to chyba… Przepraszam, podałem złe dane, na nie-
korzyść Sądu Najwyższego. Średnia w skali całego 
Sądu Najwyższego to 7 miesięcy. W Izbie Cywilnej 
i w Izbie Pracy to troszkę wolniej idzie, ale też nie 
przekracza roku, tam to jest około 11 miesięcy. 
Dlatego średnia to 7 miesięcy. I, proszę państwa, na-
prawdę nie używajcie państwo tego argumentu, który 
słyszę prawie codziennie, że to Izba Wojskowa tę 
statystykę, proszę państwa, że tak powiem…

(Sprzężenie mikrofonu)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Prezesie, 

przepraszam, czy pan ma włączony…)
Proszę?
(Wicemarszałek Adam Bielan: …telefon komórko-

wy? Bo jeżeli tak, to bardzo proszę…)
Przepraszam bardzo, w takim razie. Już… Nie, 

nie, mam, ale…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
Proszę państwa, Izba Wojskowa najzwyczajniej 

w świecie tej statystyki nie może kształtować, bo – 
ubolewam nad tym – zakres kognicji Izby Wojskowej 
jest tak minimalny, że żeby koledzy z Izby Wojskowej 
nie czuli się dyskomfortowo, ja ich zapraszam do 
orzekania w Izbie Karnej i oni niejako wspomagają 
nasze składy. Jak może wpływać na statystykę ogólną 
Sądu Najwyższego ta działalność orzecznicza Izby 
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(prezes S. Zabłocki) tami… To trzeba to wyczyścić. A na to orzecznictwo, 
proszę państwa, skazuje te izby… Powiem otwarcie. 
Z jednym z orzeczeń, na które powołano się w tym 
uzasadnieniu, ja też się, Panie Ministrze, fundamen-
talnie nie zgadzam i się nie zgadzałem w momencie, 
kiedy ono zapadało. Mówię o uchwale „siódemki” 
z 2007 r. Tak. Uważałem, że może trzeba było zrobić 
to inaczej, można było pewien wysiłek intelektualny 
w to wszystko włożyć i rozliczyć się z historią – prze-
praszam za skrót myślowy, ale przecież nie mogę roz-
wijać pełnej argumentacji w tym zakresie – stosując 
regułę Radbrucha. Stało się. Tylko…

W pewnym fragmencie uzasadnienia jest mowa 
o tym, że ten nowy Sąd Najwyższy będzie od tego 
starego Sądu Najwyższego lepszy dlatego, że będzie 
opierał swoje orzeczenia na fundamencie wartości 
chrześcijańskich. Powiem szczerze – ja się tego nie 
wstydzę – te wartości mnie osobiście są bardzo bli-
skie, ale właśnie dlatego, że są mi bardzo bliskie, chcę 
się odwołać, proszę państwa, do tego, co jest zapisane 
w rozdziale 18 Księgi Rodzaju i zapytać. A nawet 
gdyby w tym Sądzie Najwyższym było 30 niespra-
wiedliwych, to zniszczysz instytucję? A jeżeli tam 
byłoby tylko 20 sprawiedliwych, to zniszczysz insty-
tucję? No, jak państwo wiecie, ostatnie z tych pytań 
brzmiało: a jeśli znalazłoby się 10 sprawiedliwych… 
To zniszczysz instytucję? A tu się chce zniszczyć in-
stytucję, nie ewentualnie pokazać w indywidualnych 
decyzjach, które osoby są niegodne orzekania po prze-
łomie roku 2015. To to jest ufundowane, taka metoda 
rozliczeń, na wartościach deklarowanych w uzasad-
nieniu tego aktu prawnego? Proszę państwa, znowu, 
mówię to tylko w celu pokazania mechanizmu. Bo 
wierzcie mi, Panie i Panowie Senatorowie, że w moim 
głębokim przekonaniu w Sądzie Najwyższym, tym 
obecnym, tym, który – no właśnie – jeszcze przez 
godziny, dni czy tygodnie będzie istniał w takiej a nie 
innej postaci, naprawdę orzekają ludzie, którzy nie są 
ludźmi skompromitowanymi i którym naprawdę nie 
można zarzucać tego, co im się zarzuca.

Ostatnia uwaga związana z tymi wątkami. Proszę 
państwa, ja powiedziałem o tym czarnym piarze nie 
przez przypadek i nie bez kozery. Takie generalne 
podsumowanie, mające racjonalizować to, co państwo 
macie swoją pieczęcią, jako parlamentarzyści izby 
wyższej, zaakceptować, to jest założenie, że przecież 
trzeba jakoś legitymizować to polskie sądownictwo, 
no bo wszyscy są niezadowoleni, no, dramat.

Uporządkujmy w punktach. Po pierwsze: proszę 
państwa, a gdyby nawet było tak źle z polskim sądow-
nictwem, to zmieniając ustawę o Sądzie Najwyższym 
i demolując stary Sąd Najwyższy, co trzeba byłoby 
wykazać? Że jest źle z polskim sądownictwem czy że 
jest źle z polskim Sądem Najwyższym? Te badania, 
do których wszyscy się odwołują, owe na dzień dzi-
siejszy – ubolewam nad tym – 30%… Rzeczywiście, 

coś powiedzieć, żebyście państwo wiedzieli, jaki jest 
rzeczywisty, prawdziwy obraz Sądu Najwyższego, 
a nie ten, który jest malowany przez ten czarny piar.

Przez cały okres stanu wojennego do kwietnia 
1991 r. byłem adwokatem, broniłem ludzi, również 
tych, którzy byli opresjonowani przez władzę cza-
sów słusznie minionych. Bardzo mi niezręcznie, 
proszę państwa, o tym mówić. Broniłem również 
w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 
zresztą dlatego znalazłem się w Sądzie Najwyższym. 
Otrzymałem, proszę państwa, telefon od ikony odbu-
dowy polskiego wymiaru sprawiedliwości, za którą 
uważam pana prof. Adama Strzembosza. Otrzymałem 
telefon na początku 1991 r. i pan prof. Strzembosz 
zapytał mnie: czy pan by nie przeszedł do Sądu 
Najwyższego? Proszę państwa, co to była za radość, 
co za zaszczyt. Dzisiaj, zgodnie z uzasadnieniem tego 
projektu, mam odchodzić jako złóg komunistyczny, 
jako czerwona pajęczyna.

(Głos z sali: Hańba!)
Mnie… 
(Głosy z sali: Hańba! Hańba!)
Bardzo państwa proszę… Mam olbrzymią proś-

bę do wszystkich pań i panów senatorów. Ja jestem 
sędzią i prosiłbym państwa, żeby w trakcie mojego 
przemówienia, wystąpienia, żadnego rodzaju oceny 
nie były przez państwa… Taka jest moja osobista 
prośba.

Proszę państwa, takich osób jak ja jest przecież 
więcej w Sądzie Najwyższym. Są adwokaci, radco-
wie prawni, a przede wszystkim są młodzi ludzie, 
którzy w ogóle nominacje, pierwsze nominacje… 
nie nominacje na sędziego Sądu Najwyższego, tyl-
ko pierwsze nominacje sędziowskie otrzymywali 
po demokratycznym przełomie. Czy uzasadnienie, 
które się znajduje w uzasadnieniu tego projektu, ich 
też dotyczy? Bardzo ciężko mi się z tym pogodzić, 
a w ogóle, proszę państwa, mówiąc językiem otwar-
tym, nie mogę się z tym pogodzić.

Coś, co się z tym wiąże, trzecia płaszczyzna – 
już ostatnia z tych, które się wiążą z pokazaniem 
przepaści pomiędzy rozwiązaniami a racjonalizacją 
tych rozwiązań – to relacja, tak ogólnie mówiąc, lex 
do ius. No bo w uzasadnieniu cały czas jest, proszę 
państwa, ten wątek eksponowany, że jeżeli to nawet 
są młodzi sędziowie, jeżeli są to… może są to nawet 
adwokaci, którzy bronili opozycji w okresie stanu 
wojennego, to przecież jak oni się tam spotkali z 2 czy 
3 sędziami, którzy zostali ze starej izby – notabene 
z tej starej izby, sprzed 1989 r., to zostali tylko ci, 
którzy przez ówczesną Krajową Radę Sądownictwa 
zostali uznani za takich, którzy, no, nie skompromi-
towali się w stanie wojennym… No, ale skoro oni 
z nimi orzekali, to może przesiąkli jakimiś miazma-
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(prezes S. Zabłocki) się do kilku spraw, które są związane z wystąpieniem 
pana ministra Warchoła. Czasem nie będzie to nawet 
pełne zdanie, tylko równoważnik.

Jaki będzie odbiór tego, o czym państwo zade-
cydujecie? Bo to państwo finalnie zadecydujecie. 
Państwo możecie jeszcze zrobić wszystko. Otóż, 
proszę państwa, odbiór w skali międzynarodowej 
może być dla Polski rzeczywiście bardzo niedobry. 
Dlaczego? Dlatego że – czy to nam się podoba, czy 
nam się nie podoba – polskie sądy, Sąd Najwyższy 
to nie jest tylko polski Sąd Najwyższy, ale również 
sąd europejski. Polscy sędziowie i sędziowie Sądu 
Najwyższego to też nie są tylko polscy sędziowie, ale 
i sędziowie europejscy. Mądremu dość… Nie będę 
rozwijał tej myśli. Wiem doskonale, że wszyscy pań-
stwo wiecie, o co mi chodzi.

Proszę państwa, muszę powiedzieć o czymś, co 
też budzi moją bardzo głęboką troskę, mianowicie 
to, co się stanie z setkami spraw, które będą wpły-
wać do Sądu Najwyższego, które już wpłynęły, mają 
określone terminy. Bo chcę w tym miejscu państwu 
powiedzieć, że niezależnie od tego, że burza huczy 
wokół nas, Sąd Najwyższy cały czas proceduje do-
kładnie tak, jak procedował 3 lata temu, 2 lata temu, 
rok temu, wyznaczamy wokandy, sprawy z wokand 
nie są zdejmowane. Nie został zmieniony termin ani 
jednej sprawy.

(Senator Jerzy Chróścikowski: A może być ina-
czej.)

Nie, Panie Senatorze. Jako prezes tej izby odpo-
wiadam panu, że nie może być inaczej, dlatego że to 
jest Sąd Najwyższy. My nie będziemy brali przykładu 
z innych organów, w których to organach pewne spra-
wy na wokandach się pojawiają i znikają. (Oklaski)

Ta sprawa została w stosownym czasie wyznaczo-
na, według kolejności wyznaczona i, proszę państwa, 
dopóki… nie dopóki ja będę prezesem tej izby, tyl-
ko dopóki w tej izbie będzie przekazywany depozyt 
budowany przez nas od dwudziestu paru lat, dopóty, 
w co wierzę, i ci sędziowie, którzy do tej izby przyjdą, 
nie będą rozumowali inaczej. Nic nie może wpływać 
na to, żeby sprawy nie były traktowane dokładnie tak 
samo. Proszę państwa, ja wiem, że państwu może 
być strasznie trudno w to uwierzyć. Ja wiem. To nie 
jest zarzut, naprawdę. Wierzcie mi państwo, Panie 
i Panowie, że państwo myślicie kategoriami poli-
tycznymi, dla państwa może być taka sprawa i inna 
sprawa, ale dla sędziego nie może być taka sprawa 
i inna sprawa. Sprawa, o której mówił pan senator 
– dlatego tak a nie inaczej zareagowałem – jest taką 
samą sprawą, jak każda inna, ona tak była traktowana 
i tak będzie traktowana.

(Głos z sali: Takie mamy prawo. Każdy obywa-
tel…)

Przepraszam, jeżeli pana uraziłem, nie to było 
moją intencją.

to jest strasznie mało. Ale jednocześnie, proszę pań-
stwa, z punktu widzenia takiego racjonalnego rozu-
mowania to jest całkiem dużo. Dlaczego? Dlatego, 
proszę państwa – to jest argument szeroko powta-
rzany, ale nigdy dosyć powtarzania tego argumentu 
– że z sądu jako takiego ten, który z tym sądem ma 
kontakt… A zazwyczaj mamy dwie strony, w sprawie 
karnej to mamy tak właściwie jedną stronę, bo drugą 
stroną jest prokurator. I z tych spraw, które nie są 
sprawami karnymi, tylko jedna ze stron może wyjść 
usatysfakcjonowana. I tylko ona będzie wypowiadała 
dobre opinie o sądach.

Proszę państwa, często jest i tak, że w sprawach 
cywilnych, rodzinnych itd. obie strony wychodzą nie-
zadowolone, bo nawet ta, która trochę wygrała, to 
uważa, że powinna o wiele więcej wygrać. A w spra-
wach karnych, proszę państwa, procent uniewinnień 
nie jest taki, żeby mógł ważyć na tezie, zgodnie z któ-
rą każdy siedzący po przeciwnej stronie niż prokura-
tor wychodzi z sądu niezadowolony. Bo przecież on 
był niewinny, a został skazany.

Tak że w ogóle operowanie tymi statystykami jest 
zawodne. Ale, proszę państwa, w moim głębokim 
przekonaniu, nawet jeżeli te statystyki są prawdziwe, 
odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy, że coś tam 
się niedobrze w tych sądach dzieje, to aby całkowicie, 
proszę państwa, zdemolować Sąd Najwyższy, trzeba 
pokazać, że to Sąd Najwyższy cieszy się takimi zły-
mi opiniami. Proszę mi wskazać tego typu badania, 
które są nakierowane na ocenę Sądu Najwyższego. 
Oczywiście i w tym aspekcie mógłbym powrócić do 
owego biblijnego: a jeżeli chociaż pięćdziesięciu, a je-
żeli chociaż trzydziestu czy dziesięciu…

I aby postawić kropkę nad „i” w owym aspekcie 
ius czy lex, powiem, że mnie osobiście bliższy jest 
rzeczywiście ius niż lex. Sędziowie powinni postrze-
gać nie tylko zwykły, suchy tekst przepisów ustawy, 
lecz także widzieć to wszystko w uwarunkowaniach 
aksjologicznych. I, proszę państwa, wiele takich orze-
czeń Sądu Najwyższego musiałbym – i mógłbym – 
tutaj państwu zaprezentować.

Jeżeli nawet tak na to patrzeć, to trzeba się na coś 
zdecydować. Jeszcze parę miesięcy temu dominowała 
inna narracja, mianowicie narracja: a jak w ogóle 
skład Sądu Najwyższego np. ważył się na to, żeby 
odejść od suchego tekstu ustawy i uciec się do wy-
kładni funkcjonalnej, celowościowej… No, bo to jest 
właśnie to, ius i lex, prawda? Przecież prawnik jest od 
tego, taki troszkę model niemiecki: usta ustawy i nic 
poza tym, usta tekstu ustawy, dodajmy. To na coś się 
zdecydujmy: albo to jest zarzut, albo to jest coś, co 
należy pochwalić.

Proszę państwa, chciałbym jeszcze, teraz już na-
prawdę w telegraficznym skrócie, w punktach odnieść 
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(prezes S. Zabłocki) do niej odnieść, chociaż powinna zostać omówiona 
już wcześniej, w związku z tematyką czarnego piaru, 
której dotykałem, którą poruszałem. Otóż, proszę 
państwa, w zakresie tego czarnego piaru mówi się 
w ten sposób: jak przyjdą ci nowi ludzie, to oni nie 
będą się tak odwracali plecami wobec społeczeń-
stwa. Oni będą pracowali. To nie będzie tak, że… 
Wybaczcie państwo, że zacytuję. Nie będę się odwo-
ływał do nazwisk, będę się odwoływał do funkcji. 
Jeden z panów ministrów w bardzo popularnej telewi-
zji mówił „95–96% kasacji w Sądzie Najwyższym jest 
odrzucanych – użył sformułowania „odrzucanych”, 
ale wiemy, że to ewentualnie może dotyczyć tylko 
spraw o charakterze cywilnym – bez wskazania ja-
kiegokolwiek motywu, dlaczego zostały odrzucone”. 
Jeżeli ten pan mówił, proszę pań senator i panów se-
natorów, o skargach kasacyjnych, to trzeba zerknąć do 
statystyk Izby Cywilnej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych. Co do trybu tzw. 
przedsądu, Panie Ministrze, to tych danych pan nie 
podał. Odwołał się pan do ogólników, a dane są takie 
– i to są dane zawarte w oficjalnych dokumentach 
wydawanych przez Sąd Najwyższy, przez nikogo nie-
zakwestionowanych – że ok. 40% spraw idzie do me-
rytorycznego rozpoznania w obu izbach. Jak to się ma 
do tych 95–96%? Pięknie jest, proszę państwa, rzucić 
coś takiego społeczeństwu i powiedzieć: o, odwracają 
się plecami do ludzi. Proszę państwa, a jeśli chodzi 
o te sprawy, które zostają w trybie przedsądu odrzu-
cone, to chyba jest jakaś tego przyczyna. Przyczyna 
jest taka – nie będę państwa zanudzał podawaniem 
artykułów kodeksu postępowania cywilnego i cyto-
waniem przepisów – że są wskazane wymogi, którym 
musi, proszę państwa, odpowiadać skarga kasacyjna. 
Jak tym wymogom nie odpowiada, to co ma zrobić 
sędzia Sądu Najwyższego? Pogwałcić prawo i po-
wiedzieć: w imię sprawiedliwości społecznej ja tę 
skargę dopuszczę? Może te wymogi są źle skrojone? 
To proszę zmienić ustawę procesową.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Proszę państwa, przejdźmy do Izby Karnej. Jak 
chodzi o tę wypowiedź, to ona jest jeszcze bardziej… 
nie tyle niesprawiedliwa, ile jawnie, proszę państwa 
– no, powiedziałem, że będę używał języka, który 
przystoi sędziom – nieodpowiadająca prawdzie. Co do 
Izby Karnej to rozwiązanie przewidziane w art. 535 
kodeksu postępowania karnego zapewnia meryto-
ryczne ustosunkowanie się do każdej kasacji wpły-
wającej w sprawie karnej, dlatego że oddalenie kasacji 
jako oczywiście bezzasadnej jest nie skutkiem zbada-
nia jej pod kątem formalnym, tylko merytorycznym 
ustosunkowaniem się do danej skargi kasacyjnej. 
Powinienem mówić o kasacji, używając prawidło-
wej nomenklatury, ale mówi się „skarga kasacyjna”. 
To po pierwsze.

Proszę państwa, wracam do tego, co się w tej 
izbie ewentualnie stanie w najbliższym czasie. 
Powinienem być może połączyć to z wypowiedzią 
na temat racjonalizacji zawartej w uzasadnieniu, 
z tym, że to przyspieszy, usprawni postępowanie 
w Sądzie Najwyższym. Proszę państwa, wierzcie mi, 
że w mojej najgłębszej ocenie ta ustawa po prostu naj-
zwyczajniej w świecie nie może, fizycznie nie może 
przyspieszyć i usprawnić postępowania. Gorzej, może 
ona tylko doprowadzić do powstania – nie wiem, w ja-
kiej perspektywie czasowej, pewnie wszystko będzie 
można potem jakoś rozładować – dużych zaległości, 
znacznych zaległości.

Powiedziałem przed chwilą, że sprawy są powy-
znaczane na wokandy. W jakich izbach są powyzna-
czane na wokandy? W Izbie Karnej, w Izbie Cywilnej, 
w Izbie – Panie Ministrze – Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych… Ja wiem, że 
zmęczenie – ja też jestem potężnie zmęczony – i to 
rozpatrywanie ustawy w trybie pendolino powodują, 
że zapominamy o tym, iż izby administracyjnej czy 
w ogóle izby, która ma w nazwie słowo „administra-
cyjny” nie ma w Sądzie Najwyższym od kilkuna-
stu lat i być nie może, bo po wprowadzeniu nowej 
struktury sądów administracyjnych klasyczne sprawy 
administracyjne są w kognicji – zgadzamy się – są-
downictwa administracyjnego, więc… 

W tych izbach, które mamy, sprawy są powyzna-
czane, wpływają nowe sprawy. Co będzie, jak wej-
dzie w życie uchwalona ustawa? Mogę powiedzieć, 
że chyba wiem, co będzie. Osoba, która zostanie 
wyznaczona jako p.o. pierwszego prezesa, najpierw 
pozdejmuje wszystkie sprawy z wokand, dlatego że 
przepisy procedury przepisami procedury, ale prze-
praszam bardzo, ta sprawa, która jest na wokandzie, 
zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustrojowymi 
należała do kognicji Izby Karnej, a takiej izby nie 
będzie. Ta sprawa należała do kognicji Izby Cywilnej, 
a takiej izby nie będzie. 

Pan minister powiedział, że to się jakoś tam… Co 
to znaczy „jakoś”? I kiedy? Ja odpowiem precyzyjnie 
kiedy. Wtedy, kiedy będzie uchwalony nowy regula-
min. Wtedy tak. Bo pan się odwołuje do starego regu-
laminu. No, odwoływać się do starego regulaminu nie 
będzie można chociażby z tej przyczyny, że zostanie 
uchylona podstawa prawna, w oparciu o którą regula-
min został wydany. No, takie elementarne rzeczy, pro-
szę państwa. W sumie, wydawałoby się, technikalia. 
Wcale nie takie technikalia, bo wpływające, jak się 
okazuje, finalnie na los setek bądź tysięcy obywateli.

Jeszcze jedna sprawa związana… To jest właśnie 
brak uporządkowania materii, bo dopiero w tym mo-
mencie w tych notatkach sporządzanych na gorąco 
mam tę uwagę, a jest to uwaga ważna i chciałbym się 
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(prezes S. Zabłocki) papierek lakmusowy, to jest to, co powinno służyć 
paniom i panom senatorom za badanie konstytucyj-
ności rozwiązań tej ustawy.

I jeszcze jeden cytat. Odwołał się pan do sędziego 
Scalii, do tego, co by pan sędzia Scalia opowiedział. 
Byliśmy obaj na wykładach pana sędziego Scalii. 
Pamiętam. Widzę pana twarz. Tylko chyba ja słysza-
łem coś innego, pan słyszał coś innego. To po pierw-
sze. A po drugie, proszę państwa, zważcie państwo, 
że pan sędzia Scalia do końca życia był niewzruszal-
nym sędzią Sądu Najwyższego. Sapienti sat. Znowu 
nie będę dłużej tego wątku rozwijał. Jakby pan tego 
nazwiska nie wymienił, nie byłoby tego argumentu, 
bo prawdopodobnie nie wpadłby mi on do głowy, 
Panie Ministrze.

Bardzo ważna rzecz. Och, kapitalnie ważna! 
W największym skrócie: Izba Dyscyplinarna. Proszę 
państwa, nie chcę na razie dyskutować z diagnozą, 
chociaż diagnoza jest taka oto… Ja mam głębokie 
przekonanie, że ta diagnoza, która jest rysowana 
w uzasadnieniu projektu, służy za racjonalizację 
tego, co ma się stać, a nie, że jest stwierdzeniem rze-
czywistego stanu rzeczy. Jako sędzia, mówiąc języ-
kiem prawnika, a nie polityka, tak chcę to ująć, bo 
inne ujęcie mogłoby chyba nie przystawać sędzie-
mu. Ale przystoi sędziemu przypomnieć państwu, 
że ten czarny piar, tym razem sędziów – notabene 
sędziów sądów powszechnych, nie sędziów Sądu 
Najwyższego, a to się ma znowu automatycznie 
przekładać na zdemolowanie Sądu Najwyższego – 
budowany jest, proszę państwa, wokół naprawdę kil-
ku spraw, które się ciągle… Bardzo bulwersujących. 
W moim odbiorze, proszę państwa, dokładnie tak 
samo bulwersujących jak w państwa odbiorze. I to 
kilku spraw, których realia nie są notabene podawa-
ne do końca. Trzeba pamiętać o tym, że pani sędzia 
z Łodzi to jest już dawno sędzia w stanie spoczynku 
i jest to pani, która miała to nieszczęście, że ujawniła 
się choroba, i to nie choroba natury fizycznej, tylko 
innego typu… Po prostu z przyczyn ludzkich i lekar-
skich nie wolno mi nawet nic więcej powiedzieć. No 
i ukradła spodnie. Dlatego trzeba, proszę państwa, 
wysłać w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu 
Najwyższego. Było w ostatnim okresie kilka innych 
bulwersujących również dla mnie, proszę państwa, 
zachowań sędziów… Jeżeli one się potwierdzą… Nie 
mam notabene podstaw do wysuwania stwierdzenia, 
żebyśmy się dobrze rozumieli, że to są sprawy nie-
jako sztucznie kreowane. Nie. Absolutnie tego nie 
zakładam, ale jako prawnik muszę powiedzieć, że 
jeżeli one się potwierdzą… Otóż wszystkie te wy-
padki ja jako sędzia Sądu Najwyższego nazywam 
drobnymi występkami przeciwko mieniu, bo to są 
w sumie drobne występki w skali tego, z czym my 
mamy do czynienia. Ale wszystkie te wypadki są 
drobnymi występkami przeciwko mieniu i wielkimi 

A po drugie, jak strona chce, to w każdej z tych 
spraw może poznać uzasadnienie. Dlaczego? Dlatego 
że są tylko dwa tryby. Można oddalić kasację jako 
oczywiście bezzasadną na posiedzeniu niejawnym, 
ale wtedy strona składa wniosek o sporządzenie uza-
sadnienia i sędzia ma psi obowiązek napisać takie 
uzasadnienie i wyjaśnić, dlaczego uznał kasację za 
oczywiście bezzasadną. I tak się dzieje. Owszem, jak 
sprawa trafia na rozprawę, a na rozprawie sąd docho-
dzi do wniosku, że kasacja jest oczywiście bezzasad-
na, i w tym trybie ją oddala, to może, chociaż nie musi 
– zdarzają się liczne przypadki, że pomimo tego, że 
skarga jest oddalana jako oczywiście bezzasadna, peł-
ne uzasadnienie pisemne jest sporządzane – odstąpić 
od sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Dlaczego? 
Dlatego że z uzasadnieniem ustnym, czyli wyjaśnie-
niem racji, dla których nie przyjęto zarzutów kasacji 
i uznano je za oczywiście bezzasadne, strona może się 
zapoznać albo sama, albo za pośrednictwem swojego 
reprezentanta, który jest na sali Sądu Najwyższego.

Ja o tym mówię, proszę państwa, dlatego że tu 
znów jest ta dramatyczna rozbieżność pomiędzy 
tym, co państwu się podaje jako racjonalizację, czy-
li uzasadnienie, dlaczego koniecznie trzeba ten Sąd 
Najwyższy, odwracający się plecami do obywatela, 
od początku do końca na nowo sformować, a rzeczy-
wistym stanem rzeczy. Strasznie trudno jest mi się 
pogodzić jako człowiekowi, który całe swoje życie 
poświęcił wymiarowi sprawiedliwości – najpierw 
kilkanaście lat pracując w adwokaturze, a potem 
27 lat w Sądzie Najwyższym – z taką niesprawie-
dliwą oceną.

Pozwolą państwo, że będę powolutku zmierzał do 
końca, aczkolwiek jeszcze 2 czy 3 rzeczy naprawdę, 
Pani Marszałek, wymagają ustosunkowania się.

A w ramach tego, co dotąd powiedziałem – cytuję, 
Panie Ministrze; zapisałem sobie, bo verba volant, 
scripta manent, przepraszam, słowa ulatują, a co 
zapisane, to zapisane – Izba Karna i Izba Cywilna 
zachowają swój status. Bardzo byłbym wdzięczny 
panu ministrowi, gdyby mi pan jak prawnikowi wy-
tłumaczył, w jaki sposób Izba Karna i Izba Cywilna 
zachowają swój status, skoro takich izb, jeśli państwo 
nie będziecie widzieli w tym akcie prawnym żadnych 
wad, w ogóle nie będzie.

A tu mam jeszcze jeden cytat, Panie Ministrze: 
sędziowie są władzą trzecią. Nie, Panie Ministrze, 
sędziowie są 1 z 3 władz. A to wielka różnica i ona 
bardzo wiele wyjaśnia w aspekcie interpretacji – ja 
jestem potężnie zmęczony, państwo jesteście potężnie 
zmęczeni, dlatego znowu mówię skrótem myślowym 
– w aspekcie np. wykładni art. 180 konstytucji, takiej 
a nie innej wykładni, w relacji do art. 10 konstytucji. 
Art. 10 konstytucji notabene, proszę państwa, to jest 
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(prezes S. Zabłocki) zania mogą temu w większym stopniu zapobiec? Czy 
dlatego, że dotychczasowy – uwaga – Wydział VI… 
Bo w strukturze mojej izby jest Wydział VI, który 
rozpoznaje sprawy dyscyplinarne. Notabene w tym 
wydziale orzeka się w następującej formule: losu-
je się spośród sędziów Izby Karnej i sędziów Izby 
Wojskowej sędziego przewodniczącego – bo to się 
toczy według procedury karnej, więc kierować tym 
muszą, w roli przewodniczących, sędziowie z takiej 
izby, żeby proceduralnie to bardzo sprawnie szło – 
i dolosowuje się dwie inne osoby. A co ma być w myśl 
nowej ustawy? W myśl nowej ustawy, proszę państwa, 
ma być specizba, która będzie specsądem. I z samej 
istoty tego, tj. z tego, że to będzie coś „spec”, wywo-
dzi się tezę, że będzie to operatywniej działało. Ale 
w jaki sposób? A niby dlaczego?

Powiecie państwo w ten sposób: a może wniosko-
dawcy mają rację, że sądy dyscyplinarne – wraz z tym 
sądem dyscyplinarnym, którym to w drugiej instancji 
jest jak dotąd Sąd Najwyższy – są zbyt łagodne? No, 
padł tu już z sali pod adresem pana ministra Warchoła 
taki zwischenruf, że on zakłada, że gdy będzie nowe 
rozwiązanie, to będziemy mieć nie 40% czy 41% 
uniewinnień, ale 100% skazań. No, proszę państwa, 
tego nie sposób założyć, tego nie sposób… Nie chcę 
tego wątku rozwijać, bo wierzcie mi państwo, jest on 
dla mnie w jakimś sensie humorystyczny. Ja nawet 
muszę powiedzieć w ten sposób: być może on świad-
czy o czymś innym, mianowicie o tym, że rzecznicy 
dyscyplinarni przyjmują mniej restryktywne kryteria 
podczas kierowania tzw. wniosków o ukaranie, niż 
czynią to prokuratorzy. Bo rzeczywiście gdy cho-
dzi o procent uniewinnień w normalnych sprawach 
karnych, to on jest dużo mniejszy niż ten, który jest 
w sprawach dyscyplinarnych. Ale to może być re-
zultatem właśnie tego, o czym w tej chwili mówię. 
A może to jest rozumowanie tego typu… No, to trzeba 
by po prostu zbadać. A może to jest rozumowanie tego 
typu: zaraz, zaraz, dowodowo to jest to słabiutka spra-
wa, niech jednak przyjrzy się temu sąd dyscyplinarny.

No dobrze, załóżmy, proszę państwa, przez mo-
ment, że ten nowy sąd dyscyplinarny jest potrzebny. 
To zastanówmy się przynajmniej nad niektórymi roz-
wiązaniami. Bo naprawdę te wypadki, kiedy chodzi 
o bardzo grube przewinienia sędziego, czyli jedno-
cześnie stanowiące przestępstwo, to są, jak mówię, 
jednostkowe wypadki. A cała reszta to będzie, proszę 
państwa, to, czego sędzia nie powinien czynić, ale mu 
się zdarza – no bo właśnie jest krzywa Gaussa, bo są 
prawa statystyki itd. Ano, przykładowo, zachowa się 
– co nie znaczy, że ja bym to lekceważył – w sposób 
naruszający godność sędziego, ale bynajmniej nie 
popełni przestępstwa, lecz rażąco naruszy przepisy 
prawa podczas orzekania… To nie jest, proszę pań-
stwa, tak, że sędziemu nic nie grozi, jeśli bardzo rażą-
co naruszy przepisy prawa. To jest nie tylko kwestia 

zbrodniami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 
Ja też tak to oceniam. Tak. Między nami nie ma spo-
ru, nie ma różnicy. A ja jestem… no nie, w tej chwili 
nie, bo prezes nie orzeka w sądzie dyscyplinarnym, 
ale jeszcze niedawno orzekałem również jako sędzia 
dyscyplinarny, sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego 
i taka jest moja ocena. Jedna z tych spraw jest nawet 
wielka i szczególnie bulwersująca. Przecież ja o niej 
nie zapominam, mam ją w orbicie swoich rozważań. 
Mówię o tym fatalnym uwikłaniu wokół sądu apela-
cyjnego w jednym z miast południowej Polski, tak to 
określę, żeby nie robić kolegom przykrości.

(Senator Stanisław Kogut: Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie.)

Oczywiście, Panie Senatorze, ma pan rację, trzeba 
mówić otwarcie. Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 
Zgadzam się. Dlatego powiedziałem, już niczego… 
już nawet tej nazwy nie… Tylko, proszę państwa, chcę, 
żebyście państwo przyjęli tego typu założenie. Po 
pierwsze, tak samo oceniamy te wypadki. Po drugie, 
ja się nie zgadzam tylko z tym, żeby z kilku wypad-
ków czynić ekstrapolację na 10-tysięczną populację 
sędziów polskich, bo najzwyczajniej w świecie, pro-
szę państwa, tutaj działają prawa statystyki. Wierzcie 
mi państwo, ja też bardzo bym chciał, żeby rozkład 
tzw. krzywej Gaussa w populacji sędziowskiej był 
inny, jak chodzi o te nieprawidłowości czy, nazwijmy 
to po imieniu, już nie występki, tylko przestępstwa. 
Tylko wtedy krzywa Gaussa przestałaby być krzywą 
Gaussa. Problem tkwi raczej w mechanizmach – tak ja 
to oceniam – naboru sędziów, chociaż też nie do koń-
ca. Bo niektóre wypadki, jak te, które się ujawniają, 
o których mówiłem na początku… No, matka natu-
ra jest taka, że pewnych rzeczy przecież nie sposób 
przewidzieć. Zatem dokładnie tak samo oceniamy to, 
co się dzieje, jeśli chodzi o często w jednostkowych 
przypadkach całkowicie nieakceptowalne zachowa-
nia sędziów. Tylko mam jedno pytanie. Dlatego że 
pani sędzia w Łodzi zachorowała i zrobiła to czy 
coś innego albo że pan prezes Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie prawdopodobnie zrobił – muszę mówić 
„prawdopodobnie”, bo cały czas obowiązuje zasada 
domniemania niewinności – to, a nie co innego… 
To to ma uzasadnić wysłanie – uwaga – wszystkich 
sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku? Ja 
bym się, proszę państwa, jeszcze mógł z tego typu 
przerzuceniem już nawet nie winy zbiorowej… Bo tu 
nawet nie chodzi o winę zbiorową, tylko o jakąś taką 
przedziwną konstrukcję – nie chciałbym jej nazy-
wać – którą się tutaj stosuje. Ja bym mógł się jeszcze 
z tym zgodzić, gdyby ktoś pokazał mi jedną rzecz. 
Mianowicie, że dopiero te nowe rozwiązania mogą 
zapewnić, tak to określmy, większe możliwości zapo-
biegania tego typu sytuacjom. A jak te nowe rozwią-
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(prezes S. Zabłocki) będzie specprezes. Mało tego, będzie to prezes, który 
w ujęciu przepisów tej ustawy w jednym jedynym 
punkcie będzie nawet ważniejszy niż pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
(Senator Jan Rulewski: Czekista, czekista.)
Mogę ten przepis wskazać, ale przecież, proszę 

państwa, nie chodzi w tej chwili o kazuistykę – chodzi 
o problem, o zarysowanie problemu. Proszę państwa, 
to nie jest ironia, to nie jest próba nieprzystającego 
w tej Izbie dowcipkowania, ale muszę powiedzieć, że 
jak postępowałem w lekturze projektu tej ustawy – 
w tym zakresie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o akt 
uchwalony w zestawieniu z projektem – to czekałem, 
kiedy pojawi się przepis mówiący o tym, że sędziowie 
Izby Dyscyplinarnej będą skoszarowani w jednym 
skrzydle gmachu Sądu Najwyższego.

Proszę państwa, chciałbym, żebyście państwo na 
koniec pozwolili mi zwrócić uwagę na coś, co pewnie 
jest pomyłką, pewnie jest niedopatrzeniem, chociaż 
jak się patrzy na filozofię tej ustawy, to uznać moż-
na, że może jest to zabieg celowy. Otóż w dotych-
czasowej, na szczęście w dniu dzisiejszym jeszcze 
obowiązującej ustawie o Sądzie Najwyższym z li-
stopada 2002 r., w art. 1 tej ustawy jest mowa o tym, 
że Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej 
powołanym do sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości. To się eksponuje, wysuwa na plan pierwszy. 
Dopiero potem następuje wyliczenie funkcji. Bardzo 
państwa proszę, panie i panów senatorów, żebyście 
państwo zwrócili uwagę, jak jest skonstruowany art. 1 
nowej ustawy. Tam jest mowa, że Sąd Najwyższy 
jest powołany do zapewnienia nadzoru, do stania na 
straży, do rozpatrywania, do wykonywania, tylko 
że gdzieś umknęły, zniknęły, zginęły słowa o tym, 
że jest powołany do sprawowania wymiaru sprawie-
dliwości. Pytam: świadoma decyzja czy freudowska 
pomyłka? Nawet jeżeli freudowska pomyłka, to też, 
proszę państwa, bardzo znamienna. I proszę mi tu 
nie używać argumentu… Oczywiście nie śmiałbym 
w tym tonie do państwa apelować. Mówię to do me-
diów, do dziennikarzy, którzy powiadają: „A co to 
za problem? Skoro w art. 175 konstytucji jest mowa 
o tym, że Sąd Najwyższy jest powołany do sprawo-
wania wymiaru sprawiedliwości, to po co to jeszcze 
wpisywać do ustawy?”. To jest, proszę państwa, tak 
kapitalna kwestia, że była wpisana dotąd do ustawy 
o Sądzie Najwyższym i jest wpisana do u.s.p. I niko-
mu do głowy nawet nie przychodziło, żeby z u.s.p., 
z ustawy o sądach powszechnych, ją usuwać, pomimo 
że art. 175 mówi o sprawowaniu wymiaru sprawiedli-
wości zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i przez sądy 
powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe.

Proszę państwa, ostatni akcent. Tak, byłem na 
tzw. światełku przed Sądem Najwyższym, bo uwa-
żałem, że było to powinnością każdego sędziego. To 

tego, że w trybie procesowym ten wyrok zostanie mu 
uchylony. Gdy jest bardzo rażące naruszenie, bardzo 
rażące i oczywiste… A tak mówi przepis, i to dziś 
on tak mówi, nie jest tak, że dopiero taki będzie i że 
dopiero ta ustawa to zapewni. Dziś jest tak: rażące 
i oczywiste naruszenie przepisów prawa jest podstawą 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. I są skazania na 
tym oparte.

A skoro jestem przy tym, proszę państwa… 
Zwróćcie państwo uwagę na taki drobny szczegó-
lik: przecież państwo piszecie ustawę ustrojową. Tu 
w takich sprawach dyscyplinarnych jak ta, o jakiej 
w tej chwili mówię, rażące naruszenie przepisów 
prawa będzie orzekał jednoosobowo sędzia Izby 
Dyscyplinarnej. Prawdopodobnie karnik czy cywi-
lista nie powinien brać udziału w wydawaniu takie-
go orzeczenia w sytuacji, kiedy ten zarzut rażącego 
naruszenia prawa może dotyczyć jakiejś specyficznej 
kwestii cywilistycznej i odwrotnie… No ale zostaw-
my to na boku.

Powiedzmy jeszcze jedno w aspekcie tej Izby 
Dyscyplinarnej. Powiedzmy to, że… Jak czytałem 
przepisy tej ustawy, to odnosiłem wrażenie, że będzie 
grupa wybranych, takich, którzy zyskają zaufanie 
pana ministra – ci będą przez niego wskazani jako 
sędziowie w ogóle pozostający w Sądzie Najwyższym 
– ale i tacy, co do których jakiegoś specjalnego za-
ufania to pan minister mieć nie będzie. Oni nie będą 
skierowani do Izby Dyscyplinarnej, oni będą mo-
gli orzekać tylko w sprawach zwykłych obywateli. 
Będzie też grupa najwyższego zaufania – ciekawe, 
jak wyselekcjonowana – którzy będą mogli dostą-
pić zaszczytu orzekania w Izbie Dyscyplinarnej ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, również zachę-
tami finansowymi. To mnie jako sędziego, proszę 
państwa, koszmarnie boli. Dlaczego? Dlaczego, że 
po to w 1989 r. zrezygnowano w sądownictwie po-
wszechnym i w Sądzie Najwyższym z jakiegokol-
wiek systemu nagród, zachęt materialnych, żeby nie 
pozostał choć cień wątpliwości, że sędziego chce się 
materialnie do określonego rodzaju orzekania skłonić. 
Dotąd wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, proszę 
państwa, różnicuje tylko i wyłącznie dodatek związa-
ny z wysługą lat, no i oczywiście dodatek funkcyjny. 
Zobaczcie państwo, jakie rozwiązanie próbuje się 
wprowadzić. To dramatyczny przepis dla sędziów. 
W ogóle, jeszcze raz mówię, te przepisy dotyczące 
Izby Dyscyplinarnej to dramatyczne wotum braku za-
ufania wobec sędziów orzekających w innych izbach. 
Czy naprawdę można nie dowierzać sędziom, którzy 
będą orzekali w Sądzie Najwyższym, tylko że w innej 
izbie?

Powiem jeszcze jedno. Prezes Izby Dyscyplinarnej 
– prześledźcie państwo rozwiązania tej ustawy – to 
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(prezes S. Zabłocki) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
O zabranie głosu poproszę teraz rzecznika praw 

obywatelskich, pana Adama Bodnara.
(Senator Mieczysław Augustyn: A możliwość za-

dawania pytań?)
Później będą pytania, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Do obu panów?)
Tak.
Teraz, bardzo proszę, pan rzecznik.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Mogę wody?)
Tak, proszę do tej szklanki nalać.
(Senator Jan Dobrzyński: Czy ja będę mógł zadać 

pytanie panu rzecznikowi?)
Na pewno tak, ale pan rzecznik jeszcze nie zaczął 

swojego wystąpienia. Kiedy skończy, będziecie pań-
stwo zadawać pytania.

Bardzo proszę, Panie Rzeczniku, oddaję panu 
głos.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To dla mnie wielki zaszczyt móc przemawiać po 

sędzim prezesie Stanisławie Zabłockim. Pamiętam, 
że kiedy kończyłem studia prawnicze, to pan sędzia 
był zawsze przedstawiany jako wzór niezłomnego 
adwokata z okresu poprzedniego ustroju, który na-
stępnie jako jeden z nielicznych zdecydował się słu-
żyć w wymiarze sprawiedliwości i być sędzią Sądu 
Najwyższego. Dlatego to jest dla mnie niezwykła 
odpowiedzialność, żeby mówić zaraz po panu preze-
sie o tych wartościach, o których mówił pan prezes.

Szanowni Państwo, Senat zawsze słynął z tego, 
że był izbą refleksji. Zawsze słynął z tego, że tutaj, 
w Senacie, senatorowie zastanawiali się nad brzmie-
niem różnego rodzaju regulacji, szczególnie tych, 
które mogą mieć znaczenie ustrojowe, mogą mieć 
konsekwencje dla ochrony praw i wolności jednostki. 
Przypominam, że nawet w obecnej kadencji, kiedy 
jedyny raz występowałem w odniesieniu do konkret-
nej ustawy, a mianowicie dotyczącej prawa o zgro-
madzeniach, kiedy wprowadzana była instytucja 
zgromadzeń cyklicznych, w Senacie trwała głęboka 
dyskusja i udało się, jeżeli państwo pamiętają, nawet 
w pewnym zakresie szkodliwość instytucji zgroma-
dzeń cyklicznych ograniczyć.

Niemniej jednak jestem zmuszony powiedzieć, 
że to, co obserwujemy w ciągu ostatnich dni, to jest 
kwestia naruszania standardów demokratycznych 
w kontekście sposobu procedowania i prac nad usta-
wą o Sądzie Najwyższym. To jest ustawa o znaczeniu 
ustrojowym, ustawa, która może być wręcz postrze-

nie była żadna działalność polityczna. Mało tego, to 
zgromadzenie nie było zgromadzeniem politycz-
nym, było spotkaniem obywatelsko-sędziowskim. 
Podkreślam: obywatelsko-sędziowskim, może nawet 
z większym akcentem na słowo „obywatelsko” niż 
na słowo „sędziowskim”. Nie będę mówił o tym, 
jaka była frekwencja, bo wszyscy państwo o tym 
wiecie, ale powiem o czymś innym. Powiem o tym, 
że tam wisiał napis: „Wolne sądy, wolni ludzie”. 
W tych czterech słowach, proszę państwa, mieści 
się wszystko. W tych czterech słowach mieści się 
tyle, że chyba słyszycie państwo w moim głosie nutę 
wzruszenia. Ona nie jest udawana, ona jest praw-
dziwa. A na frontonie gmachu Sądu Najwyższego, 
proszę państwa, był wyświetlany napis: „To jest nasz 
sąd”. Oczywiście, proszę państwa, politycy zaczęli 
sobie drwić, że to sędziowie Sądu Najwyższego na-
pisali sobie na frontonie, że to ich sąd. Po pierwsze, 
nie sędziowie Sądu Najwyższego byli, jak państwo 
dobrze wiecie, organizatorami tego spotkania, tyl-
ko stowarzyszenie „Iustitia”. Po drugie, muszę po-
wiedzieć, że byłoby czymś pięknym, gdyby młodzi 
sędziowie z sądów rejonowych i sądów okręgowych 
chcieli tym napisem wyświetlonym na frontonie wy-
razić, że to jest również ich sąd, bo to by zaprzeczało 
temu wszystkiemu, proszę państwa, co się mówi 
o podziale na sędziów funkcyjnych, na kasty, na ten 
biedny sędziowski lud. Wszyscy sędziowie, proszę 
państwa, w tej chwili – jestem o tym głęboko prze-
konany – są razem.

Co więcej, proszę państwa, te słowa były wypo-
wiadane nie tylko przez członków stowarzyszenia 
„Iustitia”. Rozumiem, że ten wielki tłum zgroma-
dził się tam, akceptując to hasło, również dlatego, 
że to obywatele uznali i nadal uznają, że ten sąd jest 
ich sądem, a nie sądem polityków. Proszę państwa, 
naprawdę zupełnie mnie nie interesuje, której opcji 
polityków. Problem w tym, że polityków. A gdybyśmy 
dodali, że polityków jednej opcji, to to byłoby już 
w ogóle dramatyczne. Ale ja tak nie myślę, nie chcę 
tak myśleć. Dla mnie jako sędziego najważniejsze 
jest to, że to ma być sąd obywateli, a nie sąd polity-
ków. I bardzo państwa proszę o to, żebyście państwo 
w swoich decyzjach, w swoim sumieniu, kierowali się 
tym, o czym przed chwilą powiedziałem.

Oczywiście zostaję na sali, nawet gdyby obrady 
miały trwać do godzin rannych, i jestem do państwa 
dyspozycji, jeśli chodzi o wyjaśnianie ewentualnie… 
Nie wiem, Pani Marszałek, czy jest taka regulami-
nowa możliwość, ale jestem do państwa dyspozycji.

Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam za długie 
przemówienie.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wsta-
ją) (Oklaski)
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(rzecznik A. Bodnar) z dokumentacją sprawy i przede wszystkim, żeby ten 
sędzia, który orzeka, był w pełni niezawisły zarówno 
pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, 
czyli pod względem zewnętrznego postrzegania sę-
dziego. Aby ten sędzia nigdy nie był podporządko-
wany, aby miał wolny umysł, aby mógł się kierować 
tylko i wyłącznie konstytucją oraz ustawami. 

Jeżeli spoglądamy na treść ustawy o Sądzie 
Najwyższym w tym kontekście, to widzimy szereg 
zarzutów. Zarzutów, które przedstawiłem zarówno na 
forum Sejmu, jak i w opinii, którą wczoraj w skró-
cie przedstawiłem na posiedzeniu komisji senackiej. 
Ten główny, najważniejszy zarzut sprowadza się do 
de facto wysłania sędziów Sądu Najwyższego na 
emeryturę, czyli w stan spoczynku, i weryfikowa-
nia, którzy pozostają, którzy są uznawani za osoby, 
które powinny pracować dalej albo które być może 
budzą jakieś zaufanie… Z czyjej strony? Ze strony 
czynnika politycznego, bo oczywiście prezydent bę-
dzie wskazywał na końcu, kto ma pozostać, ale cały 
proces jest ustalony w taki sposób, że to minister 
sprawiedliwości, prokurator generalny, czyli także 
strona postępowań sądowych, inicjuje proces. Rola 
Krajowej Rady Sądownictwa sprowadza się tak na-
prawdę do roli przekaźnika, a nie instytucji, która 
ma jakąś funkcję gwarancyjną. To jest najważniejszy 
zarzut, bo w państwie demokratycznym nie może 
być tak, że mocą ustawy skraca się kadencję sędziów 
Sądu Najwyższego czy jakiegokolwiek innego sądu.

Był wspomniany przykład sędziego Scalii. W par-
lamencie dyskutowano na temat kompetencji pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że 
w Stanach Zjednoczonych sędzia Sądu Najwyższego 
jest sędzią do końca życia, chyba że sam wcześniej, 
np. z powodów zdrowotnych, zrezygnuje. Cała idea 
niezależności Sądu Najwyższego opiera się na tym, 
że sędziowie odchodzą i – można powiedzieć – 
pojawiają się te okienka, kiedy prezydent Stanów 
Zjednoczonych, oczywiście z uwzględnieniem roli 
kongresu, jest w stanie powołać tego 1 sędziego, 2 
czasami, którzy być może zmieniają pewien sposób, 
w jaki ten sąd orzeka. Jednak jest to pewna ikona, 
która jest stabilna, to taka sama ikona jak budynek 
naszego Sądu Najwyższego na placu Krasińskich.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o zmiany w sądow-
nictwie, to dyskutuje się wiele na temat tego, że może 
to naruszać standardy międzynarodowe. Jeżeli spoj-
rzymy na orzecznictwo, takie świeże orzecznictwo 
sądów międzynarodowych… Do głowy przychodzą 
mi 2 sprawy, w których były podejmowane kwestie, 
można powiedzieć, pozbawiania sędziów urzędu 
przed czasem z powodów politycznych.

Pierwsza sprawa to sprawa Komisja prze-
ciwko Węgrom, rozstrzygnięta przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o sytu-
ację, kiedy to uchwalono przepisy ustawy obniżającej 

gana jako zmieniająca porządek Rzeczypospolitej 
bez zmiany konstytucji i tym bardziej zasługująca 
na refleksję. A przecież wszyscy dowiedzieliśmy się 
o istnieniu tej ustawy w poprzednią środę w godzi-
nach wieczornych.

Ja zdając sobie sprawę z wagi tej ustawy, uznałem, 
że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, i nie zwa-
żać na pewne trudności prywatne, aby w tej debacie 
uczestniczyć, bo wiem, że to jest ważne dla obywateli. 
Co więcej, jest to ważne, ponieważ nie chodzi tylko 
i wyłącznie o ustawę o Sądzie Najwyższym. Dobrze 
wiemy, że w pakiecie dyskutujemy na temat ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz prawa o ustroju 
sądów powszechnych. W przypadku tamtych ustaw 
ja zajmowałem stanowisko… apelowałem, żeby nie 
były one przyjmowane w tym kształcie, gdyż także 
stwarzają one zagrożenie dla niezależności sądów. 
I te wszystkie 3 ustawy, jeżeli spojrzeć na nie łącz-
nie, mogą mieć taki skutek, że pozbawią obywateli 
prawa do niezależnego sądu. Mogą doprowadzić do 
pozbawienia jednego z najważniejszych praw obywa-
telskich, prawa, bez którego nie można bronić innych 
praw, kontrolować władz czy nakładać ograniczeń.

To, co jest istotą prawa do sądu, to niezależność są-
downictwa. Tak jak powiedział pan prezes Zabłocki, 
jest to jedna z tych 3 władz, które mają się wzajemnie 
równoważyć i kontrolować, ale właśnie po to mamy 
niezależne sądownictwo, aby w sytuacji, w której na-
stąpiłaby próba ograniczenia praw i wolności obywa-
telskich, to właśnie sądy mogły zareagować. Dlatego 
ważna jest niezależność sądów od polityków, moż-
nych biznesmenów, wielkich spółek Skarbu Państwa, 
lokalnych baronów, układów politycznych. I dlatego 
w konstytucji, biorąc pod uwagę te trudne czasy, tak 
właśnie szczegółowo to ukształtowano.

Przypomnijmy, że preambuła do konstytucji za-
wiera jeden niezwykle ważny fragment; ja od tego 
zawsze zaczynam swoje wykłady dla studentów pra-
wa, dla uczniów liceów. Fragment brzmi tak: „pomni 
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe 
wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie 
łamane”, czyli te wszystkie gwarancje konstytucyjne, 
art. 180, 179 i kolejne, są po to, aby zagwarantować, że 
nie zdarzy się to samo, co się działo w przeszłości. Bo 
przecież preambuła mówi także: „pragnąc na zawsze 
zagwarantować prawa obywatelskie”, podkreślam sło-
wa „pragnąc na zawsze”. Czyli jesteśmy pomni gorz-
kich doświadczeń, procesów politycznych, różnego 
rodzaju nadużyć, różnego rodzaju wykorzystywania 
wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych i po 
to tworzymy te wszystkie gwarancje niezależności 
sądownictwa oraz niezawisłości sędziów, aby te sytu-
acje z przeszłości się nie zdarzały. Aby istniało realne 
prawo do obrony, aby była możliwość zapoznania się 
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(rzecznik A. Bodnar) miotem pewnej refleksji… Powstaje z kolei pytanie, 
czy to się mieści w gwarancjach art. 149 konstytucji. 
Jest to mianowicie ten przepis, który mówi o dzia-
łach administracji rządowej. Przecież minister spra-
wiedliwości ma swój udział w procesie powoływa-
nia sędziów, bo z mocy konstytucji jest członkiem 
Krajowej Rady Sądownictwa. Jest nim obok prezesa 
NSA, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, posłów, 
senatorów. Jest to jeden z członków Krajowej Rady 
Sądownictwa. I do tego konstytucja tu sprowadziła 
rolę ministra sprawiedliwości, a nie do tego, żeby mi-
nister sprawiedliwości wskazywał czy przedstawiał 
te kandydatury do pozostania w Sądzie Najwyższym.

Bardzo ważne jest – i to jest oczywiste – że nie 
można na mocy ustawy przerywać kadencji pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego. No, konstytucja wyraźnie 
mówi, że to jest 6-letnia kadencja. I tak jak nie można 
przerywać na mocy ustawy kadencji Krajowej Rady 
Sądownictwa, tak samo nie można przerywać kaden-
cji pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

Chciałbym podkreślić, że na gruncie ustawy 
przewidziane są takie sytuacje, że z jednej strony 
sędziowie są wysyłani w stan spoczynku, a z drugiej 
strony jest szereg możliwości, aby oddelegować do 
pełnienia funkcji sędziowskich, czynności sędziow-
skich sędziów sądu powszechnego z co najmniej 
10-letnim stażem pracy, tak aby pełnili obowiązki. 
I to jest swoisty paradoks: z jednej strony zwolnienie 
sędziów, wysłanie ich na emeryturę, a z drugiej stro-
ny oddelegowanie nowych. Nie dość, że to narusza 
standardy konstytucyjne, to jeszcze jest to po prostu 
najzwyczajniej w świecie nieracjonalne. Co więcej, 
można mieć wątpliwości, czy do tego służy instytu-
cja delegowania sędziego. Jeżelibyśmy się przyjrzeli 
literaturze mówiącej o tym, po co jest instytucja de-
legowania sędziego, to dostrzeżemy, że jej funkcja 
jest zupełnie inna niż reagowanie na nagłe sytuacje, 
spowodowane zresztą przez samego ustawodawcę.

Dla mnie niezwykle ważne jest to, że ustawa 
o Sądzie Najwyższym przewiduje daleko idące kon-
sekwencje dla pracowników Sądu Najwyższego. Ja 
wczoraj wieczorem, po powrocie z posiedzenia ko-
misji senackiej, bardzo ucieszyłem się ze stanowiska 
NSZZ „Solidarność”, z tego, że NSZZ „Solidarność” 
wziął w obronę pracowników Sądu Najwyższego. 
Czyli nie może być w państwie demokratycznym tak, 
że na mocy ustawy de facto się wygasza stosunek pra-
cy i mówi: byliście pracownikami, nie przechodzicie 
automatycznie, teraz będziemy wam proponowali 
nowe warunki płacy i pracy. To narusza art. 60 kon-
stytucji. Art. 60 konstytucji mówi o prawie równego 
dostępu do służby publicznej. Jeżeli ustawodawca nie 
określa kryteriów, nie wskazuje, kto i z jakich powo-
dów może dołączyć, może zostać, może być powołany 
na jakieś stanowisko, to ten standard jest naruszony. 
A tych kryteriów w ustawie nie ma w ogóle. Co wię-

wiek emerytalny – nagle się okazało, że sędziowie na 
Węgrzech mają przechodzić na emeryturę w wieku 
62 lat. Nie bez przyczyny objęło to ponad 200 sę-
dziów, przede wszystkim akurat tych, którzy pełnili 
funkcje kierownicze w sądownictwie. To się skoń-
czyło rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, ale to już nie zatrzymało zmian, 
które nastąpiły, bo to, że później organy europejskie 
orzekają, nie oznacza, że zatrzymuje to proces zmian, 
które następują.

Drugi przykład to jest przykład sprawy sędziego, 
prezesa Sądu Najwyższego Węgier, pana Andrása 
Baki. András Baka też był powołany na kilkuletnią 
kadencję; ta kadencja miała się zakończyć o wiele 
później, niż się skończyła. Jednak w międzyczasie 
zmieniono konstytucję i wprowadzono do usta-
wy organicznej o sądownictwie pewne wymogi 
kwalifikacyjne dla pełnienia funkcji prezesa Sądu 
Najwyższego – który to Sąd Najwyższy zmienił na-
zwę na Kúria – tylko po to, aby András Baka nie 
mógł zostać nowym prezesem Sądu Najwyższego… 
przepraszam, aby nie mógł kontynuować swojej mi-
sji na tym stanowisku. I znowu sprawa skończyła 
się rozstrzygnięciem Wielkiej Izby Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, czyli izby, w skład której 
wchodzi 17 sędziów trybunału w Strasburgu. Cóż 
z tego, skoro w międzyczasie te zmiany w sądownic-
twie zostały dokonane i skoro faktycznie ta wymiana 
prezesa nastąpiła.

Jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, to 
warto pamiętać o tych standardach międzynarodo-
wych, warto pamiętać, że tego typu metody, kie-
dy mocą ustawy pozbawia się sędziów możliwości 
dalszego pełnienia funkcji, są po prostu niezgodne 
z zasadami rządów prawa. One są także niezgodne 
z naszą konstytucją. Art. 180 konstytucji, który mówi 
o tym, że można dokonywać zmiany ustroju sądów, 
należy odczytywać całościowo. On się składa z 5 po-
szczególnych gwarancji, ale – tak jak to wskazało 
Biuro Legislacyjne Senatu w tej opinii, która została 
wczoraj przedstawiona – na te wszystkie standardy 
trzeba patrzeć łącznie. Nie może być tak, że doko-
nuje się tej reorganizacji i w ten sposób usuwa się te 
wszystkie gwarancje nieprzenoszalności czy nieusu-
walności sędziów. Co więcej, powstaje pytanie, czy 
mamy do czynienia ze zmianą ustroju sądów, czy 
też tylko i wyłącznie z reorganizacją wewnątrz Sądu 
Najwyższego, czyli z działaniem, które ma posłużyć 
temu, że zmienia się wewnętrzna organizacja, a to po-
zwala na te wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące osób. 
Moim zdaniem tego typu reorganizacja jest sprzeczna 
z art. 180 ust. 5. Co więcej, przyznanie ministrowi 
sprawiedliwości różnego rodzaju kompetencji – już 
nie wchodzę w szczegóły – które były przecież przed-
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(rzecznik A. Bodnar) nego rodzaju zasadami odrębnymi, a np. Izbie Prawa 
Publicznego prawie w ogóle nie poświęcono uwagi, 
nie było refleksji nad tym, czym tak naprawdę bę-
dzie się ona zajmowała. Uważam, że przyznanie tego 
40-procentowego dodatku w wynagrodzeniu to nie 
jest tylko i wyłącznie kwestia naruszenia pewnego 
standardu dotychczasowego funkcjonowania Sądu 
Najwyższego, czyli tego, że się nie wyróżnia finan-
sowo za pracę, ale to jest po prostu naruszenie zasady 
konstytucyjnej, zgodnie z którą sędziowie powinni 
być wynagradzani w sposób odpowiadający godności 
urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Podkreślam, 
że konstytucja w art. 178 ust. 2 mówi o zakresie ich 
obowiązków. Statystyki nie wskazują na to, jakoby 
Izba Dyscyplinarna miała mieć więcej spraw niż po-
zostałe 2 izby. Tak że na to też należy zwrócić uwagę.

Chciałbym także zwrócić uwagę na taką kwestię, 
czy czasami przy okazji nowelizacji, uchwalenia tej 
ustawy oraz wprowadzenia poprawek tzw. prezy-
denckich nie doszło do sytuacji, powiedziałbym, dość 
nietypowej. Otóż z analizy, którą przedstawiłem, wy-
nika, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w mo-
mencie gdy dojdzie do klinczu, jeśli chodzi o powoła-
nie członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, 
chodzi mi o tę większość 3/5, to tak naprawdę władzę 
decyzyjną może przejąć jedno ze zgromadzeń tej no-
wej Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominam, że 
ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa stanowi, że 
rada będzie miała 2 zgromadzenia, w tym jedno tzw. 
polityczne, składające się z 4 posłów, 2 senatorów, 
prezesa NSA, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
i ministra sprawiedliwości. I tu się nic nie zmieni, 
bo te osoby są… No, może się zmieni prezes, pierw-
szy prezes Sądu Najwyższego, nie daj Boże. A ta 
druga izba może pozostać przez pewien czas nie-
powołana. Wtedy to tzw. zgromadzenie polityczne 
Krajowej Rady Sądownictwa będzie wskazywało 
tych kandydatów. To jest, wydaje mi się, pewne nie-
bezpieczeństwo czy może pewien błąd – pytanie, 
czy zamierzony – na który warto zwrócić uwagę, bo 
nie jestem przekonany, czy panu prezydentowi o to 
faktycznie chodziło, niezależnie od tego, że się nie 
zgadzam z tym, żeby to politycy wybierali człon-
ków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Ustalenia 
Okrągłego Stołu, efekty prac podstolika do spraw wy-
miaru sprawiedliwości, prac, w których uczestniczył 
i Jarosław Kaczyński, i Adam Strzembosz, były takie, 
że to sędziowie powinni wybierać członków sędziów 
Krajowej Rady Sądownictwa.

Oczywiście to, co budzi też zastrzeżenia, to fakt, 
że naruszenie tych wszystkich standardów będzie 
powodowało konsekwencje z punktu widzenia prawa 
europejskiego, konsekwencje polegające na tym, że 
może pojawić się zarzut co do tego, czy faktycznie 
sądy krajowe, które nie są niezależne od władz po-
litycznych, są wciąż tymi sądami wspólnotowymi, 

cej, nie ma gwarancji, o których dyskutowaliśmy, tych 
gwarancji przed zwolnieniem osób, które mogą mieć 
ten szczególny stosunek pracy czy mogą być w tym 
szczególnym okresie ochronnym.

I mówię o tym nie tylko z punktu widzenia 
ochrony interesów tych właśnie pracowników Sądu 
Najwyższego, ale także pracowników Krajowej Rady 
Sądownictwa, oni, 60 osób, są w dokładnie takiej 
samej sytuacji. Przedstawiałem opinię, nie zostało 
to wzięte pod uwagę w procesie legislacyjnym. Ale 
mówię to także dlatego, że reforma Służby Celnej 
i administracji skarbowej i powołanie Krajowej 
Administracji Skarbowej spowodowało dokładnie 
to samo dla celników. Do mnie, do rzecznika trafiają 
teraz skargi od celników: Panie Rzeczniku, niech pan 
coś zrobi, ponieważ my nie mamy ochrony, a nagle 
zostaliśmy pozbawieni naszych stanowisk, ponieważ 
reforma polegała na tym właśnie wygaszaniu. To jest 
łamanie pewnej tradycji tego, jak się dokonuje zmian 
personalnych w administracji rządowej czy w różnych 
urzędach państwowych. I tak po prostu tego nie nale-
ży robić, bo jest to sprzeczne z konstytucją.

Chciałbym też wskazać, że zastanawiając się 
nad uwagami krytycznymi, oczywiście należy 
dyskutować o tym, czy ta zmiana doprowadzi do 
większej efektywności postępowania przed Sądem 
Najwyższym. Tu już wiele zostało na ten temat po-
wiedziane.

Ja chciałbym wskazać tylko na liczby. Jeżeli 
obecnie jest 83 sędziów, którzy wykonują czynności 
orzecznicze, a po zmianie będzie 44 sędziów w Izbie 
Prawa Prywatnego i Izbie Prawa Publicznego oraz 12 
sędziów dyscyplinarnych, no to tych 44 raczej nie 
przyspieszy postępowań. Co więcej – proszę zauwa-
żyć – każdy sędzia ma swój referat, czyli zbiór spraw, 
które są aktualnie u niego na biurku. Jeżeli następuje 
zmiana i weryfikacja czy zwolnienie, wysłanie na 
emeryturę sędziów, to ktoś te sprawy będzie musiał 
przejąć. Wówczas już niezależnie od tych wszystkich 
kwestii konstytucyjnych to po prostu będzie powodo-
wało dalszą przewlekłość w postępowaniu i duży cha-
os, jeśli chodzi o funkcjonowanie Sądu Najwyższego, 
szczególnie w okresie przejściowym.

Chciałbym także wskazać, że zastrzeżenia budzi 
powołanie Izby Dyscyplinarnej. Mam zastrzeżenia, 
już odchodząc nawet od tych kwestii, czy ona w ogóle 
jest potrzebna, a wchodząc na pewien poziom reflek-
sji, dotyczące tego, czy Izba Dyscyplinarna ma mieć 
odrębność informacyjną, budżetową, kierowniczą 
oraz odrębne zasady wynagradzania, bo przecież 
ustawa to wszystko przewiduje. Proszę zauważyć – 
na to też wskazywała pani główna legislator – że 
sytuacja Izby Dyscyplinarnej jest doskonale uregu-
lowana w tej ustawie o Sądzie Najwyższym, z róż-
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(rzecznik A. Bodnar) okazji chociażby prawa o zgromadzeniach regularnie 
były zamawiane i dyskutowane opinie i przedstawi-
ciele OBWE występowali. I przedstawiciel OBWE 
powiedział z pewną szczerością, że OBWE jest goto-
we przygotować opinię na prośbę Sądu Najwyższego 
i zajmie to od 4 do 6 tygodni. No, bo tyle to zajmuje. 
Bo to są tak poważne sprawy, czegoś takiego nie robi 
się w 2–3 dni czy w 1 tydzień, tylko wymaga to re-
fleksji. I trudno się tej refleksji dziwić.

I chciałbym podkreślić, że dzisiaj wśród tych gło-
sów refleksji pojawiły się także głosy ze strony przed-
stawicieli instytucji w innych państwach. Dzisiaj rano 
dostałem list od znanej czeskiej dysydentki, bliskiej 
współpracowniczki Václava Havla, która obecnie 
pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich, pani 
Anny Šabatovej. Sformułowała go ona w swoim wła-
snym imieniu oraz imieniu czwórki przedstawicieli 
najwyższych sądów. I ja chciałbym państwu ten list 
przeczytać, bo uważam, że on jest niezwykle porusza-
jący. List jest zatytułowany „Nie możemy milczeć”.

„Rzeczpospolita Polska i jej naród są dla nas trwa-
łą i nieodłączną częścią społeczności narodów Europy 
Środkowej i Wschodniej, dzielącej od stuleci wspólny 
los. Bohaterstwo narodu polskiego podczas II woj-
ny światowej, jego opór zarówno wobec dyktatury 
byłego Związku Radzieckiego i krajowych praktyk 
autorytarnych, jak i jego skuteczna odbudowa suwe-
renności państwowej i urządzenie systemu demokra-
tycznego oraz państwa prawa po roku 1989 były dla 
nas znaczącą i trwałą inspiracją.

W ciągu ostatniego roku jesteśmy jednak u na-
szego bliskiego sąsiada świadkami procesu, który 
zagraża samej podstawie zasad, na których opiera się 
demokratyczne państwo prawne. Po sparaliżowaniu 
Trybunału Konstytucyjnego i podporządkowaniu me-
diów publicznych bieżącej polityce partyjnej w ostat-
nim roku dochodzi w tych dniach do bezprecedenso-
wego ataku na niezawisłość polskiego sądownictwa.

Przyjęte ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
o sądach powszechnych i procedowana ustawa 
o Sądzie Najwyższym, które umożliwiają władzy 
wykonawczej i ustawodawczej całkowicie pozbawić 
władzę sądowniczą jej niezawisłości, niewygodnych 
sędziów pozbawić urzędu i podporządkować władzę 
sądowniczą kierownictwu politycznemu, są atakiem 
na same podstawy funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawnego.

Nawet przy świadomości suwerenności państwa 
polskiego i szacunku do niej, nie możemy milczeć 
wobec kroków, które zagrażają jej samemu źródłu, 
którym są nienaruszalne wartości cywilizacji euro-
pejskiej, humanizmu i podstawowych praw i wol-
ności”.

List podpisali Pavel Rychetský, prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, Pavel Šámal, prezes Sądu 
Najwyższego, Josef Baxa, prezes NSA, Pavel Zeman, 

czy wyroki tych sądów będą uznawane, jeżeli to nie 
będą sądy niezależne. Ja się nie zgadzam z opinią 
Biura Analiz Sejmowych, że jest to materia, która 
nie wchodzi w zakres zainteresowania prawa euro-
pejskiego. Właśnie ze względu na to, że każdy sąd 
państwa członkowskiego jest jednocześnie sądem 
europejskim, czyli musi interpretować i stosować 
prawo europejskie, mamy tutaj do czynienia z taką 
sytuacją. Warto zwracać uwagę na to, że tego typu 
rozwiązania po prostu są sprzeczne z art. 47 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, czyli z gwa-
rancjami prawa do sądu.

To są te główne zarzuty. Można by oczywiście 
wchodzić w jeszcze dalsze szczegóły. No, przykła-
dowo, wczoraj na posiedzeniu komisji senackiej do-
wiedzieliśmy się, że minister sprawiedliwości będzie 
wyrażał zgodę na to, czy pracownicy, tacy zwyczajni, 
Sądu Najwyższego mogą być zatrudnieni gdzieś poza 
Sądem Najwyższym, np. wykładać na uczelni. No, to 
jest trochę tak, jakbym ja się pytał marszałka Sejmu 
i Senatu, czy moi pracownicy… jakby pracownicy 
mojego biura pytali się marszałka Sejmu i Senatu 
o to, czy mogą być zatrudnieni gdzieś poza biurem 
rzecznika. Ani to racjonalne, ani moim zdaniem 
przemyślane. I jest to niezwiązane z pewnym cha-
rakterem służby i z tym, że to pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego jest po prostu pracodawcą dla tych osób.

Chciałbym podkreślić, że tych uwag jest mnóstwo, 
że my tak naprawdę… Każda lektura ustawy wska-
zuje na to, że… My się dowiadujemy, co w niej jest, 
dowiadujemy się także być może o pewnych ukrytych 
intencjach. Dla mnie dość ciekawe były dzisiejsze 
słowa pana ministra Warchoła o tym, że ta ustawa 
prawdopodobnie będzie oznaczała zmiany w składzie 
Państwowej Komisji Wyborczej. Dlatego trudno się 
dziwić, że ustawa ta budzi szereg wątpliwości i szereg 
głosów sprzeciwu. I chciałbym podkreślić, że prze-
ciwko ustawie o Sądzie Najwyższym protestuje wiele 
organizacji i instytucji. Są to i krajowe, polskie orga-
nizacje pozarządowe, i samorządy zawodowe, i nie-
które związki zawodowe. Jest też stanowisko prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego, sekretarza 
generalnego Rady Europy. Dzisiaj się dowiedziałem, 
dosłownie przed chwilą, że nawet szef komitetu praw 
człowieka w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE 
też wyraził swoją negatywną opinię.

Dla mnie było niezwykle ciekawe – i być może nie 
zostało to dostrzeżone przez opinię publiczną – to, co 
się zdarzyło na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka Sejmu. Nie wiem, czy państwo 
senatorowie przypominają sobie, że wystąpił tam 
przez chwilę przedstawiciel OBWE, Biura Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, z któ-
rym Senat regularnie współpracuje. Bo przecież przy 
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(rzecznik A. Bodnar) obywatele bardzo często mają po drugiej stronie 
państwo w różnych jego wcieleniach, to cały czas 
myślę o tym, jakie te wszystkie zmiany będą miały 
przełożenie na sytuację tego obywatela. I tu nie mó-
wię tylko i wyłącznie o Sądzie Najwyższym, mówię 
też o wymianie prezesów sądów, przewodniczących 
wydziałów, stworzeniu różnych reguł, które dotyczą 
doboru sędziów, np. o tym, że jeżeli jest prezes sądu, 
to on ma duży wpływ na to, który sędzia będzie 
na dyżurze. To wszystko mogą być sytuacje, które 
prędzej czy później będą powodowały bardzo po-
ważne konsekwencje dla obywateli. Zastanówmy się 
choćby nad sprawami, które są przedmiotem debaty 
publicznej. Czy jeżeli mamy do czynienia z ofiarą 
przemocy ze strony policji, ofiarą tortur ze strony 
policji, to ta ofiara może liczyć na pełne, porządne, 
dogłębne wyjaśnienie sprawy, skontrolowanie ja-
kości i tego, jak sprawa została wyjaśniona przez 
prokuraturę? Czy ma pełne prawo do uzyskania 
zadośćuczynienia, jeżeli ta sprawa budzi wielkie 
zainteresowanie polityczne?

Tutaj dużo było mowy o tym, że wymiar sprawie-
dliwości jest tylko dla biednych… przepraszam, tylko 
dla bogatych, a różne zmiany będą przeprowadza-
ne, aby wzmocnić biednych. Szanowni Państwo, ja 
przedstawiłem niedawno raport dotyczący stosowania 
tortur na posterunkach Policji, mówiąc: rozwiążmy 
ten problem poprzez zapewnienie obecności adwo-
kata na posterunku Policji. Dlaczego? Ponieważ ten 
właśnie bogaty sobie poradzi, bo on wydzwoni za-
ufanego adwokata, a biedny sobie nie poradzi, jak nie 
będzie obowiązkowo adwokata na posterunku Policji. 
I właśnie niedawno dostałem odpowiedź od ministra 
sprawiedliwości, że nie widzi potrzeby zmian w tym 
zakresie. Czyli dalej te osoby biedne, te osoby wy-
kluczone, te osoby, które najczęściej padają ofiarą 
przemocy ze strony policji, porządnej ochrony nie 
będą miały. Ale oczywiście mówimy tutaj o kwestii 
sądu. Tak? Bo powstaje pytanie, czy jeżeli będziemy 
mieli sprawy, którymi będą się interesowali politycy, 
to w takich sytuacjach będą te osoby miały pełne 
prawo do sądu.

Dalej. Czy jeżeli mamy matkę dziewczyny zmar-
łej w areszcie ze względu na zaniedbania Służby 
Więziennej, to ona będzie mogła liczyć na pełną spra-
wiedliwość w rozpoznaniu sprawy, chociaż sprawa 
może być trudna wizerunkowo dla polityka odpo-
wiedzialnego za więziennictwo?

Czy ofiara przemocy domowej będzie mogła li-
czyć na pełne wsparcie ze strony sądów, na nagłą 
reakcję, na izolację sprawcy, jeżeli tym sprawcą może 
się okazać polityk?

Czy mieszkańcy małej wsi będą mogli uzyskać 
odszkodowanie za wybudowanie na ich gruntach li-
nii energetycznych z naruszeniem różnych procedur, 
jeśli nie będzie to w interesie spółki energetycznej? 

prokurator generalny, i wreszcie Anna Šabatová, 
rzecznik praw obywatelskich Republiki Czeskiej.

Chciałbym podkreślić, że tego typu głosy to nie 
są głosy sprzeciwu. Tu jest wyraźnie podkreślone: 
szanujemy suwerenność. Ale to są głosy troski o to, 
jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. Czy 
będziemy takim samym partnerem do współpracy? 
Czy nie trwonimy naszego dorobku? Czy będziemy 
państwem przewidywalnym, stabilnym, nastawionym 
na reformy, ale jednak oddanym idei, że nie można 
łamać prawa, że proces zmiany prawa podlega, powi-
nien podlegać jak najwyższym standardom? Bo jeżeli 
proces legislacyjny będzie naruszany, to będziemy 
właśnie naruszali prawa najsłabszych. Prawa wła-
śnie… Być może teraz, w tym Sądzie Najwyższym, 
są dziewczyny w ciąży, asystentki sędziów, które 
się martwią o to, czy one będą miały miejsce pracy. 
I zapewnienia pana ministra im nie pomogą, jeżeli 
nagle z jakichś powodów się okaże, że one nie są dalej 
pożądane w Sądzie Najwyższym. Ale samo to, że 
one są stawiane w takiej sytuacji, moim zdaniem nie 
powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym.

Ale te listy, te stanowiska, to jest także troska o to, 
czy jako państwo członkowskie Unii Europejskiej 
będziemy mogli być traktowani jako strona, której 
można ufać. 

Chciałbym podkreślić: cała współpraca naszego 
państwa w ramach Unii Europejskiej opiera się na 
zasadzie wzajemnego zaufania. Nie mamy uznawania 
wyroków, jeżeli nie mamy wzajemnego zaufania do 
siebie. Nie mamy współpracy sądowej w sprawach 
karnych, cywilnych, rodzinnych, jeżeli to zaufanie do 
nas samych nie istnieje. I to może chodzić o sprawy 
karne, kiedy my chcemy pozyskać, sprowadzić na 
terytorium Polski i osądzić sprawcę przestępstwa, 
który, korzystając ze swobody przepływu osób, za-
mieszkał sobie gdzieś na Majorce. To może chodzić 
o sprawy opiekuńcze, kiedy mamy do czynienia z ro-
dzicami, którzy się rozwiedli, jedno z nich mieszka 
we Francji, drugie mieszka w Polsce. I musi tutaj 
być współpraca, to nie może być tak, że my, kwe-
stionując zasadę niezależności sądów, jednocześnie 
doprowadzimy do tego, że będzie zakwestionowana 
ta zasada wzajemnego uznawania orzeczeń i współ-
pracy w sprawach.

Jako rzecznik praw obywatelskich stoję na stra-
ży praw i wolności obywatelskich. Muszę się mar-
twić i muszę alarmować, kiedy może dochodzić do 
zmian w prawie, które mogą być trudne dla obywa-
teli i które mogą powodować nierówność obywateli, 
a szczególnie w kontekście dostępu do procedur są-
dowych. I jak zastanawiam się nad moją praktyką, 
codzienną praktyką, nad licznymi sprawami, które 
trafiają do biura rzecznika, sprawami, w których 
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(rzecznik A. Bodnar) to jest problem od lat – ale dyskutujemy o ustawach, 
które mają, moim zdaniem, tylko i wyłącznie jeden 
cel, cel kadrowy. Ja głęboko marzę o tym, żebyśmy 
porządnie rozmawiali o wymiarze sprawiedliwości, 
żebyśmy nie krzyczeli na siebie, żebyśmy nie prze-
rzucali się różnymi krzykliwymi argumentami, ale 
żebyśmy rozmawiali w taki sposób, żeby okazywać 
przywiązanie do wartości konstytucyjnych, do tych 
wartości, które stanowią cześć naszych zdobyczy 
właśnie cywilizacyjnych i które są efektem właśnie 
gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy prawa czło-
wieka były w naszej ojczyźnie łamane. Te 3 ustawy, 
moim zdaniem, a przede wszystkim ustawa o Sądzie 
Najwyższym, mają charakter pozorny i ich cel to jest 
cel przede wszystkim kadrowy.

Chciałbym podkreślić i tutaj odnieść się do jed-
nej kwestii, o której mówił pan minister. To było też 
przedmiotem wystąpienia pana prezesa Zabłockiego. 
Mianowicie chciałbym się odnieść do kwestii, która 
stanowi jedno z uzasadnień ustawy. Czyli pan mi-
nister mówi: musimy ustawę uchwalić, bo przecież 
w tym Sądzie Najwyższym została przyjęta uchwała 
z 2007 r., która przekreśliła zasady odpowiedzialności 
funkcjonariuszy za zbrodnie komunistyczne zagro-
żone karą mniejszą niż 3 lata pozbawienia wolności. 
Szanowni Państwo – tu być może państwa zdziwię 
– ja się absolutnie zgadzam, że ta uchwała jest błęd-
na. Co więcej, jak pan minister Warchoł był jeszcze 
pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
– obecnie jest na urlopie bezpłatnym ze względu na 
pełnienie funkcji rządowej – długo na ten temat roz-
mawialiśmy. Co więcej, rozmawialiśmy na tyle sku-
tecznie, że ja w kwietniu 2016 r. złożyłem wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii. Bardzo 
kompleksowy wniosek, który właśnie wskazuje, dla-
czego tutaj należy poszukiwać innego rozwiązania. 
Wniosek, który prawdopodobnie doprowadziłby do 
przywrócenia w tym zakresie zasad odpowiedzialno-
ści. I czekam na to, aż Trybunał Konstytucyjny taki 
wniosek rozpozna i w ten sposób, można powiedzieć, 
wyeliminuje z obiegu tę uchwałę Sądu Najwyższego. 
Czyli jest rozwiązanie. Ale sprawa czeka w trybu-
nale, nie widzę, żeby był termin jej rozpoznania, 
a można byłoby tę sprawę  stosunkowo szybko zała-
twić. Dlatego ja nie mogę się zgodzić na to, że teraz 
1 przykład, który tak naprawdę… Jest pewna próba 
naprawienia sytuacji… A tutaj ten przykład jest wy-
korzystywany jako argument do uzasadnienia tak 
głębokiej reformy Sądu Najwyższego.

Chciałbym podkreślić i jeszcze raz na to zwrócić 
uwagę, że te zmiany, które są przedmiotem dyskusji, 
to są zmiany, które dokonują zmiany konstytucji bez 
formalnej zmiany konstytucji, czyli de facto zmie-
niamy ustrój, nie mając jednocześnie… w sytuacji, 
kiedy nie ma ku temu większości konstytucyjnej. 
Konstytucja obowiązuje. Konstytucja została przy-

A akurat główne spółki energetyczne w Polsce są 
spółkami państwowymi.

Czy wreszcie jeżeli mamy całą masę posiadaczy 
kredytów walutowych, to oni będą mogli liczyć na 
sprawiedliwość, na to, że w którymś momencie Sąd 
Najwyższy stwierdzi, że stosowane były masowo tzw. 
klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsu-
mentów, w sytuacji gdy połowa sektora bankowego 
należy obecnie do państwa i nie jest w interesie pań-
stwa to, żeby nagle zmniejszać zyskowność banków, 
które stale zasilają budżet państwa?

Czy nadawcy, którzy korzystają z koncesji ra-
diowych i telewizyjnych, będą mogli się skutecznie 
odwołać od kar nakładanych przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, jeśli byli krytyczni w stosunku 
do rządu?

Czy mieszkańcy gmin będą mogli podważać decy-
zję o wybudowaniu ferm kurzych, ferm bydła, jeżeli 
za decyzją stoi lokalny polityk, który ma w tym in-
teres, żeby akurat ta ferma powstała, i jest to polityk 
zbliżony do partii rządzącej?

I wreszcie, zadajmy sobie pytanie – dyskutujemy 
o pracownikach Sądu Najwyższego, więc wyobraź-
my sobie, że ta ustawa wejdzie w życie, a oni stracą 
miejsce pracy – to gdzie się odwołają? Do sądu pracy? 
Przecież tam w międzyczasie zmieni się prezes sądu 
i być może przewodniczący wydziału. Czy oni będą 
mogli liczyć na pełną sprawiedliwość, jeżeli ustawo-
dawca tak właśnie postanowił? Już teraz są, proszę 
państwa, przed sądami powszechnymi sprawy zwol-
nionych pracowników Trybunału Konstytucyjnego. 
Zwolnionych, można powiedzieć, w dość podobnym 
trybie.

Mówię o tych przykładach, aby pokazać, że refor-
ma wymiaru sprawiedliwości będzie miała wpływ na 
życie zwyczajnych ludzi. To nie jest tylko problem po-
lityków, elit, to nie jest problem sporu tego czy innego 
polityka lub zastanawianie się, jaki byłby wyrok za 
2 lata, jeżeli tutaj byłoby jakieś większe podporządko-
wanie polityczne. Oczywiście to też, ale my musimy 
pamiętać, że niezależne sądy są gwarantami praw 
i wolności zwyczajnych ludzi. I musimy to zawsze 
i z całą mocą podkreślać.

Ja zdaję sobie sprawę, że sądy wymagają reform. 
Pan minister Warchoł czy pan minister Ziobro dosko-
nale wiedzą, że ja jako rzecznik prowadzę regular-
ną korespondencję na wiele tematów. Biegli sądowi, 
postępowania w sprawach nieletnich, właśnie zakres 
stosowania mediacji, zakres spraw, którymi się sądy 
zajmują… Co więcej, mogę nawet powiedzieć, że 
ten dialog jest, że nawet jest pewna wola determi-
nacji, tylko żałuję, że my nie dyskutujemy dzisiaj 
o tej właśnie determinacji – chociażby o tym, jak 
uregulować postępowania w sprawach nieletnich, bo 
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(rzecznik A. Bodnar) Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek, proszę o zarządzenie przerwy do 
czasu powrotu ministra Warchoła albo do przybycia 
kogoś z ministrów sprawiedliwości. To jest lekcewa-
żenie Wysokiej Izby, tym bardziej że procedujemy 
nad tak ważną ustawą. Myślę, że także pan minister 
Warchoł skorzystałby na pewno z tej wiedzy, z tego, 
co tu usłyszeliśmy.

Wicemarszałek Maria Koc:

To jest wniosek formalny, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, wniosek for-

malny.)
(Głos z sali: Pani Marszałek…)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Gawęda.)
Pan senator Gawęda był pierwszy.

Senator Adam Gawęda:

Ja zgłaszam wniosek przeciwny, z uwagi na to, że 
przed momentem wysłuchaliśmy informacji i stano-
wiska rzecznika…

(Głos z sali: Dlaczego?)
…i pytania, jak sądzę, będą tak do rzecznika, jak 

i do sędziego. W związku z tym nie widzę potrzeby…
(Senator Piotr Zientarski: Niech siedzi i się uczy.)
Ja myślę, że pan minister również ma prawo do 

paru minut przerwy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Proszę państwa, to…
(Senator Piotr Zientarski: A my nie mamy i tu 

siedzimy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma go od ponad 

godziny.)
(Senator Jan Dobrzyński: Pani…)
Panie Senatorze, pan w jakim trybie?
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, obieca-

ła mi pani, że będę mógł zadać pytanie panu rzecz-
nikowi.)

A, to będzie pan mógł.
(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze, dobrze. 

Dziękuję.)
Tak, Panie Senatorze, ja o tym pamiętam.
(Senator Jan Dobrzyński: To pięknie. Dziękuję.)
Szanowni Państwo, dobrze, to 2 minuty… I bę-

dziemy głosować.
(Senator Barbara Zdrojewska: A dlaczego 2 mi-

nuty?)
A może zaraz przyjdzie pan minister… Poszukamy 

pana ministra. Bardzo proszę, żeby…

jęta w referendum, została przyjęta przez cały naród 
w referendum i zgodnie z odpowiednimi trybami. 
Konstytucja jest najważniejszym dokumentem, na 
podstawie którego opiera się funkcjonowanie naszego 
państwa. Ja przysięgałem na konstytucję i nie mogę 
pozwolić na to i nie będę się godził na to, aby w taki 
sposób dokonywać zmian ustawowych, żeby de facto 
wypaczać treść konstytucji. Uważam, że to jest mój 
obowiązek jako rzecznika praw obywatelskich, żeby 
tutaj być i to mówić.

Na sam koniec chciałbym się podzielić moją 
osobistą refleksją. Ja zacząłem służbę publiczną, 
jeśli chodzi o zajmowanie się prawami człowieka, 
w 2004 r. W 2004 r. jako młody prawnik zaczą-
łem pracę w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Zacząłem zajmować się różnymi trudnymi spra-
wami. Zacząłem pomagać ludziom, zacząłem ich 
słuchać, starałem się być maksymalnie apolityczny 
i bezstronny w moich działaniach. Zajmowałem się 
prawami człowieka od samego początku i w pew-
nym sensie wychowywałem się w duchu tego 
wszystkiego, co chcieli przekazać mi starsi kole-
dzy, osoby, które albo były działaczami Komitetu 
Helsińskiego… Było wiele zacnych osób, które za-
kładały Komitet Helsiński, które obserwowały pro-
cesy polityczne, raportowały o naruszeniach praw 
człowieka, chociażby w czasie stanu wojennego, 
wydawały podziemne czasopisma, ukrywały tzw. 
bibułę… Wsłuchiwałem się w opowieści – to zresztą 
jest kanonem kształcenia prawniczego w Polsce – 
o adwokatach, którzy byli niezłomni w czasie stanu 
wojennego, którzy pokazywali, na czym polega pra-
wo do obrony i dlaczego każda osoba zasługuje na 
prawo do obrony. Wzrastałem w tych ideałach i mam 
wrażenie, że takich osób jak ja jest całkiem sporo. 
To są osoby, które wychowały się na tym właśnie 
duchu lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, które 
uwierzyły w te ideały, uwierzyły w ideały państwa 
demokratycznego, państwa szanującego godność 
jednostki, państwa praworządnego, państwa opie-
rającego się na zasadzie trójpodziału władzy. Ja 
wierzę, że takie osoby – a sporo spośród nich to 
ci, którzy są za oknem i którzy protestują – o tych 
ideałach tak łatwo nie zapomną. Dziękuję.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wsta-
ją) (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dzię-

kuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek, 

chciałbym zgłosić wniosek formalny.)
Tak, proszę.
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(wicemarszałek M. Koc) ści swoich praw. Ja bym chciał, żeby pan ten wątek, 
wątek zapisu konstytucji mówiącego o tym, że każdy 
ma prawo do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, rozwinął. 
Chciałbym, aby pan ten wątek rozwinął na przykła-
dzie 2 konkretnych spraw. Pierwsza to wypadek sa-
mochodowy pani premier, a druga sprawa to sprawa 
pana Igora Stachowiaka, który został brutalnie w isto-
cie zamordowany na posterunku Policji. Proszę o to 
dlatego, że ten wymiar edukacyjny ma niezwykłe 
znaczenie. Wprawdzie świadomość społeczna rośnie, 
co widać i słychać…

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

…na ulicach polskich miast, gdzie demonstrują 
tysiące Polaków, ale wydaje mi się, że taki przykład 
rozłożony na konkrety byłby bardzo dobrym elemen-
tem edukacji obywatelskiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Dobrzyński, proszę bardzo.
Przypominam, 1 minuta na zadawanie pytań.

Senator Jan Dobrzyński:

Będę się starał, Pani Marszałek. Dziękuję.
Proszę pana, na trzydziestym posiedzeniu ple-

narnym Senatu zadałem panu pytanie, na które pan 
nie potrafił odpowiedzieć. O ile dobrze pamiętam, to 
myśmy się umówili, że pan odpowie na piśmie. Do 
dzisiaj pan tego nie zrobił. Dotyczyło to Trybunału 
Konstytucyjnego i prezesa Rzeplińskiego.

I drugie pytanie. Pan tu się martwi o wiele osób, 
o których pan mówi… No i dobrze, z tego trzeba się 
cieszyć. Ja mam takie pytanie. Jakie pan ma zamiar 
podjąć działania w stosunku do posłów, którzy skan-
dalicznie się zachowywali wobec prezydium komisji 
sprawiedliwości? Tam dochodziło do rozwiązań siło-
wych. Jakie kroki ma pan zamiar podjąć w stosunku 
do senatorów, którzy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, roz-
mawiamy o Sądzie Najwyższym.)

Pani Marszałek, już kończę. …Wczoraj byli obec-
ni na posiedzeniu podobnej komisji… Proszę tylko 
odpowiedzieć „tak” lub „nie”.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek. Ja mam pytanie do sędziego przewod-

(Senator Jan Dobrzyński: Pan minister jest na 
konferencji.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, żeby poszukać pana ministra.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, jest już 16.45. Głosujemy nad 

wnioskiem pana senatora o przerwę…
O, pan minister już jest.
(Głos z sali: No to procedujemy.)
Czyli pan wycofuje swój wniosek, Panie Senatorze?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ależ oczywiście.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Klich: Można, Pani Marszałek?)
Tak, słucham?

Senator Bogdan Klich:
Ja chciałbym jeszcze prosić o uwzględnienie głosu 

pana sędziego Zawistowskiego, czyli przewodniczą-
cego Krajowej Rady Sądownictwa. Zapominałem 
wymienić go jako naszego gościa, proponując 2 wcze-
śniejsze wysłuchania. Tak że bardzo proszę o to, aby 
pan sędzia Zawistowski również mógł zabrać głos.

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, tak jak obiecałam, teraz będą 

pytania do pana prezesa i do pana rzecznika, pana 
Adama Bodnara.

Tak że bardzo proszę. Nie ma pana senatora 
Rulewskiego, jest pan senator Rybicki… Potem pan 
senator Dobrzyński, a potem marszałek Borusewicz.

Bardzo proszę…
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję, Pani 

Marszałek…)
Przypominam, że możecie państwo zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
rzecznika praw obywatelskich oraz do pana prezesa 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Będę pilnowała czasu.
Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Mam pytanie do rzecznika praw obywatelskich, 

pana Bodnara.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Rzeczniku, za-

praszam tutaj na mównicę. Zapraszam pana, bo będą 
pytania do pana.)

Panie Ministrze, jestem pełen uznania dla wy-
stąpienia pana rzecznika przed Wysokim Senatem, 
szczególnie tej części dotyczącej sytuacji zwykłego 
obywatela, który w konfrontacji z wymiarem spra-
wiedliwości często jest zagubiony, nie ma świadomo-
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(wicemarszałek M. Koc) leźć szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, które interpretują, na czym to prawo do 
sądu polega, na czym polega przewlekłość postępo-
wania, kiedy możemy stwierdzić, że postępowanie 
jest przewlekłe bądź nie, kiedy możemy stwierdzić, 
że sąd nie jest bezstronny. Taki przykład ciekawych 
orzeczeń to orzeczenia dotyczące asesorów sądo-
wych, którzy nie byli, można powiedzieć, sędziami 
w pełnym rozumieniu tego słowa i z tych powodów 
było to podważane.

W kontekście tych 2 spraw, które oczywiście bu-
dzą publiczne zainteresowanie, ja chciałbym powie-
dzieć, że to są takie sprawy, które trochę symbolizują 
to, że każdy obywatel może w którymś momencie 
wejść w sytuację kolizji z państwem, kolizji z insty-
tucjami państwowymi. I to może być ten kierowca 
seicento, który może przypadkowo znaleźć się gdzieś 
na drodze, a później pojawiają się wątpliwości, kto był 
winny, politycy zaś mogą mieć określony interes, żeby 
sprawę rozstrzygnąć w określony sposób. I właśnie po 
to mamy te wszystkie gwarancje proceduralne, żeby 
ta osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji, miała 
gwarancję tego, że nie zostanie bezpodstawnie za-
trzymana, że sąd to rozpozna, że będzie miała prawo 
do adwokata, że będzie miała prawo dostępu do akt 
sprawy, że będzie traktowana na równi z prokurato-
rem, że politycy nie wyrażą wcześniej, naruszając 
zasadę domniemania niewinności, swojego poglądu 
na temat sprawy, ale także że nie wyrażą oczekiwań, 
czego oni by się spodziewali i co ten sąd ma zrobić. 
I jeżelibyśmy sobie wyobrazili sytuację, że jednak 
następuje skoncentrowanie w jednym ręku różnych 
uprawnień i także wpływu na sądownictwo, to zo-
baczymy, że niestety pojawia się duża obawa co do 
tego, czy właśnie tego typu sformułowania wyraża-
ne przez polityków nie wpływają później na swoiste 
takie zarażenie całego postępowania sądowego, czy 
nie dojdzie do sytuacji obsadzania sądu w taki spo-
sób, żeby sąd był, można powiedzieć, odpowiednio 
nastawiony do sprawy. Bo przecież wszyscy dobrze 
wiemy, że sędziowie są tylko ludźmi i politycy mogą 
doskonale wiedzieć, którzy sędziowie będą bardziej 
przyjaźnie nastawieni do polityków, a którzy będą 
faktycznie tymi prawdziwie niezwisłymi sędziami 
noszącymi tę niezawisłość w sercu.

Tak samo, jeśli chodzi o sprawę śmierci, tragiczną 
sprawę śmierci na posterunku Policji. No, mieliśmy 
już tutaj do czynienia z taką sytuacją, że niektórzy 
politycy wręcz publicznie wyrazili opinię, jakie były 
okoliczności tej śmierci, kto jest winny. No to jak 
w takiej sytuacji, skoro ten sam polityk będzie póź-
niej nadzorował to, jak funkcjonują sądy, ten sąd się 
odnajdzie? Czy sąd np. faktycznie będzie w stanie 
w pełni rozstrzygnąć różne wątpliwości, jeżeli dojdzie 
do umorzenia postępowania albo np. wina sprawców 
zostanie zakwalifikowana nie w kontekście śmierci, 

niczącego Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza 
Zawistowskiego. Panie Przewodniczący…)

Przepraszam, Panie Marszałku, pan ma pytanie 
do pana rzecznika?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. Do prze-
wodniczącego.)

(Głos z sali: Teraz do rzecznika…)
Bo teraz są pytania do rzecznika.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. To nie, 

nie mam na razie.)
Kto ma jeszcze pytanie do pana rzecznika?
Pan senator Czarnobaj, proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, Panie Rzeczniku, dziękuję za te 

świetne przykłady dotyczące obywatela. Takie pyta-
nia są nam zadawane najczęściej: a co ja, jak ja nie 
będę miał nic wspólnego z sądem… Tego rodzaju 
stwierdzenia padają. Ja to w wystąpieniu jeszcze za-
znaczę.

Czy mógłby pan, Panie Rzeczniku – to samo pyta-
nie postaram się zadać panu prezesowi – powiedzieć, 
czy widzi pan jako rzecznik zagrożenie dla polskich 
obywateli, jeżeli kraje Unii Europejskiej uznają, że 
polskie sądy nie zaliczają się do kategorii niezależ-
nych, a sędziowie nie są niezawiśli? Czy są z pana 
punktu widzenia zagrożenia dla polskich obywateli, 
którzy mają różnego rodzaju interesy, czy to rodzinne, 
czy spadkowe, czy biznesowe, w kontaktach z kraja-
mi Unii Europejskiej, i jakie to mogą być zagrożenia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Rzeczniku, o odpowiedź na pytania.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Rybickiego, 

to chciałbym wskazać, że art. 45 konstytucji ustana-
wia tę gwarancję prawa do sądu. Tu nie chodzi tyko 
i wyłącznie o to, że obywatel może się zwrócić do 
sądu, ale i o to, że ten sąd ma się charakteryzować 
określoną, można powiedzieć, jakością, muszą być 
określone gwarancje tego, jak on działa, tego, że jest 
on przede wszystkim sądem, a w pojęciu sądu mieści 
się to, że jest on niezależny, zaś sędziowie, którzy 
orzekają, są niezawiśli. Co do niezawisłości mieliśmy 
wystąpienie pana sędziego Zabłockiego, pana prezesa 
Zabłockiego, więc nie chciałbym powtarzać tych tez.

Art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka 
powtarza te gwarancje. Co więcej, możemy zna-
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(rzecznik A. Bodnar) Był pewien czas, kiedy prawnicy z Wielkiej Brytanii 
i Irlandii podważali przekazywanie obywateli pol-
skich do Polski celem wykonania kary bądź wyko-
nania właśnie europejskiego nakazu aresztowania, 
bo mieli obawy dotyczące warunków, jakie mamy. 
Czyli skoro warunki w aresztach naruszają zakaz 
nieludzkiego i poniżającego traktowania, to nie moż-
na przekazać więźnia. Te standardy oczywiście się 
polepszyły i teraz wydaje się, że nie jest to wielki 
problem. Ale jeżeli znacząco pogorszą się standardy 
dotyczące niezależnych sądów, to niestety może to po-
wodować konsekwencje. To będzie też konsekwencja 
dla biznesu. To będzie też konsekwencja dla przedsię-
biorców, którzy będą chcieli egzekwować kontrakty. 
W różnych sytuacjach, np. zamówień publicznych… 
Bo instytucje publiczne, które zamawiają różne rze-
czy, a później np. nie wywiązują się ze swoich zobo-
wiązań i podlega to rozpoznaniu sądów… No, to też 
jest sytuacja, w której moglibyśmy się spodziewać 
rzetelnych procedur.

Tak że każde tego typu naruszenie standardów 
niezależności sądów jest poważnym zagrożeniem 
dla współpracy. Co więcej, w opinii, którą przedsta-
wiłem marszałkowi Senatu oraz przewodniczącemu 
komisji, panu senatorowi Mamątowowi, wczoraj, 
jest cały fragment dotyczący właśnie tych kwestii 
i wzajemnego uznawania na poziomie europejskim. 
Powstaje w ogóle pytanie: czy w tej sytuacji np. wy-
roki Sądu Najwyższego będą uznawane za wyroki 
sądu w rozumieniu prawa europejskiego, czyli Karty 
Praw Podstawowych?

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Dobrzyńskiego, 
to ja bym zaproponował… Ponieważ w przyszłym ty-
godniu, Panie Senatorze, jest akurat na posiedzeniu 
komisji senackiej moje sprawozdanie roczne, to ja 
bym do tego czasu się przygotował, jeśli chodzi o od-
powiedź na pierwsze pytanie, bo szczerze mówiąc, 
zastanawia mnie – bo bardzo dbałem o to, żeby na 
wszystkie pytania zadane na forum odpowiedzieć – 
z jakich powodów to się mogło stać, że tej odpowiedzi 
panu senatorowi nie udzieliłem.

Jeśli zaś chodzi o spotkanie Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, to pytanie jest 
takie, bym powiedział, czy to jest kompetencja rzecz-
nika, czy to jest raczej kompetencja marszałka Sejmu, 
żeby tego typu sytuacje sporów między…

(Senator Jan Dobrzyński: Czyli tutaj nie będzie 
pan mówić…)

Nie, nie wykluczam…
(Senator Jan Dobrzyński: …bo to nie jest pana 

rola…)
Absolutnie, Panie Senatorze, nie wykluczam…
(Senator Jan Dobrzyński: Czyli tego pan nie obej-

rzy?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Oglądałem.

ale w kontekście tylko i wyłącznie stosowania tortur? 
To są strasznie poważne sprawy, bo one mają przeło-
żenie na poczucie sprawiedliwości.

I dlaczego to jest też ważne? Dlatego, że jeżeli 
sprawa nie zostałaby należycie rozpoznana, jeżeli 
sądy nie sprawowałyby tego należytego nadzoru 
nad tym, jak prokuratura taką sprawą się zajmuje, to 
później czeka Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Trybunał w Strasburgu może stwierdzić, że do na-
ruszenia prawa do życia doszło także z powodów 
tzw. proceduralnych, z takich powodów, że sprawa 
najzwyczajniej w świecie nie została należycie wyja-
śniona, a może się okazać, że bez niezależnych sądów 
sprawy często nie będą należycie wyjaśniane.

W tym kontekście chciałbym jeszcze odpowie-
dzieć na pytanie pana senatora Czarnobaja, jeżeli 
chodzi o zagrożenie dla polskich obywateli. Ja bym 
na to spojrzał szerzej. Nie tylko jako na zagrożenie 
dla polskich obywateli w kontekście współpracy 
w sprawach, przykładowo, rodzinnych, czyli w jakim 
stopniu osoba, która ma np. spór majątkowy czy spór 
o dziecko, będzie mogła się powoływać na wyrok 
sądu krajowego… A sąd w Irlandii powie: sorry, ale 
my uważamy, że wyrok być może był nie taki, jak 
trzeba, bo np. politycy się wypowiadali za często na 
temat tej sprawy. Mówili, że polskie dziecko powinno 
zostać w Polsce. A skoro wiemy, co się w sądownic-
twie dzieje, to mamy wątpliwości odnośnie do takiego 
wyroku. Czy ta współpraca nie zostanie zakłócona?

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie chodzi 
tylko i wyłącznie o interes naszych obywateli, ale 
też o interes państwa polskiego. Wyobraźmy sobie, 
że mamy osobę, która jest podejrzewana o poważne 
przestępstwo, i ta osoba – tak jak mówiłem – ucieka 
z Polski, przedostaje się na Maltę, na Cypr, do Włoch. 
Nasi prokuratorzy ruszają, żądają wydania tej osoby 
na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, 
a sąd na Malcie mówi: nie wydamy tego obywatela, 
ponieważ jest u was takie napięcie polityczne wokół 
tej sprawy, że nie mamy gwarancji, że wy go spra-
wiedliwie osądzicie. I sądy będą mogły to zrobić.

Czyli podstawowy instrument współpracy w spra-
wach karnych, jakim jest europejski nakaz areszto-
wania, w momencie podważenia niezależności sądów 
także może być podważany. Bo cała idea opiera się na 
wzajemnym uznawaniu oraz wzajemnym zaufaniu. 
Współpracujemy ze sobą, tworzymy wspólną prze-
strzeń bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ponieważ 
uznajemy, że wszyscy mamy mniej więcej podobne 
standardy.

To jest trochę na takiej zasadzie, jak w kwestii 
przekazywania – może znowu wrócę do przykładu 
europejskiego nakazu aresztowania – osób i podwa-
żania tego ze względu na standardy w więzieniach. 
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(rzecznik A. Bodnar) dziów na Węgrzech. Stąd te przepisy o dyskryminacji 
ze względu na wiek zostały wykorzystane. Moim 
zdaniem to nie jest najzgrabniejsze podejście w tej 
sytuacji, ale faktycznie w tym orzeczeniu to nagłe 
obniżenie wieku emerytalnego tak zostało uznane.

Ale ja bym chciał wskazać na coś, co budzi moją 
szczególną wątpliwość. Ubolewam, że nie stało się 
to przedmiotem oficjalnej opinii, ale wszyscy wiemy, 
w jakim tempie odbywają się te prace parlamentar-
ne. Tak że ten aspekt nie został jakoś szczegółowo 
przeanalizowany. Pragnę zwrócić uwagę, że te prze-
pisy określają wiek emerytalny, a jednocześnie dają 
szereg furtek, jak od tego odejść. I tak, jeżeli mini-
ster sprawiedliwości się zgodzi, to do 70, a jeżeli się 
zgodzi jeszcze raz, to nawet po 70… Co to oznacza? 
To oznacza, że sędzia wchodzi w relację z organem 
władzy wykonawczej, że sędzia, który chciałby dalej 
pełnić swoją służbę, staje się w dużej mierze uzależ-
niony od ministra sprawiedliwości. Moim zdaniem 
z punktu widzenia standardów to nie jest odpowiednie 
podejście.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

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

Grodzki.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałem to pytanie zadać panu ministrowi, ale 

w brutalny sposób przerwano… zabrano nam, se-
natorom Platformy Obywatelskiej, taką możliwość. 
W związku z tym proszę pana ministra o komentarz. 
Prezes Sądu Najwyższego Czech wyraził się w ten 
sposób, że przyjęcie tej ustawy o Sądzie Najwyższym 
będzie pretekstem do tego, aby poważnie się zasta-
nowić nad tym, czy nie zawiesić współpracy w ra-
mach…

(Głos z sali: W Grupie Wyszehradzkiej.)
…Grupy Wyszehradzkiej. Niech pan skomentuje 

tę wypowiedź, Panie Ministrze. Czy rzeczywiście 
grozi nam osłabienie nie tylko naszej pozycji w ukła-
dzie ogólnym Unii Europejskiej, ale także nawet 
w trójkącie… w tym V4? Dziękuję.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Czy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam, Panie Rzeczniku…
Kolejne pytanie zadaje pan senator Grodzki. 

Później pan senator Gawęda.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, Panie 
Senatorze.)

Ale na razie, o ile wiem, nie dostałem jeszcze żad-
nej skargi w tym przedmiocie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę nie wchodzić w polemikę z panem ministrem.)

(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, Panie Ministrze, mam pytanie, 

czy w przepisach, które pozwalają… właściwie to 
zmuszają sędziów po przekroczeniu określonego wie-
ku do odejścia z Sądu Najwyższego, nie dopatruje się 
pan naruszenia przepisów antydyskryminacyjnych, 
które mówią przecież, że nikt nie może być ze wzglę-
du na wiek zmuszany, a my tą ustawą zmuszamy, 
do przejścia na emeryturę. Przecież emerytura jest 
prawem. Są też międzynarodowe precedensy, podob-
nie było w przypadku Węgier. Tam rzecz otarła się 
o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak 
pan minister ocenia tę kwestię?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Ja uważam, że ustawodawca ma pewną granicę, 

jeśli chodzi o określanie wieku emerytalnego w ta-
kich sytuacjach. Tutaj, w tym przypadku określenie 
tego wieku na poziomie 65 lat jest czymś, co wydaje 
mi się dopuszczalne w świetle standardów konstytu-
cyjnych. Oczywiście powstaje pytanie, czy określenie 
albo taka nagła zmiana wieku emerytalnego nie po-
woduje sytuacji, w której chce się osiągnąć inny cel 
niż zakładany. Prawda? Czyli wprowadza się nagle 
nowy wymóg po to, żeby osiągnąć cel polegający na 
tym, że niektórzy sędziowie muszą przejść w stan 
spoczynku. Uważam, że standardem konstytucyjnym 
w takiej sytuacji powinno być to, żeby takie przepisy 
nie działały nagle, zostawiały pewien, można powie-
dzieć, rozbieg, tak żeby móc się dostosować do tej 
nowej sytuacji.

Czytając ustawę, dostrzegam problem… A, 
jeszcze jedna rzecz. Ta sprawa Komisja przeciwko 
Węgrom była sprawą dyskryminacji ze względu na 
wiek dlatego, że Komisja Europejska prawdopodobnie 
nie wiedziała, jak inaczej uchwycić ten problem, jak 
inaczej uchwycić problem masowego zwalniania sę-
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takie głosy się słyszy w tej trudnej sytuacji, w jakiej 
znajdujemy się obecnie.

Przez ostatnie 25 lat byłem związany bardzo moc-
no z gospodarką, Panie Rzeczniku, i bardzo mnie 
martwi i interesuje, jak będą rozstrzygane spory 
gospodarcze międzynarodowe – a jest ich niema-
ło. Chodzi szczególnie o te, których dotyczą prze-
pisy unijne. Przypominam, Panie Rzeczniku, sobie 
i nam wszystkim tutaj, że my ciągle jesteśmy w Unii. 
A skoro tak, to jak będziemy sądzeni w świetle no-
wego prawa np. w sprawach celnych, podatkowych, 
ochrony środowiska, w sprawach przetargowych? 
Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mogą składać 
skargi do Komisji Europejskiej i Unia może uznać, 
że rozstrzygnięcia polskich sądów nie dają gwarancji 
niezależności i sprawiedliwości. To może się skoń-
czyć nałożeniem kar pieniężnych za niewykonywanie 
przez Polskę unijnego prawa, nie mówiąc już oczy-
wiście – w takiej sytuacji, gdyby doszło do takich 
sporów – o międzynarodowym wstydzie.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Czy 
można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, proszę bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym się ustosunkować do tych pytań.
Jeśli chodzi o współpracę w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej, to powiem szczerze, że nie jestem 
idealnym ekspertem, żeby odpowiedzieć, czy my 
mamy jakieś szczególne zasady współpracy, jeśli cho-
dzi o sądy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, poza, po-
wiedziałbym, wzajemnym wspieraniem się, wymianą 
doświadczeń, rozmowami, czyli, powiedziałbym, po 
prostu taką współpracą dyplomatyczno-szkoleniową 
na poziomie sądów. Wydaje mi się, że mamy tylko 
to. Być może pan prezes Zabłocki ma tutaj większe 
doświadczenie. Przykładowo ja mam współpracę 
jako rzecznik praw obywatelskich z ombudsmanami 
państw Grupy Wyszehradzkiej; nawet w tym roku 
będzie spotkanie w Brnie, na które się wybieram. To 
służy raczej zastanowieniu się, jak podchodzić do 
różnych problemów i jak je rozwiązywać. Tak że być 
może to zawieszenie współpracy to jest po prostu taki 
sygnał: nie godzimy się na współpracę z partnerem, 
którego nie traktujemy tak samo poważnie, jak za-
wsze traktowaliśmy. I być może ten list pełen troski, 
który dzisiaj odczytałem, jest właśnie też elementem 
wskazywania tego swoistego niepokoju.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Grodzkiego dotyczące doświadczeń, powiem, że bar-

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, ja jestem prostym chirurgiem, 

ale życie mnie nauczyło, że im bardziej niedbale 
przygotowana jest operacja, i to skomplikowana, tym 
większymi zwykle grozi konsekwencjami i odległy-
mi skutkami ubocznymi. Obawiam się, że ta haniebna 
demolka Sądu Najwyższego skończy się degrengoladą 
całego systemu sprawiedliwości w Polsce. Dlatego 
mam pytanie. 

Czy spotkał się pan w swojej karierze zawodowej 
z tak drastycznym demontażem wymiaru sprawiedli-
wości w innych krajach, i to w oparciu o czasami szo-
kujące, ale jednak kazuistyczne przypadki, o których 
tu wielokrotnie mówiono? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gawęda. Później pan senator 

Komarnicki.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówił pan o zagrożeniu dla nie-

zawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i o na-
ruszeniu zasad demokracji. Dokładnie 18 lipca tego 
roku na pana oficjalnej witrynie internetowej została 
zamieszczona informacja o 20 kasacjach rzecznika 
praw obywatelskich i przykłady problemów wymia-
ru sprawiedliwości realnie dotykających obywateli, 
które trzeba naprawić. We wstępie pisze pan, że pra-
wo do rzetelnego procesu i prawo do obrony mają 
szczególne znaczenie w hierarchii wolności i praw 
osobistych; potwierdza to orzecznictwo polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. 

Panie Rzeczniku, jak to się ma do dzisiejszego 
pana wystąpienia odnośnie do tak dobrze funkcjonu-
jącego wymiaru sprawiedliwości i tak dobrze funk-
cjonującego systemu polskiego sądownictwa? I jak to 
się ma… Czy nie dostrzega pan czegoś najważniej-
szego w tej sytuacji – zagrożeń dla przeciętnego pol-
skiego obywatela? I czy przedstawił pan jakiekolwiek 
propozycje zmian w tym systemie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym gorąco i serdecznie podziękować panu 

za wystąpienie, Panie Rzeczniku. Chce się żyć, kiedy 
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(rzecznik A. Bodnar) Chciałbym jeszcze wskazać, że jest to też temat, 
który jest przedmiotem dużej refleksji w środowi-
sku naukowym. Akurat na początku września odbę-
dzie się wielka konferencja naukowa organizowana 
w Heidelbergu z Instytutem Maxa Plancka. Tak na-
prawdę będzie to konferencja na najwyższym moż-
liwym poziomie naukowym. Będą tam dwa panele 
poświęcone wspomnianemu właśnie tematowi, a więc 
temu, jakie to wszystko ma konsekwencje dla przed-
siębiorców i dla wolności działalności gospodarczej.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, że pan zwrócił 
uwagę na tę publikację o kasacjach. Ta publikacja 
miała dwa cele, które chciałbym przedstawić. Ona 
się znajduje na stronie internetowej urzędu rzecznika. 
Przede wszystkim chciałem w ten sposób pokazać, że 
Sąd Najwyższy pełni dla obywateli bardzo konkretną, 
usługową funkcję w różnych zwyczajnych sprawach. 
Sprawy, które są opisane w tej publikacji, są przeróż-
ne. One dotyczą różnych sytuacji z mandatami drogo-
wymi, z podwójnym karaniem za jakieś przestępstwa 
i wykroczenia, z odpowiedzialnością karną. To są 
takie kwestie, w których Sąd Najwyższy pokazywał, 
że jego rolą jest, można powiedzieć, prostowanie tej 
rzeczywistości prawnej i rozpoznawanie kasacji nie 
tylko w tych największych sprawach, ale i tych drob-
nych kasacji, a przez to pomaganie ludziom. To, co my 
chcieliśmy w tej publikacji pokazać, to to, że można 
o wyrokach sądów mówić inaczej, że niekoniecznie 
muszą to być zawsze długie prawnicze elaboraty, ale 
że można skrótowo przedstawić, na czym polegają 
różnego rodzaju problemy i w pewnym sensie przy-
bliżyć działalność tego sądu. Ja uważam, że to jest 
jeden z większych problemów naszego wymiaru spra-
wiedliwości, niezależnie od kwestii szybkości postę-
powania, ale to jest problem komunikacyjny, taki, że 
sądy z obywatelami komunikują się, powiedziałbym, 
w sposób trochę pozostawiający do życzenia i tu jest 
sporo do naprawienia.

I tak jak podkreślałem, ja jestem krytyczny w sto-
sunku do wymiaru sprawiedliwości. Gdybym nie 
był, tobym nie przystępował do licznych postępo-
wań, nie składałbym tych kasacji, nie podejmował-
bym chociażby działań bardzo kompleksowych, żeby 
wyeliminować takie sprawy, że ktoś właśnie za ten 
przysłowiowy wafelek trafia do więzienia. Przecież 
mój zastępca, Krzysztof Olkowicz, to jest ten słynny 
więziennik, który zapłacił karę grzywny za tego pana, 
który za wafelek trafił do więzienia, i robił mnóstwo 
w tych sprawach. Jednak to jest trudna, mozolna pra-
ca. I cieszę się, że pan minister Warchoł tu jest, bo 
pan minister dobrze wie, ile on ode mnie pism dostaje 
non stop, co chwilę jest jakieś wystąpienie generalne, 
w którym my wskazujemy to, co należy naprawić. Ja 
nie chciałbym wchodzić w tym momencie w szczegó-
ły, ale uważam, że jest dużo do zrobienia, jednak to 
nie powinny być zmiany, które przekreślają dorobek 

dzo się cieszę, że pan marszałek Bielan jest tu obecny, 
bo mówiłem już wcześniej o tym, że bardzo mi bra-
kuje w tej debacie opinii Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. To jest właśnie ta organi-
zacja, która w momencie, kiedy przeprowadzane 
są poważne zmiany ustrojowe, te zmiany opiniuje, 
a także mówi, co nie działa i jak to powinno być 
naprawione. Co więcej, jak jakieś państwo napra-
wia swój system demokratyczny, wychodzi z okresu 
problemów, to właśnie ta organizacja doradza, jak to 
zrobić. Gdybyśmy się przyjrzeli temu, co się dzie-
je na Ukrainie, zobaczylibyśmy, że Ukraina tworzy 
teraz swoją krajową radę sądownictwa, nowy ustrój 
sądów powszechnych, nową obsadę sądów najwyż-
szych itd., itd., bo jest tam, powiedziałbym, wielka 
wola zmian. Ja uważam… Może ujmę to w ten spo-
sób: nie jest dopuszczalne, aby tak poważne ustawy 
przyjmować w kilka dni. Nie mam na tyle, że tak 
powiem, doświadczenia międzynarodowego, żeby 
wskazać jakieś inne przykłady. Co więcej, wydaje 
mi się, że przytaczanie innych przykładów może być 
niekoniecznie pożądane w kontekście dyskusji o na-
szym własnym kraju.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Komarnickiego dotyczące praw przedsiębiorców, 
to jest to przedmiot wielkiej troski. Niedawno 
w Warszawie odbyła się konferencja, która nie 
odnosiła się do ustawy o Sądzie Najwyższym, 
bo jej jeszcze nawet nie było. Dyskutowaliśmy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz prawie 
o ustroju sądów powszechnych, a także o Trybunale 
Konstytucyjnym. To była wielka konferencja mię-
dzynarodowa z udziałem Cherie Blair, czyli żony 
byłego premiera Wielkiej Brytanii. Wskazana zo-
stała tam teza, że to jest zagrożenie dla inwestycji 
zagranicznych. Jeżeli nie będziemy mieli państwa, 
które opiera się na tym, co w terminologii angiel-
skiej określa się jako rule of law, czyli na rządach 
prawa, to niestety prędzej czy później będzie to po-
wodowało zagrożenia dla przedsiębiorców z punktu 
widzenia wyroków, które będą wydawane, egzeku-
cji tych wyroków i ich przewidywalności. A musi-
my jeszcze pamiętać o tym, że obserwujemy jako 
pewien trend w Polsce to, że nasze państwo wcho-
dzi coraz bardziej w sferę gospodarki. To już nie 
jest taka sytuacja, że państwo jest gdzieś z boku, 
gdzieś z tyłu. Mówiłem o sektorze bankowym, ale 
mamy też wielkie spółki energetyczne, które mają 
przewagę w starciu z przedsiębiorcami, którzy nie 
mają takiego zaplecza politycznego. Niekoniecznie 
będą oni, tak jak do tej pory, korzystali z zasady 
równości wobec prawa i możliwości dochodzenia 
sprawiedliwości przed sądami na takich samych za-
sadach, z zachowaniem tzw. zasady równości broni.
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(rzecznik A. Bodnar) przyjmuje statystykę, sprawozdania itd., a więc kto 
sprawuje tę kontrolę? Czy ona faktycznie istnieje? To 
jest pierwsze zagadnienie.

I drugie, bardzo proste. Też słyszymy na ulicy 
o złej jakości prawa. Od kogo to zależy? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, wspomniał pan nazwisko swo-

jego zastępcy, rzecznika Olkowicza. Ja chciałbym 
podziękować za państwa pośrednictwem, za pana 
pośrednictwem panu rzecznikowi za tę cenną ini-
cjatywę…

(Rozmowy na sali)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Przepraszam, ale nie słyszę…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę!)
…za tę cenną inicjatywę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
…przebadania w aresztach śledczych i w zakła-

dach karnych sytuacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną lub psychiczną. Z informacji, które są 
zamieszczane także na stronie internetowej rzecz-
nika praw obywatelskich, wynika, że pracownicy 
pańskiego biura spotkali się ze 108 osadzonymi, 
analizie poddane zostały 82 postępowania sądowe 
toczące się wobec 35 skazanych. „Zakwestionowałem 
– jak pan pisze – 36 rozstrzygnięć, co stanowi blisko 
54% analizowanych spraw”. I czytam dalej, Panie 
Rzeczniku, to, co – przyznam – mocno mnie zatrwo-
żyło: „Większość kasacji zawierała zarzuty rażącego 
i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naru-
szenia przepisów postępowania”…

(Rozmowy na sali)
Panowie, przepraszam… Dobrze?
…„W tym szeroko pojętego prawa do obrony. 

W kasacjach podnoszono zignorowanie przez sąd 
informacji o stanie zdrowia oskarżonego, uzasadnia-
jących powzięcie wątpliwości co do poczytalności 
i błędne procedowanie w trybie nakazowym, pomi-
mo istnienia ustawowego zakazu”. I dalej: „W części 
kasacji zarzucano również rażące naruszenie prawa, 
niezwiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia lub 
sferą poczytalności strony. Formułowano mianowicie 
zarzuty naruszania przepisów postępowania polegają-
ce na rozpoznaniu przez sąd sprawy pod nieobecność 
oskarżonego i wydaniu wyroku zaocznego w sytuacji, 
gdy strona nie została prawidłowo powiadomiona 
o terminie rozprawy”.

instytucjonalny polegający na niezależności sądow-
nictwa. Dlatego tutaj jestem i dlatego temu się sprze-
ciwiam, że te zmiany akurat obywatelowi nie pomogą, 
ale głęboka refleksja nad różnymi innymi zmianami, 
także oczywiście z udziałem sędziów, przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych, jest niezbędna.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, mam pytanie dotyczące spraw-

ności funkcjonowania Sądu Najwyższego w reżimie 
nowej ustawy. Otóż w obecnie obowiązującym po-
rządku prawnym liczba sędziów Sądu Najwyższego 
wynosi 83, a w roku 2016 rozpatrzyli oni 11 tysięcy 
427 spraw. Moje pytanie dotyczy tego – bo pan mi-
nister Warchoł, obecny na dzisiejszym posiedzeniu, 
przekonywał nas przez cały czas, że te zmiany, które 
ustawodawca proponuje, de facto większość parla-
mentarna, usprawnią proces sądowy – czy ograni-
czenie przecież liczby sędziów o połowę w okresie 
przejściowym faktycznie wpłynie na przyspieszenie 
tego procesu.

I jeszcze jedno pytanie, pewnie nie będzie pan znał 
odpowiedzi na nie, ale spróbuję je sformułować. Czy 
być może pan, Panie Rzeczniku, wie, ile będzie wy-
nosił ten okres przejściowy? Bo pan minister Warchoł 
nie był specjalnie gotów udzielić nam tej odpowiedzi. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Często spotykamy się z takim określeniem, i ono 

padało w parlamencie, w Sejmie, a także na ulicy je 
słyszymy, że sądy są poza wszelką kontrolą, że ta 
tzw. reforma – warto przypomnieć, że reforma jest 
jakimś procesem ewolucyjnym, nie rewolucyjnym 
– ją usprawni. Chciałbym zapytać wobec tego, kto 
opiniuje kandydatów na sędziów. To po pierwsze. 
Po drugie, kto ma bezpośredni nadzór nad postę-
powaniami itd., dyscypliną, sprawnością, skargami, 
czasem postępowań? Wreszcie kto decyduje o liczbie 
sędziów i urzędników w sądach, o ich finansach, kto 
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(senator R. Ambrozik) spowoduje to naruszenie prawa do rozpoznania spra-
wy w rozsądnym terminie.

Jeżeli chodzi o okres przejściowy, to niestety nie 
jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Być może pan minister coś więcej by wiedział.

Drugie pytanie, dotyczące kontroli nad sądami. 
Faktycznie w debacie publicznej pojawia się takie 
hasło: sądy nie podlegają kontroli. Tak? To znaczy, że 
sądy są gdzieś tam obok czy poza społeczeństwem. Ja 
bym chciał wskazać na to, że jeżeli chodzi o kontrolę, 
to mamy tu 2 rodzaje kontroli. Jedna to, jak można 
powiedzieć, tzw. nadzór organizacyjny – oczywi-
ście sprawuje go Ministerstwo Sprawiedliwości i to 
Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za 
etaty, za odpowiednie rozlokowanie… Po to przecież 
była reforma ministra Gowina, czyli likwidacja tzw. 
małych sądów – chodziło o to, żeby w ten sposób być 
może przyspieszyć postępowania czy lepiej je rozlo-
kować, zapewnić lepsze rozłożenie tych spraw. I oczy-
wiście to, co było wielkim problemem i co wciąż 
nim jest, moim zdaniem, to jest to, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tego, że są 
problemy z przewlekłością, przez ostatnie 1,5 roku 
nie rozpisywało konkursów na nowe stanowiska 
sędziowskie. Czyli było 500–600 wolnych etatów 
i przez 1,5 roku to trwało… Ja prowadziłem dość 
intensywną korespondencję z panem ministrem. Jak 
rozumiem, idea jest czy była taka, żeby poczekać do 
momentu, kiedy pojawią się absolwenci Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy, zgodnie 
z nowymi przepisami, zasilą sądownictwo jako ase-
sorzy. Ale w wielu sądach sędziowie, jak się z nimi 
rozmawia, mówią: no, cóż z tego, że ja bym chciał 
szybciej… cóż z tego, jeżeli mam w danym wydziale 
3 czy 4 sędziów orzeczników i mam 2 etaty wolne, 
i nie mam komu dać nowych spraw. Tak że tutaj ta 
odpowiedzialność organizacyjna to jest bardzo ważna 
rzecz, żeby, można powiedzieć, dystrybuować tymi 
etatami, żeby zapewniać tę sprawność postępowania. 
Musimy pamiętać o tym, że jeszcze jest coś takie-
go jak nadzór merytoryczny. Zawsze podstawowa 
i najważniejsza zasada była taka… Przepraszam, bo 
patrzę na pana senatora, a powinienem odpowiadać 
w tym kierunku. Przepraszam. Zasada powinna być 
taka, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie ingeruje 
w sferę meritum działalności sądów. Ale nie mogę 
się zgodzić z tezą, że to, co się dzieje w sądach, nie 
podlega jakiejkolwiek kontroli, bo mamy kontrolę 
instancyjną. Przecież to jest prawo obywatelskie wy-
raźnie zapisane w konstytucji, że mamy prawo do 
dwóch instancji. Po to są dwie instancje, żeby skory-
gować rozstrzygnięcia. I mamy tę trzecią instancję, 
która może być wykorzystywana w postaci kasacji 
w pewnych szczególnych sytuacjach. Mamy procedu-
ry. Mamy tzw. sędziów wizytatorów, którzy nadzoru-
ją, jak wygląda orzecznictwo w danej sytuacji. Mamy 

Panie Rzeczniku, czy nie uważa pan, że ta re-
forma sądownictwa jest potrzebna właśnie po to, by 
tacy niewinni ludzie nie trafiali do więzień i by tacy 
niewinni ludzie nigdy nie zakładali drelichu takiego 
czy podobnego do tego, jaki tutaj zaprezentował pan 
senator Rulewski? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator…
(Głos z sali: Czarnobaj.)
…Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Rzeczniku, pytanie bę-

dzie, że tak powiem, duże w sensie pojemności, ale 
prosiłbym o krótką odpowiedź.

W ocenie pana rzecznika… Bo rozumiem, że ce-
lem tego projektu jest poprawienie funkcjonalności 
sądów, szczególnie dla osób prywatnych, ale rów-
nież dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Czy mógłby pan rzecznik ocenić, czy ta ustawa – 
oczywiście w pana opinii – zlikwiduje mankamenty, 
które tkwią w dzisiejszym funkcjonowaniu sądów? 
I czy poprawi funkcjonowanie sądów powszechnych 
w Polsce?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Dziękuję serdecznie.
Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 

dziękuję serdecznie za pytania.
Pierwsze pytanie dotyczyło statystyk. Faktycznie, 

liczba spraw, które trafiają do Sądu Najwyższego 
i były rozpoznane w zeszłym roku, to jest 11 tysięcy 
500 spraw, co przypada na 83 sędziów. No i teraz je-
żeli liczba sędziów orzekających zmniejszy się do 44 
i, co więcej, jeżeli nastąpi weryfikacja kadr w Sądzie 
Najwyższym, no to spowoduje to obniżenie statystyk, 
zdecydowanie, ponieważ będziemy mieli 44 sędziów 
orzekających plus 12 sędziów dyscyplinarnych. No 
i zakładam, że ci wszyscy z tych 83… Ich zakres 
spraw zostanie przeniesiony na tych 44. Tak że to spo-
woduje moim zdaniem – oczywiście, najzwyczajniej 
w świecie i racjonalnie – obniżenie szybkości postę-
powania w Sądzie Najwyższym, a w konsekwencji 



598
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(rzecznik A. Bodnar) które uczą sądy okręgowe, sądy rejonowe, jak nale-
ży w takich sprawach postępować. I tu nie chodzi 
tylko i wyłącznie o sądy. Chodzi o policję, chodzi 
o biegłych sądowych, chodzi o adwokatów i obronę 
z urzędu. Ale jest to, że tak powiem, dość skompli-
kowana sprawa, jak to rozwiązać, i nie można ot, tak 
po prostu tego załatwić jakimś jednym pociągnięciem 
czy powiedzeniem: a, to sądy są winne, w związku 
z czym musimy je teraz podporządkować.

Naprawdę ta reforma, jeżeli zostanie wdrożona, 
nie naprawi tych sytuacji. One, te wszystkie histo-
rie wymagają takiej bardzo dużej czułości i zasta-
nowienia się, jak te problemy naprawić. I cieszę się, 
że dzięki właśnie tym orzeczeniom i wyrokom Sądu 
Najwyższego stopniowo te problemy udaje się napra-
wiać. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zanim oddam głos kolejnym senatorom… 

Widzę wyciągniętą w górę rękę pana senatora 
Martynowskiego. Wniosek formalny, zdaje się?

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Już wiadomo, już koniec 

pytań.)

Senator Marek Martynowski:
Jak państwo wiecie, to świetnie. Ja, Szanowni 

Państwo, powiem w takim razie naszym senato-
rom, skoro senatorowie z opozycji wiedzą. Zgodnie 
z art. 48 ust. 2 pkt 9 składam wniosek formalny 
o zmianę sposobu prowadzenia obrad, zaprzestanie 
zadawania pytań rzecznikowi praw obywatelskich 
i prezesowi Sądu Najwyższego i przejście do dyskusji 
senatorów. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: No tak…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy jest jakiś głos przeciw?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw, ponieważ ja uważam, że na-

leży umożliwić zadanie pytań przez tych senatorów, 
którzy się zapisali, czyli może to być wniosek mó-
wiący o zamknięciu listy senatorów. Ja także się za-
pisałem i kilku innych senatorów, więc ten wniosek 
w ten sposób powinien być sformułowany.

(Senator Jan Dobrzyński: Wniosek jest inny.)
(Senator Piotr Zientarski: Jeśli już.)
(Senator Kazimierz Kleina: Jeżeli już.)

udział organizacji pozarządowych w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości poprzez np. przystępowa-
nie do licznych postępowań, obserwowanie, co się 
w czasie tych postępowań dzieje. Ale mamy też taki 
szeroki nadzór opinii publicznej, i tutaj nie mówię 
tylko i wyłącznie o mediach, ale też o świecie nauki.

Chciałbym państwu powiedzieć o jednej rzeczy. 
Proszę zauważyć, obecnie uznajemy, że orzecznictwo 
sądów, powszechne, dostępne w internecie to już jest 
standard, a 5 lat temu tego nie było. To jest efekt 
nacisku ze strony organizacji pozarządowych, ale 
także, można powiedzieć, zrozumienia przez sądy 
tej potrzeby społecznej, żeby orzeczenia sądów po 
prostu były w internecie. I to jest też mechanizm nad-
zoru społecznego nad sądownictwem. Tak że moim 
zdaniem to nie jest kwestia tego, żeby modyfikować 
i wprowadzać jakieś inne elementy nadzoru ze strony 
ministerstwa, tylko jest to raczej kwestia wzmacnia-
nia społeczeństwa, mediów, a jednocześnie jeszcze 
większego otwarcia i dotarcia poprzez komunikację, 
poprzez sądy do obywateli, chodzi o to, aby to się 
stało. Ja np. mam takie marzenie, żeby… Być może 
za chwilę będziemy mieli np. taką sytuację, że w każ-
dym okręgu sądowym co roku sąd okręgowy będzie 
przygotowywał, można powiedzieć, sprawozdanie 
dla swojego okręgu, w którym będzie przedstawiać, 
co się zdarzyło, jakie były wyroki, jakie były spra-
wy, jakie są statystyki, na czym te sprawy polegały, 
jaka jest obsada kadrowa, jakie są trudności. Chodzi 
o to, żeby kontakt ze społeczeństwem był bliski. Ale 
to naprawdę można zrobić bez wprowadzania tych 
zmian ustawowych. To jest kwestia tylko i wyłącznie 
dobrej woli i zrozumienia tej potrzeby.

Uważam, że… Może połączę odpowiedź na py-
tanie pana senatora Ambrozika z odpowiedzią na 
pytanie pana senatora Czarnobaja. Faktycznie mamy 
problem z tym, że czasami w te wiry wymiaru 
sprawiedliwości zaplątują się osoby słabe, biedne, 
osoby, które należą do szerokiej kategorii osób wy-
kluczonych. I faktycznie udało się przeprowadzić 
dość głęboką analizę wszystkich spraw, jeśli chodzi 
o wszystkie osoby, które zidentyfikowaliśmy, które 
się znajdują w aresztach śledczych oraz w zakładach 
karnych, i w części tych spraw skierować kasację 
do Sądu Najwyższego. Ale właśnie na tym, moim 
zdaniem, polega mechanizm naprawy sytuacji. To 
znaczy ja nie staram się tutaj bronić sądów, ale staram 
się powiedzieć, że to jest właśnie moja rola, żebym ja 
te sprawy dostrzegał i żebym w ten sposób urucha-
miał dialog z Izbą Karną Sądu Najwyższego, właśnie 
poprzez składanie kasacji, i poprzez składanie tych 
kasacji i ich rozpatrywanie doprowadzał do kształto-
wania takich standardów, które, można powiedzieć, 
idą w dół, do sądów niższych instancji, czyli takich, 
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(senator B. Borusewicz) (Senator Bogdan Klich: …który jest naszym go-
ściem.)

Jest to…
(Senator Bogdan Klich: Skoro wysłuchaliśmy 

przedstawiciela Sądu Najwyższego, rzecznika praw 
obywatelskich, to bardzo proszę, wysłuchajmy także 
przedstawiciela KRS.)

Jak pan doskonale wie, Panie Przewodniczący, 
przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa nie 
jest wymieniony w regulaminie i to jest kompetencja 
marszałka prowadzącego obrady, czy dopuszcza go 
do głosu. Ja podjąłem decyzję, że nie.

Otworzyłem dyskusję, oddaję głos panu senatoro-
wi Zientarskiemu…

(Senator Bogdan Klich: Dlatego wnoszę o wy-
słuchanie.)

…bardzo proszę…
(Senator Kazimierz Kleina: Wniosek formalny.)
Proszę bardzo…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, pan 

minister Warchoł zapowiedział, że jeszcze przed dys-
kusją, przed debatą wystąpi pan minister Ziobro.)

(Senator Stanisław Kogut: Po dyskusji.)
(Poruszenie na sali)
Wydaje mi się, że pan minister Warchoł mówił 

o tym, że pan minister Ziobro wystąpi po…
(Senator Kazimierz Kleina: Mówił: nie martwcie 

się, nie martwcie się, jeszcze pan minister wystąpi.)
Oczywiście nie należy się martwić, ale minister 

Ziobro ma wystąpić po zakończeniu tej dyskusji.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale minister zapowia-

dał, że teraz, żeby…)
Panie Ministrze – zwracam się do pana ministra 

Warchoła – czy…
(Głos z sali: Ale to nieregulaminowe przecież.)
(Podsekretarz Sanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Pan minister bę-
dzie po zakończeniu dyskusji.)

Zgadza się, czyli dobrze to zrozumiałem.
Bardzo proszę, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Klich: Ale ja złożyłem wniosek 

formalny, Panie Marszałku. Złożyłem wniosek for-
malny…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Złóżcie wniosek, 
żeby w ogóle nie dyskutować…)

Ja panu odpowiedziałem. To jest kompetencja mar-
szałka prowadzącego. Nie udzielam głosu.

Udzielam głos panu senatorowi Zientarskiemu 
jako pierwszemu w debacie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Borusewicz: To już debata?)
Proszę bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest skandal.)
Bardzo proszę…
(Senator Jan Dobrzyński: To jest debata, nie 

skandal.)

Jeżeli już, oczywiście.
Oczywiście ja rozumiem, że pan senator 

Martynowski po raz kolejny składa wniosek, bo za-
pewne się spieszy na Martynikę.

(Senator Jan Dobrzyński: Gdzie chce, tam się 
spieszy.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy pan senator Martynowski podtrzymuje wnio-

sek w pierwotnej wersji, czy chce go zmodyfikować?

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku, złożyłem wniosek formalny, 

bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale on jest niere-

gulaminowy.)
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Martynowskiego?
(Senator Piotr Zientarski: To jest niebezpieczny 

precedens.)
(Senator Bogdan Borusewicz: To są niebezpieczne 

precedensy.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, 53 – za, 19 – przeciw. 

(Głosowanie nr 140)
Wniosek został przyjęty.
Otwieram dyskusję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jaką dyskusję?)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego…
(Senator Bogdan Klich: Zgłosiłem wniosek przed 

głosowaniem.)
Panie…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, jeśli 

można… Ja przed głosowaniem złożyłem wnio-
sek o to, aby wysłuchać również pana sędziego 
Zawistowskiego…)

(Senator Piotr Zientarski: Szefa KRS.)
(Senator Bogdan Klich: …przewodniczącego 

Krajowej Rady Sądownictwa…)
Wysłuchaliśmy już pana…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie było pytań 

do 2 sędziów.)
Rozumiem.
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(wicemarszałek A. Bielan) (Senator Bogdan Borusewicz: Nie przejmuj się. 
Zadawaj swoje pytania.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Proszę państwa, jest tyle argumentów meryto-

rycznych, które tutaj padły, w szczególności z ust 
pana prezesa Zabłockiego i z ust pana rzecznika 
praw obywatelskich, jeśli państwo słuchaliście… 
Właściwie można by powiedzieć, iż merytoryczne 
zarzuty zostały dokładnie wyłuszczone. Pan mi-
nister uciekł od odpowiedzi, która jest ewidentna. 
Art. 183 ust. 3 konstytucji mówi jednoznacznie, 
że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego – to jest 
odrębny organ w konstytucji – powołuje prezydent 
RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przed-
stawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego. Koniec, kropka. Pytam, ja-
kie jest to przedłożenie. Ja już nie będę wracał 
do innych przepisów, mówię tylko o tym. Tu nie 
ma w ogóle żadnej dyskusji. Złamana została kon-
stytucja, konstytucja, która w systemie prawa jest 
najwyższym prawem. I nie obrażajcie się, że nazy-
wamy to rażącym bezprawiem, bo jeśli nie stosuje 
się systemu źródeł prawa, które są w tej konstytucji, 
to jest to bezprawie.

(Senator Jan Dobrzyński: A który? Gdzie?)
Art. 183 ust. 3. Jeszcze raz polecam lekturę, po-

lecam lekturę. Nie trzeba być konstytucjonalistą…
Była tutaj już mowa … Wypunktuję to.
(Rozmowy na sali)
Nie jest to żadna reforma. Uzasadnienie zupeł-

nie odbiega… można powiedzieć, że dotyczy zu-
pełnie innej ustawy. Przecież nie ma zastrzeżeń 
do Sądu Najwyższego. Wyniki działalności Sądu 
Najwyższego są przynajmniej w średniej krajowej, 
jest kilkumiesięczny okres oczekiwania. A tu co się 
robi? Zmniejsza liczbę sędziów o połowę rzekomo po 
to, żeby przyspieszyć… No, kpina!

Dalej, element fiskalny. Sędziowie z olbrzymim 
potencjałem intelektualnym mają przechodzić… 
Proszę państwa, do tej pory, do dzisiaj, bycie sędzią 
Sądu Najwyższego to był zaszczyt na całe pokolenia, 
to był szczyt kariery prawniczej, o którym prawnicy 
marzyli przez dziesiątki lat. A tu co się robi? Sędzia 
rejonowy czy prokurator po 10 latach… Przez 10 lat 
to wielu marzy, żeby pójść do sądu okręgowego, 
a bardzo często do końca życia zostają w sądzie re-
jonowym. Wybitni profesorowie prawa albo wybitne 
osoby, które dały się takimi poznać wcześniej… Ja 
niedawno, przed godziną, otrzymałem telefon od sę-
dziego Mariana Wawrzynkowskiego. To jest sędzia, 
były prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie, który 
w stanie wojennym został złożony z urzędu przez 
komunę. On nie ma tu żadnego interesu, on już jest 
w stanie spoczynku. On jest zbulwersowany jako 
człowiek, który odważnie sądził i poniósł najwyż-

(Senator Bogdan Borusewicz: Zamykacie nam 
usta!)

Właśnie pan senator Zientarski stara się zabrać 
głos…

(Rozmowy na sali)
Uniemożliwia pan…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, uniemożliwia pan zabranie gło-

su swojemu koledze partyjnemu.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, proszę, żeby pan umożliwił wy-

powiedź swojemu koledze partyjnemu.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, 2 słowa na początek. Debata 

z reguły kończy etap zadawania pytań, w którym 
mamy nieograniczoną możliwość pytania. Dzięki od-
powiedziom na te pytania bardzo często mamy okazję 
do pogłębionej dyskusji. Czas, który poświęcamy 
na zadawanie pytań, pozwala na głębszą, bardziej 
wszechstronną dyskusję. To niestety się ogranicza, 
Panie Senatorze…

(Senator Bogdan Klich: Trzeci raz dzisiaj.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

zwracam pana uwagę, że już 7 godzin zadawaliście 
panowie pytania.)

Panie Marszałku, ja spałem tylko 2 godziny dzi-
siaj.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale 7 godzin dzi-
siaj, od rana. Bardzo proszę.)

Ja spałem tylko 2 godziny. Wczoraj byłem do koń-
ca posiedzenia komisji, a dzisiaj jestem od samego 
rana tutaj, bez przerwy.

(Rozmowy na sali)
Chcę powiedzieć krótko, jeśli chodzi o kwestie 

formalne. O nich była mowa już wcześniej, przy oka-
zji posiedzenia komisji, czy dzisiaj w ramach wnio-
sków formalnych. Chodzi mi o to, Panie Marszałku, 
że te 3 głosowania, jakie tutaj były, nie mają prece-
densu. Przypadek, na który się pan powoływał, był 
przypadkiem, o czym mówił już pan senator Kleina, 
zupełnie odrębnym, bo tam chodziło o zamknięcie 
listy po wcześniejszym zapytaniu wszystkich sena-
torów, czy ktoś jeszcze pytanie chce zadać. A w tym 
przypadku były osoby, które były zapisane, ale unie-
możliwiono im zadanie pytania. To jest zupełnie 
nowa jakość.

(Senator Mieczysław Golba: Czas leci.)
(Senator Stanisław Kogut: Leci, leci.)
A teraz…
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(senator P. Zientarski) (Senator Jan Dobrzyński: To prawda, jest zna-
komity.)

O tak, znakomity…
(Senator Jan Dobrzyński: Tu się zgadzam, Panie 

Senatorze.)
Znakomity człowiek, który w komunie był kierow-

nikiem szkolenia partyjnego odpowiedzialnym za…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

30 sekund zostało.)
…za szkolenie, człowiek, który skierował akt 

oskarżenia przeciwko człowiekowi, jak wiemy z me-
diów, bez dowodów, bo sąd umorzył postępowanie. Co 
to oznacza? To jest dopiero hańba! Proszę państwa, 
nie można tak postępować.

(Senator Jan Dobrzyński: Do dyskusji pan się za-
pisze.)

Ja oczywiście mam jeszcze wiele argumentów. 
W tej sytuacji…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ma teraz 5 minut.)
Albo teraz pan marszałek mi pozwoli 5 minut, 

albo…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie, to później, zgodnie z regulaminem może się 

pan zapisać na koniec kolejki. Zapraszam.
(Senator Piotr Zientarski: To zapisuję się do ko-

lejnej wypowiedzi, bo mam jeszcze istotne kwestie 
do przekazania. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.
(Senator Jan Dobrzyński: Przyjdę później, Panie 

Senatorze, bo lubię pana słuchać.)
(Senator Piotr Zientarski: Będę zaszczycony.)
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Można chyba śmiało powiedzieć, że to czarny 

dzień, sądny dzień dla polskiego Senatu, dla pol-
skiego parlamentaryzmu, dla polskiej demokracji, 
to jest dzień, w którym wysadzacie w powietrze, roz-
montowujecie jeden z najważniejszych filarów demo-
kratycznego państwa prawa, jakim jest niezależna 
władza sądownicza, jeden z 3 filarów ładu każdego 
demokratycznego państwa.

Ta ustawa jest sprzeczna z podstawowymi zasa-
dami państwa prawnego opartego na standardach 
konstytucyjnych. Ja wymienię te zasady, które w ewi-
dentny sposób są łamane: zasada demokratycznego 
państwa prawnego, zasada podziału i równoważenia 
władz, zasada niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów, zasada nieusuwania sędziów czy też pra-
wo obywateli do niezależnego sądu, jedno z najbar-
dziej podstawowych praw człowieka i obywatela. 

szą karę, największe konsekwencje – został złożony 
z urzędu.

Proszę państwa, wczoraj słyszałem, jak rzecznik 
rządu mówił: jaki jest problem, skoro to będą powo-
łani sędziowie, ci, którzy już są, w ramach tego same-
go… Tak wyraźnie powiedział. A jaka jest prawda? 
Że to mogą być prokuratorzy, którzy do tej pory sę-
dziami nigdy nie byli. Co to znaczy? Tworzy się jakąś 
kastę Izby Dyscyplinarnej, daje prezesowi odrębne 
uprawnienia, większe niż ma pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego, i jeszcze 40-procentowy dodatek…

(Senator Jan Dobrzyński: To źle?)
Co to oznacza? Co to oznacza? Sprawy dyscypli-

narne są sprawami prostymi pod względem prawnym 
– w grę wchodzi kwestia faktów…

(Głos z sali: Źle, bo będzie więcej zarabiał, Panie 
Senatorze?)

…z postępowania dowodowego. Nie, tu chodzi 
o coś innego. Tu chodzi o coś innego i chyba wszyscy 
wiedzą, o co chodzi. Będzie tak, że… To może być 
sędzia, który nie ma wielkich kwalifikacji. Żeby być 
sędzią Izby Karnej czy Izby Cywilnej, trzeba się wy-
kazywać znakomitą finezją prawniczą. No, nie każdy 
by się odważył pójść do takiego sądu, bo mógłby nie 
dać rady. A w tego rodzaju sytuacji… Każdy proku-
rator da sobie radę w postępowaniu dyscyplinarnym, 
bo to jest prosta sprawa – ustalenie stanu faktycznego 
i wymierzenie określonej kary. I tam nie ma żadnej 
finezji prawnej. 40% więcej? O co tutaj chodzi? I skąd 
ten pośpiech? Prezes Izby Karnej powiedział: sprawy 
są wyznaczone, w tym ministra Kamińskiego…

(Głos z sali: Nie.)
No ale… Takie są fakty.
(Głos z sali: Nie, Panie Senatorze.)
Społeczeństwo o tym doskonale wie.
(Głos z sali: Pan w to wszystko wierzy, Panie 

Senatorze?)
Tak… To znaczy chciałbym nie wierzyć, ale fakty 

są jednoznaczne. Chciałbym nie wierzyć.
(Głos z sali: Pan jest zbyt poważny, żeby…)
Chciałbym nie wierzyć.
(Głos z sali: …opowiadać takie rzeczy, Panie 

Senatorze.)
Chciałbym nie wierzyć. Już nie mówię o tym, 

że zostały złamane zasady konstytucyjne dotyczące 
3 czytań w Sejmie. Te poprawki z inicjatywy prezy-
denta – zresztą inicjatywa prezydenta dotyczyła usta-
wy, a nie poprawek – zostały wprowadzone w dru-
gim czytaniu, a więc została złamana konstytucyjna 
zasada 3 czytań i właściwie te poprawki absolutnie 
nie mają mocy prawnej. Z obrazą konstytucji zostały 
wprowadzone i przyjęte, bym powiedział, bezmyślnie 
pod przewodnictwem znakomitego prawnika, proku-
ratora Piotrowicza…



602
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(senator S. Rybicki) kataklizm, jest jakaś wojna u naszych granic albo 
już…

(Senator Wiesław Dobkowski: Jest. Krzyki są.)
Są i słusznie, że są.
(Senator Piotr Zientarski: Dlatego, że to zamach 

stanu.)
(Senator Bogdan Klich: Obywatel wie, co mówi.)
To jest sytuacja, w której obywatele dostrzega-

ją zagrożenia, jakie płyną z tych rozwiązań i wy-
chodzą na ulicę bardzo wielu, dziesiątek polskich 
miast. Myślę, że to jest sygnał ostrzegawczy dla 
wszystkich tych, którzy chcą zagarnąć w Polsce 
pełnię władzy.

To jest też sytuacja, w której prezydent państwa 
powinien zabrać odpowiedzialny głos, bo jest od-
powiedzialny za budowanie wspólnoty w Polsce, 
a zabiera głos wtedy, kiedy walczy przeciw zapisom 
w ustawie, które są niekonstytucyjne. Prezydent jest 
strażnikiem konstytucji, nie powinien przykładać 
ręki do psucia ustawy czy do zmiany ustawy, która 
jest z gruntu niekonstytucyjna.

Podobnie cisza Kościoła w Polsce jest niepokojąca, 
bo to jest sytuacja, kiedy Kościół powinien zabrać 
głos, bo też ma obowiązek wypowiadać się w spra-
wach, które dzielą Polaków, które prowadzą do na-
pięć i konfliktów społecznych. Ja powiem może nieco 
żartobliwie: być może Kościół jest przestraszony, że 
wy w swej zapalczywości – to widać w takim tempie 
pracy – w zawłaszczaniu wszystkiego zaatakowaliście 
sądy powszechne, zaatakowaliście KRS, pacyfiku-
jecie Sąd Najwyższy; być może Kościół się boi, że 
zaatakujecie Sąd Ostateczny… (Wesołość na sali) 
…w swej zapiekłości i zaciętości.

(Senator Wiesław Dobkowski: To jest powaga 
Senatu?)

(Głos z sali: Co pan mówi?)
Właśnie pozwalam sobie na żart, ale on obrazuje, 

że to, co robicie, jest na granicy Orwella.
(Senator Grzegorz Peczkis: Żarty z Kościoła?)
(Senator Waldemar Kraska: I sądu.)
Forsując takie ustawy i przepychając je siłą, prze-

kraczacie Rubikon, bo walcząc z III Rzecząpospolitą 
wpychacie nas w PRL, w rozwiązania żywcem wzięte 
z PRL. I dzisiaj uniform, który nosił na sobie sena-
tor Rulewski, symbolicznie uosabia, że wracamy do 
czasów, kiedy sądy były narzędziem władzy politycz-
nej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A teraz 
mogą być narzędziem innej partii – na razie być może 
PiS, a w przyszłości być może innej partii. Jest to 
straszne psucie prawa i państwa.

Ale jest jeszcze jeden Rubikon, który możemy 
przekroczyć i pewnie przekroczymy. Jeżeli ta ustawa 
wejdzie w życie, to ona ustawi nas na marginesie 
państw, które budowały nowoczesną Europę i nowo-
czesną demokrację. To ustawodawstwo de facto powo-
duje, że – czy chcemy, czy nie i czy mamy taki zamiar, 

Jeżeli spojrzymy szerzej na wszystkie ustawy, któ-
re w ostatnim okresie parlament tak błyskawicznie 
przegłosowuje, czyli ustawę o KRS i o ustroju sądów 
powszechnych, a także wcześniej o prokuraturze, to 
zobaczymy, że następuje podporządkowanie wymiaru 
sprawiedliwości i sądownictwa władzy wykonaw-
czej. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość 
przejmuje pełną kontrolę nad polskim sądownictwem, 
a wcześniej nad organami ścigania.

W tym względzie wypowiedziały się największe 
polskie autorytety prawnicze, wypowiedział się Sąd 
Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, rzecznik 
praw obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, 
wydziały prawa polskich uniwersytetów. Czy ja 
mogę w tej argumentacji powiedzieć więcej niż 
powiedział wcześniej sędzia Stanisław Zabłocki 
czy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar? 
Zapewne nie. Ale mogę powiedzieć i powinienem 
powiedzieć, odwołując się do swoich doświadczeń 
z okresu rodzącej się Solidarności, kiedy mówiliśmy 
o fundamentach państwa, o którym marzyliśmy, 
o które zabiegaliśmy i za które byliśmy skłonni po-
świecić naprawdę wiele i wielu z nas poświęcało, że 
dla wszystkich warunkiem ówczesnej dobrej zmiany 
było wprowadzenie niezawisłości i niezależności 
sądów. I to też w swoich wystąpieniach podkreślał 
wielokrotnie śp. prezydent Lech Kaczyński w tam-
tym okresie.

W tym duchu również była pisana konstytucja, 
która jest tak często w tej chwili łamana. W tej kon-
stytucji trzeba było tworzyć bezpieczniki, gwarancje, 
chroniące nas przed ryzkiem autorytaryzmu, który 
nawet w XXI wieku jest zjawiskiem zauważalnym 
w Europie i świecie.

Ja rozumiem tych, którzy chcą reformować system 
sądowniczy, ale to nie może oznaczać rozmontowania 
demokracji. Suweren rzeczywiście chciał skrócenia 
postępowania i oczekiwania na rozstrzygnięcie swo-
ich spraw w sądzie. Zgadzamy się z tym, trzeba to 
robić. Ale czy w proponowanych przez was rozwią-
zaniach są jakieś konkretne przepisy, które te postę-
powania przyspieszą? Nie, bo te wszystkie ustawy, 3 
ustawy przeprowadzane przez parlament są ustawa-
mi ustrojowymi, ustawami, które zmieniają ustrój 
państwa, i to zmieniają ustrój państwa, konstytucję 
państwa zwykłymi ustawami.

Ja jako polityk staram się wypowiadać raczej po-
wściągliwie i zakładam z reguły dobrą wolę, nawet 
u moich przeciwników politycznych, ale nie jestem 
w stanie zrozumieć niczym nieuzasadnionego po-
śpiechu, tempa, w jakim pracujemy, które urąga, jak 
już dzisiaj mówiłem, powadze parlamentu, powadze 
Senatu, jednak, wydawało się, izby refleksji. To ude-
rza w naszą, senacką godność. Czy grozi nam jakiś 
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(senator S. Rybicki) deklarację praw człowieka. Dlaczego robicie tak, że 
Polak ma nie korzystać z tego uprawnienia, które 
jest uprawnieniem Francuza, Niemca, Brytyjczyka, 
Irlandczyka, Hiszpana czy Włocha? Dlaczego Polak 
ma nie mieć prawa do tego, aby bezstronny sąd roz-
patrywał jego sprawę w sposób obiektywny? Chcecie 
unii personalnej pomiędzy prokuratorem generalnym 
a sędzią, nazwijmy go, najwyższym – bo taką rolę po 
tych zmianach będzie odgrywał minister sprawiedli-
wości. On, kontrolując sędziów, będzie tak naprawdę 
najwyższym sędzią w Rzeczypospolitej.

(Senator Stanisław Gogacz: Prezydent.)
I ta, że tak powiem, unia personalna pomiędzy 

jego kompetencjami prokuratorskimi i kompeten-
cjami nadzorczymi w stosunku do innych sędziów 
będzie największym problemem, bo będzie ozna-
czała nie tylko upolitycznienie sądownictwa, lecz 
także upartyjnienie sądownictwa. Podwładni jedne-
go człowieka będą oskarżać, a kontrolowani przez 
tego samego człowieka będą orzekać, czyli wyda-
wać wyroki. Dokąd obywatel będzie mógł pójść po 
sprawiedliwość? Jaką gwarancję będą mieli Polka 
czy Polak, że wyrok będzie sprawiedliwy, a nie bę-
dzie wynikiem koneksji politycznych bądź też ukła-
dów towarzyskich? Bo z Sądem Najwyższym stanie 
się dokładnie to samo, co stało się z Trybunałem 
Konstytucyjnym. I tak jak najpierw sparaliżowali-
ście, a później przejęliście kontrolę nad Trybunałem 
Konstytucyjnym, tak samo chcecie dzisiaj przejąć, 
czyli sparaliżować, a później podporządkować sobie 
Sąd Najwyższy. Chcecie, żeby był narzędziem poli-
tycznym w rękach partii rządzącej. Kto dał wam do 
tego prawo? 19% uprawnionych do głosowania, które 
oddało na was głos? Obywatele? Obywatele, Drodzy 
Państwo, są tam, dookoła Sejmu i Senatu. Obywatele 
są tutaj razem z nami od kilku dni, w dzień i w nocy. 
Obywatele domagają się respektowania swoich praw, 
domagają się szacunku i respektowania uprawnień 
do niezależnego sądu, domagają się niezależności 
sędziów. A może demokracja dała wam takie upraw-
nienia? Ale przecież demokracja to wola większości, 
która jest ograniczona istniejącym prawem, a zwłasz-
cza najwyższym prawem, czyli konstytucją. To wi-
dać nie od dziś, że konstytucja jest dla was niczym, 
i dlatego na oczach Polaków i Polek lekceważycie ją 
i depczecie, kiedy tylko jest do tego okazja. Także 
w tym przypadku.

W art. 2 konstytucja mówi o tym, że Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawnym. 
Z chwilą przyjęcia tej ustawy i dołączenia jej do 
dwóch poprzednich, o KRS oraz ustroju sądów 
powszechnych, przestanie być. Art. 10 konstytucji 
mówi, że ustrój Rzeczypospolitej opiera się na po-
dziale i równowadze 3 władz. Konstytucja 3 maja 
wprowadziła tę monteskiuszowską zasadę. Chcecie 
cofnąć Polskę do czasu sprzed roku 1791, chcecie, 

czy nie… To faktycznie oznacza Polexit. Będziemy na 
marginesie demokratycznych państw Europy.

Byłem wczoraj jednym z wielu tysięcy uczest-
ników manifestacji na Krakowskim Przedmieściu. 
Stałem wśród tysięcy ludzi, którzy słuchali mądre-
go wystąpienia, bez wątpienia autorytetu – myślę, 
że dla części z państwa również – prof. Adama 
Strzembosza…

(Senator Wiesław Dobkowski: A skąd.)
…który zaapelował…
(Senator Piotr Zientarski: Już nie jest, tak?)
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie jest.)
(Senator Jarosław Duda: To lepiej się wstydź.)
…do prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, 

aby ten podpisując ustawę, nad którą dzisiaj pracuje-
my, nie ubrudził sobie rąk. Ja się do tego apelu przy-
łączam: Panowie Senatorowie i Panie Senator, nie 
ubrudźmy sobie rąk, podnosząc rękę za tą ustawą. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie 

z PiS!
Zaczęliście od skoku na Trybunał Konstytucyjny, 

a teraz idziecie po Sąd Najwyższy. Waszymi rękami 
dokonuje się w tej chwili w Polsce przewrót konsty-
tucyjny. Niektórzy – i słusznie – nazywają go zama-
chem stanu. Mówicie, że chcecie osłabić korporację 
sędziowską, ale tak naprawdę chodzi wam o likwi-
dację niezależności sądownictwa. Chodzi wam o to, 
aby odebrać obywatelom to, co jeszcze do nich należy. 
Najpierw odebraliście im media, podporządkowu-
jąc media publiczne rządowi. Efekt widzimy gołym 
okiem, widzimy, w jaki sposób dezinformują pro-
gramy informacyjne telewizji publicznej. Potem po-
stanowiliście – co już macie przygotowane – przejąć 
kontrolę nad organizacjami pozarządowymi. Ale we-
wnętrzne napięcia w rządzie wyhamowały ten proces. 
Jestem przekonany o tym, że niezależne organizacje 
społeczne będą waszą następną ofiarą.

W tej chwili chcecie pozbawić obywateli prawa do 
bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy 
przez niezależny i obiektywny sąd. Chcecie pozbawić 
obywatela tego, co należy się obywatelowi nie tyl-
ko z powodu art. 45 ust. 1 konstytucji, lecz także ze 
względu na wszystkie ratyfikowane przez Polskę umo-
wy międzynarodowe, ze względu na europejską kon-
wencję praw człowieka i ze względu na Powszechną 
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(senator B. Klich) pytania i robili to wszyscy. Wy też to robiliście. Przez 
7 godzin zadawaliście pytania wtedy, kiedy prowadzi-
łem obrady. I uważałem, że macie do tego prawo. Tak 
samo my mamy do tego prawo. Gdzie się spieszycie? 
Na Majorkę? Czy boicie się tych ludzi? Oni wam nic 
nie zrobią, to są ludzie nastawieni pokojowo. Chcę 
powiedzieć, że to są ludzie, dla których dobro Polski 
jest ponad dobrem osobistym. Oni tu stoją i wołają 
kolejny dzień. Wczoraj było ponad 100 tysięcy lu-
dzi w Warszawie i tyle samo w całym kraju. To jest 
sytuacja, którą wy stworzyliście swoimi decyzjami. 
Chcecie zniszczyć sądy i robicie to, ale nie uda wam 
się zniszczyć ducha Polaków.

Ja siedziałem w więzieniu za Gomułki, siedziałem 
za Gierka, siedziałem także za Jaruzelskiego i wiem, 
co znaczą zależne sądy i sędziowie, którzy straci-
li niezawisłość. Było ich trochę, ale było ich mało. 
Orzekali w mojej sprawie przewodniczący wydzia-
łów, czyli sędziowie bardzo wysoko postawieni w hie-
rarchii, bo nie mogli znaleźć szeregowych sędziów 
do tej brudnej roboty.

A w tej chwili tamte 2 ustawy i ta ustawa o Sądzie 
Najwyższym wymiatają prawie 600 sędziów: wszyst-
kich sędziów Sądu Najwyższego, a także wszystkich 
prezesów i wiceprezesów sądów pozostałych 3 szcze-
bli. I także w ten sposób uzależnia się sądy od mini-
stra, który jest prokuratorem generalnym. Bo jeżeli 
prokurator generalny mianuje i może odwoływać, to 
sędziowie są uzależnieni od niego. Sprawa jest dla 
mnie jasna. I myślę, że dla wszystkich jest jasna: ten, 
kto mianuje i odwołuje, ma bezpośredni wpływ na 
sądy, także na sędziów. Dlatego ta ustawa jest skanda-
liczna. Ta ustawa łamie wszystkie kryteria, które były 
dotychczas obowiązujące w Polsce i o które walczyli-
śmy. Dzięki tej walce o demokrację, praworządność, 
niezależne sądy i suwerennych sędziów mogliśmy 
żyć w państwie prawa i w państwie demokratycznym. 
Jeżeli kończą się niezależne sądy – a będzie to miało 
niewątpliwie wpływ na suwerenność sędziów – to 
kończy się także demokracja.

Sąd Najwyższy ma w swoich kompetencjach roz-
patrywanie skarg wyborczych. Państwowa Komisja 
Wyborcza składa się z 3 sędziów wskazanych przez 
Trybunał Konstytucyjny, co już jest załatwione, 
3 sędziów Sądu Najwyższego – w tej chwili chce-
cie to załatwić – i 3 sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Jaki będzie to miało w rezultacie 
wpływ na wybory? Jaki to będzie miało w rezultacie 
wpływ na wybory? 9… 6… 6 do 3… 1 do 2 – takie 
są proporcje. Taka jest matematyka.

(Na sali obrad słychać skandowanie demonstru-
jących przed parlamentem: Wol-ne sądy!)

I proszę nie mówić, że nic się nie zmieni. Proszę 
nie mówić, że nie jest zagrożona demokracja, bo de-
mokracja to praworządność, którą w tej chwili nisz-
czycie, to niezależność sądów i wolne wybory, które 

żeby Polska zawróciła z tej drogi, którą obrała wtedy, 
pod koniec XVIII wieku? To przecież niesamowite. 
Art. 173 i art. 178 mówią o niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziów. O tym powiedzieliśmy dzisiaj 
bardzo dużo, tego wątku chyba już nie ma co rozwijać. 
Art. 180 mówi o nieusuwalności sędziów. 

Wymieniłem 6 artykułów konstytucji, które będą 
złamane, jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta. Czy nie 
jest to przewrót konstytucyjny? Jest. To jest klasyczny 
zamach stanu dokonywany metodami parlamentar-
nymi. Wiecie doskonale, że dysponujecie przewagą 
arytmetyczną, i wiecie doskonale, że nie macie ra-
cji moralnej, i także wiecie doskonale, jaki jest cel, 
i dlatego bez zmiany konstytucji próbujecie zmienić 
ustrój państwa polskiego i wyprowadzić Polskę z za-
chodniego kręgu wartości. Z tego, który zapisany jest 
w traktacie waszyngtońskim z 1949 r., do którego 
Polska przystąpiła jako członek NATO, i w traktatach 
Unii Europejskiej, do której Polska przystąpiła z taką 
radością społeczeństwa przed 13 laty.

Świat zachodni to widzi i tego się obawia. Obawia 
się, że Zachód traci Polskę, a my obawiamy się, że 
Polska traci Zachód. Kto się cieszy? Cieszą się ci 
na Wschodzie. Oni nie protestują, oni nie wyrażają 
zaniepokojenia, oni nie muszą nic robić, żeby osłabić 
pozycję Polski w świecie. Oni – Łukaszenka, który 
dokonał tego przed laty, Putin, który także przeprowa-
dził podobne działania – nie muszą nic robić. I to, co 
dla nas stanowiło najświętsze wartości, o które wal-
czyliśmy przed laty i które dla niektórych z nas były 
tak święte, że uznaliśmy, iż warto dla nich poświęcić 
życie, wy obecnie depczecie. A przecież ślubowali-
śmy to samo. Bo w naszym ślubowaniu mówiliśmy: 
uroczyście ślubuję przestrzegać konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastanówcie się, Panie i Panowie, zanim złamie-
cie to ślubowanie i zanim weźmiecie udział w tym 
przewrocie konstytucyjnym, zastanówcie się nad tym, 
jak zagłosujecie dzisiaj albo jutro. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Faktycznie sytuacja jest bezprecedensowa. To, co 

w tej chwili się dzieje, pokazuje, że ci, którzy rządzą 
– czyli także wy, Panowie Senatorowie – nie mają 
żadnych skrupułów. Przerwaliście nam możliwość 
zadawania pytań. Pierwszy raz spotkałem się z taką 
sytuacją. Zawsze w Senacie można było zadawać 
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(senator B. Borusewicz) (Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
11 minut minęło.)

…to są gwarancje bezstronnego sądu…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…jeszcze raz apeluję, abyście po wysłuchaniu już 

nie mojego wystąpienia, ale wystąpienia prezesa Izby 
Karnej Sądu Najwyższego doszli do wniosku, że to 
wprowadzane rozwiązanie jest groźne…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…dla Polski teraz i dla Polski w przyszłości. 

Zawsze nie będziecie rządzić. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz… Pan marszałek 

Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym serdecznie, go-

rąco podziękować panu profesorowi, prezesowi 
Izby Karnej Sądu Najwyższego, panu sędziemu 
Zabłockiemu za niezwykle godne i merytoryczne 
wystąpienie. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
Niestety… Niestety, Panie Prezesie, obawiam się, 

że pańskie nadzieje, które pan tu wyrażał, że coś 
jeszcze zostanie zmienione, okażą się niestety płonne, 
bo nic na to nie wskazuje.

Nie będę, proszę państwa, praktycznie w ogóle 
mówił o tej ustawie, dlatego że myślę, że tutaj, na tej 
sali, mało kto wie, co w tej ustawie się znajduje, a już 
senator sprawozdawca na pewno nie wie – czego dał 
liczne dowody. Ja przeczytałem tę ustawę i myślę, 
że udowodniłem, że ją znam i że są w niej – poza 
ewidentną niekonstytucyjnością – zapisy, które ją 
kompromitują.

Wszyscy… Dlaczego nie będę o niej mówił? 
Dlatego że ten moment, w którym się w tej chwili 
znajdujemy, wymaga mówienia o czymś trochę in-
nym. Wszyscy wokół mówią, piszą, krzyczą o łama-
niu konstytucji, a PiS zachowuje się jak ten szatniarz 
z filmu Barei „Miś”. Przypomnę, że klientom, którzy 
przychodzili po płaszcze, mówił: Nie mamy pańskie-
go płaszcza – i co nam pan zrobi? Bareja chyba nie 
spodziewał się, że ten żart po pewnym czasie, no, 
przyoblecze się w rzeczywistość.

(Senator Leszek Czarnobaj: W nagą prawdę.)
Skalą bezczelności PiS bije wszelkie dotychczaso-

we rekordy. Bo każdej partii zdarzało się zachowywać 
bezczelnie, ale to, co się dzieje w tej chwili, to, jak 
powiedziałem, jest rekord. PiS twierdzi, że oddaje 
sądy narodowi – to jest takie hasło przewodnie. A wy-
starczy przeczytać te ustawy i już wiadomo, komu je 
oddaje – oddaje je panom Kaczyńskiemu i Ziobrze.

będziecie nadzorować za chwilę. To jest sytuacja, 
w której łamiecie podstawowe zasady, także między-
narodowe, obowiązujące w Unii Europejskiej. I wy-
prowadzacie Unię Europejską z Polski. Następnym 
krokiem będzie wyprowadzenie Polski z Unii. Taka 
będzie konsekwencja.

Sądy, które będą miały piętno zależnych, prze-
staną być… przestaną funkcjonować. Wyroki tych 
sądów w obrocie międzynarodowym państw de-
mokratycznych… To nie dotyczy tylko spraw kar-
nych, w większości będą to sprawy gospodarcze. 
Każdy będzie mógł podważyć wyrok takiego sądu. 
Każdy w Szwecji, we Francji, w Niemczech, a także 
w Stanach Zjednoczonych. Strony będą wskazywały, 
że wyroki nie są stanowione przez sądy niezależ-
ne i w związku z tym… Będą wskazywały także 
podległość administracyjną sędziów. Bo przecież 
będzie to podległość administracyjna. Powtarzam: 
kto powołuje i odwołuje, temu ta struktura podlega. 
Minister przejął nadzór nad dyrektorami w sądach – 
i wydawało się, że to wystarczy – nad administracją. 
Ale nie! Przecież nie o to chodziło! To jest robione 
tak krok po kroku. Krok po kroku. Gdzie chcecie nas 
zaprowadzić?

(Na sali obrad słychać skandowanie demonstru-
jących przed parlamentem: Wol-ne sądy!)

My w tym kierunku nie pójdziemy. I ci ludzie, 
którzy protestują i których słyszymy cały czas, też 
nie chcą iść razem z wami.

Sądy… Sąd Najwyższy po tej ustawie, po przyjęciu 
tej ustawy stanie się w praktyce organem afiliowanym 
przy rządzie. Bo jak będzie wyglądało kompletowanie 
sędziów Sądu Najwyższego? Najpierw minister, czyli 
prokurator generalny, wskaże określoną, zamkniętą 
grupę kandydatów. Potem Krajowa Rada Sądownicza 
– zależna już od polityków PiS – zaakceptuje to… 
albo może tylko usunąć. A potem ta lista trafia do 
prezydenta…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zależnego od PiS.)
…który wybierze prezesa Sądu Najwyższego 

nie spoza tej listy, tylko z tej listy, przedstawionej, 
stworzonej przez prokuratora generalnego i ministra 
sprawiedliwości. I wskaże także z tej samej listy sę-
dziów, którzy pozostaną na stanowisku w tym okresie 
przejściowym, niby-przejściowym. Jakie to przejście?

(Senator Leszek Czarnobaj: Na ciemną stronę 
mocy.)

To jest sytuacja nie do zaakceptowania! Z prawne-
go punktu widzenia to jest w oczywisty sposób nie-
zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej. Owszem, ona 
przyznaje możliwość przenoszenia sędziów w stan 
spoczynku, ale tylko w sytuacji zmiany ustroju sądu. 
Ponieważ nieusuwalność i ograniczenia w zakresie 
składania sędziego z urzędu…
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(senator M. Borowski) transmisji, do Polaków, do obywateli, do wszystkich 
tych, którzy są aktywni politycznie, którzy pytają, co 
robić w tej sytuacji, jak się bronić, jak z tego wyjść. 
Oczywiście szanujemy demokrację, szanujemy re-
guły demokratyczne. Nie ma mowy o żadnych pu-
czach, którymi bez przerwy się straszy – wystarczy 
otworzyć telewizję publiczną. Będziemy czekać na 
wybory, będziemy czekać na wybory samorządowe 
i na wybory parlamentarne, ale nie możemy czekać 
biernie. Dlatego uważam, że – i to kieruję przede 
wszystkim do opozycji, do moich koleżanek i ko-
legów z opozycji – czas przejść już do innej fazy 
działalności…

(Senator Czesław Ryszka: Tak, do strzelania.)
…nie takiej, jaka była do tej pory. Nie opartej wy-

łącznie na krytyce, a nawet na demonstracjach ulicz-
nych, choć część z nich jest spontaniczna i politycy 
nie mają na to wpływu.

Otóż, po pierwsze, trzeba powołać pilnie komitet 
porozumiewawczy partii prokonstytucyjnych i de-
mokratycznych, zaprosić lewicę pozaparlamentarną.

Po drugie, trzeba przystąpić do prac nad ustawami 
ustrojowymi, prezentować je i dyskutować nad nimi 
na równoległym do Sejmu demokratycznym forum 
dialogu z udziałem ekspertów, organizacji pozarządo-
wych i mediów, pokazując, jak się powinno pracować 
nad ustawami, bo w tym Sejmie i w tym Senacie to 
nie jest możliwe. Po uprzątnięciu ruin, jakie zosta-
wi w spadku PiS, projekty takich ustaw powinny 
zawierać opis przyszłych konstrukcji ustrojowych 
takich instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, sądy, 
prokuratura, służby specjalne, służba cywilna, media 
publiczne, prawa obywatelskie i inne – pamiętając 
o tym, że nie może być tak, jak jest, ale nie może też 
być tak, jak było. Pakiet takich projektów ustaw po-
winien stanowić wspólny program opozycji prokon-
stytucyjnej i demokratycznej. Będzie to odpowiedź 
na zarzuty o brak programu i wizji.

Po trzecie, należy powołać społeczny Trybunał 
Konstytucyjny. Dziś sytuacja jest absurdalna. 
Opozycja nie zgłasza, i słusznie, żadnych wniosków 
do tego trybunału, bo tego trybunału nie można 
legitymizować. W rezultacie ludzie pozbawieni są 
rzetelnych, uczciwych ocen wielu aktów prawnych. 
Społeczny Trybunał Konstytucyjny, złożony z do-
brych prawników, zajmowałby się takimi ustawami, 
dawałby swoje oceny, dawałby swoje uzasadnienia, 
którymi można by się posługiwać powszechnie.

Po czwarte, komitet porozumiewawczy musi już 
się zająć przygotowaniami do wyborów, ale nie myślę 
w tej chwili o wspólnych listach czy jakimkolwiek 
tego typu działaniu. Myślę, że trzeba się przygotować 
przede wszystkim na wszelkie szalbierstwa, jakie 
mogą nas czekać przed wyborami, a które mogą być 
dokonane na kodeksie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)

O prezydencie nie mówmy, bo wprawdzie pan 
prezydent Duda robił bardzo groźne miny, ale w tej 
ustawie został przez posła Kaczyńskiego i ministra 
Ziobrę ograny jak dziecko. (Oklaski)

A wracając do tego, co jest zgodne, a co nie jest 
zgodne z konstytucją… Nawet gdybym miał blade 
pojęcie o prawie, to miałbym prosty wybór: z jed-
nej strony profesorowie Strzembosz, Safjan, Zoll, 
Zabłocki, Gersdorf, Łętowska, z drugiej zaś panowie 
Kaczyński, Ziobro i prokurator Piotrowicz. Wybór 
dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywisty.

A więc pozostaje pytanie: po co ta demolka? Po 
co to się odbywa? Przecież nie po to, aby coś popra-
wić – bo już wiemy, że tu nic nie poprawimy. Prawda 
jest niestety okrutna i przykra, a ujawnił ją kilka dni 
temu Jarosław Kaczyński, który mówił – przypomnę 
to w dużym skrócie – o zdradzieckich mordach i ka-
naliach, które zamordowały jego brata, a potem po-
słowi Zembaczyńskiemu z Platformy Obywatelskiej 
powiedział: wszyscy będziecie siedzieć.

(Senator Piotr Zientarski: Z Nowoczesnej.)
Właśnie po to panu posłowi Kaczyńskiemu potrzeb-

ne jest zawładnięcie sądami: aby się mścić. Podobnie 
Zbigniew Ziobro od wielu lat marzy o skazaniu leka-
rzy, którzy rzekomo doprowadzili do śmierci jego ojca. 
Marzy o tym, aby dopaść sędzię, która uniewinniła leka-
rzy, a podległa mu prokuratura ściga do dzisiaj biegłego, 
wybitnego profesora kardiologii za rzekome sfałszowa-
nie opinii, bo była korzystna dla lekarzy. Mamy więc 2 
ważnych polityków, którzy dla swojej prywatnej wojenki 
potrzebują władzy nad całym aparatem sprawiedliwości.

„Polska w ruinie” – ja przypomnę to kłamliwe 
hasło, którym PiS się posługiwał w kampanii przed-
wyborczej. Powstał wtedy nawet taki żart, że Polska 
w ruinie to jest program wyborczy PiS. Oczywiście… 
żart. Dzisiaj znowu życie prześcignęło kabaret. 
Gospodarczo jest nieźle, ale ustrojowo Polska jest 
w ruinie. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny, 
tworząc z niego atrapę. Zniszczyliście służbę cywil-
ną, media publiczne, które stały się tubą propagando-
wą, niezależną prokuraturę, którą zamiast naprawić, 
zlikwidowaliście. Teraz niszczycie niezależne sądy. 
Ograniczyliście prawa kobiet, prawo do zgromadzeń 
publicznych. Próbowaliście zniszczyć niezależne sa-
morządy terytorialne. Szykujecie się do ataku na 
niezależne media. I wreszcie z parlamentu zrobili-
ście parodię najważniejszej demokratycznej instytu-
cji w państwie. Nie liczą się tu regulaminy, opinie, 
ekspertyzy, obyczaje, prawa opozycji. Demokrację 
zamieniliście w demokraturę. To natomiast, co roz-
budowaliście i wzmocniliście, to pozbawione realnej 
kontroli służby specjalne. Oto prawdziwe ruiny.

Dlatego korzystam z tej możliwości, że przema-
wiam nie tylko do Wysokiego Senatu, ale także, dzięki 
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(senator M. Borowski) proszę państwa, podejść poważnie przy tego rodzaju 
analizie, wystąpieniach i tym wszystkim, co było na 
posiedzeniu komisji, do tego, co ujrzeliśmy w wyda-
niu pana senatora sprawozdawcy?

Szanowni Państwo, teraz kilka spraw fundamental-
nych w skali makro. Pan prezes, pan sędzia Stanisław 
Zabłocki powiedział: pendolino. Przepraszam bardzo, 
to jest jedyna rzecz, Panie Prezesie, z którą się nie zga-
dzam. To jest TGV, zasuwające bez zwracania uwagi 
na żadne znaki i na mądrość wynikającą z wielu lat 
doświadczeń kolejarzy, którzy mówią, jak jechać, 
gdzie jechać, co robić.

Państwo jedziecie z Polską na zatracenie. Pan mi-
nister Warchoł mówi, że robimy to, bo tego oczekuje 
społeczeństwo, i podaje jednostkowe przykłady. Czyli 
znowu budowanie narracji na pojedynczych, nagan-
nych oczywiście zdarzeniach. To jest nienaukowe. 
A przecież pan minister jest człowiekiem nauki, jak 
powiedział. Powiedział, że podchodzi z rzetelnością 
naukową. No, Szanowni Państwo, nie używam, sta-
ram się nie używać w tych wystąpieniach ostrych 
słów, ale to było normalne łgarstwo, to, co prezento-
wał pan minister.

I skoro teraz mówimy, że obywatele tego chcą, to 
chcę państwu powiedzieć, że, jak pokazują ostatnie 
badania, ponad 67% ludzi mówi, że chcą wolnych 
sądów.

(Głos z sali: 76%.)
Nawet 76%. A kiedy teraz czytam, że został zło-

żony… Czytam w internecie, więc może być to obar-
czone pewnym przekłamaniem. Ale pisze to pani 
poseł Radziszewska, mam duże zaufanie do pani 
marszałek. Pisze, że został złożony projekt dotyczą-
cy Państwowej Komisji Wyborczej, Panie Marszałku 
Borusewicz. To jest kolejny etap. Czyli będzie likwi-
dacja Państwowej Komisji Wyborczej i znowu po-
litycy ułożą nam, jak będzie miała wyglądać praca 
Państwowej Komisji Wyborczej. No, czy ludziom 
spod znaku Solidarności – mówię o politykach tutaj 
siedzących – nie jest wstyd za to, co robicie z Polską?

Myślę, że warto by się zastanowić. I jeszcze jest 
czas, żebyście państwo za jakiś czas mogli spojrzeć 
w lustro, spojrzeć w swoje sumienie – przecież wierzę, 
że większość z was ma takowe sumienie. Żeby odpo-
wiedzieć to, na co oczekują Polacy. A Polacy chcą… 
Było tutaj mówione, że niezależność i niezawisłość 
sądów, sędziów to jest gwarancja wielu spraw. I teraz 
w skali makro, jeżeli chcemy zwiększenia inwestycji, 
rozwoju Polski i tego, co jest związane ze stabilno-
ścią prawa… Sądy niezawisłe są jednym z najważ-
niejszych elementów wspierania kwestii związanych 
z rozwojem gospodarczym.

Przecież jak będą ludzie, czy z Polski, czy z innych 
krajów, chcieć inwestować w Polsce, jeśli nie będzie 
gwarancji dotyczącej niezawisłości i niezależności? 
No przecież pytałem kilka razy i pan minister oczy-

Już kończę.
…Które mogą być dokonane na kodeksie wybor-

czym i na ordynacji wyborczej. Już słyszymy o ko-
misji wyborczej, podejrzewam, że mogą mieć miej-
sce inne działania, i to tuż przed wyborami. Do tego 
wszystkiego trzeba się przygotować już teraz, i to na 
wszystkie warianty.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, trzeba wreszcie 
zacząć grać na własnym boisku, a nie według reguł 
wrzucanych przez PiS. To nie jest zwykły spór po-
lityczny.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już kończę.
To nie jest zwykły spór polityczny. To jest walka 

o Polskę demokratyczną, europejską i obywatelską. 
I to nie jest też czas na swary, to jest czas na poro-
zumienie i bardzo przemyślane działanie. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Dołączając do tego wszystkiego, co powiedział 

pan marszałek Borowski… Panie Marszałku, tak 
jak pan powiedział, to już jest może i ostatnia prosta 
nadziei wielu Polaków, którzy od wielu, wielu dni 
mówią o tym, że Polska idzie w złą stronę. Gdyby 
jeszcze były jakiekolwiek chęci z państwa strony 
do debaty politycznej, społecznej, gospodarczej… 
Dzisiaj pan rzecznik mówi, że OBWE potrzebuje 
4–6 tygodni, żeby wydać opinię w zakresie projektu 
ustawy o Sądzie Najwyższym, a państwo głosujecie, 
dyskutujecie i mówicie o tym, co jest dobre, a co złe, 
powtarzając slogany, które dzisiaj słyszeliśmy z ust 
pana ministra, niepoparte ani żadną wiedzą, ani fak-
tami. Bo jeżeli buduje się prawidłowości – to jest to, 
o czym mówił pan prezes – na bazie pojedynczych 
zdarzeń… Jest 11 tysięcy różnego rodzaju spraw i jest 
kilka przypadków, które oczywiście są naganne, ale 
państwo budujecie narrację ruiny, o czym mówił 
pan senator Borowski. I osoby obserwujące deba-
tę w polskim Senacie, a za szacunek obywateli do 
niego jesteśmy wspólnie odpowiedzialni… Po tym, 
co było przedmiotem sprawozdania z prac komisji, 
dostałem, Szanowni Państwo, na jednym z portali 
społecznościowych taki tekst… Obserwując spra-
wozdanie pana senatora sprawozdawcy, ów obser-
wator napisał mi tak: posiedzenie komisji nie było 
przedmiotem posiedzenia komisji. No, jak można, 
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(senator L. Czarnobaj) Jeśli państwo chcecie opierać, tak jak tu słyszałem 
od pana ministra, na fundamencie, jakim jest filozofia 
chrześcijańska… Ja jako wierny katolik, aktywny ka-
tolik chcę państwu powiedzieć, że nie słyszałem, aby 
filozofia chrześcijańska, katolicka mogła się opierać 
na kłamstwie. No, można w życiu robić błędy, każdy 
z nas to robi, ale…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
zostało 30 sekund.)

…ale świadome opieranie się na kłamstwie jest 
rzeczą bardzo naganną.

Kończąc, Panie Marszałku, chcę powiedzieć, że to, 
co państwo wprowadzacie, to jest rzecz, która odbije 
się na funkcjonowaniu nie tylko gmin, o których tu 
mówił pan rzecznik – przecież w przypadku każdej 
gminy, która będzie teraz petentem sądu i będzie 
w sporze z władzami państwowymi, wiadomo, jaka 
będzie decyzja – ale i każdy obywatel będzie miał 
problemy, bo jeżeli narazi się któremuś kacykowi PiS-
owskiemu w mieście czy w powiecie i trafi do sądu, 
to może liczyć się z bardzo łagodnym wyrokiem, 
nawet jeśli jest niewinny… A przykłady wypadków 
pani premier Szydło czy spraw, które przytaczał tu 
pan rzecznik, dobitnie to potwierdzają. To nie jest 
wymyślone, to są rzeczy, które się wydarzyły. Na ko-
niec chcę powiedzieć tak: Drodzy Rodacy, będziemy 
się z wami spotykać, tłumaczyć i opowiadać o tym, 
co tu się dzieje, w jakim kierunku to idzie, bo chcę 
powiedzieć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…że za to wszystko, parafrazując słowa z jednego 

z filmów, zapłacimy, pan za to zapłaci, pani za to 
zapłaci i my wszyscy kiedyś za to zapłacimy…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: …ale mam nadzie-

ję, że wy kiedyś zapłacicie za to największą cenę. 
Dziękuję bardzo.)

(Oklaski)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: 10 minut kłamstwa.)
(Senator Stanisław Kogut: Sekretarze, nie kla-

skać.)
Pan senator, minister Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny w tej Izbie o ważnych sprawach 

rozmawiamy w retoryce wojennej. Przy szczęku oręża 
milkną prawa, rozum schodzi na bok i niestety regułą 
staje się to, że w takim trybie rozpatrujemy kolejne 
ważne sprawy państwowe. Przemówienia poprzedza-
jące moje wystąpienie w tej retoryce były utrzymane. 

wiście udzielał na okrągło odpowiedzi… Czy jest 
taki kraj w Unii Europejskiej, w którym szef partii, 
poseł, czyli organ uchwałodawczy, minister, czyli or-
gan wykonawczy, prokurator generalny i teraz, można 
powiedzieć, zwierzchnik i rozdający w sądach… No, 
czy znacie państwo taki kraj? Jak nie znacie, to… 
Jest tu, za wschodnią granicą. To są kraje, do któ-
rych zdążamy. I żeby nie być gołosłownym, to prze-
czytam państwu pewną wypowiedź: „Niezależność 
sądów w naszym kraju jest zagwarantowana bardzo 
solennie, bardziej niż w niejednej konstytucji innych 
państw europejskich, także tych, które są członkami 
Unii Europejskiej. To rozwiązanie, można powie-
dzieć, modelowe. Jego kształt wynikał z przemyśleń 
związanych z sytuacją w poprzedniej rzeczywistości 
ustrojowej naszego kraju”. To powiedział 9 kwietnia 
2008 r. śp. pan prezydent Lech Kaczyński.

Tak więc jak już nie wiecie, co zrobić, to wczy-
tajcie się chociaż i weźcie sobie pod uwagę te słowa, 
które mówił śp. pan prezydent.

I wrócę ze sfery makro do sfery mikro. Już wiele 
razy pytałem, zarówno pana sędziego, pana prezesa, 
jak i pana ministra… Oczywiście my o chlebie, a pan 
minister o niebie i żałuję, że w ogóle zadawaliśmy 
pytania panu ministrowi, bo właściwie powiedział 
to samo: batonik, gdzieś tam, ktoś coś tam ukradł, 
zrobił i na tej bazie trzeba budować nowe podejście 
dotyczące budowy nowej jakości sądów.

I państwo wiecie, jak wy budujecie tę nową jakość? 
Przykład Trybunału Konstytucyjnego to pokazuje. No, 
fantastyczna jakość, takiej jakości, jak państwo zbudo-
waliście, to nie ma nigdzie w Europie. I wy w każdej 
dziedzinie, czego się nie dotkniecie, budujecie nową 
jakość, nowy typ związany z daną dziedziną, tylko 
niestety ma to, że tak powiem, same cechy negatywne.

Teraz wracam do spraw przyziemnych. Muszę 
państwu powiedzieć o takiej sprawie. Jechałem po-
ciągiem, przychodzi konduktor, daję mu swoją legity-
mację senatorską, nikogo w przedziale nie ma, więc 
konduktor nabiera odwagi i pyta: Panie Senatorze, 
no to jak, uchwalicie tę ustawę o sądach? Ja mówię: 
Panie Konduktorze…

(Głos z sali: …Zapytać o trasę…)
Nie, nie, nie powiem, na jakiej trasie.
I mówię: Panie Konduktorze, jeżeli już uchwalimy, 

to nie my, tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. 
I zaczynamy dyskusję. Konduktor mówi tak: ale wie 
pan – ja to skracam – przecież w wielu krajach jest 
tak, że to politycy wybierają Sąd Najwyższy i ro-
bią wszystkie inne rzeczy, dotyczące nominacji itd. 
Miałem czas i przedstawiłem, jak to jest w innych 
krajach, wyświetlając pewne informacje i czytając, 
żebym się nie pomylił, to powiedział jedną rzecz: to 
przecież oni kłamią.
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(senator A. Bobko) nie można stwierdzić. Nie trzeba być konstytucjona-
listą, wystarczy po prostu czytać konstytucję. To, że 
ten zapis znalazł się w konstytucji, jak rozumiem, jest 
wyrazem tego. Wyrazem i próbą ochrony wartości 
niezwykle ważnej – niezawisłości sędziego, nieodwo-
ływalności sędziego, poza wyjątkowymi trybami. 
Wymienioną wprost w konstytucji, zapisaną wprost 
w konstytucji 6-letnią kadencję pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego ja rozumiem jako pewnego ro-
dzaju symboliczne i niezwykle ważne umocowanie 
właśnie niezawisłości sędziego. Bo bez niezawisłości 
sędziego, o czym mówiliśmy, nie ma dobrych sądów. 
Nie uda nam się przeprowadzić tej reformy, na którą 
czekają nasi rodacy, jeżeli podważymy wiarę, jeżeli 
skruszymy pewne zasady gwarantujące niezawisłość 
sędziego.

I stąd – nie jest to łatwe, ale nie jest też takie trud-
ne – postanowiłem zgłosić poprawkę legislacyjną, 
a w zasadzie 5 poprawek. Mają one na celu zapew-
nić ciągłość wykonywania funkcji przez pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego powołanego przed dniem 
wejścia w życie ustawy, przy poszanowaniu ustalonej 
w art. 183 pkt 3 konstytucji zasady, w myśl której 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje pre-
zydent na 6-letnią kadencję. Jestem przekonany, że 
ta poprawka nie burzy istoty przedsięwzięcia, które 
popieram, które uważam za słuszne. Bo jeszcze raz 
powiem, że doceniając i z wielką jakby satysfakcją 
słuchając tego, co mówił dzisiaj pan prezes Sądu 
Najwyższego, który dał w tej Izbie, w moim prze-
konaniu, przynajmniej dla mnie, piękne świadectwo 
tego, kim powinien być sędzia, wiem też, że sytuacja 
rzeczywista wygląda nie zawsze tak dobrze, jak pan 
prezes to tutaj przedstawiał. Stąd zmiany są potrzeb-
ne, na te zmiany obywatele czekają. Ale te zmiany 
nie mogą i nie powinny podważać zasad, na których 
wszyscy się opieramy, a jednym z kluczowych ele-
mentów tych fundamentów, na których się opieramy, 
jest obecna konstytucja.

I na koniec chcę jeszcze raz powtórzyć, że te zmia-
ny, które proponujemy, nie zagrażają, w mojej ocenie, 
wolności i praworządności. Oczywiście przyjmowa-
nie przez parlament ustaw niezgodnych z konstytucją 
nie jest czymś dobrym, ale przecież ustaw, które po-
tem były klasyfikowane jako niekonstytucyjne, było 
w naszej historii bardzo, bardzo dużo. A więc tutaj 
apel do kolegów, do koleżanek i kolegów z opozycji: 
nie bijcie w najwyższe tony wtedy, kiedy nie jest to 
potrzebne, bo może nam tych tonów zabraknąć wte-
dy, kiedy, nie daj Boże, sytuacja faktycznie na bicie 
w takie tony będzie zasługiwała. Mamy nadzieję, że 
w najbliższych latach nam to nie grozi, ale tych tonów 
może nam naprawdę zabraknąć. Więcej umiaru.

A jeśli idzie o opinię europejską – może to jeszcze 
na koniec – to tu też jest ogromne nieporozumienie. 
Stanowienie ustrojów sądów jest elementem prawo-

Ja postaram się, rozumiejąc sytuację, jaka jest, na mo-
ment tę retorykę wojenną odłożyć na bok i zachęcić 
państwa do refleksji w innym trybie.

Absolutnie nie podzielam tych zdań, które tu pa-
dały, o tym, że w Polsce jest zagrożona wolność, de-
mokracja, że stajemy się jakimś dziwadłem Europy. 
Tego rodzaju twierdzenia są podszyte albo złą wolą, 
albo cynizmem, albo brakiem roztropności. Chciałbym 
bardzo mocno to podkreślić. Ale to wcale nie znaczy, 
że z tą ustawą nie ma problemu. Przy okazji – trudno 
to nazwać debatą – właściwie pewnego jazgotu wokół 
tej ustawy i poprzedniej pojawił się jeden element nie-
zwykle ważny, ale też, powiedziałbym, niebezpieczny, 
mianowicie, pytanie o relację między wolą suwerena 
a konstytucją. Chciałbym zacząć od tego i na to zwró-
cić uwagę, że przekonanie, które czasami pojawia się 
po naszej stronie – ale ja wierzę w to, jestem przeko-
nany, że to nie jest prawdziwe przekonanie – że wola 
suwerena jest ponad konstytucją… Wola suwerena, 
wola ludu ma swoją wagę, ale demokracja bez osadze-
nia w wartościach, bez osadzenia w prawie – a w dzi-
siejszym świecie, w naszej dzisiejszej rzeczywistości 
jakby emanacją czy wyrazem tego prawa jest właśnie 
konstytucja – i tego rodzaju społeczeństwo nie mają 
przed sobą dobrej przyszłości. To powinniśmy pamię-
tać: konstytucja – nieważne, czy uważamy ją za wyraz 
prawa naturalnego, wartości moralnych, czy tylko za 
umowę, jak niektórzy sądzą, którą można zmieniać – 
jest wiążąca i zmiana tej umowy musi dokonywać się 
wedle określonych, przyjętych wspólnie zasad. Bez 
tego posuwamy się w bardzo niedobrą stronę.

I dlatego skupię się na jednym elemencie – jak 
ta ustawa ma się do konstytucji. Ona będzie podle-
gała dalszym ocenom pana prezydenta, Trybunału 
Konstytucyjnego. Wbrew temu, co mówią kole-
dzy z opozycji czy wiele osób w Polsce, Trybunał 
Konstytucyjny w Polsce funkcjonuje. Nie podcinajmy 
gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Ta ustawa bę-
dzie podlegała ocenom, ale to oczywiście nie zwalnia 
nas z procedowania w najlepszej wierze. I stąd moja 
uwaga i moja wątpliwość… a nawet nie wątpliwość, 
ale silne przekonanie, które tutaj jako senator i czło-
nek klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości 
chciałbym bardzo wyraźnie podnieść. To zresztą było 
już w dyskusji przywoływane. Art. 183 pkt 3 konsty-
tucji mówi wyraźnie o wyborze, o mianowaniu przez 
prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
na okres 6 lat. Nie ma tam żadnego odniesienia do 
możliwości skrócenia tej kadencji w trybie konsty-
tucyjnym. Stąd ja nie bardzo rozumiem, na jakiej 
zasadzie ustawa miałaby skrócić kadencję aktualnie 
urzędującego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Ale w tej sprawie chodzi jeszcze o coś więcej niż 
tylko o niezgodność z konstytucją, którą w mojej oce-
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(senator A. Bobko) wszystkim, co on powiedział. Podzielam tę opinię, 
podzielam tę diagnozę. Uważam, że jedyne, czego 
opozycja w tej chwili potrzebuje, to jest jedność i zgo-
da. To, co ja słyszę w tych okrzykach już wielotysięcz-
nych tłumów, to jest oczekiwanie na to, że politycy 
się porozumieją. Ja gorąco wierzę, że tak będzie, że 
wszystko zostawimy za nami, że wszystko inne bę-
dzie nieważne.

Szanowni Państwo, odnosząc się do tego, co było 
przedmiotem dyskusji, i jednocześnie dziękując panu 
sędziemu oraz panu rzecznikowi praw obywatelskich, 
chciałabym powiedzieć, że mieliśmy tutaj dzisiaj pe-
wien dwugłos. Przypomniana została wypowiedź 
pani profesor, pani sędzi Piwnik dotycząca niezawi-
słości i niezależności – dużo o tym mówiliśmy – a pan 
prezes Zabłocki powiedział o niezawisłości zewnętrz-
nej i wewnętrznej. Szanowni Państwo, to jest bardzo 
ważne, bo my musimy się zastanowić, co będzie dalej. 
Ja nie jestem idealistką jak pani sędzia Piwnik i nie 
wierzę w tę niezawisłość i niezależność wewnętrz-
ną, bo to jest dane nielicznym. Przerabialiśmy to. 
Patrzę na pana marszałka Borusewicza czy na Jana 
Rulewskiego… Ilu było ludzi, kiedy nastał stan wo-
jenny? Jak szybko ten wielki masowy związek stop-
niał do niewielu osób, które miały odwagę i mówiły, 
pokazywały drogę społeczeństwu? I chociaż to są 
wielkie słowa i powoływanie się… Panie Senatorze 
Bobko, ja uważam, że ten moment już nadszedł, to 
znaczy że na pewno nie można się godzić… I na pew-
no nie można już być takim idealistą jak pan i wierzyć 
w to, że przekonywanie w tej chwili pana senatora 
czy pani senator do czegokolwiek doprowadzi. Nie 
doprowadzi, naprawdę nie doprowadzi. To już ten 
moment, w którym składanie poprawek… Widzimy 
to. Nauczyliśmy się tego dzisiaj, tutaj na tej sali obrad, 
kiedy zamykano nam usta, kiedy poprzez składanie 
wniosków zamykano dyskusję. Doszło do rzeczy 
skandalicznych, niebywałych i haniebnych dla tej 
Izby, tak uważam. Nie powinien na to pozwolić mar-
szałek ani pani marszałek. To, że szef klubu składa 
takie wnioski, to mnie w ogóle nie dziwi. Ja nie za-
uważyłam u państwa jakiejkolwiek różnicy zdań, a je-
żeli były, to w mało ważnych sprawach. We wszyst-
kich podstawowych sprawach państwo głosujecie, 
jak głosujecie, wszyscy razem tak samo i odrzucacie 
wszystkie poprawki, nawet te najbardziej sensowne, 
nawet te poprawki, które potem, za pół roku do nas 
wracają. Te same poprawki opozycji, które odrzuci-
liście, potem sami przyjmujecie, bo dochodzicie do 
wniosku, że jakiś minister czy jakiś poseł w Sejmie 
popełnił błąd. Ja się na to już nie będę godzić.

Powiedziałam o wypowiedzi pani sędzi Piwnik, 
o tej niezawisłości zewnętrznej i wewnętrznej. Bardziej 
podobała mi się postawa pani prof. Łętowskiej, która 
w tym tygodniu, wychodząc ze studia, powiedziała: 
good night and good luck. Dlaczego tak powiedziała? 

dawstwa wewnętrznego. I przecież abstrahując od tej 
retoryki i tej sytuacji kreowanej na nadzwyczajną, 
trzeba powiedzieć, że rozwiązania, które proponuje 
ta ustawa, nie odbiegają od europejskich, a są na-
wet wzorowane na wielu przykładach europejskich. 
Paradoks polega na tym, że to, co jest przyjmowane 
czy oczywiste w Europie, u nas przez tę Europę jest 
często traktowane jako coś dziwacznego czy nienor-
malnego. 

Najlepszym przykładem tego jest choćby – to 
już zupełnie na koniec – lustracja. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych Niemcy powołały instytut, prze-
prowadziły gruntowną lustrację, odtwarzano dzie-
siątki akt. Worki z aktami Stasi, które były cięte, 
były odtwarzane i rekonstruowane. To było działanie 
normalne, państwowe. U nas w tym samym czasie 
próba mówienia o lustracji była traktowana jako coś 
niecywilizowanego, zwierzęcy antykomunizm itd. To, 
co w Europie jest standardem, niektóre nasze środowi-
ska, przy wsparciu tejże Europy, traktują jako zacho-
wania antyeuropejskie. Tutaj w dużej mierze mamy 
sytuację podobną. Te rozwiązania, które funkcjonują 
w Europie, zastosowane w Polsce stają się przedmio-
tem krytyki jako rozwiązania nieeuropejskie.

Dziękuję za uwagę i zgłaszam tę poprawkę legi-
slacyjną.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pęk…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, pani 

senator Zdrojewska.)
A, przepraszam bardzo, przepraszam. Pani senator 

Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Właściwie te kartki, które tutaj mam… 

Przygotowywałam się do tego od kilku dni, przy-
gotowałam poprawki. Oczywiście złożyłam te po-
prawki, ale nie mam żadnych większych nadziei na 
to, że jest jakakolwiek szansa na przyjęcie jakichś 
poprawek. Mam tutaj zapisane paragrafy dotyczące 
konstytucji, ale ma rację pan senator Marek Borowski, 
że państwa już nic nie przekona, że jeżeli ktoś siedzi 
na tej sali i zdecydował się zachowywać tak jak do tej 
pory… Prawdopodobnie będzie tak, jak w przypadku 
poprzednich 2 ustaw, dotyczącej KRS i dotyczącej są-
dów powszechnych, i po prostu przyjmiecie państwo 
to wszystko bez żadnych poprawek.

Chciałabym się odnieść krótko, szybko, do tego, 
o czym powiedział Marek Borowski. Zgadzam się ze 
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Chciałbym tylko powiedzieć, że z tego, co wiem, 

wynika, że pan minister Ziobro obserwuje naszą dys-
kusję. Myślę, że pani głos też słyszał.

(Senator Barbara Zdrojewska: Z balkonu, z nieba.)
(Senator Grażyna Sztark: Śledzi nas.)
(Senator Piotr Zientarski: Protokół nie pozwala, 

żeby siedział z nami.)
(Rozmowy na sali)
W internecie, w telewizji obserwuje.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Pęk. Bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta debata, którą od kilkunastu godzin toczymy, 

jest tak naprawdę debatą pozorną. Tak naprawdę pań-
stwo już dawno zawyrokowaliście o tym, że zarówno 
ta, jak i wszystkie poprzednie kluczowe ustawy Prawa 
i Sprawiedliwości są totalnie niezgodnie z konstytu-
cją, nie nadają się do niczego. Wszyscy występujcie 
w uzurpatorskiej roli Trybunału Konstytucyjnego. 
Dziś wszyscy znają się na konstytucji i wszyscy peł-
nią obowiązki Trybunału Konstytucyjnego, łącznie 
z obecnym tutaj panem rzecznikiem praw obywa-
telskich.

Zapominacie państwo, z ogromną szkodą dla de-
mokracji polskiej, o tym, że jesteśmy w suwerennym 
parlamencie polskim, że trwa proces legislacyjny, że 
obowiązuje domniemanie konstytucyjności prawa 
tworzonego w parlamencie, że przed nami decyzja 
pana prezydenta, że absolutnie możliwe jest skie-
rowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. 
Macie to wszystko… Lekceważycie to wszystko, 
nie uwzględniacie tego wszystkiego, a odbywa się 
to z ogromną szkodą dla demokracji. To wprowadza 
w Polsce sztuczną atmosferę jakiegoś przewrotu, ja-
kiegoś działania uzurpatorskiego, niezgodnego z pra-
wem. Tymczasem my w naszym programie wybor-
czym chyba najmocniej podkreślaliśmy konieczność 
reformy wymiaru sprawiedliwości i zawsze czuliśmy 
ogromne poparcie społeczeństwa w tym zakresie. 
Czujemy je nadal. Nie jest tak, że jedyną opinią pu-
bliczną jest ta opinia, która jest tutaj mocno słyszalna 
i która ma oczywiście prawo do tego, ażeby prote-
stować, co jest kolejnym dowodem na to, że żyjemy 
w demokratycznym państwie prawnym. Ale za nami 
również stoi cała rzesza zwykłych, szarych obywa-
teli, często bardzo boleśnie skrzywdzonych przez 
polski wymiar sprawiedliwości. Oni nie wychodzą, 
nie protestują, nie mają takiego wsparcia, nie mają 
takich możliwości finansowych i organizacyjnych, 
ale zapewniam państwa, że jest to o wiele większa 

Sapienti sat, jak mówił dzisiaj pan prof. Zabłocki, 
ale może zastanówmy się, dlaczego tak powiedziała 
pani prof. Łętowska. Odwołała się do znanego filmu 
George’a Clooneya, który opisał historię niezwykłego 
dziennikarza walczącego z systemem, z McCarthym 
i z tym wszystkim, co się zdarzyło nie gdzieś w ja-
kimś komunistycznym kraju, tylko w Stanach 
Zjednoczonych. Co znaczy, że każda demokracja, 
nawet taka jak amerykańska, ma swoje zagrożenia. 
Widzieliśmy tam człowieka, który został poddany 
ogromnej presji. Widzieliśmy ludzi, całą grupę ludzi, 
odważnych dziennikarzy i widzieliśmy, jak taki sys-
tem strachu, terroru, który się rodzi dookoła, działa 
na ludzi. 

Dlatego to, na czym powinniśmy się w tej chwili 
skupić, to przede wszystkim to, żeby znaleźć drogę do 
ludzi, porozumieć się z Polakami, bo te grupy, które 
są na ulicach, przynajmniej większość tych ludzi, 
którzy przychodzą… Oni nie chcą władzy, tylko chcą 
dobrej władzy, chcą dobrych rządów. Oni chcą tego, 
żeby ktoś się z nimi liczył.

Do pana senatora, do Prawa i Sprawiedliwości 
nie będę już apelowała, bo tyle tu apeli przedsta-
wiłam, że naprawdę nie ma to już sensu, ale zwra-
cam się do nas. Wiem, że będziemy robili wszyst-
ko, żeby odpowiedzieć na oczekiwania, które w tej 
chwili zrodziły się na ulicach Polski, i że będziemy 
Polakom, naszym rodakom, odpowiadać i będziemy 
mogli im patrzeć w oczy za rok. Czasami jest tak, że 
się wstydzimy po latach tego, co kiedyś robiliśmy. 
Naprawdę nie życzę państwu, ale poszliście już za 
daleko i myślę, że będziecie się – patrzę na PiS –tego 
naprawdę wstydzili.

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że to, co się dzi-
siaj tutaj stało, mogę nazwać tylko bezczelnością. 
Siedział tutaj pan minister Warchoł cały dzień, słu-
chając i no… wychodząc, miał prawo gdzieś wyjść, 
była przerwa. Ale proszę popatrzeć – zwracam się 
do całego Senatu – jak nas potraktował pan minister 
Ziobro, który zapowiedział uroczyście swoją wizytę, 
zapowiedział, że się tutaj przed Senatem w swoim 
majestacie objawi. Następnie przyjechał tutaj, już 
chyba ze 2 godziny temu, zorganizował konferen-
cję, nie pojawił się na sali. Ani nie wysłuchał głosu 
senatora Bobki, ani nie wysłucha – może się zjawi, 
nie wiem – głosu senatora Pęka, tylko przyjdzie 
na koniec nam obwieścić, co ma do powiedzenia. 
Informuję, że ja wyjdę, bo nie obchodzi mnie, co 
ma do powiedzenia pan minister Ziobro. Jeżeli on 
nas tak traktuje, to też go w ten sposób potraktuję. 
Po prostu wyjdę, jak tutaj przyjdzie. Jest mi wstyd 
za taką postawę i jest mi wstyd, że senatorowie go-
dzą się na to, żeby tak się działo. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator M. Pęk) A przecież za tą niezawisłością i niezależnością ma 
stać sprawiedliwość, ma stać dobro, ma stać ład spo-
łeczny. I tego Polacy bardzo często nie widzą. I tutaj 
bardzo stanowczo różnimy się co do diagnozy rze-
czywistości. Środowiska prawnicze mają przekonanie 
o swojej niezwykłej wyjątkowości. Przecież to nie my 
powiedzieliśmy o tej nadzwyczajnej kaście. Przecież 
to nie my, a pani prezes Gersdorf tu, w Senacie, kilka-
naście dni temu powiedziała o tym, że to taki książęcy 
zawód. Oczywiście, że takie czy inne wypowiedzi 
nie przesądzają jeszcze o jakichś prawdziwych, głę-
bokich przemyśleniach, ale one są przejawem takiego 
oderwania od rzeczywistości, takiego przekonania 
o jakimś wiecznym namaszczeniu właśnie na miarę 
suwerena. My wszyscy chcemy państwa prawa, ale 
nie chcemy państwa prawników. Już o tym mówiłem 
poprzednio przy okazji dyskusji o KRS. Państwo pra-
wa nie równa się państwu elit prawniczych.

I wbrew pozorom, wbrew temu, co ciągle nam 
chcecie tutaj wmówić, że niszczymy demokrację, te 
reformy przeprowadzamy właśnie w trosce o demo-
krację, bo każda władza – a sądownictwo jest również 
władzą – która odrywa się od tego korzenia, jakim jest 
suweren, prędzej czy później się degeneruje. Władza 
ustawodawcza i władza wykonawcza podlegają sta-
łej kontroli, stałej wymianie przez proces wyborczy. 
We władzy sądowniczej nie ma czegoś takiego, ten 
proces wyborczy cały czas jest skonstruowany w jej 
łonie, w jej wnętrzu, więc tym bardziej w pewnych 
newralgicznych punktach ta władza musi być również 
pod kontrolą społeczną. I to przywracamy, musimy 
to przywrócić dla dobra przyszłości, dla dobra de-
mokracji. I nie robimy niczego, czego nie zrobiono 
w bardzo wielu krajach o ugruntowanej demokracji 
zachodniej. To, że tam obowiązuje taki czy inny wa-
riant, że nie wszystko, co my wprowadzamy, da się 
pokazać w jakimś jednym, innym kraju… To jest na-
sze suwerenne prawo – wprowadzamy pewien model 
mieszany, autorski. I ma on działać, bo taka jest wola 
większości parlamentarnej.

Proszę państwa, ta reforma jest konieczna. Ta 
reforma jest konieczna właśnie w tym aspekcie dys-
cyplinarnym, bo tu według Polaków pojawiają się 
największe nieprawidłowości. Przecież zwykły Polak 
nie jest w stanie ocenić tego, czy jakiś wyrok został 
wydany zgodnie z taką czy inną metodyką pracy sę-
dziego czy jakąś tam doktryną prawa karnego czy 
cywilnego. Ale zwykły Polak, zwykły obywatel jest 
w stanie ocenić, czy tam jest uczciwość, czy tam jest 
korupcja, czy tam jest ponoszenie konsekwencji za 
ewidentne zło. System postępowania dyscyplinarnego 
wymiaru sprawiedliwości nie działa. Przecież znamy 
statystyki. Mówiliśmy również o tym poprzednio, 
o tym, że skargi dyscyplinarne zawsze są albo zamia-
tane pod dywan, albo nieuzasadnione, albo oczywi-
ście niezasadne… itd., itd. No, gdyby to sądownictwo 

rzesza niż ta, która w tym momencie głośno krzyczy 
w dużych miastach naszego kraju. To jest pierwsza 
sprawa.

Jeśli chodzi o meritum, reforma jest konieczna, 
bo tak naprawdę od 1989 r. nie było żadnej grun-
townej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 
Stanowisko wszystkich środowisk prawniczych, nie 
tylko sędziowskich – dzisiaj rozmawiamy o Sądzie 
Najwyższym, ale dotyczy to wszystkich poszczegól-
nych korporacji prawniczych – było zawsze takie: 
nihil novi, nic nowego. Ma być tak, jak było, a my 
mamy mieć pełną kontrolę nad wszystkimi aspek-
tami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
i środowisk prawniczych w Polsce. Działo się to 
z ogromną krzywdą dla tysięcy absolwentów wy-
działów prawa w Polsce, którzy kończyli te wydzia-
ły i stawali przed nieprzebytym murem korporacji 
prawniczych. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu to 
właśnie Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło reformę 
otwierania hermetycznych, zamkniętych korporacji 
prawniczych. Jakie było wielkie larum, jaki był opór. 
Te drzwi zostały jednak otwarte. Może niekiedy 
tylko uchylone, ale młodzi, ambitni, świetnie wy-
kształceni prawnicy mieli chociaż teoretyczną szan-
sę dostania się do zawodów prawniczych. Wcześniej 
takiej szansy nie było. 

Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu: tymi 
korporacjami rządziły rody, klany, jak najbardziej 
zamknięte, całkowicie kontrolujące zawody. To nic 
dobrego wymiarowi sprawiedliwości w Polsce nigdy 
nie przynosiło. Środowisko prawnicze i środowisko 
sędziowskie nie przeszło ani lustracji, ani żadnej 
wymiany pokoleniowej. Do negowania idei lustracji 
też przyłożyło swoją rękę, bo zawsze torpedowało 
lustrację środowisk prawniczych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ona jest obowiąz-
kowa w sądzie.)

Każdą lustrację krytykowało i….
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest obowiązko-

wa.)
…torpedowało. Dużo szybciej uchwalono by 

w Polsce ustawę lustracyjną, gdyby nie takie właśnie 
oportunistyczne stanowisko środowisk prawniczych. 

Szanowni Państwo, reforma jest potrzebna, re-
forma jest konieczna. I tu nie chodzi o jakiś spór na 
poziomie olimpu prawniczego, przerzucania się tymi 
niesłychanie skomplikowanymi wykładniami prawni-
czymi, które może rzeczywiście są dostępne tylko dla 
jakiejś elity intelektualnej środowiska prawniczego. 
Tu chodzi o to, że ta odmieniana tutaj przez wszyst-
kie przypadki niezawisłość i niezależność w oczach 
zwykłego Polaka staje się wartością samą w sobie. 
Ona jest jakby celem i środkiem wszystkich tych dzia-
łań, wszystkich starań, ażeby tę reformę zablokować. 
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(senator M. Pęk) ślamy bardzo często – ale przede wszystkim nie 
sprawdziło się, ponieważ nie potrafiło rozliczyć 
PRL, nie potrafiło rozliczyć PRL. Proszę państwa, 
brat Michał Wysocki, dzisiaj franciszkanin, na 
pewno jako franciszkanin przebaczył tym wszyst-
kim oprawcom, zaczynając od góry, od generała 
Kiszczaka, aż po tego prokuratora, który spowodo-
wał, że znalazł się w więzieniu w latach osiemdzie-
siątych oskarżony, jak wiadomo totalnie niesłusznie, 
o to, że był sprawcą zejścia Grzegorza Przemyka. Co 
sądownictwo polskie III Rzeczypospolitej zrobiło 
i wykonało na rzecz sprawiedliwości społecznej wo-
bec tego konkretnego franciszkanina dzisiaj, który 
przebaczył? 28 lat, proszę państwa, trwały procesy 
w III Rzeczypospolitej dotyczące…

(Senator Mieczysław Augustyn: A co zrobił mi-
nister Ziobro?)

Cicho, Panie…
Dotyczące…
(Głosy z sali: Ooo!)
(Głos z sali: O, nieładnie.)
…Panie Senatorze, oczywiście.
Dotyczące… 28 lat trwały procesy dotyczące 

zbrodniarzy w kopalni „Wujek”?
(Rozmowy na sali)
Tak… Prośba, żeby państwo milczeli chociażby po 

to, żeby sobie przypomnieć, że górnicy zginęli tam 
w 1981 r., a sądownictwo III RP przez 28 lat nie potra-
fiło poradzić sobie z oczywistymi sprawami związa-
nymi ze sprawiedliwością społeczną. Proszę państwa, 
to są oczywiście jednostkowe, ale jakże wymowne 
zjawiska, które mały miejsce w III Rzeczypospolitej, 
gdy sędziami byli ludzie, którzy na pewno mieli różne 
życiorysy. Na pewno nie byli i nie są wszyscy skażeni 
odpowiedzialnością za PRL. Przecież tego nikt przy-
tomny nie będzie dziś mówił. Ale są odpowiedzialni 
jako grupa społeczna, jako korporacja – jak dzisiaj 
mówimy – za to, że nie podźwignęli tego wyzwania 
niepodległościowej Polski pod hasłem sprawiedli-
wości: rozliczyć tych, których należało, oskarżyć, 
a potem skazać za przestępstwa. Generał Czesław 
Kiszczak, generał Wojciech Jaruzelski są już tam, i to 
jest ten sąd, na który każdy człowiek może liczyć. Ale 
chodziło też o to w Polsce niepodległej, żeby można 
było liczyć na sąd doczesny.

Także ilustracją pokolenia sędziów – podkreślam 
słowo „pokolenia” – którzy trzymali ster sądow-
nictwa polskiego po 1989 r., jest stosunek sędziów 
do wspomnianego tutaj przez pana senatora Marka 
Pęka sądu lustracyjnego. Czy państwo pamiętają? Nie 
można było złożyć pełnego składu tego sądu. Co to 
była za manifestacja? To była manifestacja korporacji 
sędziowskiej, że nie zgadza się na to. Nie tylko na de-
komunizację, nie tylko na sprawiedliwość społeczną, 
ale nawet na lustrację. Na nic się nie zgadza, co jest 
związane z rozliczeniem z PRL.

dyscyplinarne funkcjonowało dobrze, to nikt by tego 
nie ruszał.

Jeszcze raz podkreślam: nie może ten system na 
dłuższą metę funkcjonować dobrze, bo nikt z nas nie 
jest Duchem Świętym, wszyscy jesteśmy obarczeni 
pewnymi wadami, wszyscy jesteśmy podatni na różne 
rodzaje zła. I dlatego nie można zostawić sądownic-
twa samemu sobie, oczywiście z wyłączeniem kwestii 
niezawisłości w orzekaniu w konkretnych sprawach. 
To jest jak najbardziej wartość podstawowa, wartość 
zasadnicza. Ale jeszcze raz podkreślam: niezawisłość 
– tak, bezkarność – nie, demokratyzacja, połączenie 
wymiaru sprawiedliwości z kontrolą społeczną – tak, 
korporacjonizm – nie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że występuję po panu senatorze 

Marku Pęku, bo nie będę musiał powtarzać przynaj-
mniej tych argumentów. A one wieńczą się moim 
zdaniem takim oto stwierdzeniem, że na dziś – pod-
kreślam: na dziś – w gruncie rzeczy albo mamy przed 
sobą do wykonania zadanie polegające na tym, że 
mamy przyjąć tę propozycję reformy sądownictwa 
w Polsce, reformy, która jawi się w 3 kolejnych ostat-
nio opisywanych i dyskutowanych przez nas usta-
wach, albo też zostaniemy na tym poziomie, o który 
to poziom od 2 lat apeluje opozycja oraz jej autorytety, 
a brzmi to w prostej formule: żeby było tak, jak było. 
I jakby w ramach tej alternatywy funkcjonując, czyli 
„żeby było tak, jak było”, chciałbym przypomnieć, 
jak było.

Panie Prezesie Sądu Najwyższego, nie chodzi 
o pana wspaniały życiorys, żeby ktokolwiek chciał 
go tutaj podważać, nie chodzi o to, by negować, iż 
istniała data 1989 r., ona była, również była data 
1990 r. Ale, Panie Prezesie, pan doskonale wie – 
słuchacze, jeżeli są takowi poza tą salą, mogą tego 
wszystkiego nie pamiętać, ale pan doskonale to pa-
mięta – że mówimy w odniesieniu do tych propozycji 
ustawowych, że one się wpisują w spóźnioną deko-
munizację nie dlatego, że pana życiorys jest zły, bo 
jest piękny, ale dlatego, że sądownictwo po 1989 r., 
tak samo jak po 1990 r… sądownictwo w Polsce nie 
zdało egzaminu. Nie zdało egzaminu, jeśli chodzi 
o rozliczenie się nie tylko wewnętrzne – to podkre-
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(senator J. Żaryn) żeby ta wątpliwość była podzielana. Mianowicie moja 
wątpliwość dotyczy skuteczności. Chodzi o to, czy 
te narzędzia, które zostały wybrane w tych ustawach 
– oczywiście w dużej mierze dotyczące spraw oso-
bowych, personalnych, choć oczywiście także in-
stytucjonalnych, a szczególnie chodzi tu o tę Izbę 
Dyscyplinarną, na którą jako obywatel bardzo liczę, 
na to, że spełni ona swoje zadania… Ale właśnie cho-
dzi o to, czy to są wystarczające na dziś argumenty 
i wystarczające narzędzia, żeby można było sobie 
powiedzieć, że te ustawy będą skuteczne w tym, co 
do niedawna jeszcze było, ale także być może…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…w przyszłości będzie zjawiskiem, które będzie-
my przeżywali.

I jeżeli państwo pozwolą, to o tej skuteczności 
powiem w następnym swoim wystąpieniu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dobrze.)
Od razu zapisuję się na następne 5 minut. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Jest już pan zapisany.
(Senator Jan Żaryn: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To kolejny smutny dzień w naszej parlamen-

tarnej polskiej rzeczywistości. Widać, że Prawo 
i Sprawiedliwość demontuje kolejny obszar normal-
nego funkcjonowania państwa. Wcześniej robiono 
to oczywiście przy okazji tych wszystkich sądow-
niczych spraw, ale także poprzez cofnięcie reformy 
oświaty czy też cofanie krok po kroku, w każdej 
drobnej sprawie, w różnego rodzaju ustawach, re-
form samorządowych. Jest coś takiego w tym, co robi 
Prawo i Sprawiedliwość, co jest próbą cofnięcia nas 
do czasów PRL. Nawet wczoraj pani premier, wy-
stępując w telewizji, powiedziała, że musimy wrócić 
do czasów sprawiedliwości społecznej. Nawet w tym 
głosie, w tych słowach, w tym zdaniu jest wyraźna 
tęsknota za czasami PRL. Nikt nie jest przeciwni-
kiem sprawiedliwości, ale jeżeli ktoś mówi to w takim 
kontekście, to znaczy, że mówi to w kontekście PRL 
i kontekście tego, jak funkcjonowała Polska w tam-
tych, już odległych czasach.

W całej tej dzisiejszej dyskusji, gdy mówimy 
o Sądzie Najwyższym, w głosach koleżanek i kole-
gów z Prawa i Sprawiedliwości ciągle pobrzmiewają 
myśli o tym, jak funkcjonowały organy sprawie-
dliwości w czasach PRL. Wydawało nam się, mnie 

I powtarzam, nie dlatego nazywamy dzisiaj tę 
ustawę dekomunizacyjną, że pan, Panie Prezesie 
i inni członkowie Sądu Najwyższego, macie złe ży-
ciorysy, tylko dlatego, że cała korporacja nie udźwi-
gnęła zadania. Dlatego jest to ustawa wpisująca się 
w bardzo, bardzo spóźniony proces dekomunizacyjny.

Trzeci problem, wspominany też tu przed chwilą, 
to uchwała Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r., która 
w gruncie rzeczy oddalała możliwość dalszego ściga-
nia odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne…

(Głos z sali: Szesnastego…)
Znalazłem datę 25 maja, ale oczywiście proszę 

mnie poprawić, jeśli…
Już 21 listopada 2010 r. sąd umorzył dalsze po-

stępowanie procesowe dotyczące – eufemistycznie 
to brzmi – zaniechania prokuratorów wojskowych 
z grudnia 1981 r., tych prokuratorów, którzy mie-
li zająć się sprawą zabójstwa górników w kopalni 
„Wujek”.

Taki jest skutek działania sądów 
w III Rzeczypospolitej. Panowie i Panie z korporacji 
sędziowskiej, jesteście wybitnymi prawnikami, rozu-
miecie zarówno logikę tworzenia prawa, jak i skutki 
tego prawa. No to właśnie to jest ilustracja tego ro-
zumienia prawodawstwa, które było wprowadzone 
w III Rzeczypospolitej.

No a teraz… Czy to oznacza, że to, co obecnie 
tworzymy, jest na pewno bezbłędne, na pewno jest 
nieobarczone różnymi słabościami, takimi albo in-
nymi niż te słabości, które były obecne w waszym 
pokoleniu, a które starałem się tutaj choć częściowo 
wypunktować? Oczywiście mamy wątpliwości. Pan 
prof. Bobko występował tutaj przed chwilą i powie-
dział o jednej ważnej wątpliwości. Ważnej wątpliwo-
ści, która jest dla mnie – podobnie zresztą jak nie-
które wypowiedzi pań i panów senatorów Platformy 
Obywatelskiej – jasnym dowodem w bardzo ważnej 
sprawie na przyszłość. Mianowicie wszystko wska-
zuje na to, że musimy bardzo mocno poddać refleksji 
temat zmiany konstytucji w Polsce. Te opinie, które 
państwo tu wyrażają, są bardzo dobrą lekcją w kwe-
stii, którą razem moglibyśmy podnieść. Np. w związ-
ku z dzisiejszą debatą byłoby to pytanie o właściwe 
kompetencje w trójpodziale władzy, w przypadku 
których to kompetencji jest ewidentnie, coraz wy-
raźniej to widać, że najsłabszym ogniwem – a nie 
powinien być najsłabszym ogniwem – jest prezydent, 
prezydent Rzeczypospolitej. Nie mówię o nim z imie-
nia i nazwiska, tylko jako o organie władzy. To warto 
bez wątpienia przeanalizować, także na podstawie tej 
debaty, którą dzisiaj prowadzimy.

Ja mam oczywiście także własną wątpliwość, 
choć myślę, że podzielaną przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a przynajmniej bardzo bym chciał, 
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(senator K. Kleina) Ale można powiedzieć: co tam, można lekceważyć 
takich ludzi, naszych rodaków, którzy są na najwyż-
szych funkcjach w Europie.

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w dniu 
wczorajszym, ustami rzecznika prasowego, wyraził 
swoje poważne zaniepokojenie stanowieniem prawa 
w Polsce.

(Senator Stanisław Kogut: Nie przesadzaj.)
(Rozmowy na sali)
Zostało to powiedziane. Było to cytowane przez 

media i można z tym się zapoznać.
(Rozmowy na sali)
Wyraźnie widać, co mówi, widać to, że te spra-

wy niepokoją także naszych sojuszników, również za 
oceanem, a my sobie z tego nic nie robimy.

Wczoraj, wychodząc z parlamentu… Można było 
wyjść, widzieliśmy wszędzie, jak wygląda sytuacja, 
gdzie jest ilu policjantów itd. Wszedłem w ulicę 
Jazdów, po prawej stronie jest ambasada francuska, 
po lewej ambasada niemiecka. Czy wyobrażacie pań-
stwo sobie, co jest w tej wąskiej, malutkiej uliczce, co 
tam było? Ponad 70 samochodów policyjnych. Jakie 
wrażenie, jaki przekaz idzie z tych ambasad do ich 
krajów, do Berlina, do Paryża. Smutna sprawa, bar-
dzo smutna.

I to jest po prostu taka rzecz, która rzeczywiście 
boli. Bo ten obraz Polski z takim mozołem i trudem 
budowany przez tyle lat, ostatnie 20 lat, gdy mieli-
śmy dobrą, stabilną pozycję, został w krótkim czasie 
zniszczony. W zasadzie wydaje się, że to zadanie na-
wet na lata, może nawet na pokolenie, odzyskania tej 
pozycji, jaką mieliśmy na arenie międzynarodowej. 
To nie znaczy wcale, że nie mamy przeprowadzać 
reform, także w sądownictwie, w różnych obszarach. 
Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ale psucie 
tego wszystkiego, co było z takim mozołem i trudem 
budowane przez ludzi, którzy w czasach PRL mieli 
odwagę stanąć przeciwko komunistycznej władzy, 
którzy mieli odwagę na początku lat dziewięćdzie-
siątych, gdy wszystko jeszcze było nieustabilizowane, 
budować właśnie te struktury… Można je poprawiać, 
można je nawet zmieniać, ale cofanie i niszczenie to 
jest szkodnictwo kompletne.

Większość z nas, tak jak tutaj jesteśmy, jest 
z tego pokolenia, które czasy PRL pamięta, żyło na-
wet w tamtych czasach, ale także na początku lat 
dziewięćdziesiątych, już w tej budującej się wolnej 
Polsce w te wielkie zmiany się włączyło. De facto te 
próby destrukcji, którą państwo teraz wprowadzacie, 
to podważanie tego wszystkiego, co my w różnych 
miejscach, nasi koledzy, nasi znajomi, całe pokole-
nie ludzi, dwudziestoparolatków w tamtym czasie, 
staraliśmy się zrobić.

Przyrównywanie naszej sytuacji, sytuacji Polski 
do sytuacji Niemiec, o czym mówił pan senator mi-
nister Bobko, jest może atrakcyjne, może fajnie to 

się wydawało i wielu ludziom w Polsce, że te czasy 
odchodzą już w przeszłość, że możemy o nich po-
woli zapominać. Jednak nie, widać wyraźnie, że 
w dalszym ciągu jest tendencja do tego, aby wrócić 
do tamtych czasów. Dzisiaj jest już 27 czy prawie 
30 lat po tym, jak czasy komunistyczne w Polsce się 
skończyły czy kończyły, w tym czasie całe nowe po-
kolenie młodych ludzi weszło i wchodzi w cały ob-
szar spraw życia publicznego i społecznego, i pewnie 
większość prawników, sędziów, adwokatów, radców 
prawnych, którzy dzisiaj w Polsce pracują w sądach, 
w swoich kancelariach, to są ludzie, którzy tam-
tych czasów nawet dobrze nie pamiętają. Zauważcie 
państwo, że te wielkie protesty, które teraz trwają, 
trwają w tych ostatnich dniach, to są protesty głów-
nie młodych ludzi. Tak? To protesty młodych ludzi, 
nie tylko prawników, ale po prostu takich osób, dla 
których ważne są słowa „wolność”, „demokracja” 
i to wszystko, co stanowi o przyszłości i teraźniej-
szości naszej ojczyzny. Ci młodzi ludzie protestują 
nie tylko w Warszawie, nie tylko w Gdańsku, nie 
tylko we Wrocławiu, ale zauważcie państwo, że od 
wczoraj także w małych ośrodkach. W wojewódz-
twie pomorskim w co najmniej 11 miastach: Gdańsk, 
Gdynia oczywiście, Słupsk…

(Głos z sali: Elbląg.)
…ale także Kartuzy, Kościerzyna, mały Człuchów, 

Miastko, Bytów itd., itd.… Przepraszam, nie wiem, 
czy co do Miastka się nie pomyliłem. Ale widać wy-
raźnie, że po prostu te protesty schodzą coraz niżej, 
że ludzie, młodzi ludzie, którzy powinni być opar-
ciem dla nas wszystkich, dla tego wszystkiego, co 
w Polsce dzisiaj się dzieje i będzie się działo w przy-
szłości, buntują się przeciwko temu, co robi Prawo 
i Sprawiedliwość. My, jako Platforma Obywatelska, 
nie jesteśmy przeciwko reformom. Zresztą za czasów 
pierwszego PiS wiele waszych projektów wspierali-
śmy i głosowaliśmy wspólnie. Ale to, co dzisiaj robi-
cie, to jest niestety cofanie Polski o co najmniej ćwierć 
wieku, ponad 30 lat. Szkoda, szkoda, żal, smutno.

Proszę państwa, w dniu wczorajszym pan prze-
wodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poprosił 
o spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej. Nasz 
rodak, człowiek, który jest na tak wysokim stano-
wisku w Europie, mówi o tym, że trzeba rozmawiać 
o tym kryzysie, który w Polsce nastąpił. To jest także 
jego obowiązek, żeby w takich sytuacjach rozmawiać 
o tym, co w naszej ojczyźnie, w Europie się dzie-
je. I jak został potraktowany? Tak, że to nie nasza 
sprawa: to nie wasza sprawa, to nie pana sprawa. 
To jest właśnie nasza sprawa, to jest sprawa także 
takich ludzi jak Donald Tusk, przewodniczący Rady 
Europejskiej.

(Senator Stanisław Kogut: Z kim? Z Amber Gold?)
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(senator K. Kleina) bec wymiaru sprawiedliwości. Patrzę teraz na pana 
rzecznika. Ileż to razy współdziałaliśmy skutecznie? 
Dziękuję panu. Mam okazję to zrobić. (Oklaski) Tak, 
w obronie sądów stawał pan ze stowarzyszeniami, 
z obywatelami. Nawet miałem wrażenie, kiedy przy-
taczał pan te przykłady, że niektóre brane były tak-
że z mojego okręgu wyborczego. A więc wzmocnić 
prawa obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości, 
wzmocnić rzecznictwo obywateli wobec wymiaru 
sprawiedliwości, zwiększyć dostęp do wiedzy praw-
niczej – to są rzeczy, które są pilnie do zrobienia, 
żeby wymiar sprawiedliwości dobrze funkcjonował. 
Ale jednocześnie – i teraz się zwracam do pana sę-
dziego – oczywiście trzeba też budować autorytet 
sędziów i autorytet sądów, jeżeli mamy im wierzyć, 
jeżeli mamy w nich pokładać nadzieję w tych sporach 
między obywatelami, w sporach między firmami, 
w sporach między urzędami i w starciu obywatela 
z urzędem. I to są rzeczy, które trzeba zrobić. 

Nieprawdą jest, że nasze rządy nic nie przyniosły, 
że nie próbowaliśmy. To nieprawda. Przecież osta-
tecznie wprowadziliśmy bezpłatną pomoc prawną, 
przecież zwiększyliśmy uprawnienia rzecznika praw 
dziecka, zmieniliśmy kodeks rodzinno-opiekuńczy, 
wzmacniając pozycję rodziców. Wreszcie tyle było 
mowy o korporacjonizmie. A kto, jak nie my, otwo-
rzył drogę do zawodów prawniczych, łamiąc klano-
wość, o której pan tutaj mówił? To już jest za nami.

(Głos z sali: Dawno.)
(Senator Piotr Zientarski: Przywróciliśmy ase-

surę.)
Przywróciliśmy asesurę, wprowadziliśmy asysten-

tów. Postępowaliśmy bardzo ostrożnie, pamiętając 
o tym, że nie można tego systemu zburzyć, zniszczyć 
i podważać autorytetu sądów.

Ja też przegrywałem w sądzie! Byłem świadkiem, 
jak oligarcha do dzisiaj, a kiedyś senator, oskarżony 
przez obecnego ministra Ziobrę, uniknął odpowie-
dzialności. Kiedyś go oskarżaliście, a dzisiaj lokalnie 
współpracujecie ze Stokłosą.

(Głos z sali: Skandal!)
Tak to wygląda. To jest ta zmiana.
Proszę państwa, trzeba dużej wiedzy, trzeba wie-

dzieć, że do sądów wpływa 15 milionów spraw, do 
samego Sądu Najwyższego – kilkanaście tysięcy. 
Trzeba zobaczyć te tony akt, zobaczyć tę tytaniczną 
pracę. Który z was przeczytał w jakiejkolwiek sprawie 
chociaż tyle? Nigdy nikt. A więc zachowajmy umiar 
w ocenach. Mówmy o tym, co trzeba zrobić – Panie 
Ministrze, jak najbardziej – jak wzmocnić pozycję 
obywatela, jak wzmocnić rzecznictwo, jak poprawić 
edukację prawniczą, ale mówmy też jednocześnie 
o tym, jak budować autorytet sądów, a nie go nisz-
czyć.

Kończycie dzisiaj cykl technologiczny w zakre-
sie sprawowania władzy i wymiaru sprawiedliwości. 

brzmi, ale Polska to nie Niemcy w tamtym czasie, to 
nie NRD, gdzie ludzie z RFN przyszli i przejęli całą 
kontrolę nad tym malutkim państewkiem. Myśmy to 
wszystko, co dzisiaj mamy, musieli sami zbudować, 
popełniając różnego rodzaju błędy, ale idąc do przodu. 
Szkoda, że państwo z Prawa i Sprawiedliwości w tej 
chwili to z takim uporem niszczycie. A przykładem 
tego niszczenia, które jest tak bolesne i trudne do 
zrozumienia, szczególnie dla młodych ludzi, jest nisz-
czenie Sądu Najwyższego. Dziękuję za uwagę.

Złożyłem równocześnie kilka poprawek, o których 
wspominałem przy okazji zapytań do pana ministra 
i do sprawozdawcy. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Pan senator Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Panie Sędzio! Szanowni Państwo 

Senatorowie! Pani Marszałek!
Kiedy słuchałem wypowiedzi pana ministra, a po-

tem pana sędziego, myślałem, że to jakaś tragiczna 
pomyłka. Kto tu jest ministrem, a kto tylko i aż sę-
dzią? Panie Sędzio, Panie Prezesie, pokazał pan nam 
tutaj, jak powinno się postrzegać wymiar sprawiedli-
wości i funkcjonowanie Sądu Najwyższego.

Panie Ministrze, pan pokazał tutaj, że jest pan 
tylko narzędziem, bezwolnym narzędziem, które ma 
tłumaczyć coś, co powinien pan przy swojej wiedzy 
– a zadałem sobie trud, żeby sprawdzić pana drogę 
– rzetelnie ocenić. To zasmucające, że nie tylko pan, 
ale i tak wielu innych wychodzi tutaj na mównicę, 
używając argumentów niesprawdzonych, często 
kłamliwych, połowicznych, i to świadomie, najzu-
pełniej świadomie. Minister sprawiedliwości, który 
posługuje się kłamstwem i o tym wie, jest ostatecznie 
skompromitowany.

Szanowni Państwo, do naszych biur zawsze przy-
chodzą ludzie po poradę prawną, bardzo często ze 
skargą na sąd. Często są pogubieni w procedurach, 
często niestety przychodzą za późno. Staramy się 
pomagać, jak tylko można. I czujemy wtedy, co trzeba 
zrobić, żeby w Polsce budować ład razem z sądami 
i działać dla obywateli, bo jesteśmy dla nich, służy-
my im wszyscy – w prawdzie, nie w kłamstwie. To 
bardzo trudne. Trzeba robić na pewno dwie rzeczy. 
Przede wszystkim wzmacniać pozycję obywatela wo-
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(senator M. Augustyn) PiS kolejnymi ustawami niszczy trójpodział wła-
dzy, który zawsze jest w każdym państwie świętością. 
Konsekwentnie, krok po kroku, kawałek po kawałku 
zawłaszcza kolejne demokratyczne przestrzenie pań-
stwa prawa.

Po co to wszystko? Po co ta komedia, ten słaby 
serial z nowymi ustawami? Czy takie procedowanie 
przystoi posłom i senatorom wybranym w wyborach 
przez społeczeństwo? Czy na pewno po to nas wybrali 
ludzie, abyśmy po nocach uchwalali buble prawne? 
A przypominam państwu, że kiedy tu walczyliśmy 
o Trybunał Konstytucyjny, mówiliśmy, że to jest bu-
bel. I przypominam państwu – 9 razy to poprawiali-
śmy. Proszę państwa, 9 razy to poprawialiśmy, a i tak 
stało się bublem, wszyscy o tym w tym gronie wiemy. 
Skąd ten atak na demokratyczne instytucje? Czy aż 
tak Sąd Najwyższy przeszkadza państwu w dobrej 
zmianie? Czego się boicie?

Dzisiaj pan sędzia Zabłocki wyłożył credo. Panie 
Prezesie, w imieniu moich mieszkańców, z którymi 
mam bardzo bliski kontakt, mogę panu tylko bardzo, 
bardzo, tak jak potrafi człowiek, serdecznie podzię-
kować. Pan dzisiaj – można powiedzieć – naładował 
nasze akumulatory swoim wystąpieniem.

Reforma wymiaru sprawiedliwości będzie miała 
też wpływ na życie zwyczajnych ludzi. To nie jest 
problem tylko polityków oraz elit. Niezależne sądy 
są gwarantami praw i wolności zwyczajnych ludzi. 
I musimy to zawsze z całą mocą podkreślać.

Oczywiście ja też dzisiaj powiem państwu, że sądy 
wymagają reformy – powinny działać szybciej, lepiej 
komunikować się z obywatelami. Ale to jest też odpo-
wiedzialność polityków, czyli nasza. Jak zmniejszyć 
zakres spraw, którymi się zajmują? Jak polepszyć 
alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie 
jak mediacje? Jak lepiej współpracować z biegłymi 
sądowymi? Jak wzmacniać codzienną pracę sędziego 
itd.? My to też widzimy. Ale żeby robić zmianę dla 
polityki kadrowej… To chyba jest coś nie tak.

Państwo obiecywaliście w swojej kampanii kon-
sultacje, mówiliście: Platforma nie robiła konsultacji 
społecznych, my będziemy robić konsultacje społecz-
ne. Gdzie są te konsultacje społeczne? Gdzie są te 
obiecane przez państwa referenda? Gdzie one są? To 
może tak, jak wczoraj, kiedy przy otwartych oknach 
słuchaliście ludzi, głosując za tą nieszczęsną ustawą? 
Czy to była konsultacja społeczna?

Ta nowa ustawa to niestety nic innego jak kaganiec 
założony sędziom: będziecie posłusznie pracować, 
dobrze, a jak będziecie niezależni, będą problemy. Jest 
mi ogromnie przykro, że mimo apelu tylu środowisk 
znowu w sposób urągający demokracji tak haniebnie 
próbuje się zniszczyć Sąd Najwyższy. Ja wiem, że 
państwo macie większość i możecie przegłosować 
wszystko, ale na Boga, są jakieś granice zdrowego 
rozsądku. I ja do nich apeluję.

Podporządkowana Policja, podporządkowana pro-
kuratura, podporządkowane służby. Teraz chcecie 
podporządkować sędziów i sądy. Po co to? Nie chodzi 
o to, żeby wzmocnić pozycję urzędników i urzędów 
wobec obywatela, odwrotnie – trzeba wzmocnić 
pozycję obywatela wobec tych urzędów. Jeżeli się 
okaże, że upolitycznienie zredukuje pozycję oby-
watela do zwykłego petenta, to kto go obroni przed 
państwowym ubezpieczycielem w razie wypadku, 
kto emeryta obroni przed ZUS, kto nas obroni przed 
służbami wszelkiego typu, kto przedsiębiorcę obro-
ni przed urzędem skarbowym, kto samorządowców 
obroni przed posądzeniami o korupcję w przetargach? 
Będziemy bezsilni.

Panie Ministrze, ta propozycja – jedna, druga, 
trzecia – to nie jest służba obywatelom, to nie jest 
działanie na rzecz ich praw. Ograbiacie obywateli 
z ich pewności, że mogą liczyć na bezstronną ocenę 
swoich spraw w sądach. Wszyscy pamiętamy tamte 
czasy. My, starsi, pamiętamy. Wiecie, co wtedy było 
dominujące wobec organów władzy i wobec sądów, 
i wobec policji, i wobec służb? Strach. To, żeby się 
bać. I wasz guru, mówiąc do posła Nowoczesnej – 
a nie zdementował tego, nie zaprzeczył – do posłów 
opozycji, że będziecie siedzieć, wszyscy będziecie 
siedzieć, być może pokazywał, o co chodzi.

A ja chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy się 
wahają, czy wyjść, tak jak ci, którzy krzyczą za ścianą…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze…)

Już kończę, jedno zdanie.
Ja tylko tym osobom chciałbym powiedzieć, że to 

nie jest tak, że ja mogę siedzieć, że państwo senatoro-
wie z Platformy możecie siedzieć. Zrozumcie, kocha-
ni, że każdy z nas w starciu z władzą może siedzieć. 
I że znowu przyszedł czas, że zaczynamy się bać.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

Składam jednocześnie poprawkę… (Oklaski) …
która jest ważna, bo podkreśla to, o czym mówił pan 
prezes Zabłocki, że Sąd Najwyższy przede wszystkim 
sprawuje wymiar sprawiedliwości. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę bar-

dzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Senatorowie! Panie Ministrze! Panie 

Prezesie! Panie Rzeczniku!
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(senator W. Komarnicki) wynikają z nadwładzy polityków nad wymiarem 
sprawiedliwości.

Wysoki Senacie, być może ton mojej wypowie-
dzi byłby inny, gdyby dzisiaj tu, w Senacie, nie po-
gwałcono prawa do wolności i swobody wypowiedzi 
parlamentarzystów. Zabieranie prawa do zadawania 
pytań senatorom opozycji to wstyd i hańba dla Senatu. 
(Oklaski)

Pośrednio, Wysoki Senacie, jest to też potwier-
dzenie tego, co mówiłem w tej Izbie 2 dni temu – że 
senatorowie PiS wpisują się w tradycję koalicji stra-
chu. Boicie się siły słowa! To przeciwko sile słowa 
mobilizujecie setki policjantów, stawiacie stalowe 
barierki odgradzające parlament od obywateli Polski. 
To ze strachu przed siłą słowa zamykacie usta senato-
rom. Aż strach pomyśleć, jakimi metodami zechcecie 
zamknąć usta narodowi.

Ponieważ senator Martynowski, wnosząc o ode-
branie głosu senatorom, twierdził, że zna pytania, 
które chcemy zadać, to mam prawo domniemywać, że 
wiedział także to, iż na te pytania PiS nie ma dobrej 
odpowiedzi. (Oklaski) Dlatego uznał, że lepiej od 
razu zamknąć senatorom usta. Mogę zatem uznać, 
że ewentualne odpowiedzi potwierdzałyby moje oraz 
moich koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej 
obawy co do celów, jakie tymi ustawami, w tak ka-
rygodny sposób wprowadzanymi, chcecie osiągnąć.

Wysoki Senacie, w trakcie dyskusji nad ustawą 
o Krajowej Radzie Sądownictwa powiedziałem, że 
Senat bierze udział w procesie mordowania demo-
kracji w Polsce. Mówiąc wtedy o zamachu na de-
mokrację, miałem na myśli rolę niezależnych sądów 
w systemie demokratycznym opartym na 3 filarach, 
w którym wolne sądy pełnią rolę zasadniczą. Dzisiaj, 
przy okazji dyskusji o Sądzie Najwyższym, przeko-
nałem się, że podporządkowanie Sądu Najwyższego 
politykom może wprost przenieść się na władzę nad 
najważniejszym aktem demokracji – nad wolno-
ścią wyborów. Przypomnę, że trzej sędziowie Sądu 
Najwyższego – Wiesław Kozielewicz, Wiesław 
Błuś i Krzysztof Strzelczyk – posiadają także man-
dat członków Państwowej Komisji Wyborczej na 
kadencję, która upływa dopiero w 2025 r. Minister 
Warchoł przyznał dzisiaj, że jeśli ci sędziowie zostaną 
odwołani z funkcji sędziego Sądu Najwyższego, to 
prawdopodobnie stracą też mandat PKW. W efekcie 
licząca 9 osób Państwowa Komisja Wyborcza, zło-
żona z 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i po 
3 sędziów z Sądu Najwyższego oraz z Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, stanie się w pełni dyspo-
zycyjna wobec partii rządzącej. A to oznacza, że 
jedna partia będzie miała w swoim ręku instytucję 
uprawnioną do oceny przebiegu i wyniku wyborów. 
Pamiętając wcześniejszą opinię i wypowiedzi preze-
sa Prawa i Sprawiedliwości o fałszowaniu wyników 
wyborów w Polsce – oczywiście tych wyborów, które 

Dlatego musimy sobie dzisiaj zadać fundamental-
ne pytanie: czy Polska ma być państwem demokra-
tycznym z niezawisłą władzą sadowniczą, czy raczej 
państwem, które jest sterowane ręcznie przez partię 
rządzącą? Albo jedno, albo drugie.

Wy wiecie państwo, od zawsze jestem człowie-
kiem gospodarki i w świetle tego prawa bardzo mnie 
martwią sprawy gospodarcze, szczególnie te kwestie, 
których dotyczą przepisy unijne, np. celne, podatko-
we, ochrony środowiska czy w kwestii międzyna-
rodowych przetargów. To są bardzo ważne sprawy. 
Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy przecież mogą 
składać skargi w Komisji Europejskiej. Przypominam 
państwu, że my jesteśmy w Unii. Są takie momenty, 
że zachowujemy się tak, jakbyśmy nie byli w Unii. 
A przecież Unia może uznać – tu państwa przestrze-
gam – że rozstrzygnięcia polskich sądów nie dają 
gwarancji niezależności i sprawiedliwości. To może 
skończyć się nałożeniem dużych kar pieniężnych za 
niewykonywanie przez Polskę unijnego prawa, nie 
mówiąc już, szczerze, o międzynarodowym wstydzie.

Proszę was, proszę was, Drodzy Senatorowie PiS, 
abyście nie głosowali za tą ustawą, która całkowi-
cie uzależnia Sąd Najwyższy od władzy. Ta ustawa 
przesuwa was na Wschód, i politycznie, i mentalnie. 
Miejmy nadzieję, że naród wam na to nie pozwoli.

Chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować panu 
rzecznikowi praw obywatelskich i panu prezesowi 
sądu, bo tak długo, jak wy będziecie, mamy wsparcie 
nie tylko moralne, ale i merytoryczne. A państwu ży-
czę, żebyście zagłosowali tak, jak ten młody człowiek 
od was, poseł, który powiedział: jestem za młody 
i nie godzę się na łamanie prawa. Dziękuję państwu 
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Jerzy Wcisła.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Szkoda, że nie doczekał mojego wystąpienia pan 

senator Żaryn, który tak się pastwił nad wypacze-
niami komunizmu, sprawami, które do dzisiaj nie 
zostały wyjaśnione. Szkoda, że nie boli pana senatora 
niewyjaśniona sprawa Igora Stachowiaka, która przez 
rok nie mogła ujrzeć światła dziennego… (Oklaski) 
…ani próba ustalenia – to trwa do dzisiaj – czy auto 
pani premier miało włączone koguty, czy nie miało 
włączonych kogutów. Wszystkie te kwestie, te, o któ-
rych mówił senator Żaryn, i te, o których mówię ja, 
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(senator J. Wcisła) Senator Grażyna Sztark:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja widzę, że nie ma ponownie pana ministra. 

W związku z tym składam wniosek formalny o prze-
rwę w celu poproszenia pana ministra na salę, żeby 
potem mógł się odnieść do naszych składanych uwag.

(Senator Stanisław Kogut: Jak będzie chciał, to 
się odniesie.)

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Prosimy 

o przegłosowanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze…)
(Głos z sali: Już wchodzą.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Jest pan minister, Pani 

Senator.)
(Głosy z sali: O, już jest.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, jest już 

pan minister. Proszę bardzo.)
(Senator Stanisław Kogut: Do toalety nie ma pra-

wa pójść?)
(Senator Władysław Komarnicki: Pan jest ulubień-

cem pani…)
Dzień dobry, Panie Ministrze.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Wiele słów już tutaj padło, gorzkich słów. 

W związku z tym ja może zacznę od stwierdzenia, 
że w zasadzie nazwa dzisiejszej ustawy, którą proce-
dujemy, chyba powinna brzmieć: ustawa likwidują-
ca Sąd Najwyższy. Bo jeżeli w Sądzie Najwyższym 
najważniejszą sprawą jest dzisiaj wymiana kadr, i to 
od góry do dołu – sędziowie, prezesi, pracownicy 
cywilni, pracownicy merytoryczni – to nie jest to 
ustawa, o której można powiedzieć, że ona cokolwiek 
ma zmienić, ulepszyć, pomóc ludziom. Ona w zasa-
dzie likwiduje czy ma na celu likwidację zadań, które 
powinna obejmować.

Pan minister Ziobro będzie teraz wyrzucał sę-
dziów Sądu Najwyższego, pracowników Biura 
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, pracowników 
cywilnych, i to bez prawa do sądu pracy. Macie prze-
cież już doświadczenia, albowiem niestety którąkol-
wiek ustawę procedujemy… Bo przypomnę, że na 
podstawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
również 70 pracowników traci pracę bez uprawnienia 
do sądu pracy. Proszę państwa, tak po prostu się nie 
godzi. Tak robić nie wolno. 

Pan minister Bobko mówił o autorytetach, o tym, 
że nie powinniśmy jako senatorowie obniżać autory-
tetu sędziów, kolejnych bardzo ważnych instytucji, 
bardzo ważnych instytucji dla nas, dla funkcjonowa-
nia naszego kraju. I cóż dzisiaj usłyszeliśmy? Młody 
człowiek, pan senator Pęk ponownie mówił… Ja 
wymienię te słowa: „uzurpatorzy”, „rody”, „klany”. 
Nawet takie autorytety jak profesor prawa, autorytety 
prawnicze nie istnieją. Tak nie wolno. Nie wolno de-

PiS przegrywało – oraz to, z jaką bezwzględnością 
wprowadzane są w Polsce rozwiązania antydemo-
kratyczne, nie mam wątpliwości, że partia rządząca 
będzie w stanie wykorzystać polityczną władzę nad 
PKW, by dokonać manipulacji wyborczej. A to bę-
dzie oznaczało już nie symboliczną, ale rzeczywistą 
śmierć demokratycznej Polski.

I tu właśnie widać, dlaczego niezależność władzy 
sądowniczej od władzy politycznej ma tak wielkie 
znaczenie, i nad tym powinien zadumać się senator 
Marek Pęk – bo zamach na władzę sądowniczą jest 
dyktowany właśnie interesem politycznym partii rzą-
dzącej. Tej partii rządzącej.

Chciałbym mieć nadzieję – ale przyznaję, że jej nie 
mam – że Senat nie przyłoży ręki do tego procederu. 
Nie mam już też nadziei, że zatrzyma go prezydent 
Polski. Mam jednak przekonanie, o czym utwier-
dzają mnie przebijające się przez te mury, słyszalne 
i tutaj głosy Polaków – głosy suwerena – że niszcząc 
instytucje, łamiąc konstytucję, nad jednym władzy 
nie zdobędziecie: nad głosem i sumieniem Polaków. 
Poradzili sobie z zaborcami, poradzili sobie z ko-
munizmem, poradzą sobie z przywróceniem Polsce 
demokracji. Bo tam jest dzisiaj Polska!

Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to wą-
tek, na który zwrócił uwagę pan Stanisław Zabłocki, 
prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, czyli chodzi 
o prawa pracowników Sądu Najwyższego, niebędą-
cych sędziami – a jest ich ok. 400. Wielu z nich może 
zostać pozbawionych pracy, ale, jak chyba ironicz-
nie zapewniał minister Warchoł – cytuję z pamięci 
– „z poszanowaniem ich praw pracowniczych, podob-
nie jak to miało miejsce w przypadkach innych, po-
dobnych procesów”. Ta ironiczność, Panie Ministrze, 
polega na tym, że właśnie wcześniejsze przypadki 
świadczą o tym, że ich prawa pracownicze nie będą 
uszanowane.

Dzisiaj za kilka godzin będę składał oświadczenie 
skierowane do pani premier m.in. dotyczące także kobiet 
w ciąży, które tracą pracę bez żadnej drogi odwoławczej 
w wyniku właśnie takich procesów, jakie są stosowane 
wobec pracowników Sądu Najwyższego. I zapewniam 
w tym miejscu pana prezesa Stanisława Zabłockiego, że 
o prawa tych ludzi będziemy się dopominać.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Składam 11 
poprawek do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Gdzie on był? Z komu-
nistami się bratali.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę.
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(senator G. Sztark) sali znajduje się wiele osób, dla których jest to bardzo 
ważne. Wybrzmiał tutaj ten gorący, dramatyczny apel 
pana prezesa w obronie tych ludzi, którzy tracą pracę. 
Przypomnę państwu, że to jest 327 osób, Bogu ducha 
winnych, których największą zbrodnią jest to, że zo-
stali zatrudnieni w Sądzie Najwyższym. Apeluję do 
państwa jako była przewodnicząca zarządu regionu 
NSSZ „Solidarność”. Apeluję też do pana przewod-
niczącego Dudy. Weźcie w obronę tych ludzi i tych 
70 osób z Krajowej Rady Sądownictwa. Ci ludzie 
wymagają naszej obrony. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Senator Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Do wystąpienia przekonała mnie potrzeba serca 

i rozumu. Serca, dlatego że kraje się to serce, jak w tej 
Izbie dewastujemy instytucję wymiaru sprawiedliwo-
ści, która jest jedną z istotnych w demokratycznym 
państwie prawa. Rozum podpowiada, że należy zrobić 
wszystko, co jest możliwe, aby uratować sytuację, 
w której następuje ten proces dewastacji państwa 
prawa.

Jakie skojarzenia pojawiają się w umyśle, kiedy za 
oknami pełno samochodów policyjnych…

(Senator Stanisław Kogut: W innych krajach tego 
nie ma?)

…w polskim parlamencie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
…na terenie naszego Sejmu…
(Senator Stanisław Kogut: Ty się nie odzywaj.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Czemu?)
(Senator Stanisław Kogut: Popierałeś stan wojen-

ny.)
Dla mnie pierwsze skojarzenie – i to jest coś, co 

czułem autentycznie – to jest 13 grudnia. Jako student 
brałem udział w strajku w Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu i za oknami widziałem kolumny wozów, 
wówczas milicyjnych, i czołgów. Może to jest zbyt 
mocne porównanie, ale dlaczego takie, to powiem 
w ostatnich zdaniach mojego wystąpienia.

Jestem z wykształcenia rolnikiem, a nie prawni-
kiem, co prawda magistrem, ale chcąc mieć pogląd 
i głosować za takim czy innym rozwiązaniem, staram 
się posłużyć autorytetami. Mam wybór, czy autory-
tet prof. Strzembosza, czy pana ministra Ziobry, czy 
prezesa Zabłockiego, którego z wielką przyjemnością, 
chociaż jako nieprawnik, wysłuchałem. Myślę, że 
gdyby ten proces legislacyjny trwał chociaż 3 mie-
siące i moglibyśmy wysłuchać więcej takich wypo-
wiedzi, my, senatorowie, parlamentarzyści, ale też 
wielu naszych obywateli, to mielibyśmy zupełnie inny 

generować i nie wolno nam obniżać w dalszym ciągu 
autorytetu, bo zabraknie nam niedługo ludzi, którzy 
będą chcieli służyć Polsce. Po prostu. 

Dzisiaj mamy – oprócz tych głosów, które tam po-
brzmiewają za oknem, a które brzmią bardzo mocno 
od tygodni – proszę państwa, bardzo smutny dzień, 
kolejny smutny dzień. Panie Ministrze, w dniu dzisiej-
szym padło wiele, wiele gorzkich słów. Mamy przed 
sobą debatę i chyba będzie jeszcze wiele osób, które 
również będą wypowiadać gorzkie słowa na temat 
kolejnej ustawy o Sądzie Najwyższym. To przecież 
nikt inny, tylko właśnie prezydent, tak jak wspomnia-
łam, 30 sierpnia zeszłego roku powołał najważniejsze 
osoby w Sądzie Najwyższym, powołał 4 prezesów 
Sądu Najwyższego. Co takiego się wydarzyło, że te-
raz trzeba stawiać pod pręgierzem tych 4 zacnych 
ludzi, którzy będą się musieli tłumaczyć z tego, że 
zgodzili się pracować dla dobra Polski i nas wszyst-
kich? Dramatyczny to dzień, naprawdę dramatyczny 
to dzień. Proszę państwa, kiedy padają wnioski ze 
strony przewodniczącego… Przewodniczący klubu 
PiS zamyka nam usta. Wnioskami, które składa, 
uniemożliwia nam procedowanie w sposób demo-
kratyczny. Tak robić nie można, tak robić po prostu 
nie można. Nie ma tu kolegów i koleżanek z Prawa 
i Sprawiedliwości…

(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam, a ja z cze-
go jestem?)

No jesteś, tak, jako jedyny.
(Senator Stanisław Kogut: A pani marszałek?)
(Senator Piotr Zientarski: Jest sekretarz i pani 

marszałek.)
Przepraszam bardzo, jest jeszcze 2 przedstawicieli. 

Pani Marszałek, bardzo przepraszam.
Być może przekażecie w związku z tym swojemu 

przewodniczącemu, że tak robić nie można. To jest 
przekraczanie kolejnych granic, co potem zemści się 
również na was, na nas wszystkich. Słuchajcie, de-
mokracja to nie tylko wykorzystywanie swojej więk-
szości, ale też współpraca z mniejszością. Przecież 
każdy z nas ma mandat uzyskany w takich samych 
wyborach. Każdy z nas uzyskał go w wolnych wybo-
rach, w związku z tym powinniśmy się szanować i nie 
doprowadzać nigdy do takiej sytuacji, jaka dzisiaj 
miała miejsce.

Panie Prezesie, Panie Ministrze, chciałabym na 
zakończenie podziękować państwu za to, że dzisiaj je-
steście tutaj z nami i że staraliście się odpowiedzieć na 
wiele pytań. I w związku z tym chciałabym również 
skierować swoje podziękowania do pana ministra, 
pana prof. Bobki, który m.in. złożył poprawkę do 
art. 93 §2. Wielokrotnie mówiliśmy o tych pracow-
nikach, którzy tracą pracę w związku z wprowadze-
niem tej ustawy w życie. Mam przekonanie, że na tej 
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(senator M. Poślednik) jestem esbekiem? Niczego nigdy nie podpisywałem. 
Czy jestem zdrajcą? Kogo zdradziłem? A może jestem 
łotrem?

(Senator Piotr Zientarski: Kanalią…)
Powiedzcie, jestem łotrem?
(Senator Przemysław Termiński: Łotrem, zdraj-

cą…)
Na jakiej podstawie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Kanalią…)
Dlatego, że poszedłem manifestować?
(Senator Piotr Zientarski: Teraz wszystko ci przy-

padnie.)
(Senator Stanisław Kogut: Masz prawo.)
O to pytają także moi wyborcy. Jestem senatorem 

z małej miejscowości. I myślę, że do tej pory w takich 
miejscowościach niewielu interesowało się dewastacją 
trybunału.

(Senator Stanisław Kogut: Ale kto zaczął dewa-
stować trybunał?)

Ale dzisiaj nawet tam mieszkańcy, wyborcy za-
czynają pytać, czy takie prawo, jakie tutaj stanowimy, 
jest bezpieczne także dla tego zwykłego Kowalskiego, 
którego często państwo przywołujecie, jak mówicie, 
że stanowicie prawo dla zwykłych ludzi.

I proszę państwa, na koniec. Bardzo często sły-
szę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
minął, może się pan zapisać na kolejne 5 minut.

(Senator Bogdan Borusewicz: W dogrywce.)
(Głos z sali: Następne 5 minut.)
Dobrze. Dziękuję. (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Nie kłamcie z trybu-

nałem.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Bonisławski. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Trudno jest mówić po wysłuchaniu tylu wypo-

wiedzi, ponieważ to, co chciało się powiedzieć, już 
zostało wyartykułowane przez innych.

Ja zastanawiałem się od początku, gdy usłyszałem 
o reformie sądownictwa, jakie są intencje. No, dzisiaj 
są one dosyć jasne. Jedno z takich kryteriów, często 
podkreślanych, o które ja zresztą dzisiaj pytałem: czy 
sądy są poza kontrolą, czy rządzącą się jakimś wła-
snym prawem… Okazuje się, że są bezpośrednio pod 
kontrolą Ministerstwa Sprawiedliwości. Ono bierze 
udział w rozpatrywaniu skarg, ocenia sprawność, czas 
postępowań, decyduje także o liczbie sędziów i urzęd-
ników w sądach. Od niego zależą finanse, tam spły-
wają także sprawozdania, statystyki. A więc trudno 
mówić, że sądy były i są poza kontrolą. Dowiedziałem 

pogląd na ten temat, co należy zmienić, aby poprawić 
polskie sądownictwo.

Mam do wyboru czy to autorytet prof. 
Wiszniewskiego, ministra edukacji w rządzie pre-
miera Buzka – na tej sali, w tej Izbie są senatorowie, 
którzy pamiętają rząd Jerzego Buzka i ministra nauki 
w tym rządzie – czy autorytet pana ministra, premiera 
Gowina, którego notabene dzisiaj odwołano z zespołu 
redakcyjnego „Znaku” na znak protestu przeciwko 
jego wczorajszemu głosowaniu…

(Senator Mieczysław Augustyna: Kogo?)
(Senator Jarosław Duda: Gowina odwołano z re-

dakcji „Znaku”.)
…czy autorytety, które dzisiaj nas upominają, 

takie jak pan marszałek Borusewicz, pan senator 
Jan Rulewski, których życiorysów i zasług nie będę 
wymieniał, bo wszyscy je znają. To są osoby, które 
przekonują mnie wyraźnie do tego, żebym głosował 
przeciwko tej ustawie. Jestem przekonany, że ci, któ-
rzy będą głosować przeciwko, zapiszą się w historii 
jako ci, którzy ratują przed upadkiem demokratyczne 
państwo prawa.

(Senator Stanisław Kogut: Bo z komuchami trzy-
mają.)

Szanowni Państwo, kolejny argument, który jest 
istotny z punktu widzenia mojej decyzji, to jest to, co 
się pojawia w różnego rodzaju komentarzach na arenie 
międzynarodowej. Chodzi o to, co słyszymy od rzecz-
nika Departamentu Stanu Ameryki, który ostrzega 
i analizuje proces stanowienia prawa, konkretnie 
ustawy o Sądzie Najwyższym. Szanowni Państwo, 
ledwie prezydent Trump opuścił Europę, już pojawił 
się projekt tej ustawy. I jest właśnie pytanie: dlaczego 
wówczas? Dlaczego nie wcześniej? Dzisiaj po wypo-
wiedzi przedstawiciela Departamentu Stanu wiemy… 
Niepokój za oceanem u największego naszego sojusz-
nika, myślę, że powinien być dużym ostrzeżeniem, 
czy idziemy we właściwym kierunku. Informacje, 
które pojawiają się w Brukseli, że będzie wznowie-
nie czy kolejny etap badań zgodności z prawem Unii 
Europejskiej postępowania w kwestii właśnie stano-
wienia tutaj prawa o Sądzie Najwyższym, powinny 
nas także niepokoić. To, co powiedział prezes Sądu 
Najwyższego Czech, że po uchwaleniu tej ustawy 
należy się zastanowić, czy nie zawiesić współpracy 
w Grupie Wyszehradzkiej… Czyli przyjmując taką 
ustawę, jednoznacznie obniżamy rangę naszego kraju 
na arenie międzynarodowej.

Szanowni Państwo, a to, co najbardziej mnie boli 
w dniu dzisiejszym, to jest to, co mówi o nas, mani-
festujących, pan minister Zieliński, wasz minister: 
komuniści, esbecy, zdrajcy, łotrzy… Czy ja jestem ko-
munistą? Nigdy legitymacji żadnej nie miałem, oprócz 
legitymacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czy 
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(senator R. Bonisławski) podzielić te racje pomiędzy wszystkich równo, bo 
inaczej tym, którzy mają „zdradzieckie mordy”, grozi 
resocjalizacja. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Usłyszałem dzisiaj różne wystąpienia, skrajne 

wystąpienia. Odniosę się do wystąpienia prezesa 
Izby Karnej Sądu Najwyższego, pana Stanisława 
Zabłockiego, jak również rzecznika praw obywatel-
skich, pana Adama Bodnara.

Usłyszałem od państwa o trosce o prawo, o po-
rządek, rozważne stanowiska, ważne merytoryczne 
myśli. Ale pan prezes mówił też o pendolino, czyli 
o tempie tych prac. Otóż wczoraj wieczorem mieliśmy 
posiedzenie komisji. Na początku posiedzenia pan 
przewodniczący Robert Mamątow oznajmił nam, że 
o 9.00 będziemy rozpatrywać tę ustawę tutaj na po-
siedzeniu, tak jakby to nie senatorowie decydowali, 
a przecież to my głosujemy, my wprowadzamy punk-
ty do porządku obrad. Wszystko było już wiadomo. 
No, czuję się trochę jak taka maszynka do głosowania, 
bo wszystko z góry jest ustalone, a my musimy tylko 
realizować ten plan. Tak więc tempo prac… Już nie 
wspomnę, że to była środa w ubiegłym tygodniu, że 
te 5 godzin, które były… itd. A my mamy, jak ustawa 
przyjdzie z Sejmu, 30 dni czy 21 dni na rozpatrzenie 
tej ustawy. No i po co takie tempo? Pewnie wszyscy 
wiemy, o co tutaj chodzi.

Pan prezes mówił takie ciekawe rzeczy o krzywej 
Gaussa, ekstrapolacji, o tym, że te pojedyncze przy-
padki na 10 tysięcy, które się zdarzają wszędzie, za-
wsze były i będą, oczywiście są wybiórczo nagłaśnia-
ne prze Prawo i Sprawiedliwość. Wystarczy włączyć 
telewizor, szczególnie telewizję publiczną, to tam 
o tych pojedynczych przypadkach, które w Polsce się 
zdarzają i będą się zdarzać, możemy się dowiedzieć.

Pan minister Warchoł… Pana ministra wystąpie-
nia też słuchałem, no i nie mam właściwie żadnych 
wątpliwości co do tego… To jest polityczne wystąpie-
nie, jest po prostu przepaść między tym, co państwo 
mówiliście, a tym, co pan minister mówi. I co tutaj 
dłużej mówić? Uzasadnianie prawa, które jest złe, 
niedobre… Słyszeliśmy tutaj, w tej sali o Trybunale 
Konstytucyjnym, o tym, jak to będzie dobrze, jak to 
wszystko będzie dobrze funkcjonować. I jak funkcjo-
nuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, jak funkcjonuje 
pani prezes, ile odbywa się spraw? No, to jest coś 
podobnego. Możemy się spodziewać… Co do tego 
paraliżu, o którym mówił pan prezes, że on nastąpi, 
jesteśmy pewni, że on będzie. Państwo jeszcze tego 

się także, że to Ministerstwo Sprawiedliwości opiniu-
je kandydatów na sędziów.

Mówiono także o złej jakości prawa. No, także to 
pytanie dzisiaj padło. Okazuje się, że ta jakość prawa 
zależy od polityków, no, powiedzmy, także od nas. 
Z tym że dziś obserwujemy, że jest oddawana w ręce 
prawników pokroju pana Piotrowicza, który jeszcze 
niedawno sądził naszych, powiedzmy, kolegów, a dzi-
siaj jest jednym z tych, którzy dyktują nam, czym jest 
demokracja, uczą nas demokracji. Gdyby przetrwała 
tamta jeszcze komunistyczna realność, na pewno na-
leżałby dzisiaj do ZBOWiD, jako zasłużony bojownik 
o wolność i demokrację, w jego rozumieniu. (Oklaski)

Pojawia się też stwierdzenie, że powstanie coś 
na kształt sądów ludowych. Przypomina to państwa 
mało demokratyczne, my już to przeżywaliśmy, moż-
na by do Chin pojechać po nauki, bo tam żyje wielu 
tych, którzy przez takie sądy przechodzili. Czasami 
są kalekami.

A więc intencja jest tutaj dosyć jasna. Tu chodziło 
zwyczajnie o zawłaszczenie czegoś, co można było 
w jakimś długotrwałym, ewolucyjnie przebiegającym 
procesie, naprawiać. Oczywiście jeśli są błędy, bo 
nie ma… Nawet mercedes się psuje, choć wszyscy 
uważają, że to genialne auto.

I właśnie reforma – z nazwy to wynika… Ja, jako 
filolog, zastanawiałem się właśnie, jak nazwać to, co 
się dzieje. Bo reforma jest takim procesem pewnej 
ewolucji, poprawy jakichś elementów, które, czy to 
w systemie gospodarczym, politycznym, czy innym 
nie spełniają oczekiwań.

Tutaj do reformy nie możemy tego przybliżyć. 
A do ewolucji trzeba tylko dodać „re” z reformy i już 
mamy rewolucję. Bo tak wygląda ta reforma w moim 
odczuciu i w odczuciu tych, z którymi spotykam się 
czy to w Łodzi, czy tutaj, w Warszawie, kiedy space-
ruję sobie przed Pałacem Prezydenckim. I tych spa-
cerowiczów jest tam wielu i wszyscy mają jednak 
podobne zdanie. (Oklaski)

Ponieważ jest to kolejna reforma… Bo już prze-
szliśmy reformę mediów, efekty państwo oglądacie. 
Myślę, że budzi ona, no, zażenowanie nawet tych, 
którzy sądzili, że przyniesie ona lepsze efekty. A pro-
mocję polityczną prowadzi się taką, jaką ja pamiętam 
z czasów, gdy wyłączaliśmy telewizory, kiedy prze-
mawiał Urban.

Reforma edukacji jeszcze się nie zaczęła, ale już 
dziś wiemy, że tysiące nauczycieli tracą pracę. To są 
skutki tych tzw. reform, które najzwyczajniej w świe-
cie są zawłaszczeniem w imieniu, no, powiedzmy, 
mniejszości, choć jeśli idzie o parlament, to więk-
szości parlamentarnej praw wszystkich Polaków. 
Przypominam, że Polaków nie jest tylu, ilu wybor-
ców PiS, tylko prawie 40 milionów. A więc trzeba 
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(senator P. Florek) sób procedujemy. To jest po prostu kompromitujące 
dla nas. Dla nas, czyli dla Senatu, tej części, która 
te ustawy przyjmuje. Na końcu powiem, że nie, nie 
chodzi o nas przecież, bo my mamy jasne stanowisko 
w tej sprawie. Ale jest teraz internet, takie świetne 
źródło wiadomości, tam jest wszystko zanotowane. 
Czasy się zmieniły, to nie jest to, co było jeszcze parę 
lat temu. Tam wszystko można wyczytać, tam można 
sprawdzić, kto głosował, jak głosował.

I teraz, Państwo z tej strony sali, głosujcie. Pięknie, 
ładnie. Róbcie to. Przyjdzie taki moment, kiedy wszy-
scy będą to sprawdzać i będą zastanawiać się, jak 
państwo głosowaliście, co państwo zrobiliście, kto 
popsuł sprawę sądownictwa w Polsce. Bo tak będzie, 
tak się stanie, to nie ulega żadnej wątpliwości. 

Ale konsekwencje tego są jeszcze inne, one będą 
widoczne później. To, że teraz jest taka sytuacja, 
nie jest dobre. Polska postrzegana jest w tej chwili 
źle w Europie i na świecie. Co będzie efektem tego? 
No, klimat do gospodarowania. Skoro w budżecie 
jeszcze dzisiaj i jutro starcza trochę na 500+ i inne 
wydatki, bo jeszcze są pewne przesunięcia itd., to 
spójrzmy w przyszłość w takim razie. Kto będzie 
chciał w Polsce inwestować? Przecież wszyscy będą 
się bali naszego prawa. Każdy może zostać oskarżony 
politycznie, tak z tego wynika. Więc na pewno mu-
simy wziąć pod uwagę to, że efekty tego, co dzisiaj 
się dzieje, będą widoczne dopiero za rok, za 2, za 3. 
I trudno będzie to naprawić. 

Już nie wspomnę o środkach unijnych, które może-
my utracić w związku z postawą, jaką przyjmujemy. 
Nie wiadomo jeszcze, jak będzie z tymi środkami po 
Brexicie, jak to będzie wyglądało, a my już mówimy 
o wielkich inwestycjach. Spokojnie.

No i, proszę państwa, jeszcze ostatnia sprawa… 
To jest na temat naszej pracy, na temat higieny pracy. 
Mamy na ustawę ileś tam dni. My musimy po 5 godzi-
nach od momentu uchwalenia przez Sejm procedować. 
My procedujemy bez przerwy. Są już tego efekty. Ileś 
osób już zasłabło tutaj, w tej sali. Pewnie zaraz będzie-
my to spisywać. W ten sposób nie można pracować. 
Wnioski o przerwy nie są przyjmowane. Proszę pań-
stwa, tak nie można. W ten sposób pracować nie moż-
na. Ale państwo wprowadziliście taki system pracy.

No a już o pozostałych sprawach ze względu na 
późną porę nie będę mówił. To, co dzisiaj miało miej-
sce… Bo postępowanie w ten sposób, żeby łamać 
wieloletnie tradycje, jakie były w tym Senacie, to jest 
coś niesamowitego. Musicie państwo pamiętać, że to 
nie jest tak… Jeśli państwo to złamiecie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się kończy, Panie 
Senatorze.)

…to potem, kiedy ktoś inny przyjdzie rządzić, 
konsekwencje tego będą, bo trzeba będzie to wszystko 
uporządkować. I wtedy może być ból. Tak że weźcie 
państwo to pod uwagę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

nie wiecie, ale będziecie głosować, bo tak po prostu 
musicie, no co zrobić. Ale konsekwencje tego po-
niesiemy wszyscy, a na końcu powiem jeszcze, kto 
szczególnie.

Proszę państwa, kolega przed chwilą wspominał 
o panu ministrze Zielińskim, o tym, co mówił o es-
bekach, komunistach, zdrajcach itd. Ja wczoraj wi-
działem tych komunistów, zdrajców, esbeków na ulicy 
Wiejskiej, na skrzyżowaniu, na końcu ulic Wiejskiej 
i Górnośląskiej. Młodzież, sama młodzież, która była 
wynoszona o 3.00 w nocy, która siedziała spokojnie. 
Ja rozumiem, że była potrzebna interwencja policji, 
bo trzeba było skrzyżowanie na rano przygotować itd. 
Ale jakiż sposób protestowania, jak ta młodzież pro-
testowała! Myślę, że ta młodzież przechodzi edukację 
prawną, i to w bardzo szybkim tempie w tej chwili. 
Bo to był niesamowity widok. Stałem i patrzyłem 
na to, jak po kolei po 4 policjantów przychodziło, 
każdego brało i wynosiło w inne miejsce, żeby potem 
spisywać. To miało miejsce. Pan minister Zieliński te 
osoby odpowiednio nazywa. Niech nazywa tak dalej, 
jeszcze trochę, proszę bardzo.

O łamaniu konstytucji nie będziemy już mówić, bo 
już wszyscy państwo o tym mówiliście. No, chociażby 
ta pierwsza sprawa, że prezes jest powoływany na 6 
lat i już. No, prosta sprawa. Nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że jest łamana konstytucja. Kropka. Więc 
ustawa na pewno jest niekonstytucyjna.

Nasze Biuro Legislacyjne miało kilka godzin na 
to, żeby przygotować niepełne – jak powiedziała nam 
pani z biura – częściowe poprawki do ustawy. No, 
o tym, jakie one były, wszyscy słyszeliśmy. Proszę 
państwa, 3 ustawy: ustawa o KRS, o ustroju sądów 
powszechnych, a teraz o Sądzie Najwyższym. One 
wszystkie mają jeden wspólny mianownik – politycz-
ne podporządkowanie, wymianę kadr we wszystkich 
tych sądach. I co tu mamy mówić o niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów, gdy powstaje teraz 
Izba Dyscyplinarna, która ma osądzać, wyrzucać 
z zawodu, wymieniać sędziów, a dodatkowo jeszcze 
płacić tym sędziom 40% więcej. Powstaje, żeby byli 
mocno zaangażowani.

Kuriozum na wczorajszym posiedzeniu komisji 
było uzasadnienie tego, dlaczego mamy pracować 
w takim trybie, w takim trybie szybkim itd., z czego 
to wynika. Poprzednio, w przypadku poprzedniej 
ustawy, też próbowałem pana Roberta Mamątowa 
pytać o to wiele razy. No, nie udało się. Tym razem 
się dowiedziałem – to było polecenie marszałka. 
W związku z tym wiemy już teraz, że szczególne 
przypadki to są również polecenia marszałka, takie 
obowiązują w tej chwili standardy.

Jest mi tylko przykro, że samorządowcy, radni 
powiatowi, gminni nawet słuchają tego, w jaki spo-
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przejęcia wszelkich możliwych wpływów, również 
nad całym obszarem sprawiedliwości.

Mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo 
jest to projekt poselski. Tak, projekt poselski, jak 
się wydaje – trudno, żeby ktoś temu zaprzeczył – 
który dotyczy zmiany o charakterze ustrojowym. 
Doprowadziliście państwo do tego, że zostały ab-
solutnie pominięte wszelkie konsultacje społeczne. 
Mówicie o tym, że robicie to dla obywateli. Robicie 
to tylko i wyłącznie dla siebie, robicie to po to – pod-
kreślę to raz jeszcze – aby zawłaszczyć również ten 
obszar.

Wielokrotnie w czasie kampanii mówiliście pań-
stwo, że dla was prawie świętością będzie referen-
dum, dialog i konsultacje. Kiedy w ciągu miesięcy, 
lat waszego funkcjonowania jako formacji rządzącej 
dotrzymaliście słowa? Nigdy. Jestem przekonany, 
że Polacy – tak jak to widać i słychać za naszymi 
oknami i w wielu miejscach w Polsce – nie zapomną, 
ponieważ, jak mówi poeta, co powtórzę, choć ostatnio 
jest to dosyć często powtarzane, „spisane będą czyny 
i rozmowy”.

Nie ma pana profesora… Jest pan prof. Żaryn. 
Panie Profesorze, ja jestem socjologiem, pan jest 
profesorem historii i nie tylko, znakomitym znawcą 
pewnie wielu dziedzin, ale nie zdziwię się, jeśli 
kiedyś w historii będzie to określone zamachem 
lipcowym w kontekście narzucenia pewnej uzur-
patorskiej tezy popartej większością… w historii 
i w podręcznikach historii. Chciałbym się mylić. 
Jeśli tak będzie, może się wtedy spotkamy i zoba-
czymy, kto miał rację.

Nie przeprowadziliście, mimo że od początku 
było to absolutnie haniebnie niekonstytucyjne, żad-
nych konsultacji, nie było dialogu, nie było żadnych 
normalnych, rzetelnych, wspólnych rozmów, bo 
przecież o tym tu mówimy, szczególnie w Senacie 
powinno to mieć miejsce. I dzisiaj znowu pod osło-
ną nocy, bo tak się to zdarzy, zostanie uchwalona 
ustrojowa, niekonstytucyjna ustawa, za którą bę-
dziemy się wstydzić, to znaczy państwo będziecie 
się wstydzić, bo my będziemy głosować przeciw. 
My będziemy głosować przeciw. Jeszcze raz powtó-
rzę, przywołując słowa z jakiegoś filmu, już nie pa-
miętam tytułu: zastanówcie się państwo, ponieważ 
ten, kto ma na czym czapkę nosić, powinien mieć 
możliwość i łatwość refleksji, ale też możliwość 
pozostawania w zgodzie z własnym sumieniem, 
do czego państwa bardzo zachęcam, dziękując za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.
Pan senator już po raz drugi, tak?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Duda. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałoby się zakrzyknąć „Ratunku!”, ale więk-

szość senacka tego głosu nie usłyszy. Bo jak może 
usłyszeć, skoro dla lidera dzisiejszej formacji rządzą-
cej zbiór najważniejszych wartości i praw jest ksią-
żeczką? Czy też podzielacie to zdanie, że Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko książeczką?

W debacie sejmowej pojawiło się takie sformu-
łowanie, które mi mocno utkwiło w świadomości, 
a mianowicie „nasze rządy – nasze sądy”. Cóż można 
więcej dodać? Po co i dlaczego to robicie, sami tylko 
wiecie. Tylko że tysiące Polek i Polaków nie są w sta-
nie tego zrozumieć, nie chcą tego nijak zaakceptować.

W waszym absolutnie przemyślanym planie, ta-
kim trochę – nie chcę powiedzieć za mocno – bardzo 
źle przemyślanym z punktu widzenia manipulacji… 
Konsekwentnie realizujecie państwo swój plan. 
Rozpoczęliście od pomysłów dla ludzi: 500+, wiek 
emerytalny. Nie wiemy, jak to się skończy z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa budżetowego. Obecnie 
niewątpliwie są z tego jakieś profity dla niektórych 
Polaków i Polek, aczkolwiek program, jak już wie-
lokrotnie podnosiłem, jest niesprawiedliwy. Ale nie 
o tym dzisiaj rozmawiamy, nie o tym dzisiaj dywa-
gujemy. Ponieważ państwo znowu pod osłoną nocy, 
z wszelkimi możliwymi łamaniami Regulaminu 
Senatu, który przez moją trzecią kadencję tutaj, 
nigdy… Nigdy Senat nie widział takiego sposobu 
procedowania. Nie można tego zaakceptować i nie 
można absolutnie się na to zgodzić, chociaż państwo 
arytmetycznie możecie to przegłosować. Ale znam 
wielu z państwa tu siedzących od wielu lat i nie 
mogę sobie wyobrazić, nie mogę uwierzyć w to, że 
w swoich sumieniach to akceptujecie, że jesteście za 
takimi rozstrzygnięciami, które jawnie łamią naj-
ważniejszą polską księgę, księgę zwaną Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, w której są spisane naj-
ważniejsze wartości i prawa.

Ja już pomijam fakt, że to, co państwo robicie, 
jest absolutnie niekonstytucyjne. Ale skoro już na-
wet robicie, to pozwolilibyście sobie przynajmniej 
na odrobinę przyzwoitości, mianowicie na to, żeby 
próbować przestrzegać terminów, żeby przestrzegać 
regulaminu i procedur.

Mówicie państwo, a to jest absolutnie nieprawdzi-
we, że robicie to dla obywateli, że robicie tę zmianę 
dla obywateli. To jest absolutne kłamstwo. Robicie 
to tylko i wyłącznie po to, aby móc realizować swoje 
ukryte cele, cele kadrowe, bo ma to doprowadzić do 



625
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(wicemarszałek M. Koc) w maszynkę do głosowania i w fasadowy parlament, 
przeczymy kompletnie tej idei. Trzeba powiedzieć, 
dalej za Janem Pawłem II, że „za wojnę są odpowie-
dzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, 
ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży 
w ich mocy, aby jej przeszkodzić”.

Data, w której obradujemy, jest datą szczególną, 
bo kojarzy się z manifestem, haniebnym manifestem 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z tzw. 
manifestem lipcowym. Dla pewnego przypomnienia 
historycznego warto powiedzieć, że ta data kojarzy 
się także z równie haniebnym rozpoczęciem akcji 
likwidacji getta warszawskiego. Jeszcze gorzej, że 
kojarzy się z dniem 22 lipca 1793 r., kiedy deputacja 
sejmu grodzieńskiego, pod lufami rosyjskich dział, 
zrzekła się 250 tysięcy km2 terenów Rzeczypospolitej, 
domykając drugi rozbiór Polski. To nie jest dobra data.

Istotą tej ustawy jest to, że zamiast tego, co jest 
zapisane w art. 10 konstytucji, że ktoś inny sprawuje 
władzę ustawodawczą, ktoś inny wykonawczą i ktoś 
inny sądowniczą, władza wykonawcza zaczyna inge-
rować we władzę sądowniczą. Pomyślmy odwrotnie, 
może niech sędziowie wybierają ministra, a np. pani 
premier niech wybiera posłów albo sędziowie pre-
zydenta. Wszystkie kombinacje w tym trójkącie są 
możliwe, tylko zgodnie z ideą Monteskiuszowską one 
wszystkie są nieprawidłowe. Jak uczą słowa Winstona 
Churchilla, to jest fatalny ustrój ta demokracja, ale 
nie wymyślono niczego lepszego. Wygląda na to, że 
będziemy się musieli o tym jeszcze raz przekonać.

Mam pytanie do szanownych pań i panów sena-
torów, czy dysponując wolną wolą i intelektem, nie 
widzicie, że służycie sprawie, która rozchwieje nawę 
Rzeczypospolitej i może doprowadzić do jej zato-
nięcia, podobnie jak w 1793 r. Opadły już złudzenia 
i nie będzie można się tłumaczyć niewiedzą i brakiem 
wyobraźni. To nie jest tak, że państwo nie wiecie, za 
czym głosujecie. Świadomie burzycie ten starożytny 
trójnóg demokracji, na którym płonie ogień wolności, 
a jak on się przewróci, to ten ogień się rozleje. Ten 
„trójnóg” jest jasno zapisany w konstytucji. To wy 
burzycie ten zapis w imię partykularnych interesów 
małej grupy ludzi, a może nawet jednego człowieka 
– i to w obliczu protestów setek tysięcy ludzi.

Politycy powinni szukać kompromisu. Po niesław-
nym występie przewodniczącego partii PiS widać, że 
ta wola kompromisu jest tak mocna, jak u lwa doga-
niającego antylopę. Tak Polski nie zbudujemy.

Błagam państwa i apeluję, abyśmy nie wpisali się 
jako Senat w haniebne daty 22 lipca i aby za kilkadziesiąt 
lat nasze prawnuki nie mówiły, że 22 lipca 2017 r. zakoń-
czyliśmy erę demokracji i wolności w naszej ukochanej 
ojczyźnie. Aby zachować promyk optymizmu, po raz 
ostatni zacytuję św. Jana Pawła II: „Dopóki zwycięstwo 
jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest 
ostatnia”. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Tomasz Grodzki: Nie, po raz pierwszy.)
Po raz pierwszy. A to przepraszam, Panie 

Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Panie Rzeczniku! 

Chciałbym powiedzieć: Panie Ministrze, bo chyba nas 
śledzą, jak to już wielokrotnie było powiedziane, ale 
nie są obecni na sali, co jest przykre.

Padło z tej trybuny wiele mądrych słów, począw-
szy od tego, że sądy trzeba reformować. Jednak ta 
ustawa w żadnym miejscu nie załatwia podstawowej 
bolączki, na którą skarżą się nasi wyborcy, a miano-
wicie przewlekłości postępowania. Padło tu wiele 
mądrych słów, ale jeszcze więcej mądrych rzeczy 
powiedzieli nasi poprzednicy, giganci, którzy tworzy-
li zręby demokracji lub ją chronili. Pozwolicie pań-
stwo, że pewną część mojego wystąpienia poświęcę 
cytatom. „Historia uczy, że demokracja bez wartości 
łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany to-
talitaryzm” – to oczywiście powiedział Jan Paweł II. 
(Oklaski) Można spojrzeć na to bardziej pragmatycz-
nie. „Oczywiście, można mieć demokrację bez kul-
tury, nawet na wyspie kanibali. Tamtejsi obywatele 
demokratycznie uchwalą, że kanibalizm jest oficjal-
nie obowiązującym ustrojem, a po wyborach strona 
rządząca zje opozycję. Ten przykład pokazuje, że 
kultura polityczna to nie dodatek do demokracji, lecz 
jej istota” – to powiedział Norman Davis.

Ale żeby przejść do wyższych rejestrów, żeby 
uszanować tych ludzi, którzy protestują – protestują, 
intuicyjnie czując, że dzieje się tu coś niedobrego – za-
cytujmy mego ulubionego prezydenta, republikanina, 
ale również prezydenta prawicy, Ronalda Reagana: 
„Wolność od unicestwienia nie dzieli nigdy więcej 
niż jedno pokolenie. Dzieci nie dziedziczą wolności 
z krwią rodziców, ale trzeba o nią walczyć, chronić 
ją i uczyć potomków, by robili to samo”. I dzisiaj jest 
ta walka. Wracając do tych obywateli, którzy tam 
protestują… Nie ma większego bogactwa w narodzie 
nad światłych obywateli. I chyba jedyny pożytek z tej 
ustawy, która rujnuje starożytny trójnóg demokracji, 
jest taki, że budzimy w mieszkańcach naszego kraju 
poczucie służby obywatelskiej.

Nie będę wspominał… nie będę pastwił się nad 
tymi, którzy nazywają nas zdrajcami, kanaliami, 
zdradzieckimi mordami, tylko ponownie przytoczę 
słowa Ojca Świętego: „Potrzeba nieustannej odnowy 
umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawie-
dliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych 
i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, ja-
kim jest wolna ojczyzna”. My, zamieniając się tutaj 
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(Senator Dorota Czudowska: Nie 50%, 50% gło-
sujących…)

Głosujących, Pani Senator, głosujących. Nie wda-
wajmy się w szczegóły. Jeśli tak rozumujemy, to wyj-
dzie, że na państwa głosowało 19% społeczeństwa.

(Senator Dorota Czudowska: A na was jeszcze 
mniej.)

No, może i mniej, dobra. Może i mniej na was 
głosowało, nie wiem.

Proszę państwa, konstytucja jest emanacją woli 
narodu. I w konstytucji wprost zapisano, czym jest 
Sąd Najwyższy.

Wczoraj za sprawą głosowania w Sejmie – oba-
wiam się, że również dziś w Senacie – przekraczamy 
pewien Rubikon. Po drugiej stronie rozciąga się już 
tylko bezprawie, upadek trójpodziału władzy, brak 
instytucji kontrolnych. Moi przedmówcy apelowali 
do senatorów z PiS, spodziewając się, może błęd-
nie, wyników głosowania… używając argumentów 
logicznych, prawno-historycznych, formalnych, no, 
najróżniejszych. A ja do państwa zaapeluję poprzez 
obraz. Wyobraźcie sobie państwo konia – takie zwie-
rzę, koń. Stoi ten koń przywiązany do plastikowego 
krzesełka za uzdę. Wiecie państwo, że ten koń nie 
odejdzie?

(Senator Piotr Zientarski: Ciekawe.)
Nie pozwólcie, żeby dzisiaj waszym plastikowym 

krzesełkiem stała się oficjalna linia partii. Nie pozwól-
cie na to. Myślcie krytycznie, myślcie samodzielnie. 
Jesteście wybrani w jednomandatowych okręgach 
wyborczych, macie silny mandat społeczny. A czego 
chce społeczeństwo? Proszę bardzo – przejrzyjcie 
komentarze, przejrzycie fora, posłuchajcie, co się tam 
dzieje. Wczoraj milion ludzi…

(Senator Stanisław Kogut: Milionów nie ma.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W całej Polsce.)
Milion ludzi wyszło we wszystkich miastach 

w Polsce na ulice! (Oklaski) Milion ludzi! I możecie 
zaklinać rzeczywistość, a telewizja publiczna może 
pokazywać puste obrazki sprzed tygodnia, ale nie 
zaklniecie tej rzeczywistości. Taka jest sytuacja. 
Zobaczcie, czego oczekują od was wasi wyborcy, 
jak wy to ładnie mówicie – suweren. Jeśli jednak 
do tego nie dojdzie, jeśli poprzecie tę złą ustawę, to 
będzie koniec Polski, jaką znaliście. To będzie koniec 
Polski, jaką budujemy od blisko 30 lat. Na jej gru-
zach powstanie, nie wiem, jakiś pastisz demokracji, 
coś między Białorusią a Rosją. Tego chcemy? Tak 
chcemy zbudować tę Polskę? Ja się na coś takiego, 
proszę państwa, nie zgadzam. Ten wasz fałsz – bo 
macie usta pełne frazesów: wolność, demokracja, 
prawa obywatelskie – ujawnia się na każdym kroku.

Weźmy pierwszy z brzegu przykład – sądownic-
twa. Przez ostatnie 2 lata – pan minister, myślę, może 
to potwierdzić – nie powołano blisko 600 sędziów. 
W efekcie ci sędziowie nie mogli rozpatrzeć blisko 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Termiński. Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Taka mała dygresja dotycząca trójpodziału wła-

dzy. Z tym u nas, w Polsce, nigdy nie było za dobrze. 
Bo cóż to za trójpodział władzy, kiedy 40 posłów lub 
senatorów jednocześnie zasiada w rządzie? Władza 
wykonawcza i ustawodawcza zlewają się w jedno. Ale 
przez te wszystkie lata przynajmniej władzę sądow-
niczą mieliśmy oddzieloną od 2 pozostałych.

Senator Pęk w swoim wystąpieniu powiedział, że 
sędziowie nie podlegali lustracji. Nic bardziej błędne-
go. Sędziowie podlegali lustracji. Sędziowie składają 
oświadczenia lustracyjne.

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)
Proszę państwa, przeciętna wieku sędziów w tym 

kraju to 38 lat. W 1989 r. mieli lat 10, a w 1981 r. – 
3.To powiedzcie mi, gdzie oni ten komunizm robili? 
W przedszkolu, w żłobku czy jako plemniki u ojca? 
(Wesołość na sali) Proszę państwa, przeciętny wiek 
posła to 49 lat, senatora – 56. To może dekomunizację 
powinniśmy rozpocząć tu, w parlamencie, od pana 
posła Piotrowicza… (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo, brawo!)
(Senator Stanisław Kogut: Jestem za tym.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale nie byłoby komu 

przeprowadzić tej ustawy.)
(Głos z sali: Sam zostaniesz. Przepraszam.)
(Senator Stanisław Kogut: Na pewno nie.)
Kolejna rzecz: kontrola władzy sądowniczej, bo wła-

dza sądownicza nie podlega żadnej kontroli. Podlega. 
Podlega kontroli – i dobrze o tym wiecie, że podlega 
kontroli. Ale nie waszej – i na tym polega problem, tu 
jest kwintesencja tej ustawy. Nie wy kontrolujecie sądy 
– i to was boli. Proszę państwa, co to za kontrola, co to za 
trójpodział władzy, kiedy posłowie wybierają sędziów? 
Przed chwilą pan senator Florek bardzo ładnie powiedział: 
a może niech sędziowie wybierają posłów? I to będzie 
trójpodział władzy? To nie jest żaden podział władzy.

Proszę państwa, Sąd Najwyższy, bo jesteśmy w tej 
chwili przy Sądzie Najwyższym… Możemy zacząć od 
definicji kompetencji sądu. Można powiedzieć, że jest 
najważniejszym organem sądowym, organem naczel-
nym, który rozpatruje wyniki wyborów, zatwierdza 
wyniki wyborów, komentuje akty prawne. Ale należy 
powiedzieć jeszcze jedną rzecz: Sąd Najwyższy jest 
zapisany wprost w konstytucji – a konstytucję ten na-
ród przyjął w referendum. W referendum, w którym 
ponad 50% obywateli poparło konstytucję! A dzisiaj 
państwo próbujecie tę konstytucję odrzucić. A na was 
głosowało mniej ludzi niż 50%.
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(senator P. Termiński) stronę zmierzamy: anarchii czy dyktatury? Bo po 
przesunięciu granic nie ma już nic innego.

Proszę państwa, państwo nie zgadzacie się z ni-
kim, kto was nie popiera, i albo staje się on ubeckim, 
komunistycznym złogiem, albo się z niego naśmiewa-
cie: był akurat na spacerze w Alejach Jerozolimskich 
czy na Krakowskim Przedmieściu.

(Senator Piotr Zientarski: Zabłądził.)
Zabłądził, przez przypadek tam się znalazł, był 

zbłąkanym turystą. Ludzie, którzy kiedyś byli idolami 
waszego środowiska, jak prof. Strzembosz… Kim on 
dzisiaj jest? Komunistycznym złogiem? Zabłąkanym 
turystą?

(Senator Mieczysław Augustyn: Zdrajcą.)
Nie zgadzam się z taką retoryką.
Dzisiaj tam, na tej ulicy stoją dziesiątki tysięcy lu-

dzi, którzy oczekują, że zachowacie się przyzwoicie. 
Że nie będziecie stali przy tym krzesełku, niczym ta 
kobyła uwiązana do krzesełka.

(Senator Stanisław Kogut: Z pana przykładu nie 
weźmiemy.)

Panie Senatorze…
(Głos z sali: Nie oczekuję.)
…błagam, niech pan nie bierze ze mnie przykładu. 

A ja nie będę brał z pana.
Usta pełne frazesów: wolność, równość, demokra-

cja, a jak to odciśniemy, to się okazuje, że o co chodzi? 
O władzę dla władzy i o stołki dla Misiewiczów! 
(Oklaski)

(Senator Dorota Czudowska: Ale wy krzyczycie.)
Proszę państwa, nie słuchacie nikogo, więc ja 

z tego miejsca pozwolę sobie zaapelować. Zaapelować 
do pana prezydenta Dudy. Ja popieram wniosek o od-
rzucenie tej ustawy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się panu skończył. Czy na kolejne 5 minut zapisać?)

Mogę… Ale mam tylko jedno zdanie do powie-
dzenia.

(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę, jedno zda-
nie.)

Chciałbym zaapelować do pana prezydenta Dudy. 
Ludzie dzisiaj oczekują weta w sprawie tych wszyst-
kich 3 ustaw. 55% żąda weta.

(Głos z sali: Który sondaż?)
Taki jest sondaż. I z każdą chwilą tych ludzi jest 

więcej. I dzisiaj pan prezydent Duda musi zdecy-
dować, czy na kartach historii zapisze się jako mąż 
stanu, czy jako Adrian po wsze czasy stojący w przed-
sionku. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Pani Marszałek…)
5 minut, Panie Senatorze.

2 milionów spraw. Co to oznacza? A dzisiaj ten sam 
PiS, który nie powołał tych sędziów, przychodzi 
i mówi: „no nie! Beznadziejne jest to sądownictwo! 
No nie, beznadziejne jest to sądownictwo, trzeba je 
zmienić”. A może wystarczy tych sędziów powołać 
– co? Może dzięki powołaniu tych sędziów sądow-
nictwo się… naprawi? Przemyślcie to.

Proszę państwa, od 2 lat państwo przesuwacie tę 
granicę w kierunku ograniczenia praw jednostki na 
rzecz ochrony praw pewnej kasty politycznej, którą 
wy tworzycie. Tworzycie społeczeństwo sami dla sie-
bie, organizację samą dla siebie. Ale pamiętajcie, że 
was poparło… Pani Senator, ile to ludzi było? 19% 
społeczeństwa was poparło, prawda? Rozmawialiśmy 
o tym przed chwilką. Niecałe 19%. 

(Senator Piotr Zientarski: Niecałe.)
Tak jest. To znaczy, że ponad 80% was nie poparło. 

I o tym musicie pamiętać. Nie możecie nagle 80% 
ludzi wyrzucić poza nawias społeczny.

Proszę państwa, proces, który toczycie od tych 2 
lat, w mojej ocenie jest elementem waszego strachu 
przed wolnością. Jeśli ja dzisiaj czytam, że wchodzi 
ustawa o organizacjach pozarządowych – pozarządo-
wych – która organizacje pozarządowe podporząd-
kowuje rządowi…

(Wesołość na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Na następnym 

posiedzeniu.)
Czy u was w ogóle ktoś czasami myśli na ten te-

mat, że to się robi nielogiczne, że to się robi po prostu 
głupie, że to się robi śmieszne? Apeluję do państwa, 
żebyście się nad tym zastanowili, bo im dłużej trwają 
te rządy, tym trudniej o kompromis, a tym więcej 
retoryki wojennej. Nie wiem, dokąd to będzie pro-
wadzić. Tu, Panie Senatorze, pełna zgoda.

Państwo zmieniacie państwo, nomen omen, na 
wzór, który może i był dobry, ale w XIX wieku. Nie 
widzicie, że mamy XXI wiek. Nie widzicie, że mamy 
Facebooka, że mamy Twittera. Wam się wydaje, że jak 
przejmiecie kontrolę nad Telewizją Polską, będziecie 
manipulować informacją w Telewizji Polskiej, opo-
wiadać banialuki w tej Telewizji Polskiej, to reszta 
świata się do was dostosuje. No nie, tak nie będzie. 
Tak nie będzie. I to widać, to słychać na tej ulicy, że 
tak po prostu nie będzie.

Proszę państwa, w tym szale zmian, który propo-
nujecie, w ogóle nie liczycie się z nikim, ani z autory-
tetami prawnymi, ani z oceną Biura Legislacyjnego 
Senatu, które sugeruje, jak ja tu mam zapisane, 17 
poprawek do ustawy, ani z opinią międzynarodową. 
Proszę państwa, muszą istnieć jakieś autorytety, mu-
szą istnieć jakieś granice, bo poza tymi granicami jest 
już tylko i wyłącznie anarchia. Lub dyktatura, jak kto 
woli. No i teraz odpowiedzcie na pytanie, w którą 
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rem… Nie to, że ja to mówię, ale to powiedział biskup, 
a później kardynał nominat Ignacy Jeż, który wystąpił 
o uhonorowanie mojego ojca jako wzoru sędziego, 
który potrafił uczyć i sam swoją postawą pokazywał, 
co to znaczy niezawisłość sędziowska. I ja wiem, co 
to oznacza – jestem to dłużny mojemu ojcu. I taki 
będę, i nie przestraszę się! Ludzie, tamci adwokaci, 
nie mieli perspektyw, że komuna się skończy…

(Wicemarszałek Maria Koc: 30 sekund.)
…a bronili.
I ostatnia kwestia, bardzo istotna. Mówimy o au-

torytetach. I mamy porównanie autorytetu – to jest 
chichot historii – Strzembosza, profesora, i słynnego 
prokuratora, ideologa komunistycznego, Piotrowicza.

I ostatnia kwestia, proszę państwa. Mówimy o sto-
sunkach polsko-amerykańskich. Pani Linda Klein, 
prezydent American Bar Association, czyli szefowa 
czterystutysięcznej adwokatury amerykańskiej, dzi-
siaj dała komunikat… A my przecież chcemy robić 
biznesy z Ameryką…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się skończył.)
Amerykańscy adwokaci ostrzegają, że sytuacja 

sądów jest przynajmniej wątpliwa, jest niedemokra-
tyczna. Do czego my zmierzamy, proszę państwa?

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

A więc proszę o refleksję i ja też zwracam się do 
prezydenta. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gawęda. 10 minut, tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak jest.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W dzisiejszej debacie analizujemy zapisy noweli-

zowanej ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale jak wiele 
tutaj jest emocji, jak wiele złośliwości, a jak mało 
argumentów. Słyszymy dzisiaj na tej sali, że co naj-
mniej 2 albo i 3 miesiące powinniśmy dyskutować, 
by dotknąć istoty sprawy, bardzo ważnej, dotyczą-
cej, śmiem powiedzieć, reformy Sądu Najwyższego, 
a tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości. Ale nawet 
w tym jednym dniu naprawdę na palcach jednej ręki 
można by było policzyć faktyczne argumenty i od-
różnić te argumenty od ogromnej złośliwości i bardzo 
dużych emocji.

Nie możemy poprzestać jedynie – i tutaj chcę to 
mocno podkreślić – na proponowanych zmianach 
i analizie prawnej tych zapisów, choć te są najistotniej-
sze. Ale musimy również w dyskusji przywołać pod-
łoże tych zmian, potrzebę zreformowania wymiaru 

Senator Piotr Zientarski:

Tak, 5 minut.
Gratuluję większości parlamentarnej w izbie wyż-

szej parlamentu, izbie refleksji, która dumnie tak jest 
nazywana, podczas gdy faktycznie konstytucyjnie to 
jest druga izba. Te setki tysięcy ludzi…

(Senator Dorota Czudowska: Setki?)
…w całej Polsce żądają: 3 razy weto, bo już wie-

dzą, że refleksji u was nie znajdziemy. Oni już z góry 
wiedzą, że tutaj o żadnej refleksji nie ma mowy. Taka 
jest w tej chwili… Taki już jest „autorytet” więk-
szości.

Dalej. Proszę państwa, coś nowego: w ustawie 
o Sądzie Najwyższym sąd przestaje sprawować wy-
miar sprawiedliwości. No, rewolucja! Pomimo że 
w konstytucji jest to zapisane.

Dalej. Pytam: Panie Ministrze, gdzie te reformy, 
o których pan mówił? Bo ja jestem za ograniczeniem 
kognicji – mówiłem to wielokrotnie; za załatwianiem 
drobnych spraw przez sędziów pokoju bądź referenda-
rzy – mówiłem o referendarzach; za przyspieszeniem 
procedur… Pan o tym wiele mówił, tylko że to nie 
o tym dzisiaj… Co wy mówicie? To dzisiaj temat 
zastępczy. Bo dziś mówimy o czymś zupełnie innym 
– o wyrzuceniu Sądu Najwyższego na bruk! Co za 
to mamy? Mamy przez półtora roku blokadę około 
600 etatów sędziowskich, co właśnie spowodowało 
przynajmniej istotne przedłużenie procesów. I to jest 
bezsporne.

Moja skromna osoba w poprzedniej kadencji 
przyłożyła rękę, jak podała „Gazeta Prawna”, do 
usprawnień postępowań dyscyplinarnych adwokatów. 
Pytam: dlaczego takie procedury nie mogłyby… Bo 
oczywiście jestem za tym, że absolutnie nie powinno 
dochodzić do przedawnienia, że sędzia powinien być 
jak żona Cezara. I tu jest zgoda! Gdyby były takie 
propozycje, to absolutnie dostalibyście to, tak samo 
jak to było z adwokatami.

Ja jestem adwokatem. To jest – pokazuję – odznaka 
„Adwokatura Zasłużonym”. Ale największą satysfak-
cję mam z Medalu „Dla Obrońcy Praw Człowieka”, 
który, stojąc obok mecenasów Andrzejewskiego, 
Dubois, Piesiewicza, dostałem na 25-lecie… Bo ad-
wokatura zawsze stawała za obywatelem. Adwokatura 
odważnie ścierała się z machiną państwa. To był czer-
wiec 1956, później to był okres stanu wojennego… 
Broniłem wtedy opozycjonistów, broniłem odważnie 
interesu, jeśli można tak powiedzieć, Kościoła, cho-
dziło o lokalizacje kościołów, o budowę wyższego se-
minarium duchownego, gdy zarzucano, że oto buduje 
się kombinat ideologiczny. Takie to były czasy. I nie 
przestraszyłem się, bo nie jestem… A tutaj mówi się, 
że trzeba zbadać jeszcze przodków – prawda? – bo 
może są „dekomunizacyjni”! Mój ojciec, sędzia sądu 
wojewódzkiego w Koszalinie i w Szczecinie, był wzo-
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(senator A. Gawęda) witrynie rzecznika praw obywatelskich o 20 kasa-
cjach, przykładach problemów wymiaru sprawiedli-
wości, które realnie dotykają obywateli i które trze-
ba naprawiać. Ta informacja została opublikowana 
18 lipca. W publikacji „20 kasacji RPO” pokazano 
realne sprawy, w których interweniował rzecznik 
praw obywatelskich, wskazując na prawo obywateli 
do rzetelnego procesu i prawo do obrony, które mają 
szczególne znaczenie w hierarchii wolności i praw 
osobistych. I ja w związku z tym pytam: skoro na tej 
sali słyszę, że jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 

Dlaczego przez te 8 lat nikt nie miał odwagi, by 
powiedzieć: Polacy, obywatele, jesteśmy gotowi, by 
podjąć szeroką dyskusję nad reformowaniem wymiaru 
sprawiedliwości, nad reformowaniem polskiego są-
downictwa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nikt tej od-
wagi nie miał, nikt z ówczesnych włodarzy Platformy 
Obywatelskiej i PSL. Ja jestem głęboko przekonany, 
że przedłożona ustawa o Sądzie Najwyższym – tak 
jak zresztą jest w uzasadnieniu tej ustawy – wywoła 
pozytywne skutki społeczne i gospodarcze w związku 
ze zwiększeniem poczucia pewności oraz bezpieczeń-
stwa prawnego przez obywateli. Na taki efekt wpłyną 
działania Sądu Najwyższego związane z realizacją 
konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Dzisiaj również w dyskusji, w wystąpieniach se-
natorów, pana prezesa Sądu Najwyższego, pojawiały 
się opinie, że trójpodział władzy jest fundamentalną 
zasadą państwa prawa, i to prawda, a suweren, naród, 
ma sprawować kontrolę i władza pochodzi od suwe-
rena. Ale nie zauważyłem, aby tu na tej sali podjęto 
dyskusję i przedstawiono konkretne argumenty na to, 
w jaki sposób ma być ta funkcja wypełniana. Dziś 
sytuacja i ostra reakcja opozycji rodzi również takie 
pytanie: dlaczego Platforma Obywatelska wraz ze 
swoimi sojusznikami politycznymi, pomimo wskazy-
wania na potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, 
nie miała wcześniej odwagi i nie ma dzisiaj odwagi, 
by konkretne propozycje przedstawić? Słyszymy 
tylko krytykę. Dlaczego z taką agresją Platforma 
Obywatelska atakuje zaproponowane reformy, nie 
proponując, tak jak już powiedziałem, w zamian 
konkretnych rozwiązań? Ubolewam, że w tej ważnej 
dyskusji opozycja zamiast wskazywać i proponować 
swoje rozwiązania, zamiast uczestniczyć w meryto-
rycznej dyskusji, również wczoraj na posiedzeniu 
komisji, wręcz nawołuje do nienawiści, do anarchii. 
I to bardzo przykre, złe i szkodliwe, psujące państwo, 
niszczące autorytet Sądu Najwyższego i instytucji 
w państwie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czesław Ryszka.
Proszę bardzo.

sprawiedliwości i polskiego sądownictwa. Absolutnie 
nie jest moją intencją bez przykładu wyciągać daleko 
idące wnioski i uogólnienia, które wskazywałyby, 
że nieprawidłowości dotyczą całego wymiaru spra-
wiedliwości czy wszystkich sędziów, bo tak nie jest. 
Wielu sędziów pracuje uczciwie i rzetelnie, z najwięk-
szą powagą traktując swój zawód, zawód szczegól-
nego, najwyższego zaufania. I jestem przekonany, że 
na tych licznie do mnie – nie tylko zresztą do mnie, 
ale do wielu senatorów – kierowanych uwagach, w tej 
dyskusji moglibyśmy czy możemy opierać nowe pro-
pozycje zmian do omawianej ustawy.

Ja przedstawię kilka skierowanych do mojego biu-
ra przykładów poważnych nieprawidłowości i zarzu-
tów kierowanych pod adresem sądów oraz – powiem 
to z wielką troską – bezsilności obywateli wobec po-
tężnej machiny sądownictwa w Polsce.

Oparłem moje spostrzeżenia na 4 sprawach, o sy-
gnaturach mi znanych, których nie będę ujawniać. 
Zarzutów jest sporo. Przytoczę je w kolejności.

Wydanie wyroku nakazowego przez sąd mimo 
braku jakichkolwiek dowodów na to, że oskarżony był 
członkiem zarządu w czasie popełnienia przestępstwa 
i że w ogóle było jakiekolwiek przestępstwo.

Brak kontroli formalnej aktu oskarżenia, w tym 
brak wysokości szkody, mającej istotny wpływ na 
sposób orzekania, w tym możliwość odstąpienia od 
wymiaru kary, a także tryb orzekania.

Brak podstawowych dokumentów, w tym odpisu 
z KRS w aktach sprawy, gdzie byłaby mowa o tym, 
że domniemani sprawcy rzeczywiście mieli prawo 
do reprezentowania takiego czy innego organu czy 
spółki.

Brak przesłania oskarżonemu aktu oskarżenia.
Pominięcie przez sąd osoby, co do której powziął 

on wiedzę, że też powinna być oskarżona – art. 239 
kodeksu karnego §1, ochrona przed karą.

Utrudnianie w składaniu wniosków dowodowych.
Niezabezpieczenie przez sąd majątku na rzecz 

poszkodowanej z dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, 
co rodzi ryzyko wyprowadzenia środków z kont ban-
kowych na osoby trzecie bądź inne firmy. Dotyczy 
to pani Zofii.

Brak zapoznania się z materiałami dowodowymi, 
co w konsekwencji doprowadziło do niepotrzebnego 
wydłużenia w czasie o kilka miesięcy procesu są-
dowego.

Dzisiaj, w czasie debaty nad ustawą pan minister, 
pan rzecznik praw obywatelskich przytacza w swo-
im przemówieniu list czeskich sędziów, wskazuje na 
liczne przypadki występowania w obronie obywateli 
przed sądami w Polsce, często przed bezdusznością 
niektórych sędziów, opieszałością czy wręcz lekce-
ważeniem stron postępowania. Czytamy na oficjalnej 
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ru sprawiedliwości? Nie ludzi, tylko środowiska, bo 
ludzie naprawdę są za nami. Z pewnością jest wiele 
takich rzeczy, ale weźmy np. wygaszenie mandatu 
pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Faktycznie 
konstytucja mówi tutaj jasno o długości kadencji, 
ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest zwy-
kła nowelizacja ustawy. To jest zmiana ustroju Sądu 
Najwyższego i w tej sytuacji naprawdę wolno nam 
więcej.

(Senator Przemysław Termiński: To konstytucję 
trzeba zmienić.)

Ustawa wyodrębnia, jak wiemy, 3 nowe izby: Izbę 
Prawa Prywatnego, Izbę Prawa Publicznego i Izbę 
Dyscyplinarną. Mówię o tym dlatego, że ta trzecia 
izba, Izba Dyscyplinarna, również wzbudza ogrom-
ne emocje, oczywiście w środowisku sędziowskim. 
Ale kiedy przeczyta się tę ustawę, łatwo dowieść, 
że tej izbie w szczególny sposób zapewnia się nie-
zbędną autonomię, gwarantującą rozpoznawanie 
spraw dyscyplinarnych w sposób wolny od nacisków 
środowiskowych. Izba będzie rozpatrywała sprawy 
dyscyplinarne sędziów, w tym także sędziów Sądu 
Najwyższego, prokuratorów, adwokatów, radców 
prawnych, notariuszy i komorników sądowych, dla-
tego nie dziwię się, że to środowisko najbardziej się jej 
obawia. Niektórzy sędziowie przestaną być bezkarni 
i nie będą mogli tuszować afer swoich kolegów po fa-
chu. Immunitet sędziowski ma chronić niezawisłość, 
a nie gwarantować bezkarność.

Oprócz powołania Izby Dyscyplinarnej pani sędzi 
Gersdorf, co też muszę dodać, bardzo nie podoba 
się również to, że sędziowie mają się kierować orze-
czeniami Trybunału Konstytucyjnego. No, tego już 
naprawdę nie rozumiem. Mówi ona, że jest to bu-
dowanie modelu represyjnego wobec sędziów Sądu 
Najwyższego.

Ustawa zmienia sposób wyłaniania pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego i prezesów kierujących 
pracą poszczególnych izb. Nowy będzie także spo-
sób powoływania sędziów. I tu trzeba znowu z mocą 
podkreślić, że jeżeli ktoś się wczytał w ustawę, to 
wie, że jedynym organem uprawnionym do tego, aby 
przedstawiać kandydatów na stanowiska sędziowskie 
wszystkich szczebli, jest Krajowa Rada Sądownictwa. 
Nikt inny tego nie może zrobić. Co więcej, KRS ma 
tutaj kluczową rolę, bo wnosi do prezydenta w spra-
wie wyboru sędziów, a wybór członków Krajowej 
Rady Sądownictwa, jak wiemy, nie będzie już uza-
leżniony tylko od jednej formacji politycznej. Będzie 
do tego potrzebny konsensus z opozycją, a dokład-
nie, jak wiadomo, 3/5 głosów, o co wnosił prezydent 
Andrzej Duda. Jednym słowem sędzia, członek rady, 
zostanie wybrany przez parlament, a nie przez jed-
ną partię polityczną. Lansowana teza, że w okresie 
przejściowym dla ustawy o Sądzie Najwyższym to 
minister sprawiedliwości zarekomenduje prezydento-

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze! 

Panie Prezesie!
Takie pierwsze spostrzeżenie. Tak podczas mo-

ich spotkań z wyborcami, jak i w biurze wysłuchuję 
non stop skarg na polski wymiar sprawiedliwości. 
Ludzie skarżą się na niesprawiedliwe wyroki, sprawy 
ciągnące się latami, niekończące się wymiany pism, 
utratę zdrowia, pieniędzy. Bardzo często kosztowne 
wnioski o kasację do Sądu Najwyższego wędrują po 
uważaniu do kosza.

Drugie spostrzeżenie. Dostałem dzisiaj tylko jed-
nego esemesa, w którym protestowano wobec zmian 
w Sądzie Najwyższym. We wszystkich pozostałych, 
a było ich kilkanaście, życzono nam sił, wytrwałości, 
a w odniesieniu do projektu ustawy nieustępowania 
ani na centymetr. Oczywiście to nie są najważniejsze 
argumenty, aby zmienić ustrój Sądu Najwyższego. 
Powodem zmian jest fakt, że nie da się reformować 
sądów powszechnych w Polsce, podnieść standardów 
wymiaru sprawiedliwości bez zreformowania Sądu 
Najwyższego. Krótko mówiąc, Sąd Najwyższy to ta 
instytucja, która niejako powinna czuwać czy czuwa 
nad sądami i powinna szczególnie mocno reagować 
na patologię w środowisku sędziowskim. Niestety 
przez lata tak się nie działo, nie dzieje. Dlatego obecna 
reforma nie jest likwidacją Sądu Najwyższego, jak 
twierdzi pani prezes Małgorzata Gersdorf. To jest 
reforma ustrojowa. Tak przy okazji, skoro już wy-
mieniłem nazwisko pani prezes, powiem… Kiedy 
wczoraj składała ona sprawozdanie – odbywało się 
wtedy także posiedzenie naszej komisji – z działalno-
ści z Sądu Najwyższego w Sejmie, na sali plenarnej 
było kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie 
byli posłowie z Platformy Obywatelskiej? Gdzie byli 
inni obrońcy Sądu Najwyższego? Otóż protestowa-
li przed Kancelarią Prezydenta, trzymali w rękach 
ofiarowane im znicze, wykrzykiwali hasła o wolnych 
sądach i trzymali się za ręce z tysiącami młodych ma-
nifestantów, zamiast wspierać w Sejmie panią prezes.

I jeszcze takie moje kolejne spostrzeżenie. Na 
manifestację przed Pałacem Prezydenckim przyszło 
faktycznie kilka tysięcy młodych ludzi. Wysłuchali 
oni dobrego koncertu, a po koncercie – takie miałem 
wrażenie – zostali wykorzystani przez totalną opozy-
cję do przejścia pod Sejm i manifestowania przeciw 
dyktaturze PiS.

(Senator Waldemar Sługocki: Nie no, proszę…)
Widziałem, jak ich to bawiło. Traktowali ten marsz 

i swoją obecność na manifestacji jako swego rodzaju 
happening.

Ale wróćmy do ustawy. Co w projekcie ustawy 
o Sądzie Najwyższym wywołuje największe prote-
sty środowiska sędziowskiego, środowiska wymia-
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(senator C. Ryszka) Jak inaczej nazwać wypowiedzi polityków o kostce 
brukowej, której demonstranci mają użyć? Podczas 
demonstracji padają zachęty do agresywnej walki 
z państwem…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mi-
nęło 10 minut.)

…i demokratycznymi władzami.
Będzie 5 minut odjęte.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze… A to nie, 

Panie Senatorze. Trzeba się zapisać.)
Taki język, takie nawoływanie do agresji ma…
(Wicemarszałek Maria Koc: Trzeba się zapisać na 

kolejne 5 minut.)
…przecież konsekwencje.
(Wicemarszałek Maria Koc: Może się pan zapisać 

na 5 minut w kolejce.)
Nie, wolę to skończyć, niż wykorzystać to 5 minut.
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie, Panie Senatorze, 

bo każdy z panów senatorów by tak chciał.)
No dobrze.
(Wicemarszałek Maria Koc: Musi pan już skoń-

czyć.)
To proszę o ostatnie zdanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, ostatnie zda-

nie.)
Ta reforma należy się Polakom. Trójpodział wła-

dzy polega na tym, że każda z władz jest kontrolo-
wana przez obywateli. Niestety stało się tak, że naród 
kontroluje tylko parlament, rząd, prezydenta, a trzecia 
z władz, którą są sędziowie, zamieniła się w nadzwy-
czajną kastę. To dlatego Prawo i Sprawiedliwość umó-
wiło się z Polakami w kampanii wyborczej na reformę 
wymiaru sprawiedliwości, na reformę sądownictwa. 
I my dzisiaj tej obietnicy dotrzymujemy.

Ostatnie zdanie. Opozycja się śmieje, że uchwa-
limy tę ustawę 22 lipca, bardzo pamiętna data. Otóż 
chcę was zapewnić, że dla nas daty się nie liczą, li-
czy się tylko dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Głosy z sali: Ooo…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. 5 minut. 

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Ryszka ułatwił mi zadanie. Tylko 

przypomnę, że bardzo bronił rozwiązań, które po-
tem zakwestionował pan prezydent, i wygłaszał swój 
felieton, mówiąc, że pełne upolitycznienie Krajowej 
Rady Sądownictwa to znakomity pomysł. Teraz się 
powołuje na prezydenta i mówi, że to jednak nie był 

wi kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, jest 
naprawdę kompletną bzdurą. No, proszę się wczytać 
w tę ustawę. Wszystkie nominacje zarówno w okresie 
przejściowym, jak i w czasie późniejszego obowiązy-
wania ustawy należeć będą tylko do prezydenta i do 
Krajowej Rady Sądownictwa. Nie jest także prawdą, 
co tutaj na okrągło powtarzano, że wygasną manda-
ty sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. Mówił 
o tym bardzo dokładnie minister Zbigniew Ziobro 
w czasie dzisiejszej konferencji prasowej w Senacie.

Czy ustawa jest zamachem na demokrację, 
jak twierdzi opozycja, a za nią ulica i zagranica? 
Odpowiem tak: politycy Platformy Obywatelskiej 
krzyczą o zagrożeniu demokracji i wolności słowa, 
a sami grożą nam za to, że wykonujemy mandat usta-
wodawcy. To szczyt politycznej hipokryzji. 

Każdy myślący Polak wie, że w tym sporze opozy-
cji z nami, z rządem nie chodzi o ustawy, tylko chodzi 
o odebranie nam władzy. Eskalowanie napięcia jest 
po to, żeby tzw. ulica i zagranica zmiotły demokra-
tycznie wybrany rząd. I to jest cel polityczny tej tzw. 
totalnej opozycji.

À propos zagranicy, to do tej bardzo niebezpiecz-
nej dla Polski gry wciągnięto wiceszefa Komisji 
Europejskiej, Fransa Timmermansa. Przecież on nie 
wie, jaki jest stan rzeczy w Polsce, twierdząc że…

(Głos z sali: Dlaczego nie…)
(Rozmowy na sali)
Tak, potrafi czytać po polsku, z całą pewnością. 

Czyta zwłaszcza prawicowe gazety w Polsce, które 
piszą zupełnie co innego, nie? Więc człowiek, który 
nie zna sytuacji w kraju, który twierdzi, że znosimy 
niezależność sądów, że nasze ustawy powodują za-
grożenie dla rządów prawa… Człowiek, który nawet 
się nie skontaktował z polskim rządem, nie zapytał 
o to, jaki jest cel tych ustaw, nie rozmawiał z nikim 
ze strony rządowej, śmie bardzo szybko, opierając się 
na kłamliwych komunikatach prasowych polskich 
dziennikarzy, na donosach totalnej opozycji, stronni-
czo, nierzetelnie, w pośpiechu wydawać sądy, opinie 
o tym, co dzieje się w Polsce, w polskim prawie.

Proszę państwa, demokracja w Polsce nie jest 
zagrożona. Te okrzyki o tym świadczą. Gdyby to 
było za waszych rządów, to byliby dawno spałowa-
ni. Demokracja nie jest zagrożona. Politycy opozycji 
i obywatele mogą protestować i wygadywać nawet 
najgłupsze głupoty o dyktaturze, o końcu demokra-
cji…

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

…o totalnej apokalipsie. 
Niestety w tych wypowiedziach uderza agre-

sywny, wręcz brutalny język. Obok wzniosłych 
haseł o demokracji jest nawoływanie do przemocy. 
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(senator M. Augustyn) (Marszałek Stanisław Karczewski: Ale czas już 
minął.)

Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już czas minął, 

Panie Senatorze. Dziękuję bardzo…)
Tak jak ci, którzy stoją za naszymi oknami…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dzię-

kuję. Dziękuję bardzo.)
Proszę państwa o refleksję…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

o zabranie głosu…)
…i zmianę… (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, już minął czas. Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.
Dziękuję bardzo.
Czas. Trzeba się mieścić.
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę. 5 minut, tak?

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Artur Gawęda przed chwilą mówił, 

że…
(Senator Adam Gawęda: Adam.)
Adam?
(Senator Adam Gawęda: Tak.)
Przepraszam.
Pan senator Adam Gawęda przed chwilą za-

rzucał nam, że my jako opozycja nie proponujemy 
żadnych rozwiązań naprawiających sądownictwo. 
Odpowiadam: a kiedy byśmy mieli te nasze propo-
zycje złożyć?

Szanowni Państwo, ktoś tutaj mówił, chyba pan 
prezes, że zachowujemy się tak, jak byśmy gonili pen-
dolino. Jak ktoś chce dogonić pendolino, to nie wkłada 
sobie bagażu problemów, bo nie wskoczy do tego 
pociągu. Ale my musimy się spieszyć, bo Senat, tak-
towany jako izba refleksji, zmienił się dzisiaj w izbę 
refleksu. Kto nie ma refleksu, ten nie zdąży nawet na 
głosowanie się załapać.

Przypomnę sprawę prawa wodnego, o którym nie-
dawno dyskutowaliśmy. Policzyłem, że od czasu, gdy 
to prawo wodne trafiło do naszych skrzynek poczto-
wych, do czasu, gdy musieliśmy nad nim dyskutować, 
mieliśmy tyle minut, ile to prawo miało paragrafów. 
Minuta na paragraf! To słabo wystarcza na zapo-
znanie się z tymi paragrafami, a już na rozmowy 
i dyskusje nie ma żadnej szansy.

Ja odbiję, Panie Senatorze, do pana piłeczkę. My, 
o ile wiemy, zgłaszamy do tej ustawy około 300 po-
prawek. Rozpocznijmy nad nimi merytoryczną dys-
kusję, tak po 100 poprawek na dzień, i we wtorek już 
może do czegoś dojdziemy.

taki dobry pomysł. Proszę państwa, bo upolitycz-
nienie, także Sądu Najwyższego, wymiaru sprawie-
dliwości, nie będzie służyło poprawie skuteczności 
sądownictwa, wręcz przeciwnie. To jest fatalna droga, 
z którą chcieliśmy się już rozstać.

Dlatego przypomnę państwu to, na co – wydaje 
mi się – z mównicy się zgadzaliśmy. Po pierwsze, 
że wiele jest do zrobienia w sądownictwie. I ja się 
zgadzam. Tak jak pan senator Gawęda, przyjmuję 
ludzi, którzy narzekają na sądy. Tak. I w tych samych 
sprawach. Tylko to nie jest ta droga. Nie proponujecie 
niczego. Myśmy zrobili trochę za mało – bezpłatną 
pomoc prawną, dostęp do zawodów prawniczych, 
internetowy sąd gospodarczy w Lublinie, asystentów, 
nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego itd. 
Trzeba to kontynuować, nie trzeba do tego deptać 
i gwałcić konstytucji, nie trzeba nikomu udawać, że 
tylko on ma władzę.

Proszę państwa, prezes Kaczyński, z całym sza-
cunkiem, i minister Ziobro nie mogą być nad sądami, 
bo to nie jest Sąd Ostateczny. Chciałoby się powie-
dzieć: bójcie się Boga. Proszę państwa, chciałbym 
powiedzieć, że idziecie ryzykowną drogą, jak ktoś… 
Pamiętacie to, przecież dobrze pamiętacie, jak ludzie 
wychodzili na ulice, co władza mówiła… Wy mówi-
cie dzisiaj tym samym językiem, lekceważycie ich, 
obrażacie, nie wierzycie w ich intencje, macie usta 
pełne narodu, który chcecie reprezentować, jakbyście 
nie znali badań, które mówią, że tak nie jest. Mówicie, 
że dostaliście mandat wyborców, jakbyście zapomnie-
li, że głosowało na was niespełna 19% uprawnionych. 
Reszta nie!

(Senator Czesław Ryszka: Tam jest tylko 50 osób.)
Proszę państwa, bądźcie ostrożni, bo kto obraża 

ludzi, którzy idą i wołają, żeby ich zauważyć, żeby 
uwzględnić ich racje, wzmaga napięcie. Przywołujecie 
naród. Uważajcie, bo coraz bliżej jest, coraz więcej 
go, jeszcze trochę i zapuka do waszych drzwi.

I dlatego chciałbym zaapelować do państwa: jeżeli 
serio traktujecie swoje własne słowa, jeżeli tak przy-
wiązani jesteście do tej postawy solidarności z ludź-
mi, których władza chciała wykluczyć, to wróćcie 
w ten nurt, wróćcie, bądźcie solidarni z tymi, którzy 
protestują, zobaczcie, jak dramatycznie zmieniła się 
wasza pozycja. Moja pozycja… Ja dostałem wolność 
za darmo. Tutaj w tej Izbie wypominano mi moją 
przeszłość. Tak, nie wstydzę się jej, nie robiłem takich 
rzeczy jak prokurator Piotrowicz, ale nie byłem bo-
jownikiem Solidarności. Dostałem wolność za darmo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Sanatorze…)

Już kończę.
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(senator J. Wcisła) (Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie pół 
minuty, bo 10 sekund.)

Szanowny Senacie, myślę, że nie mamy my, polity-
cy, mandatu do tego, aby łamać konstytucję i zasady 
demokracji…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już czas minął.)
…i likwidować trójpodział władzy. Dziękuję bar-

dzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Pan senator Jan Żaryn, tak? Bardzo proszę. Też 

5 minut. Tak?
(Senator Jan Żaryn: Tak, tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście warto porozmawiać na niektóre z te-

matów tutaj poruszanych. Jedna kwestia to trójpodział 
władzy. Co najmniej kilku senatorów odwoływało się 
do tego ideału trójpodziału władzy, który został nie-
gdyś nakreślony, w XVIII wieku, a który, jak wiemy, 
oczywiście nie ma w praktyce charakteru utopijnego, 
tylko ma charakter w każdym przypadku konkretny, 
indywidualny. I my także, właśnie jako parlament, 
jako Sejm i Senat, jesteśmy od tego, żeby kształtować 
ten trójpodział władzy tak, by żadna z tych władz nie 
poczuła się osamotniona. A bez wątpienia, i to też 
trzeba sobie jasno powiedzieć, jedną z konsekwencji 
wspomnianego niskiego stanu zaufania do wymiaru 
sprawiedliwości… jedną z przyczyn, jak mniemam, 
jest właśnie poczucie – jednak trzeba użyć też tego 
słowa – bezkarności w tej korporacji sędziowskiej, 
która to bezkarność owocuje różnorodnymi donie-
sieniami prasowymi, ale to dzisiaj ujawnianymi, do-
niesieniami dziennikarskimi, dzisiaj ujawnianymi, 
także prokuratorskimi, ale też dzisiaj ujawnianymi. 
I bez wątpienia ten dzisiejszy stan wiedzy, czy to 
dotyczący okręgu krakowskiego sądu apelacyjnego, 
czy to dotyczący konkretnych sędziów, którzy akurat 
mają taką kleptomańską manierę, by wychodzić ze 
sklepu i nie płacić za pobierane towary… To wszystko 
staje się dzisiaj naszą coraz większą wiedzą. Mam 
wrażenie, że także w najbliższych tygodniach i mie-
siącach będziemy rozpoznawać coraz mocniej ten 
rzeczywisty wymiar służby sprawiedliwości, w tym 
właśnie korporacji sądowej.

Ale bez wątpienia właśnie ten brak właściwego 
umocowania sądownictwa w trójpodziale władzy był 
moim zdaniem jedną z przyczyn tych rozlicznych 
patologii, o których wiemy i o których się na pewno 
dowiemy, bo taka jest reguła gry, którą widać dzisiaj 
w ramach ujawniania rzeczywistości przeszłej.

Proszę państwa, politolodzy dzisiaj mówią, że 
demokracja przedstawicielska nie przystaje do uwa-
runkowań XXI wieku. Mówią też, że należy się za-
stanowić nad demokracją deliberatywną – taką, która 
skupia tych, którzy chcą znaleźć rozwiązanie, a koń-
czy się to znalezieniem tego rozwiązania. Koniecznie 
musi być rozwiązanie, które wszyscy zaakceptują 
– albo się z tej dyskusji wyłączą. Tak że tylko to zda-
nie będzie się liczyło. To tak jak w konklawe – musi 
być wybrany papież. Nie liczy się, kto z czym przy-
chodzi, tylko z czym się wychodzi w ramach tego 
rozwiązania. Może w Senacie warto by było o tym 
porozmawiać.

W czasie tego dyskursu o Sądzie Najwyższym 
często pojawiał się argument, że sądy nie cieszą 
się zaufaniem społecznym. I faktycznie, ja to ro-
zumiem. A skoro sądy nie cieszą się zaufaniem 
społecznym, to co musi zrobić polityk? No, musi je 
naprawiać. Jak ludzie czegoś nie kochają, to trzeba 
to naprawić. Skoro posiadamy mandat suwerena, 
to korzystamy z tego mandatu suwerena, żeby na-
prawić to, co w Polsce źle funkcjonuje. I nawet 
można zrozumieć to, że PiS ma takie zacięcie do 
naprawiania tego, co w Polsce źle funkcjonuje, że 
gotowy jest złamać konstytucję, filary demokracji, 
które funkcjonują od kilkuset lat, żeby tylko napra-
wiać. I może faktycznie… W pewnym momencie 
doszedłem do wniosku, że może faktycznie tak jest, 
że trzeba naprawiać. Nie patrzeć na literę prawa, na 
teoretyków polityki, tylko naprawiać, naprawiać, 
naprawiać – bo nie czas żałować róż, kiedy płonie 
las. Ale w czasie tej dyskusji włączyłem komputer 
i wrzuciłem hasło „rankingi” i „zawody, które cie-
szą się najmniejszym poparciem społecznym”. I co 
się okazało? Prawnicy mają tylko 3 zawody, które 
cieszą się mniejszym zaufaniem niż prokuratorzy 
i sędziowie. Tylko pytanie: jakie to są zawody? Nie 
powiem, jakie są 2 przed politykami, ale dodam, że 
ostatnim zawodem jest zawód polityka. No, proszę 
państwa, tak więc to ci, którzy cieszą się najmniej-
szym poparciem społeczeństwa, naprawiają to, co 
się cieszy większym poparciem niż zawód polityka! 
To jaki mandat społeczny upoważnia polityków 
do tego, aby łamać konstytucję i naprawiać to, co 
się cieszy większym poparciem w rankingach niż 
zawód polityka?

Dodam, proszę państwa, że wśród tych 10 zawo-
dów nieco wyżej od zawodu prawnika, sędziego, pro-
kuratora, a znacznie wyżej od zawodu polityka jest 
– o ironio! – agent bezpieki. To może agenci bezpieki 
powinni naprawiać sądownictwo?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czas zbliża się 
do końca, Panie…)

Wysoki Senacie… Pół minuty.



634
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(senator J. Żaryn) jest ten moment, kiedy politycy w czasie kampanii 
wyborczej zobowiązują się – można powiedzieć, że 
zaciągają zobowiązanie wobec swoich wyborców – 
że zrealizują określony program. I wystarczy przy-
pomnieć, że właśnie w czasie kampanii wyborczej 
Prawo i Sprawiedliwość złożyło szereg zobowiązań 
związanych z reformą polskiego wymiaru sprawiedli-
wości, w tym polskiego sądownictwa. Nie rzucaliśmy 
słów na wiatr. Nie udawaliśmy, nie chcemy pozorować 
reformy wymiaru sprawiedliwości. Z całą powagą 
traktowaliśmy naszych wyborców i zobowiązanie, że 
zreformujemy polskie sądownictwo. I nie będziemy 
udawać. Tak samo zresztą składaliśmy zobowiązanie, 
że zrealizujemy program 500+, że będziemy wspierać 
polskie rodziny, że obniżymy wiek emerytalny. Tak, 
postanowiliśmy być tym ugrupowaniem, które pod-
nosi standardy ułomnej polskiej demokracji, ponie-
waż realizuje swój program wyborczy, w którym za-
warło swego rodzaju kontrakt z wyborcami. I myślę, 
że ważna jest okoliczność, iż polskie społeczeństwo 
było do tej pory nieraz zwodzone i przyzwyczajane 
do zupełnie innej jakości i innych standardów, kiedy 
to politycy tuż po wyborach nabierali wody w usta 
i realizowali zupełnie inne zobowiązania niż te, które 
mieściły się w ich programie. Zmiana w tym wzglę-
dzie jest dobrą zmianą w zakresie jakości i standar-
dów demokracji, o której tutaj wiele dzisiaj mówiono 
i o której los wiele z pań i wielu panów senatorów 
wyrażało swoje obawy. A więc chciałbym zacząć od 
pewnej konsekwencji, którą wykazaliśmy się i wy-
kazujemy w ramach swoich działań.

Przypomnę państwu, że mieliśmy przyjemność 
spotykać się już wcześniej, m.in. w związku z re-
alizacją innego ważnego elementu reformy wymia-
ru sprawiedliwości, do którego zobowiązał się nasz 
rząd, a mianowicie reformy polskiej prokuratury. 
Mówiliśmy też oczywiście o innych zmianach, w tym 
o zmianie, która zagwarantuje, że polskie dzieci ni-
gdy nie będą odbierane rodzicom z powodu biedy, 
o zmianach związanych z funkcjonowaniem zawodów 
wokół polskiego sądu, o zmianach, zaawansowanych 
już w tej chwili, jeżeli chodzi o pracę komorników 
i biegłych. Te wszystkie projekty są już bądź na etapie 
prac sejmowych – niektóre z nich trafiły też do pań-
stwa Izby – bądź w końcowej obróbce legislacyjnej 
w ramach prac rządu.

Ale dlaczego wracam tutaj do prokuratury? 
Dlatego że jest dość znamienne, iż repertuar argu-
mentów, które wówczas były podnoszone przeciwko 
naszej propozycji połączenia na nowo urzędu proku-
ratora i ministra sprawiedliwości, czyli realizacji tego 
zobowiązania, które też zaciągnęliśmy w kampanii 
wyborczej i które też zdecydowaliśmy się lojalnie 
zrealizować, dziś się powtarza. Mało tego, również 
adresaci tych zarzutów, które były wówczas formu-
łowane, jak również autorzy rozmaitych opinii, są ci 

I też trzeba sobie powiedzieć, że tak jak każdy 
z nas, senatorów… I mamy przecież tego świado-
mość, do nas, do naszych biur senatorskich przycho-
dzą osoby, które na ogół, w dziewięćdziesięciu kilku 
procent, są osobami uważającymi, że są pokrzyw-
dzone przez wymiar sprawiedliwości. Każdy z nas, 
można powiedzieć, namacalnie doświadczył tego, 
czego np. ja nie mogłem wcześniej doświadczyć jako 
historyk zajmujący się inną sferą aktywności, nauką. 
Ale mogłem tego doświadczyć, i mnie to poraziło, 
w momencie, kiedy zostałem senatorem. I przecież 
na pewno każdy z nas ma takie same doświadczenia. 
Bo z jakimi innymi sprawami de facto ludzie do nas 
przychodzą? W zdecydowanej większości są to ludzie 
pokrzywdzeni.

Czy ta ustawa daje nadzieję, czy daje takie me-
chanizmy, które by świadczyły o tym, że możemy 
rzeczywiście zmienić tę niedobrą rzeczywistość, 
a które by także wpłynęły na zwiększenie zaufania 
do służby sprawiedliwości? I tutaj oczywiście, jak 
powiedziałem na zakończenie swojego pierwszego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, już mija czas…)

…wystąpienia, mam wątpliwości. Chciałbym bar-
dzo, żeby te wątpliwości zostały w praktyce działań 
i rządu, i pana prezydenta, i samych sędziów roz-
wiane.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję…)
I takim optymistycznym przesłaniem kończę. 

Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, panie Senatorze.
Zgłasza się pan minister Zbigniew Ziobro. Bardzo 

proszę.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku! 

Panie Prezesie! Szanowni Państwo!
Z uwagą śledziłem dzisiejszą długą dyskusję, która 

toczy się w związku z reformą wymiaru sprawie-
dliwości. Sprawny, profesjonalny, działający uczci-
wie wymiar sprawiedliwości jest marzeniem wielu 
Polaków. Niestety, póki co jest to marzenie, ale nasze 
ugrupowanie, ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości 
i Zjednoczonej Prawicy, zobowiązało się w swoim 
programie wyborczym zrealizować w trakcie wyko-
nywania swoich obowiązków demokratycznych, ma-
jąc legitymację demokratyczną, przemiany ustrojowe, 
demokratyczne i społeczne, jakie już zachodzą i będą 
zachodzić w naszym kraju. Istotą, jądrem demokracji 
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(minister Z. Ziobro) zabraknie na program 500+ i inne ważne programy 
społeczne, które ten rząd lojalnie, również realizując 
swój program wyborczy, uruchomił. Otóż ja mogę 
powiedzieć: my żadnych cudów nie czynimy. My po 
prostu odwołujemy się do prostej zasady: wystarczy 
nie kraść, a tak naprawdę wystarczy, żeby państwo 
działało i nie pozwalało kraść tym, którzy regularnie 
to państwo okradali. Bo państwo było bezradne, bo 
państwo było teoretyczne, państwo praktycznie nie 
działało i dlatego też duże grupy przestępcze mogły 
w sposób bezkarny wyprowadzać na ogromną ska-
lę gigantyczne pieniądze kosztem polskiego społe-
czeństwa, kosztem polskich obywateli, kosztem tych 
dzieci, które nie dojadały, jak wynikało z raportów 
Unii Europejskiej. To my zmieniliśmy to w sposób 
jakościowy, a zrobiliśmy to dlatego, że zmieniliśmy 
sposób funkcjonowania polskiego państwa również za 
sprawą, a może przede wszystkim za sprawą zmian, 
które nastąpiły w sferze działania polskich organów 
ścigania, wymiaru sprawiedliwości, też poprzez reali-
zację naszego programu, czyli połączenie prokuratury 
i Ministerstwa Sprawiedliwości. Po prostu prokuratu-
rze zaczęło się chcieć pracować, ponieważ pojawił się 
nadzór i pojawili się ludzie, którzy to egzekwują. I to 
jest dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości. To 
jest dobra zmiana, którą można liczyć w pieniądzach, 
nie w tysiącach, nie w setkach tysięcy, nie w milio-
nach, ale w miliardach złotych. Nie byłoby tego bez 
realnych zmian, które, konsekwentnie realizując nasz 
program, wprowadzaliśmy.

Nie wspomnę tutaj o lojalnym wywiązywaniu się 
z naszych zobowiązań związanych z zaostrzeniem 
odpowiedzialności karnej i polityki karnej w stosun-
ku do sprawców groźnych przestępstw przeciwko 
zdrowiu, życiu, wolności. Znajduje to na razie swój 
wyraz w działalności prokuratury, również we wnio-
skach kierowanych do sądów w stosunku do groźnych 
sprawców tego rodzaju przestępstw, również w mo-
jej aktywności jako prokuratora generalnego w sto-
sunku do Sądu Najwyższego. I nierzadko niestety 
spotykam się z rozstrzygnięciami, które mnie smu-
cą. Szanuję oczywiście niezawisłe orzeczenia Sądu 
Najwyższego, jednak często nie mogę podzielić argu-
mentów, z którymi spotykam się, wywodząc kasację 
wobec sprawców brutalnych zabójstw i morderstw, 
gdy Sąd Najwyższy odrzuca kasację, uznając, że nie 
znajduje ona podstaw w związku ze stwierdzeniem, 
z oceną, jaką wyrażał w tychże kasacjach… kary 
niewspółmiernie niskiej w stosunku do okrucieństwa 
zbrodni, jaka miała miejsce. Mógłbym podać wiele 
takich przypadków, ale odwołam się choćby do jedne-
go z nich, znanego, myślę, wszystkim tutaj zebranym, 
mordu, do którego doszło w jednej z miejscowości na 
Zamojszczyźnie, gdzie małżeństwo zostało zamordo-
wane przed dwoje młodych ludzi, syna i jego narze-
czoną. To okrutne morderstwo spotkało się w mojej 

sami. Adresatem jest polskie społeczeństwo, które 
wówczas też usiłowało się straszyć tym, że rzekomo 
chcemy upolitycznić polską prokuraturę i robimy to 
z czystej chęci jej upartyjnienia i osiągnięcia zysku 
politycznego, a nie po to, aby poprawić bezpieczeń-
stwo Polaków i praworządność. A wyrażały tego ro-
dzaju stanowisko dokładnie te same organa, które 
również dziś jak jeden mąż sprzeciwiają się realizacji 
zapowiedzianej przez nas w czasie kampanii wybor-
czej reformy sądownictwa.

Jest powiedziane, że po owocach ich poznacie, 
więc odwołam się do tych owoców krótkiego co praw-
da funkcjonowania prokuratury w czasie, kiedy do-
szło do połączenia urzędu ministra sprawiedliwości 
i prokuratora generalnego. Bo wówczas, odwołując 
się tylko do swoich intencji, mogłem powiedzieć, że 
zamierzamy tak zmieniać wymiar sprawiedliwości, 
tak zmieniać w obszarze prokuratury, później sądów, 
aby Polacy zobaczyli realną zmianę, aby zobaczy-
li dobrą zmianę, aby zobaczyli zmianę jakościową. 
I jesteśmy w stolicy państwa, jesteśmy w Warszawie. 
Myślę, że każdy tu z siedzących doskonale zna histo-
rię, dramaty tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy 
w sposób brutalny byli wyrzucani ze swoich mieszkań 
i domów, kamienic przez czyścicieli tychże kamienic. 
Sprawy były opisywane przez media, pokazywane 
w telewizji. I co robiła poprzednia prokuratura, ta pro-
kuratura oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości 
przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL? Co ro-
biła? Zajmowała się głównie zamiataniem spraw pod 
dywan. Takie były fakty. Dzisiaj prokuratura, na któ-
rej czele mam zaszczyt się znajdować, nią kierować, 
prowadzi już ponad 150 śledztw, które doprowadziły 
do zatrzymania procederu wyrzucania setek ludzi 
z kamienic. Ludzie wreszcie poczuli się bezpiecznie. 
Ludzie w Warszawie wreszcie poczuli, że państwo 
stoi po ich stronie. Dzisiaj w aresztach tymczasowych 
znajduje się już grupa wpływowych adwokatów i biz-
nesmenów, którzy poprzednio czuli się całkowicie 
bezkarnie, a o tym, jak się zachowywali, świadczą 
jawne zeznania urzędników pani Gronkiewicz-Waltz, 
które są składane za sprawą relacji medialnych przed 
komisją do spraw reprywatyzacji warszawskiej. I ta 
zmiana jakościowa nastąpiła. Myślę, że to była dobra 
zmiana w prokuraturze.

Ale odwołam się do innego przykładu, który 
myślę, że też jest bardzo ilustratywny. Wszyscy się 
dzisiaj zastanawiają, również media jakże krytycz-
ne w większości wobec rządu, który mam zaszczyt 
reprezentować, jak to jest, że w Polsce nagle jest 
nadwyżka budżetowa, że jest tak gwałtowny wzrost 
wpływów z VAT, tych pieniędzy, których tak bardzo 
brakowało w ostatnich latach, co do których wszy-
scy wróżyli… wszyscy wróżyli, że tych pieniędzy 
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(minister Z. Ziobro) Sąd Najwyższy, który powinien także decydować 
o uchyleniu immunitetów sędziowskich.

Mógłbym przywoływać więcej zapisów za-
wartych w tym programie, ale myślę, że te, które 
już przywołałem, pokazują, że to, co znajduje się 
w przedłożeniu związanym z pakietem ustaw refor-
mujących wymiar sprawiedliwości, jest dokładną 
realizacją naszych zobowiązań wyborczych, które 
były przez nas zapowiadane, uczciwie głoszone, pu-
blicznie dyskutowane w czasie kampanii wyborczej. 
Nikt nie ma prawa, jeśli szanuje zasady demokracji, 
kwestionować tego, że dziś właśnie realizujemy ten 
program! To my dochowujemy wierności zasadom 
demokracji! To my realizujemy nasze zobowiąza-
nia, któreśmy publicznie wyartykułowali, o których 
mówiliśmy, które były znane. I wyborcy mogli wy-
brać. Mogli wybrać między programem Platformy 
Obywatelskiej, PSL, Nowoczesnej, partii Kukiza oraz 
Prawa i Sprawiedliwości. Wybrali, jak wybrali. To 
jest mechanizm demokracji. Wybierali właśnie tego 
rodzaju program, który głosiliśmy – zmian w zakre-
sie wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. I my 
ten program realizujemy. Kto się teraz nam dziwi – 
i dlaczego – że chcemy być konsekwentni? Może ci 
z państwa bądź ta część polskich elit, która przywykła 
do tego, że kampania wyborcza to jest takie instru-
mentalne traktowanie Polaków i obywateli, w którym 
się jedno mówi, a drugie się robi. Otóż my chcemy 
walczyć o inną jakość ułomnej polskiej demokracji. 
My chcemy walczyć o taką jakość polskiej demokra-
cji, gdzie robi się to, co się mówi, gdzie za słowami 
idą czyny, gdzie czyny nie rozchodzą się ze słowami. 
I tego wyrazem jest nie tylko program 500+, nie tylko 
nasze działania na rzecz polskiej rodziny, nie tylko 
obniżanie wieku emerytalnego, ale również działania 
związane ze sferą wymiaru sprawiedliwości.

Szanowni Państwo! Jest tutaj widoczna – wierzę 
w to – szczera troska wielu z was o demokratyczne 
zasady funkcjonowania polskiego państwa, polskiego 
społeczeństwa. Rodzą się pytania, jak nasze propozy-
cje mają się właśnie do mechanizmów demokratycz-
nych, które są przecież objęte troską nas wszystkich 
i chcielibyśmy, aby funkcjonowały bez szwanku, 
a nawet zyskały na wartości poprzez zmiany, jakie 
proponujemy.

Jeżeli mamy zastanawiać się nad tak postawionym 
pytaniem, ono było wielokrotnie stawiane przez wielu 
z państwa, przez panie i panów senatorów w czasie 
wystąpień, to pozwolę sobie jednak wyjść od pew-
nego spojrzenia na to, co dziś mamy, na ten system, 
który dzisiaj funkcjonuje. Otóż z całą pewnością 
można powiedzieć jedno, to, że polskie sądownic-
two, trzecia władza – bo sądownictwo to jest władza, 
to jest wielka władza – ma najmniejszą legityma-
cję demokratyczną spośród wszystkich władz, które 
funkcjonują w Polsce. Jeżeli więc faktycznie z troską 

ocenie ze stosunkowo łagodną reakcją karną wobec 
premedytacji, jakiej sprawcy się dopuścili, i niezwy-
kłego okrucieństwa. No niestety, Sąd Najwyższy nie 
podzielił w tym zakresie mojej oceny i wrażliwości 
związanej z zasadą sprawiedliwości, czyli odpłatą, 
sprawiedliwą odpłatą za zło, jakie zostało popełnione. 
Takich przykładów, może nawet bardziej drastycz-
nych, ale niekoniecznie znanych publicznie, mógłbym 
podawać więcej. Jeśli państwo będziecie zaintereso-
wani, to chętnie będę nimi służył. Ale również w tym 
zakresie prokurator generalny – w zakresie realizacji 
dobrej zmiany, w zakresie realizacji programu wybor-
czego, który przyjęliśmy na siebie w czasie kampanii 
wyborczej – jest konsekwentny i wywiązuje się ze 
swoich zadań. I myślę, że to jest dobra zmiana, bo 
czasami jednak się udaje, czasami okazuje się, że 
Sąd Najwyższy również podzieli tego rodzaju sta-
nowisko zawarte w kasacji prokuratora generalnego 
wobec sprawców drastycznych zabójstw i drastycz-
nych przestępstw.

A co obiecywaliśmy w sferze sądownictwa? 
Pozwoliłem sobie naprędce przed przyjściem do pań-
stwa wydrukować program Prawa i Sprawiedliwości, 
który miał miejsce… który został upubliczniony jesz-
cze przed kampanią wyborczą. Był tworzony w cza-
sie wielkiej konferencji w Katowicach, na której to 
konferencji, można powiedzieć, wszystkie założenia, 
które dzisiaj przedstawiamy, jeżeli chodzi o polskie 
sądownictwo, były już publicznie znane i przez nas 
wyartykułowane. I w tymże programie – pozwolę 
sobie zacytować niektóre sformułowania – gwaran-
towaliśmy, że „Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu 
wyborów zainicjuje rozwiązania ustawowe i organi-
zacyjne prowadzące do usprawnienia sądownictwa 
i usunięcia narastających w nim patologii. Zmianie 
ulegną zasady wyłaniania kandydatów na sędziów”. 
I dalej: „Obywatele nie mogą być pozbawieni wpływu 
na funkcjonowanie «trzeciej władzy». Ma ona służyć 
społeczeństwu, ludziom, a nie samej sobie. Muszą 
istnieć skuteczne mechanizmy kontroli przeciwdzia-
łające odrywaniu się ogniw wymiaru sprawiedliwo-
ści od jego służebnej wobec społeczeństwa roli oraz 
korygowania błędów”. Zaznaczaliśmy, że znacznie 
zwiększymy kompetencje ministra sprawiedliwo-
ści wobec sądów. Minister, jak było podane w tym 
programie, nie może zajmować się tylko sprawami 
administracyjnymi sądownictwa, lecz musi także być 
odpowiedzialny za należyte wypełnianie jego konsty-
tucyjnych i ustawowych funkcji. Zapowiadaliśmy, że 
urealnione zostaną zasady odpowiedzialności dyscy-
plinarnej; dotyczyć będą nie tylko prokuratorów, ale 
także sędziów. I wreszcie w tym programie można też 
przeczytać, że w ramach obowiązującej konstytucji 
uczynimy sądem dyscyplinarnym w obu instancjach 
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(minister Z. Ziobro) jest nieporównanie mocniejszy, niż ma to miejsce 
w Polsce.

Zresztą te nasze rozwiązania, które proponujemy, 
do tego właśnie zmierzają. One nie zmierzają do tego, 
aby władza polityczna dominowała nad sądami, jak 
niektórzy z państwa mówią, tylko zmierzają do tego, 
aby władza sądownicza miała mocniejszą legitymację 
demokratyczną, by proces powoływania sędziów był 
bardziej transparentny, to chcemy zmienić, ale też by 
podlegał określonej kontroli społecznej.

Pojawiały się często zarzuty – one przewijały się 
przez cały dzisiejszy dzień w dyskusji, w różnych 
wypowiedziach – że naruszamy zasady trójpodziału 
władzy. Pozwólcie państwo w takim razie, wobec 
takich bardzo ogólnych, generalnych zarzutów, które 
tu padały i były przedmiotem państwa refleksji, że 
odwołam się do modelu relacji pomiędzy władzą usta-
wodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie, 
które, można powiedzieć, jest takim modelowym 
przykładem zbudowania relacji w oparciu o zasa-
dy, jakie w swoim czasie wyartykułował francuski 
prawnik Monteskiusz, otóż to są Stany Zjednoczone. 
Sądzę, że każdy z państwa słyszał o tym, że sędziów 
Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych po-
wołuje prezydent za zgodą Izby Reprezentantów. 
W takim razie, jeżeli przyjąć, że udział czynnika 
demokratycznego, czyli w tamtym wypadku prezy-
denta, który ma legitymację demokratyczną właśnie 
dlatego, że został wybrany przez naród w wyborach 
powszechnych, że udział poprzez podmiotową jego 
kompetencję wskazania określonej osoby do Sądu 
Najwyższego to jest łamanie zasady trójpodziału wła-
dzy, to pytam, czy w takim razie Stany Zjednoczone 
są krajem, który przeczy tej zasadzie trójpodziału 
władzy, która to zasada jest właśnie tam w sposób 
najbardziej pełny wyrażona.

Różnica polega na tym, że w Polsce ta legityma-
cja demokratyczna sędziego jest kompletnie zniko-
ma w stosunku do legitymacji demokratycznej, jaka 
funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych.

No ale nie idźmy tak daleko, do Stanów 
Zjednoczonych, do tego modelowego systemowo 
rozwiązania, które odwołuje się właśnie do zasady 
Monteskiusza – trójpodziału władzy i balansu wpły-
wu tych władz w określonych momentach na siebie. 
Bo przecież to nie jest tak, że w Polsce np. władza 
sądownicza nie ma wpływu na władzę wykonawczą. 
No ma, w bardzo wielu aspektach ma – choćby w ra-
mach kontroli ustawodawstwa, które jest przygotowy-
wane przez władzę ustawodawczą czy też wcześniej 
przygotowywane jest przez władzę wykonawczą, czy 
też w ramach kontroli procesu wyborczego. Na róż-
nych etapach jest realny wpływ władzy sądowniczej 
na władzę wykonawczą czy władzę ustawodawczą. 
Jednak wpływ w drugą stronę jest niezwykle wątły, 
jeśli w ogóle można o nim mówić w poważnych ka-

pochylamy się nad mechanizmami demokratyczny-
mi, jeżeli serio traktujemy zasady demokratycznego 
państwa prawa, nie tylko państwa prawa, nie sądo-
kracji, nie państwa w państwie jako państwa sądów 
i sędziów, którzy sami siebie wybierają, o wszystkim 
decydują, ale państwa demokratycznego z istoty swo-
jej, to powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście 
ten system, jaki do tej pory funkcjonował, system 
korporacyjnego państwa w państwie, jest systemem 
demokratycznym w tym zakresie. Czy Polska przy 
takim ułożeniu ustrojowym, funkcjonowaniu polskich 
sądów rzeczywiście była państwem prawnym, tak jak 
opisuje to polska konstytucja, czyli demokratycznym 
państwem prawnym?

Bo jaka jest legitymacja demokratyczna sędziów, 
którzy dzisiaj trafiają do sądownictwa i funkcjonują 
w polskim sądownictwie? Jaki jest mechanizm kon-
troli demokratycznej nad tymi sędziami? Ten mecha-
nizm demokratyczny jest niezwykle skąpy, prawie 
żaden. Fakty są takie, że aby ktoś został sędzią, musi 
zdecydować o tym Krajowa Rada Sądownictwa. 
A kto decyduje o tym, kto znajdzie się w Krajowej 
Radzie Sądownictwa? Decydują przede wszystkim 
sami sędziowie. Można powiedzieć, że to jest taka 
kooptacja, bo sędziowie decydują o tym, kto zosta-
nie sędzią, sędziowie decydują o tym, kto będzie 
awansował, sędziowie decydują o tym, wobec kogo 
zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne albo 
nie, minister może co najwyżej o to prosić, wnosić, 
sędziowie decydują o tym, kto zostanie wydalony 
ze swojej korporacji. A więc sędziowie decydują 
o wszystkim.

Gdzie tu jest kontrola demokratyczna? Jedyny ele-
ment wpływu demokratycznego państwa na proces 
powoływania sędziów to jest moment, kiedy prezy-
dent wręcza akt nominacji, ale przecież to Krajowa 
Rada Sądownictwa podejmowała uchwały, w których 
zmarginalizowała rolę prezydenta, stwierdzając, że 
on ma tak naprawdę do odegrania wyłącznie rolę 
notariusza i zawsze musi realizować decyzje, które 
trafiają do niego za sprawą wniosków Krajowej Rady 
Sądownictwa, a więc organu całkowicie zdominowa-
nego przez sędziów.

Więc te mechanizmy demokratycznej legityma-
cji, jeżeli chodzi o polskie sądownictwo, i ustrojowe 
rozwiązania, jakie zostały przyjęte w ramach kom-
promisu, pewnego kompromisu przy Okrągłym Stole 
z postkomunistami, między stroną solidarnościową 
a komunistami, niestety okazały się bardzo zawodne 
i wątpliwe właśnie z punktu widzenia legitymacji 
demokratycznej. W szczególności gdy sięgniemy do 
innych systemów prawnych, o których tu dzisiaj była 
mowa, do systemów europejskich, gdzie ten mandat 
demokratyczny sędziego, który wchodzi do zawodu, 
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(minister Z. Ziobro) legał transparentnej, jawnej ocenie. My chcemy tylko 
wykluczyć mechanizm kooptacji, który ogranicza 
obecnie dostęp do sądownictwa, jak już wyjaśniałem, 
zawężając kandydatów tylko do tych, którzy zostali 
wcześniej namaszczeni przez kolegów i koleżanki 
z Sądu Najwyższego.

No więc, krótko mówiąc, to Krajowa Rada 
Sądownictwa w ramach demokratycznego i transpa-
rentnego, jawnego procesu, będzie decydować o tym, 
kto w przyszłości zostanie sędzią Sądu Najwyższego. 
Oczywiście wiążącą, ostateczną decyzję będzie po-
dejmował prezydent, tak jak to zresztą ma miejsce 
dzisiaj. Ale z całą pewnością proces związany z opi-
nią w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie miał cha-
rakter kluczowy dla ostatecznego ukształtowania tej 
decyzji. Tak że to nie rząd, nie minister sprawiedliwo-
ści, jak to jest w Niemczech, nie prezydent sam w so-
bie poprzez wskazanie palcem, jak to jest w Stanach 
Zjednoczonych, ale Krajowa Rada Sądownictwa w ra-
mach jawnego konkursu, transparentnego, poddanego 
kontroli demokratycznej, z późniejszym udziałem 
prezydenta, będzie decydować o tym, kto jest sędzią 
Sądu Najwyższego, jeśli oczywiście zgłoszona osoba 
przejdzie ten proces i będzie spełniać wymogi okre-
ślone w ustawie.

Dość charakterystyczne i znamienne jest to, że 
wielokrotnie padają tutaj odwołania do stanowisk 
różnych gremiów międzynarodowych, które słu-
żą jako uzasadnienie zakwestionowania kierun-
ku naszych reform i zmian, jakie proponujemy. 
Pozwólcie państwo w takim razie, że wobec tej 
wybiórczości rozmaitych cytowanych dokumen-
tów odwołam się również do tychże gremiów, 
które były tutaj tak często przywoływane, m.in. 
Komisji Weneckiej czy OBWE, które w swoich 
stanowiskach wcale nie były tak jednoznacznie 
konsekwentne, jak to wynikało z wypowiedzi 
niektórych mówców.

Otóż Komisja Wenecka w jednym ze swoich ra-
portów z roku 2014 zauważyła, że w ciałach typu rady 
sądownictwa nie może być całkowitej dominacji sę-
dziów, bo grozi to kumoterstwem, korporacjonizmem 
i tworzeniem się klik. Dlatego też jednym z elemen-
tów tej reformy, związanej w konsekwencji z wy-
łanianiem przyszłych sędziów Sądu Najwyższego, 
jest zmiana zasad powoływania sędziów do Krajowej 
Rady Sądownictwa, tak aby nie był to proces skażony 
korporacjonizmem i wszystkimi negatywnymi zjawi-
skami, które temu towarzyszą.

Zresztą również w jednej ze swoich opinii OBWE 
zapisała – pozwolę sobie zacytować – „na szczeblu 
międzynarodowym ogólnie uznaje się, że rady są-
downictwa lub inne podobne niezależne organy nie 
powinny składać się wyłącznie bądź w zbyt znaczą-
cym stopniu z przedstawicieli/przedstawicielek są-
downictwa, aby zapobiec dbaniu o interes własny, 

tegoriach. A my chcemy, żeby można było mówić 
w poważnych kategoriach o wzajemnym przenikaniu 
się tychże władz. I stąd nasze propozycje.

Jeżeli chodzi o modelowe rozwiązania w krajach 
europejskich – a one były tutaj przywoływane przez 
pana ministra Warchoła – to odwołam się do jednego 
choćby przykładu, to znaczy do największej demokra-
cji europejskiej, czyli do Niemiec. Przecież tam o tym, 
kto zostanie sędzią sądu najwyższego – a o Sądzie 
Najwyższym dzisiaj tutaj rozmawiamy – nie decydują 
sami sędziowie sądu najwyższego, jak to jest w Polsce. 
Bo jeżeli obecnie w Polsce ktoś chciałby zostać sę-
dzią Sądu Najwyższego, to mógłby zostać nim wtedy 
i tylko wtedy, kiedy tak ustaliliby i o tym zdecydowali 
koledzy i koleżanki z Sądu Najwyższego. Tylko wte-
dy. Nie ma innej możliwości i drogi dotarcia do Sądu 
Najwyższego, jeśli nie będzie się to podobać sędziom 
Sądu Najwyższego i jeśli nie zdecydują, że dana osoba 
mogłaby być sędzią Sądu Najwyższego. A jak to jest 
w Niemczech? No, to jest zupełnie inny biegun, jeżeli 
chodzi o rozwiązania. Otóż w Niemczech o tym, kto 
zostanie sędzią sądu najwyższego, decyduje z jednej 
strony komisja powołana w połowie przez Bundestag, 
a więc przez niemieckich parlamentarzystów mają-
cych legitymację demokratyczną, a z drugiej strony 
powołana w połowie przez ministrów sprawiedliwo-
ści landów, którzy wspólnie w tajnym głosowaniu 
podejmują decyzję o tym, kto będzie kandydatem do 
sądu najwyższego. I co więcej, ta decyzja musi mieć 
jeszcze zatwierdzenie niemieckiego rządu w osobie 
ministra sprawiedliwości. No więc przecież to jest, 
można powiedzieć, diametralnie różny model wpro-
wadzania sędziów do Sądu Najwyższego niż ten, któ-
ry obowiązuje w Polsce, gdzie jest zasada całkowitej 
kooptacji, gdzie – jeszcze raz to podkreślam – sami 
sędziowie decydują o tym, kogo sobie życzą wśród 
swoich kolegów sędziów.

Nasze propozycje zawarte w tym przedłożeniu – 
które budzi takie kontrowersje i wywołuje emocje, 
i jest związane często z nieuczciwą oraz nieprawdzi-
wą argumentacją, obliczoną na wywołanie emocji 
społecznych – nie idą tak daleko, jak to ma miejsce 
w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o proces 
powoływania sędziów. Nie idą też tak daleko, jak 
to ma miejsce w Niemczech, jeśli chodzi o proces 
powoływania sędziów. My chcemy, aby nadal to 
Krajowa Rada Sądownictwa, zdominowana przez 
sędziów, podejmowała decyzje wiążące czy kluczo-
we w procesie powoływania sędziów. My chcemy, 
aby system naboru do sądownictwa był dużo bar-
dziej demokratyczny i transparentny, aby w sytuacji 
ogłoszenia wolnego stanowiska każdy, kto spełnia 
wymogi dotyczące znalezienia się w tak zaszczytnym 
gronie, mógł aspirować do miejsc sędziowskich i pod-
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(minister Z. Ziobro) korporacyjnej patologii w polskim sądownictwie, niż 
zrobił to pan prof. Rzepliński, były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, autorytet i osoba powszechnie sza-
nowana w środowisku polskiej opozycji? „Krajowa 
Rada Sądownictwa to – zacytuję jeszcze raz – pań-
stwowy związek zawodowy konserwujący interesy 
źle służące polskiemu sądownictwu”. Zresztą mówił 
więcej: „Media informują o wcale licznych, jak na 
profesję ludzi o nieskazitelnych charakterach, afe-
rach korupcyjnych, pijanych sędziach w gmachach 
sądów i pijanych sędziach za kierownicą samocho-
dów, sędziach – sprawcach przestępstw pospolitych. 
Co do części tych afer dotychczasowe mechanizmy 
ustawowe korekcyjne są bezradne wobec siły układu 
– dodam, korporacyjnego układu – wobec przejawów 
demonstrowanej publicznie mentalności oblężonej 
twierdzy najważniejszych struktur naszego sądow-
nictwa”. Nie tylko Krajowej Rady Sądownictwa, ale 
również Sądu Najwyższego. Zilustruję to konkretny-
mi przykładami, nie będę gołosłowny. Tak, ja podpi-
suję się pod tymi słowami pana prof. Rzeplińskiego; 
on powiedział prawdę. Tylko powiedział to wtedy, 
kiedy te słowa nie miały kontekstu politycznego i nie 
były związane z tym sporem i bitwą, która toczy się 
dzisiaj, budzi emocje, czasami odbiera rozum, spycha 
argumenty i racje gdzieś na bok, w cień, w polskiej 
polityce.

Pan prof. Rzepliński mówił te słowa w roku 2004, 
zresztą na łamach „Gazety Wyborczej”, która nie 
odcinała się od takiej diagnozy polskiego sądownic-
twa, a jego kolega pan prezes Stępień wypowiedział 
te same… zbliżone w każdym razie słowa 10 lat 
później, czyli w roku 2014. W swoim rozległym wy-
wiadzie w odpowiedzi na pytanie, czy KRS speł-
nia swoje funkcje i czy stoi na straży niezawisłości 
sędziów i niezależności sądów, odpowiedział, że 
Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia tych funkcji; 
w praktyce jest ona miejscem zaklepywania – pod-
kreślam słowo „zaklepywania” – kandydatów na sę-
dziów. Każdy przychodzi tam ze swoim kandydatem 
i dba o to, żeby to właśnie on przeszedł. Dotyczy 
to także polityków, do których odpowiednie osoby 
potrafią dotrzeć. Czy traktujecie państwo poważnie 
pana prezesa Rzeplińskiego… prezesa Stępnia? Czy 
to jest człowiek poważny? Czy mógłby mówić takie 
słowa bez pokrycia, rzucać je na wiatr, i to mówić 
publicznie, gdyby nie miał ku temu mocnych pod-
staw? No, chyba miał mocne podstawy, skoro takie 
diagnozy stawiał.

A dalej prezes Stępień mówi, że to nie jest naj-
lepsze…

(Senator Jan Rulewski: Czy dziś by pan go wy-
słuchał, tego, co mówi?)

Panie Senatorze, z całym szacunkiem dla pana…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę nie przeszkadzać.)

wzajemnej obronie w obrębie środowiska, kumoter-
stwu i zarzutom korporacjonizmu”.

I te – można powiedzieć – stanowiska, pod któ-
rymi jestem gotów się podpisać obiema rękami, rów-
nież inspirowały nas do przeprowadzenia tej zmiany 
w Polsce. Dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości, że 
to właśnie polski model, polska konstrukcja ustrojowa 
sądownictwa jest spaczona skrajnym korporacjoni-
zmem. Można powiedzieć, że nawet z lupą trudno 
szukać takiego systemu w państwach europejskich, 
który byłby tak bardzo podporządkowany korpora-
cyjnym interesom i mechanizmom, jak właśnie polski 
system powoływania sędziów, zwłaszcza sędziów 
Sądu Najwyższego, bo – jeszcze raz powiem – pol-
ski system jest wyjątkowy dlatego, że bez decyzji 
samych sędziów, kolegów, koleżanek sędziów, żaden 
inny kolega nie trafi do Sądu Najwyższego. I to jest 
czysta korporacja, to jest państwo w państwie, to jest 
mechanizm, który może rodzić patologię. My chce-
my wprowadzić mechanizm demokratyczny. Czy na 
tym polega zamach na instytucję Sądu Najwyższego 
czy na sądownictwo, że chcemy, żeby był bardziej 
transparentny i bardziej demokratyczny proces wy-
boru sędziów? Nie mogę podzielić takiego zarzutu 
i takiego stanowiska.

Cytowałem w Sejmie, więc pozwólcie państwo, że 
z szacunku właśnie dla waszej Izby również odwołam 
się do cytatów z wypowiedzi osób, z którymi osobi-
ście często się nie zgadzam, czasami się zgadzam, 
jak cytaty zaraz pokażą, ale które z całą pewnością 
są znanymi postaciami polskiego życia publicznego, 
świata prawniczego i niejednokrotnie mają i miały 
niemały wpływ na funkcjonowanie polskiego porząd-
ku konstytucyjnego. Z wielką estymą niejednokrotnie 
politycy Platformy Obywatelskiej wypowiadali się 
o obu tych osobach. Chodzi mi mianowicie o byłych 
prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa 
prof. Rzeplińskiego i pana prezesa Stępnia.

Otóż wbrew tym narracjom, które dzisiaj na uży-
tek polityczny są tak jednostronnie przekazywane, 
budującym sielankowy obraz polskiego sądownictwa, 
które wymaga tylko jakichś drobnych korekt i liftin-
gu, bo tam nic złego się nie dzieje… Cytaty, jakie 
tutaj przywołam, zdają się wskazywać, że to nasza 
diagnoza i definicja – definicja dziś rządzącego obo-
zu Zjednoczonej Prawicy – jest trafna i prawdziwa. 
Bo wtedy, kiedy nie było ferworu i dużych emocji 
politycznych, kiedy ten kurz bitwy w polityce się nie 
unosił, obaj panowie postawili diagnozę, która jest 
w pełni zgodna z tym, co my dzisiaj mówimy. Otóż 
cytuję wypowiedź pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego: 
„Krajowa Rada Sądownictwa to państwowy związek 
zawodowy konserwujący interesy źle służące polskie-
mu sądownictwu”. Czy można ostrzej opisać sytuację 
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(minister Z. Ziobro) przeszkadzał i dał nam szansę. Dał nam szansę zrobić 
to, co my proponujemy, tak jak wyborcy dali nam 
szansę realizować nasz program. I udowodniliśmy, że 
go realizujemy nie po to, by upolityczniać prokuratu-
rę, ale po to, jak pokazałem państwu na wstępie, by 
poprawiać praworządność w Polsce i bezpieczeństwo 
Polaków oraz dbać o interesy polskiego państwa. I ta-
kie też, wyłącznie takie, intencje przyświecają nam, 
jeżeli chodzi o zmianę w polskim sądownictwie.

Z ciekawością przeczytałem ostatnio wywiad 
pana prof. Rzeplińskiego w jednej z gazet, w którym 
stwierdził, o czym ja nie wiedziałem, że Platforma 
Obywatelska w swoim programie w 2005 r. miała 
propozycję wprowadzenia bezpośrednich wyborów 
do Krajowej Rady Sądownictwa, których dokony-
wałby… Kto? Polski Sejm. Można powiedzieć: to my 
skopiowaliśmy od was, my wpadliśmy na to trochę 
później. To był pomysł bardzo dobry. Dziś my to re-
alizujemy. Pomóżcie nam to realizować, to jest wasz 
program w tym zakresie. Może z pewnymi modyfi-
kacjami, ale jest tutaj pewna zbieżność programo-
wa. Szkoda, że po drodze państwo o tym programie 
zapomnieli, nie zrealizowali go. Gwarantuję wam, 
że gdybyście to realizowali, to Solidarna Polska gło-
sowałaby za tym programem, bo trzeba wprowadzić 
tlen demokracji do polskiej korporacji sądowej, gdyż 
skala rozmaitych patologii, o których jeszcze będę 
mówił, jest tam na tyle duża, że nie da się oczyścić 
tego środowiska bez wprowadzenia pewnych zdro-
wych pierwiastków z zewnątrz, elementów kontroli 
społecznej, kontroli demokratycznej, właśnie mecha-
nizmów demokratycznego państwa.

Szanowni Państwo, pozwolę sobie zająć stano-
wisko odnośnie do pana senatora Rulewskiego. Pan 
senator był dzisiaj rano w innym ubraniu. Ja rozu-
miem, że nawiązywał pan do swoich doświadczeń. Ja 
je bardzo szanuję – chciałbym, żeby pan to wiedział – 
podobnie jak doświadczenia wielu kolegów z pańskie-
go ugrupowania, których znam i którzy mają piękną 
kartę historii walki o wolność, jak i z mojego ugru-
powania, którzy mają bardzo piękną kartę historii 
walki o wolność. To się ceni. Ale w mojej ocenie ten 
spontaniczny happening, który pan senator zechciał 
tutaj dzisiaj… emocje, którym dał pan wyraz – ja to 
szanuję, bo to jest pana prawo – nie do końca są ade-
kwatne do zmian, które my w rzeczywistości propo-
nujemy. Jeżeli nawet nie chciałby się pan czy państwo 
zgodzić z tym, co tu dzisiaj diagnozuję, mówiąc, że 
nasze działania nie zmierzają do ograniczenia demo-
kracji, tylko do jej wzmocnienia właśnie w zakresie 
mechanizmów kontroli wyborów i funkcjonowania 
polskiego sądownictwa… Bo mamy wybór: albo kor-
poracja, albo demokracja. Innego wyboru nie ma, 
tylko taki. Chciałbym powiedzieć, że jeśli przygląd-
niemy się działaniom Sądu Najwyższego w obszarze 
dekomunizacji, która, jak wiem, leży na sercu także 

…z całym szacunkiem dla pana życiorysu… Pan 
walczył o demokrację, a demokracja polega na wza-
jemnym wysłuchiwaniu stron. Ja pana wysłuchiwa-
łem dzisiaj i chętnie wysłucham, jeśli jeszcze będzie 
taka potrzeba. Proszę mi pozwolić przedstawić moje 
racje.

(Senator Stanisław Kogut: Co, nerwy ci puszcza-
ją?)

To nie jest najlepsze miejsce – kontynuuje prezes 
Stępień – na decydowanie o tym, kto zostanie sędzią.

O co dba Krajowa Rada Sądownictwa? Czy dba 
o niezawisłość? Czy dba o interesy zwykłych lu-
dzi, którzy trafiają do sądów? Co mówi pan prezes 
Stępień? Otóż pan prezes Stępień mówi: Krajowa 
Rada Sądownictwa dba o interesy korporacji sędziow-
skiej, natomiast nie jest organem, który naprawdę dba 
o prawdziwą niezawisłość.

I to jest sedno sprawy. My dokładnie tak diagnozu-
jemy problem polskiego sądownictwa – jako przerost 
korporacjonizmu, jako państwo w państwie, jako śro-
dowisko, które czasami bardziej jako związek zawo-
dowy dba o własne interesy, w myśl zasady, że kruk 
krukowi oka nie wykole, a nie myśli w kategoriach 
dobra i interesu publicznego o tym, jak podnosić, 
osiągać najwyższe standardy polskiego sądownictwa, 
co zrobić, aby dbać o własną wiarygodność, co zrobić, 
aby przyłożyć rękę do przyspieszenia i usprawnienia 
polskiego sądownictwa. I dlatego proponujemy te 
zmiany. Tylko dlatego proponujemy te zmiany. Tylko 
dlatego proponujemy te zmiany, że podzielamy taką 
właśnie diagnozę. To, co nas różni od naszych kry-
tyków, to fakt, że w odróżnieniu od nich nie tylko 
stawiamy taką diagnozę, ale proponujemy jakieś roz-
wiązania. Ja rozumiem, że możecie państwo mieć 
różne opinie co do nas, jeżeli chodzi o modelowe 
rozwiązania, jakie proponujemy, ale mieliście czas 
na to, aby zaproponować inne. Koalicja PO-PSL miała 
ogromną większość i samodzielnie, można powie-
dzieć, rządziła w Polsce przez całe 8 lat, mieliście 
też swojego prezydenta.

(Senator Jan Rulewski: Aż 8 lat…)
Mieliście przytłaczającą większość. Mogliście 

zmienić wszystko. Mogliście poprawić wymiar spra-
wiedliwości, skoro tak go diagnozowaliście. Dzisiaj 
przewodniczący Tusk – wcześniej pan premier Donald 
Tusk, a dzisiaj pan przewodniczący – słyszałem, jak 
w telewizji mówił, że Polska… polski wymiar spra-
wiedliwości jest chory i przywołał tutaj metaforę 
związaną z grypą, powiedział, że przechodzi grypę. 
No, to jest pewien postęp w publicznych wypowie-
dziach pana premiera Donalda Tuska, ale ja bym 
spytał: a co zrobił, żeby tę grypę wyleczyć w czasie, 
kiedy mógł wiele zrobić dla polskiego społeczeństwa? 
Jeżeli tego nie zrobił, to ja bym go prosił, żeby nie 
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(minister Z. Ziobro) nym. Zestawienie tych 2 krajów i sposobu dekomuni-
zacji środowiska sędziowskiego chyba samo w sobie 
wszystko mówi i nie wymaga komentarza.

Ale dodam, że to nie wszystko, że Sąd Najwyższy 
wykazywał również kreatywną postawę, jeśli chodzi 
o usprawiedliwianie tych sędziów, którzy w okresie 
stanu wojennego wydawali wyroki również na pod-
stawie tzw. prawa powielaczowego, czyli na podsta-
wie przepisów, które nie były jeszcze obowiązują-
cym aktem prawnym, tylko były nieobowiązującym 
papierkiem przygotowanym przez ówczesny reżim 
komunistyczny. Zapadające wtedy wyroki, zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego, nie dają podstawy do 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów, 
którzy wydawali wyroki karne w tym zakresie.

My, nie kryję, podobnie jak bardzo wielu obser-
watorów czy ludzi, którzy doznali krzywdy w okre-
sie działania PRL-owskiego wymiaru sprawiedli-
wości, traktujemy tę twórczość orzeczniczą Sądu 
Najwyższego niezwykle krytycznie i nie podzielamy 
przekonania o słuszności tego kierunku rozstrzygnięć 
Sądu Najwyższego.

Nie wspomnę już o sprawie pociągnięcia do od-
powiedzialności karnej sprawców nawet nie tyle 
tych zbrodni komunistycznych, które miały miejsce 
w okresie Solidarności, nieco wcześniej i później, 
ile również tych zbrodniarzy, którzy dopuszczali się 
zabójstw sądowych. Przecież po 1989 r. normalnie 
funkcjonowało ponad 100 byłych sędziów, którzy 
mają na sumieniu wyroki skazujące na śmierć ludzi 
całkowicie niewinnych. Co zrobił Sąd Najwyższy 
w tym zakresie, by doprowadzić do ich odpowiedzial-
ności? Jakie podjął działania, by z tymi ludźmi się 
rozliczyć? Jakie podjął działania? To jest też pytanie, 
które można rzucać w eter, bo odpowiedź jest znana.

Ale odpowiedź jest też inspirująca i ona też jest 
jednym z motywów, nie kryję, naszych działań, które 
zmierzają do zmiany formuły funkcjonowania Sądu 
Najwyższego, bo nie zgadzamy się z takim kierun-
kiem wrażliwości wyrażanej w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego co do rozliczeń z okresem komunistycz-
nym. Jest okazja do dobrej zmiany i my chcemy tę 
dobrą zmianę również w tym obszarze, jak sądzę 
ważnym dla Polski, przeprowadzić. Zwłaszcza że 
tolerancja dla wielkich win, dla wielkich zbrodni 
prowadzi również do tolerancji dla drobnych win, 
dla tych różnych win, dla których widzimy toleran-
cję już w okresie funkcjonującego dzisiaj wymiaru 
sprawiedliwości.

Ja wspominałem moim koleżankom i kolegom 
posłom, bo też jestem posłem, nie tylko ministrem, 
o spotkaniu, które całkiem niedawno miałem oka-
zję odbyć z jednym z amerykańskich dziennikarzy. 
Przejęty informacjami, że w Polsce chcemy wpro-
wadzić zamach stanu i złamać zasadę niezależności, 
niezawisłości sądownictwa, przepytywał mnie dość 

panu senatorowi, no to niestety zauważymy, że tu-
taj nie można być zbyt dumnym z tej działalności. 
Poniekąd można to zrozumieć, bo przecież charakter 
zmian w polskim sądownictwie był związany z za-
sadą grubej kreski, był związany z tym, że Krajowa 
Rada Sądownictwa właśnie na mocy kompromisu 
okrągłostołowego była prostą transpozycją, przenie-
sieniem elit – może poza Sądem Najwyższym, bo nie 
dotyczył Sądu Najwyższego – sądowych… To było 
przeniesienie elit, w dużym stopniu PRL, do powo-
łanego organu, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. 
Przecież wszyscy sędziowie, którzy tam trafili, to 
byli sędziowie, którzy trafiali do sądownictwa PRL 
z nominacji Rady Państwa i musieli dawać pewną 
rękojmię związaną z wykonywaniem zawodu. Jak 
ktoś tej rękojmi nie dawał, no to mógł się znaleźć poza 
zawodem. I tacy przecież byli, choćby śp. pani senator 
Kurska, którą państwo znaliście. Jednym słowem, to 
środowisko kreowało kolejnych sędziów, to środowi-
sko budowało całą strukturę sądownictwa. Trudno 
się więc dziwić, że jeżeli chodzi o badanie spraw, 
nadużyć i zbrodni popełnianych przez reżim komu-
nistyczny, to Sąd Najwyższy był… no, niezwykle 
powściągliwy. Znana jest uchwała Sądu Najwyższego 
– mam ją tutaj przed sobą, nie chciałbym daty prze-
kłamać… – która doprowadziła de facto do uchylenia 
odpowiedzialności karnej osób dopuszczających się 
zbrodni komunistycznej. W swojej uchwale z 25 maja 
2010 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawcy niektó-
rych zbrodni komunistycznych takich jak pobicia, 
znęcanie się, które były zagrożone karą odpowiednio 
5 lat pozbawienia wolności, nie mogą zostać pocią-
gnięci do odpowiedzialności karnej, bo dopatrzył się 
ich przedawnienia. Podobnie niezwykle kontrower-
syjnie oceniane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego 
w zakresie ustawy lustracyjnej. Część interpretacji 
zawartych w orzeczeniach Sądu Najwyższego zwią-
zanych z lustracją tak naprawdę wysadza ją w powie-
trze. Takie są fakty, nie możemy z nimi polemizować.

No, trudno się temu dziwić, bo… Jeśli popatrzy-
my na zmiany w sądownictwie, jakie zaszły u na-
szego zachodniego sąsiada, na którego się wcześniej 
powoływałem, czyli w byłym NRD po połączeniu 
z RFN… Tam po 3 latach w sądownictwie zostało 
niespełna 20% sędziów, którzy funkcjonowali w ko-
munistycznym aparacie represji czy aparacie wy-
miaru sprawiedliwości, bo to był aparat represji, ale 
był też wymiarem sprawiedliwości komunistycznego 
państwa. Tak więc Niemcy rozprawili się z tym zde-
cydowanie i szybko. A jak na tym tle wygląda Polska? 
Otóż Polska wygląda tak, że w tym czasie usunięty 
z zawodu został dosłownie 1 sędzia, 1 sędzia został 
usunięty z uwagi na orzeczenia związane z wyrokami 
politycznymi, które zapadały w okresie komunistycz-
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(minister Z. Ziobro) które się nagrały. Krótko mówiąc, takie sprawy bez 
zgód następczych zaczęły być w Polsce regularnie 
umarzane. No, super. Prawda? A czy wiecie państwo 
o tym, że tego rodzaju zgody następcze to swoisty twór-
czy wymysł przede wszystkim polskiego sądownictwa, 
bo w ogromnej większości krajów europejskich takie 
rozwiązania nie funkcjonują? Czy to też nie daje wam 
do myślenia? Dziwny zbieg okoliczności, zdarzeń, dat 
w kalendarzu. Oto pojawiają się sędziowie podejrza-
ni o korupcję, którzy się nagrali, a później pojawia 
się uchwała sądu, właśnie Sądu Najwyższego, która 
mówi, że trzeba mieć zgody następcze. Czy to buduje 
zaufanie do tego sądu i do standardów ludzi, którzy 
tam orzekają? Sądzę, że niekoniecznie.

Zresztą owoce zatrutego drzewa miały swój 
udział również w innej aktywnej działalności Sądu 
Najwyższego, czego dosadnym przykładem, znanym 
wszystkim Polakom, jest sprawa pani poseł Sawickiej 
i tych niezwykle kompromitujących rozmów, nagrań, 
żądań pieniędzy od funkcjonariuszy CBA. I okazało 
się… Zresztą kiedyś bardzo dosadnie, za co dziękuję, 
skomentował to pan senator. Tak? Nie mylę się chyba. 
Pan senator komentował to tak…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak, parę lat temu, 
ale…)

…że na życzliwość sądu można było tutaj liczyć. 
Ja bym wolał, żebyśmy nie mieli takich sądów, na 
których życzliwość mogą liczyć politycy, Panie 
Senatorze. I temu właśnie służy ta nasza propozycja 
powołania Izby Dyscyplinarnej, propozycja zmian 
w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego.

Zresztą ta zasada, można powiedzieć, nie zosta-
ła zaniechana w interpretacji Sądu Najwyższego, 
bo całkiem niedawno, w styczniu tego roku, Sąd 
Najwyższy, odwołując sią do tej myśli, do tak rozu-
mianej wykładni czy interpretacji, przyjął, że sprawcy 
przestępstw związanych z ukartowaniem przetargów 
na budowę dróg i autostrad w związku z Euro 2012, 
mimo że sprawy zostały znakomicie udokumento-
wane – i tu chce oddać państwu sprawiedliwość – 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod 
rządami Platformy Obywatelskiej… W tym wypad-
ku akurat funkcjonariusze pod rządami Platformy 
Obywatelskiej spisali się dobrze, za co im dziękuję 
– również tym, którzy ich nadzorowali. Tak więc 
znakomicie udokumentowano przestępcze działania 
grupy osób, która żerowała na polskich podatnikach 
i na ogromnych pieniądzach, które były przeznaczo-
ne na budowę dróg i autostrad, ustawiając przetargi. 
Prokuratura wysłała akt oskarżenia, a Sąd Najwyższy 
ostatecznie przypieczętował ich uniewinnienie, 
stwierdzając, że to jest działanie sprzeczne z utar-
tym porządkiem prawnym, z jego interpretacją tego 
porządku prawnego, mimo że zrobił to wbrew orze-
czeniu Trybunału Konstytucyjnego, czego bardzo 
wyraźnie dowiodłem w przedłożonej kasacji.

dokładnie co do naszych zamiarów. I zapytałem go 
wtedy m.in., jak on sobie wyobraża taką oto sytu-
ację, że sędzia w Stanach Zjednoczonych w związ-
ku z wielką aferą, która dotyka rodzinę prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, jest nagrany przez dzien-
nikarza, jak oferuje gotowość spotkania z panem 
prezydentem, oferuje gotowość ustawienia terminu 
rozprawy pod żądanie pana prezydenta, gwarantuje 
zaufanych sędziów i mówi, żeby pan prezydent się 
nie obawiał, że wszystko będzie dobrze, wszystko 
jest pod kontrolą. Zapytałem go, jak się potoczyłyby 
losy tego sędziego. No, nie będę państwa przecież 
przekonywał, że ten dziennikarz był w ciężkim szoku, 
kiedy mówiłem mu o takich sytuacjach. A w jeszcze 
większym szoku był wtedy, kiedy dowiedział się, że 
za sprawą Sądu Najwyższego ten pan sędzia, prezes 
Milewski dalej jest nieskazitelnym sędzią.

To są te standardy. I dlatego jest nasza zmiana. 
Bo jeżeli wy wierzycie, że ten Sąd Najwyższy, któ-
ry takiego człowieka, tak skompromitowanego dalej 
uznaje za nieskazitelnego i mówi, że do niego mają 
chodzić ludzie z przekonaniem, że on wyda sprawie-
dliwy wyrok… Naprawdę to są już kpiny, które jak 
sądzę, każdego z was mogą poruszyć. I dlatego są te 
propozycje zmiany.

Można powiedzieć, że – wspominałem o tym zresz-
tą w Sejmie – pan prezes Milewski, sędzia na telefon 
w związku z aferą Amber Gold, był w ogóle pechowcem, 
jeśli weźmie się pod uwagę praktykę funkcjonowania 
polskiego sądownictwa dyscyplinarnego. Bo jego kole-
ga, pan Henryk Pietrzkowski, który jest przewodniczą-
cym Wydziału II Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – 
również dzisiaj jest tym przewodniczącym, wedle mojej 
wiedzy – został nagrany, kiedy udzielał informacji swo-
jemu koledze z Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
jak sporządzić kasację dla klienta, dla kolegi, która mia-
ła zostać rozpatrzona właśnie przez Sąd Najwyższy. 
A więc okazuje się, że pan sędzia, ważny przewodni-
czący wydziału, zamieniał się w adwokata. Pytanie, 
czy w bezinteresownego adwokata. Na takie pytanie 
odpowiedź chciała znać prokuratura, ale okazało się to 
niemożliwe, bo są inne orzeczenia Sądu Najwyższego, 
które mówią, że to są owoce zatrutego drzewa i że nie 
wolno takich nagrań wykorzystywać.

Zresztą to jest bardzo ciekawa interpretacja, która 
zrodziła się w Sądzie Najwyższym w dość specyficznej 
sytuacji. Ja ją znam i muszę państwu powiedzieć, że 
Centralne Biuro Śledcze nagrało w ramach rozpraco-
wywania grup przestępczych kilku sędziów. Tak się 
dziwnie składa, że te sprawy się jakoś ze sobą zbiegły 
i nagle pojawiła się uchwała Sądu Najwyższego, któ-
ry stwierdził, że nie wolno wykorzystywać tego typu 
dowodów w sprawach karnych, jeżeli wcześniej nie 
wydano zgody na podsłuch co do określonych osób, 
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(minister Z. Ziobro) karnego, a tym samym grozi sprawcy surowsza od-
powiedzialność karna. I to był dobry krok, no ale na 
wiele lat Sąd Najwyższy niestety, można powiedzieć, 
dał glejt wielkim aferzystom, bo przecież, biorąc pod 
uwagę krótkie przedawnienia, biorąc pod uwagę ni-
skie kary, uznać można, że to była zachęta do tego 
rodzaju przestępstw. Konsekwencje… Ja nie mówię, 
że taki był cel, bo ja nie wiem, jakie motywy tkwiły 
w głowach sędziów, którzy zdecydowali się zająć ta-
kie stanowisko – ja mówię o konsekwencjach takiego 
stanowiska. Ja jako prokurator generalny kazałem 
zbadać postępowanie prokuratorów w tym zakresie 
i mogę państwu powiedzieć, że były nawet wytyczne 
w prokuraturze, wydane przez ówczesnego zastępcę 
prokuratora generalnego, który nakazał wziąć pod 
uwagę to stanowisko, a w konsekwencji umarzać spra-
wy, jeśli one się już przedawniły, i brać pod uwagę 
tylko i wyłącznie rygory kodeksu karnego skarbo-
wego wobec tych sprawców tak gigantycznie groźnej 
przestępczości wymierzonej w polskie państwo.

Można też znaleźć i takie orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, które wskazuje na ten pryncypialny 
i twardy charakter… Takie było choćby wspomniane 
tutaj przez mojego zastępcę, pana ministra doktora 
Warchoła, orzeczenie, które w sposób bardzo sta-
nowczy rozprawiło się z panią skazaną za zjedzenie 
w jednym z supermarketów wafelka wartego 68 gr. 
Zresztą kobieta ta była chora na cukrzycę. No i tutaj 
Sąd Najwyższy nie był, tak jak wobec pani Sawickiej, 
wobec tych organizatorów karuzel vatowskich czy 
wobec sprawców ukartowania umów w ramach budo-
wy dróg i autostrad, już tak wspaniałomyślny. A szko-
da, bo tutaj akurat warto było być wspaniałomyślnym.

Dodam tu jeszcze pewne swoje doświadczenie 
z działaniem Sądu Najwyższego, które było dla mnie 
bardzo niemiłym zaskoczeniem, kiedy po raz pierwszy 
byłem prokuratorem generalnym i ministrem spra-
wiedliwości. Sąd Najwyższy… Polska doktryna, na-
uka prawa zarówno w okresie międzywojennym, jak 
i w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz 
później, w okresie już wolnej Polski, konsekwentnie 
stała na stanowisku, że jeżeli osoba była uprzedzona 
o odpowiedzialności karnej, to jeżeli składała fałszywe 
zeznania, ponosiła odpowiedzialność karną. Myślę, że 
to było i to jest rozwiązanie w pełni racjonalne i słusz-
ne, dlatego że osoba uprzedzona o odpowiedzialności 
karnej była o tym pouczana i mogła uchylić się od 
odpowiedzi na pytanie. I oto okazało się, że nagle, 
dziwnym trafem, akurat wtedy, kiedy konsekwencje 
tego przepisu – no, może to akurat dziwny zbieg oko-
liczności; ja zakładam, że to dziwny zbieg okoliczno-
ści – mogły dotknąć bardzo wpływowego miliardera, 
byłego ministra, a sprawa znalazła się w centrum po-
litycznego zainteresowania, pojawiło się stanowisko 
Sądu Najwyższego, które zmieniło o 180 stopni do-
tychczasową wykładnię tegoż przepisu, uznając, że 

Szanowni Państwo, nie ma zgody na tego rodzaju 
interpretacje, tego rodzaju orzecznictwo, które chroni 
w konsekwencji aferzystów, i to wielkich aferzystów, 
a z drugiej strony jest wręcz niezwykle pryncypialne 
i twarde wobec maluczkich. Państwo, w tym wymiar 
sprawiedliwości, nie może być silne wobec słabych, 
a słabe wobec silnych. Taka jest logika naszych dzia-
łań. Dlatego działamy w sposób zdecydowany wobec 
wielkich cwaniaków, którzy mając gigantyczne pie-
niądze, wyłudzali warszawskie kamienice, czy jesz-
cze większych cwaniaków, mających jeszcze większe 
pieniądze, którzy wyłudzali gigantyczne pieniądze 
w ramach mafii vatowskiej. I chciałbym, żeby tak też 
myśleli polscy sędziowie, również Sądu Najwyższego. 
To nie ma nic wspólnego z polityką. Ma to zaś wiele 
wspólnego z odpowiedzialnością za polskie państwo 
i za zwykłych obywateli. Tego też, jestem przekonany, 
chcą Polacy. My też tego chcemy, a wprowadzamy te 
reformy dlatego, że nie wierzymy w to, że to, co ma te-
raz miejsce, się zmieni, jeżeli będzie dalej tak, jak było.

Drodzy Państwo, mówiliśmy o VAT, toteż i tutaj 
chciałbym oddać Sądowi Najwyższemu to, co mu 
się należy, dlatego że w tej sprawie też było twórcze 
orzecznictwo, twórcze działanie Sądu Najwyższego, 
które w 2008 r. doprowadziło do przyjęcia takiej in-
terpretacji, że sprawy karuzel vatowskich, sprawy 
vatowskie, sprawy przestępstw vatowskich, były 
interpretowane wyłącznie na gruncie kodeksu kar-
nego skarbowego. Tego rodzaju stanowisko Sądu 
Najwyższego doprowadziło do masowego umarzania 
spraw w polskiej prokuraturze. Prokuratura doszła do 
wniosku, że skoro Sąd Najwyższy stwierdził jasno, 
że nie można stosować zasad kodeksu karnego, który 
zawiera znacznie surowsze kary w stosunku do tego 
typu przestępców i znacznie dłuższy okres przedaw-
nienia, to znaczy, że sprawy te są z góry skazane na 
porażkę. Można powiedzieć, że to był gigantyczny 
prezent dla mafii vatowskiej. I to było orzeczenie Sądu 
Najwyższego z 2008 r., mogę podać sygnaturę. I to 
jest kolejny powód, dla którego uważam, że zmiany 
w Sądzie Najwyższym są uzasadnione.

Chciałbym też oddać prawdę, że pod wpływem 
szerokiej krytyki, narastającej krytyki medialnej, opi-
nii publicznej wobec gigantycznej i wciąż narastają-
cej dziury budżetowej związanej z VAT, która moim 
zdaniem była w dużym stopniu czy w ogromnym 
stopniu spowodowana właśnie tą bezkarnością wy-
nikająca także z tego stanowiska Sądu Najwyższego, 
doszło do zmiany tego stanowiska bodajże w 2013 r. 
albo w 2012 r., w tej chwili daty nie pamiętam. Sąd 
Najwyższy stanął wówczas na właściwym stanowisku 
i wskazał, że należy takie zdarzenia kwalifikować nie 
tylko jako wyczerpanie czynu zabronionego z ko-
deksu skarbowego, ale również w ramach kodeksu 
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(minister Z. Ziobro) reakcją na te słowa były gromkie oklaski. I to jest, 
można powiedzieć, taki termometr, barometr, niejako 
pokaz tego problemu w polskim sądownictwie, który 
diagnozujemy – nie tylko my – problemu nie tyle tej 
kastowości, jak to sama pani sędzia była uprzejma 
powiedzieć, ile korporacjonizmu, który prowadzi do 
patologii, prowadzi do tworzenia się wewnętrznych 
spółdzielni, o których mówią zresztą często sami sę-
dziowie, zwłaszcza tych niższych instancji.

Nie ma rozwiązań idealnych, ale jedynym moż-
liwym rozwiązaniem, które jest drogą do zmian 
w sferze organizacyjnej polskiego sądownictwa, 
jest uruchomienie mechanizmów demokratycznych. 
I pamiętajcie państwo: ten mechanizm jest zagwa-
rantowany również dla wszystkich kolejnych ekip, 
które będą rządzić Polską. My nie będziemy rządzić 
Polską wiecznie i być może w przyszłości państwo 
lub ktokolwiek inny przejmie tę pałeczkę.

Uważam, mając krytyczny stosunek do tego, co 
robi dziś opozycja, że nie ma gorszego rozwiązania 
niż utrzymanie modelu korporacyjnego. Nie ma nic 
gorszego, co mogłoby spotkać polskie sądownictwo, 
niż utrzymanie tej korporacyjności, która przez sa-
mych sędziów, niektórych z sędziów, jest nazywana 
kastowością. To jest droga donikąd.

Nawiasem mówiąc, od jednego z sędziów, któ-
ry uczestniczył w wyborach do Krajowej Rady 
Sądownictwa, otrzymałem taką karteczkę, którą pań-
stwu pokażę, a którą on uzyskał, jadąc na wybory 
KRS. Otrzymał ją on i wszyscy jego koledzy, a za-
wierała ona nazwiska osób, na które trzeba głosować. 
I taka właśnie jest demokracja sędziowska. Oto są te 
nazwiska – i te osoby oczywiście zostały wybrane. 
I ten sędzia, jadąc tam, wiedział już, na kogo ma za-
głosować. I tak zagłosował, bo takie były wewnętrzne 
relacje. Chociaż – co szanuję – zachował też wobec 
tego właściwy krytycyzm i był w stanie to przyznać.

Krótko mówiąc: mamy bardzo mocne podstawy do 
tego, aby przeprowadzić reformę polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. I liczne afery, które dotyczą tego śro-
dowiska – również te ujawniane ostatnio przez media, 
które spotkały się z taką dość specyficzną reakcją pani 
pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo ona z jednej 
strony oskarżała nas, polityków, że te afery pojawią 
się w mediach, a z drugiej strony oskarżała te media, 
że one o tym piszą – są niestety przejawem jakiegoś 
problemu. Skala, ilość tych afer również jest związa-
na z takimi, no, przykrymi wydarzeniami z obszaru 
pospolitych przestępstw, czyli dotyczyło to kradzieży 
pendrive’ów, kradzieży spodni, kradzieży kiełbasy, 
kradzieży 50 zł czy przeklejania metek na pamięt-
nikach. To może nie są wielkie sprawy – bo nie są 
– ale są to sprawy, które mówią o jakimś kryzysie 
w sferze etycznej w tym środowisku. I dlatego tak 
kluczowe znaczenie ma powołanie, Drodzy Państwo, 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest rze-

można kłamać w takich sytuacjach. No, dość ciekawa 
konstrukcja, raczej nieobecna w większości państw 
europejskich, tak jak to porównywaliśmy. Co jeszcze 
ciekawsze, w treści uzasadnienia tegoż rozstrzygnię-
cia pojawiło się odwołanie do rzekomego orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego 
przynajmniej moi współpracownicy i eksperci, którzy 
później pisali glosę, się nie doszukali, choć włożyli 
wielki wysiłek w to, by je znaleźć. A cytat odwołujący 
do tego rzekomego orzeczenia jak byk w tym uzasad-
nieniu się znajduje. Zdarzenie charakterystyczne i zna-
mienne, ale mam nadzieję, że nie będzie miało swoich 
kolejnych powtórek w wydaniu Sądu Najwyższego, 
który, mam nadzieję, zostanie w przyszłości zbudo-
wany w polskim sądownictwie.

Drodzy Państwo, sądownictwo w Polsce wyma-
ga gruntownej zmiany i wszyscy tutaj obecni o tym 
wiemy. Mamy odwagę przedstawić zmiany, które 
w naszym przekonaniu idą we właściwym kierunku, 
mianowicie odchodzą od modelu korporacyjnego – bo 
to jest główna idea – i przechodzą do modelu demo-
kratycznych mechanizmów kontroli funkcjonowania 
polskiego sądownictwa. I ta zmiana jest konieczna. Ja 
nie powiem, że ona jest doskonała, że ona jest ideal-
na, bo nie ma rozwiązań idealnych. Chciałbym, żeby 
takie były, ale my nie znamy takich. I wy chyba też 
nie znacie, bo nie przedstawialiście innych.

Ja przedstawiam rozwiązania, które wydają się 
optymalne, które są też zestawieniem pewnych do-
świadczeń z rozwiązań funkcjonujących w różnych 
krajach europejskich – bo te mechanizmy były tutaj 
przywołane – i które powodują, że ta kontrola demo-
kratyczna… Bo cokolwiek by mówić o tej demokracji 
– a można na nią wiele psioczyć i mówić złych słów 
– to ona jednak jest jedynym mechanizmem, który 
może mieć tu zastosowanie. I dlatego w tym kierunku 
idą nasze propozycje i taki kształt one przybrały.

Jest sprawą niedającą się przecież zakwestiono-
wać to, że to poczucie pewnej nadzwyczajności czy 
właśnie kastowości – a sama prominentna przedstawi-
cielka tego środowiska użyła tego słowa, tego zwrotu, 
a zatem upoważniła nas, nie tylko mnie, by się do 
tego odwoływać – jest problemem tego środowiska. 
Skoro na pierwszym kongresie polskich sędziów, 
z udziałem najważniejszych polskich sędziów, przed-
stawicieli najważniejszych sądów, rzecznika praw 
obywatelskich, prezesa Sądu Najwyższego, pierwsze-
go prezesa Sądu Najwyższego, szefa Krajowej Rady 
Sądownictwa, prominentna, jeszcze raz to podkre-
ślę, szefowa jednego ze związków, stowarzyszeń sę-
dziowskich powiedziała „my jesteśmy nadzwyczajną 
kastą”, to przecież tak na zdrowy rozum powinno to 
się spotkać z jakimś głosem krytycznym, z odrzu-
ceniem, no i z pewnym zawstydzeniem. Tymczasem 
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(minister Z. Ziobro) tych, którzy nie wywiązują się należycie ze swoich 
obowiązków, zdyscyplinować poprzez orzeczenie na-
leżytej kary. Również kary finansowej, którą wprowa-
dzamy, czyli obniżenia nawet o 20% wynagrodzenia 
na 2 lata. I to zadziała. Bo jak uderzymy po kieszeni, 
to sędziowie – oczywiście ci, którzy nie wywiązują 
się ze swoich zadań, którzy przewlekają przygotowa-
nie uzasadnień – zaczną inaczej podchodzić do swo-
ich obowiązków. Jeżeli nie ma kija, ale takiego, który 
jest w rękach sędziów, niezawisłych sędziów, jednak 
ludzi przyzwoitych i pryncypialnych, a chcemy, żeby 
tacy tam się znaleźli… Wszystko ma się stać jawne 
dla opinii publicznej i odbywać się w świetle reflekto-
rów, nic nie ma być ukryte. To dzisiaj są mechanizmy 
ukryte, to dzisiaj są te karteczki. A my chcemy, żeby 
wszystko było jawne, transparentne i odwoływało się 
do mechanizmów demokratycznych.

Szanowni Państwo, zmiana ustrojowa Sądu 
Najwyższego jest oczywiście jednym z etapów, po 
ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie 
o ustroju sądów powszechnych, zmian, które chcemy 
przeprowadzić w sądownictwie. Przygotowujemy, i są 
one bardzo zaawansowane, plany związane z ogra-
niczeniem kognicji. Rozpatrujemy też zmiany za-
sad i zakresu kognicji Sądu Najwyższego. Ale na 
to wszystko przyjdzie czas. Nie da się wszystkie-
go zrobić od razu, nie od razu Kraków zbudowano. 
Konsekwentnie, krok po kroku realizujemy nasz pro-
gram: w sferze wymiaru sprawiedliwości, w sferze 
społecznej i w każdej innej dziedzinie, w zakresie 
której zobowiązaliśmy się wobec Polaków lojalnie 
naprawić rzeczywistość i poprawić mechanizmy dzia-
łania polskiego państwa.

Przyszło mi odpowiadać za sferę wymiaru spra-
wiedliwości i na tyle, na ile potrafię, w sposób lojal-
ny wobec polskiego państwa, lojalny wobec mecha-
nizmów demokratycznych, lojalny wobec polskich 
obywateli przedkładam zmianę, która moim zdaniem 
jest jedyną możliwą zmianą, aby poprawić kondy-
cję polskiego sądownictwa. I to jest dobra zmiana. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik – 5 minut.

Senator Marian Poślednik:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Miałem co prawda nieco inaczej moją końcową 

wypowiedź formułować, ale po pana wystąpieniu… 
No, trudno mi oczywiście odnosić się tutaj do wszyst-
kich wątków, które pan poruszył. Niemniej jednak 

czywiście zmiana epokowa, to jest zmiana ustrojowa. 
I uważamy, że jest ona ze wszech miar uzasadniona, 
bo tylko w ten sposób można uruchomić mechanizm, 
który pozwoli na eliminowanie z tego środowiska – 
niepozbawionego wielu szlachetnych ludzi i wartościo-
wych sędziów – tych czarnych owiec. By nie było tak, 
jak z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie prezesa 
Milewskiego. By nie było tak, jak z niedawnym roz-
strzygnięciem Sądu Najwyższego, które wiele osób 
zbulwersowało, gdy okazało się, że sędzia nie zapła-
cił mandatu, skłamał, a Sąd Najwyższy w tym roku 
stwierdził, że sędzia ma prawo kłamać, uchronił go 
od odpowiedzialności za niepłacenie mandatu, a przy 
okazji też od odpowiedzialności dyscyplinarnej, która 
powinna go spotkać, mimo moich żądań jako proku-
ratora generalnego… przepraszam, ministra sprawie-
dliwości, bo w tej roli występowałem, w tym zakresie 
skierowanych do sądu.

Nie zgadzam się z takimi standardami etycznymi. 
I wiem, że jeżeli utrzymamy to, co jest, to będzie, 
jak było. A my chcemy, żeby nie było, jak było. My 
chcemy, żeby było inaczej, my chcemy, żeby stan-
dardy etyczne były w zupełnie innym miejscu, na 
innym poziomie. I jedyną drogą, jaką widzę, aby to 
zmienić, jest powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Takiej izby, do której trafią ludzie 
powołani przez Krajową Radę Sądownictwa nie-
zdominowaną przez ten pierwiastek korporacyj-
ny, też w większości składającą się z sędziów, ale 
wybranych przez parlamentarzystów, niemających 
tego rodzaju powiązań, jak właśnie na tej karteczce, 
którą przed chwilą pokazałem, zależności związa-
nych z przyszłym awansem i karierą, takich, którzy 
będą mieli odwagę wybrać do Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego ludzi nieskazitelnych, twardych, 
pryncypialnych, których w sądownictwie nie bra-
kuje. I oni, jako niezawiśli sędziowie, mogą uczci-
wie i sprawiedliwie podejmować decyzje co do tych 
właśnie ludzi niegodnych wypełniania tego zawodu, 
usuwając ich i tym samym podnosząc zaufanie do 
sądownictwa, odbudowując tym samym autorytet 
polskiego sądownictwa. Nie ma innego mechanizmu. 
Wierzę w to głęboko i dlatego przedstawiam państwu 
tę propozycję powołania Izby Dyscyplinarnej i zmia-
ny w Sądzie Najwyższym w tym zakresie.

I ma to związek, wbrew temu, co było tu mówione, 
również z zasadą prawidłowego, szybkiego i spraw-
nego działania sądów. Bo pamiętajcie państwo, że 
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest zawalony 
skargami polskich obywateli, którzy skarżą się na 
przewlekłość działania polskich sądów, którzy skar-
żą się na przewlekające się uzasadnienia odwlekane 
miesiącami przez poszczególnych sędziów. I temu 
właśnie ma służyć mechanizm dyscyplinarny: aby 
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(senator M. Poślednik) wanej większości wartości chrześcijańskie… Jest to 
przypowieść o pszenicy i kąkolu…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

Interpelacja ojca Kościoła, św. Jana Chryzostoma…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

czas minął. Dziękuję bardzo.)
„Nie od razu błąd ujawnia się w swej istocie. 

Dopiero gdy zostanie przyjęty i uzyska wpływ na 
ludzi, zaczyna wydzielać z siebie truciznę”. To słowa 
św. Jana Chryzostoma.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
bardzo dziękuję. Czas minął.)

Ta trucizna może zniszczyć Najświętszą 
Rzeczpospolitą. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz. 5 minut.
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze Sprawiedliwości, 

a jednocześnie Prokuratorze Generalny!
Przejmuje pan nadzór nad sądami, bo pan będzie 

wskazywał to grono w Sądzie Najwyższym, które 
zostanie. Potem Krajowa Rada Sądownictwa, ale na 
podstawie tego określonego, zamkniętego zbioru, 
który pan wskaże, a potem prezydent oczywiście 
wybierze z tego grona prezesa Sądu Najwyższego 
i tych sędziów, którzy pozostaną. Reszta sędziów ma 
być zwolniona. Bo tak to wygląda. Stan spoczynku 
to usunięcie z orzekania i funkcjonowania sędziów 
z olbrzymim dorobkiem, w tym znacznej części pro-
fesorów, to niezmierna strata dla wymiaru sprawie-
dliwości.

Ale pana to nie obchodzi, pan ma swoją wizję. Ma 
pan swoją wizję opanowania wszystkiego. Ma pan 
prokuraturę i może pan ingerować w najdrobniejsze 
postępowanie. To jest ustawa o prokuraturze, którą 
pan zaproponował i na którą Prawo i Sprawiedliwość 
się zgodziło. W tej chwili przejmuje pan sądy. Bo tak 
to realnie wygląda. Niech pan nie zaprzecza, ponie-
waż ten, kto mianuje – a pan będzie mianował, na 
podstawie nowej ustawy o ustroju sądów powszech-
nych, prezesów sądów i wiceprezesów, to jest ok. 
500 sędziów funkcyjnych… To jest dla mnie jasne, że 
kto mianuje i ma możliwość odwołania, ten ma wła-
dzę. Tak więc przejmuje pan jako prokurator general-
ny nadzór nad sądami. To, że otrzymuje pan ogromną 
władzę, to nie jest mój problem, to jest problem pana 
kolegów z PiS. Zaś naszym problemem i moim pro-
blemem jest to, że to, co pan nazywa reformą, niszczy 
niezawisłe sądownictwo. Czy zniszczy niezależność 
sędziów, zobaczymy, ale na pewno ją ograniczy.

w pierwszej części mojego wystąpienia szukałem 
argumentów za tą ustawą, aby mieć czyste sumienie 
w momencie, kiedy będę podnosił rękę bądź nie za 
tą ustawą. I ważyłem argumenty, argumenty, które 
padły tutaj z ust pana prezesa Stanisława Zabłockiego, 
też wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa. I wów-
czas mówiłem o kwestiach autorytetów, o tym, kto 
dla mnie w tej kwestii jest autorytetem. Słuchałem 
pana wystąpienia, Panie Ministrze, i z przykrością 
muszę powiedzieć, że pan mnie jednak nie przekonał 
swoim wystąpieniem. Poza tym mam innego rodzaju 
wątpliwości. Mówił pan tu i bardzo dużo razy używał 
słowa „prawda”.  

Więc chciałbym zadać też takie pytanie: czy praw-
dą jest, że projekt tej ustawy powstał w Ministerstwie 
Sprawiedliwości i został późnym wieczorem podrzu-
cony grupie posłów Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli 
mówimy o słowie „prawda”… Mam nadzieję, że pan, 
Panie Ministrze, odpowie na to pytanie.

Druga wątpliwość w kwestii intencji co do refor-
mowania wymiaru sprawiedliwości ustawą o Sądzie 
Najwyższym wiąże się z tak krótkim czasem pro-
cedowania tej ustawy. Gdyby taka była intencja… 
Wydaje mi się, że po usłyszeniu tylu wystąpień… 
Wydaje mi się, że czasu na to, aby taką ustawą 
dokonać zmian, potrzeba byłoby więcej. Skąd ten 
pośpiech? Szczególnie wątpliwe argumenty co do 
intencji pojawiły się w momencie, kiedy ta ustawa 
pojawiła się krótko po tym, jak prezydent Trump od-
leciał z Europy. Skąd ten natychmiastowy pośpiech? 
Czy była potrzeba wstrzymania przekazania posłom 
tej ustawy w związku z tym, że… Czy wypowiedź 
przedstawiciela Departamentu Stanu, która dotyczy 
wątpliwości co do intencji tej ustawy, właśnie nie była 
przesłanką do tego, żeby zatrzymać przekazanie tej 
ustawy do czasu, zanim z Polski odleci prezydent 
Trump?

Tych wiele wątpliwości daje mi argumentację za 
tym, aby tej ustawy nie poprzeć. Wolę jednak te au-
torytety, które były dla mnie jako wówczas młodego 
człowieka i są nadal autorytetami. Jak już wcze-
śniej wspominałem, są to prof. Strzembosz czy prof. 
Wiszniewski, którzy – tak jak prof. Wiszniewski – byli 
gotowi poświęcić swoją karierę, byli skazani w stanie 
wojennym, wcześniej internowani. Ja siedziałem tyl-
ko 1 dzień, więc trudno mi tutaj powiedzieć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
20 sekund.)

Już kończę, Panie Marszałku.
Chciałem z racji tego, że poniekąd zawodowo je-

stem związany – chociaż teraz już nie, bo dzisiaj nie 
wykonuję tego zawodu – z rolnictwem, zakończyć 
taką przypowieścią, która jest mi bliska, a ponieważ 
wyznajemy tu wszyscy, jak sądzę, czy w zdecydo-
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(senator B. Borusewicz) procedowanie. I jest to według mnie znaczący zarzut, 
nawet jeżeli jestem przekonany, iż druga strona nie 
była skłonna do dialogu, wolała budowanie emocji, 
bo krzyk jest łatwiejszy niż myślenie.

Proszę zauważyć, że często, podsumowując 25 
lat naszej niepodległości, wychwalano dokonania sa-
morządów terytorialnych, a za największą porażkę, 
słusznie czy nie, uważano polski wymiar sprawiedli-
wości. Panuje więc zgoda społeczna co do koniecz-
ności naprawy trzeciej władzy.

(Senator Piotr Zientarski: Zgoda.)
Przekonanie co do tej konieczności zdaje się po-

dzielać i opozycja. Ale odwagę realnego reformo-
wania wymiaru sprawiedliwości mają jednak tylko 
PiS i Kukiz’15. Mam takie wrażenie, że po półtora 
roku działalności gabinetu cieni mamy tylko emo-
cje i pewną kabaretowość. Ale oczywiście jeszcze 
raz chcę powiedzieć, że nie chcę zwalać całej winy 
na opozycję, bo zwróciłem uwagę na to, że ten tryb 
procedowania jest problemem.

Jednak ofiarą tego są według mnie mieszkańcy, 
są obywatele, którzy chcieliby rzeczowej rozmowy 
o konstytucji, o naprawie wymiaru sprawiedliwo-
ści. Myślę, że dla nas wszystkich jest bardzo ważna 
rzeczowa rozmowa o konstytucyjnej odrębności, ale 
i równowadze władz. To jest dyskusja, która, jak mi 
się wydaje, nie odbywa się tylko i wyłącznie w Polsce. 
Tutaj mam taki pewien problem, czytając tę ustawę, że 
odnoszę wrażenie, że stary model braku równowagi, 
który odpowiada za niektóre patologie wymiaru spra-
wiedliwości, model korporacyjny próbujemy obecnie 
zastąpić odbiciem w drugą stronę z dosyć dużym 
przechyłem ku władzy wykonawczej.

Pojawia się problem konstytucyjności pewnych 
zapisów. Muszę powiedzieć, że skrócenie kadencji 
Sądu Najwyższego, w tym przede wszystkim skró-
cenie kadencji prezesa, wydaje mi się, gdy czytam 
konstytucję, niekonstytucyjne. Oczywiście można 
przejść nad tym do porządku dziennego, zakładając 
domniemanie konstytucyjności i później zbadanie 
tego przez Trybunał Konstytucyjny. Niemniej chcę 
zwrócić uwagę na pewien problem, który jest dla mnie 
dosyć istotny. Skracanie kadencji wydaje mi się z jed-
nej strony niebezpiecznym procederem, ponieważ 
może powodować pewną niewiarę w ciągłość urzędu, 
zawsze pewną pokusę dla polityków, ale z drugiej 
strony to może być niebezpieczne także dla nas, bo 
może być niezrozumiałe i trudno wytłumaczalne dla 
zagranicy. To jest ten szpikulec, którym będziemy 
kłuci. Oczywiście jesteśmy suwerenni. Te decyzje 
dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości są wy-
łącznie decyzjami polskiego parlamentu, prezydenta 
i naszych obywateli. Ale odbiór zagraniczny może 
być dla nas ważny.

Wydaje mi się, że w tej ustawie niedopracowane są 
pewne kwestie związane z kasacją w sprawach cywil-

Rozpoczął pan marsz od Trybunału 
Konstytucyjnego – 8 ustaw, jedna po drugiej. To 
wyglądało jak zabawa w kotka i myszkę. Opanował 
pan Trybunał Konstytucyjny, opanowuje pan sądy 
powszechne, teraz sięgnął pan po Sąd Najwyższy – 
centrum systemu sądowego, najważniejsze miejsce. 
Najważniejsze miejsce nie tylko pod względem funk-
cjonowania prawa w Polsce, ale także dlatego, że Sąd 
Najwyższy zatwierdza wybory i zajmuje się protesta-
mi wyborczymi. Tworzy pan taką sytuację, czyli na-
stępny krok w kierunku nie tylko zniszczenia prawo-
rządności, ale także zniszczenia demokracji. Prezesi 
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, 
a także Naczelnego Sądu Administracyjnego wska-
zują członków Państwowej Komisji Wyborczej – 3, 
3, 3. Trybunał już jest przejęty, czyli 3 z trybunału 
wejdzie zapewne do…

(Senator Janina Sagatowska: Ciągle jedno i to 
samo.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
10 sekund.)

Już.
…do Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd 

Najwyższy za chwilę będzie przejęty, więc następ-
nych 3. Czyli na 9 osób…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…6 osób będzie wskazywanych przez ludzi panu 

podporządkowanych.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 

czas minął.)
To jest sytuacja nie do zaakceptowania. I dobrze, 

że będziemy głosować jutro, 22 lipca, w symbolicz-
nym dniu, dniu powstania…

(Senator Jarosław Rusiecki: Przecież PKWN 
wcześniej powstał.)

…PKWN, kiedy obca władza…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 

czas minął.)
…wprowadziła nam dyktaturę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo dziękuję za 

głos. Pan senator Obremski…)
A w tej chwili nasza władza, a w zasadzie wasza 

władza to robi. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Chcę zacząć od tego, że tak ważna ustawa powin-

na nabierać ostatecznego kształtu poprzez niespieszne 
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(senator J. Obremski) (Senator Marian Poślednik: Sala Kolumnowa.)
(Senator Piotr Zientarski: Jest jeszcze Sala 

Kolumnowa.) (Wesołość na sali)
Teraz mam uwagę jedną do pana… Nie widzę 

pana senatora Ryszki. Panie Senatorze, jak pan mnie 
słyszy… No, warto być przyzwoitym. Może akurat to 
jest niedobry cytat, bo to Władysław Bartoszewski, 
akurat dla pana senatora pewno to nie będzie dobry 
przykład. Ale pan senator powiedział tutaj, z tej try-
buny, pół godziny temu czy godzinę… Nie, więcej, bo 
przecież pan minister długo przemawiał. Pan senator 
Ryszka tutaj powiedział: jakby to było za waszych 
rządów, byśmy byli spałowani. Takiego zwrotu użył. 
Ja proponuję: jak pan senator mnie słyszy, to niech 
przyjdzie, wyjedziemy tam, przed Senat, ja pójdę 
z nim razem, niech się nie obawia, nikt pałowany nie 
będzie. Środki i siły, jakie są użyte do zabezpiecze-
nia tych pokojowych manifestacji, koszty, jakie są 
z tym związane, to jest coś niesamowitego. Ja mogę 
tylko powiedzieć, że te protesty, które się odbywają, 
to są pokojowe protesty. A pan Ryszka niech sobie 
przypomni o tym, jak to było poprzednio, jak się 
odbywały protesty, dlaczego trzeba było sił policji 
używać, jak się paliło samochody, jakie inne działa-
nia były podejmowane. Kibole… Przepraszam moich 
kibiców z Poznania, bo „kibol” w Poznaniu to jest 
dobre określenie, ale kibole również wspierali mani-
festujących itd. I dlatego tak było. Teraz jest całkiem 
inaczej. Musicie zauważyć tę różnicę, jaka jest. A że 
protestują dzisiaj wszędzie, w całej Polsce, no to pro-
szę sobie posłuchać, jak to wygląda w wielu miastach. 
Tysiące, tysiące ludzi. W niektórych miejscowościach 
nawet… Nie będę już wymieniał jednej miejscowości 
nad morzem, na „j” chyba, nie pamiętam dokładnie, 
tam też dzisiaj wszyscy protestują.

Tak że, Panie Marszałku, wiem, że to nic nie da, 
wiem, że te poprawki wszystkie zostaną odrzucone, 
bo innego wyjścia nie ma, bo Senat już… Sejm już…

(Głosy z sali: Jest, jest.)
(Senator Piotr Zientarski: Przyjdą.)
Przyjdą?
(Senator Piotr Zientarski: Przyjdą.)
A, jak przyjdą, to zostawiam te poprawki. Bo tak 

bym zabrał z sobą. Proszę bardzo. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki. Drugi raz, więc 5 minut.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 

Prezesie! Panie Rzeczniku! Szanowni Goście!
(Senator Tomasz Grodzki milknie)
(Senator Mieczysław Golba: Dziękujemy panu.)

nych i karnych, pewną równowagą między, tak się skła-
da, ministrem, który jednocześnie jest prokuratorem 
generalnym, a sędziami Sądu Najwyższego w zakresie 
jego wpływu na nich. To są sprawy, które chyba jednak 
powinny być jak gdyby troszkę mocniej przegadane.

Mam taki lęk, że my będziemy do tej ustawy wracać 
i ją poprawiać, a to poprawianie nie będzie służyć uspo-
kojeniu nastrojów społecznych i budowaniu wspólnoty. 
Ja wiem, że to budowanie wspólnoty jest strasznie trud-
ne, ale uważam, że jest to jednak mimo wszystko cały 
czas nasze zadanie, zanim będzie za późno. 

To wszystko nie zmienia tego, co powiedziałem: że 
wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy, wymaga 
naprawy, a może także głębszej odpowiedzi opozy-
cji, a nie ciągłego mówienia z jej strony: nie, bo nie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Florek. Drugi raz, więc 5 minut.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam taki tekst, który właściwie przy każdej 

okazji już mogę przytoczyć: „Ze względu na zakres 
wprowadzanych zmian i ich znaczenie – troszeczkę 
opuszczę – uchwalenie projektowanej ustawy po-
winno zostać poprzedzone szerokimi i rzetelnymi 
konsultacjami publicznymi, w tym ze środowiskiem 
sędziowskim. Tymczasem wykorzystanie tzw. po-
selskiej ścieżki legislacyjnej zakłada pominięcie 
obowiązku konsultacji międzyresortowych i spo-
łecznych”. I dalej: „Skorzystanie z tzw. przedłożenia 
poselskiego nie zwalnia z obowiązku przestrzega-
nia konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą dialog 
społeczny jest podstawą porządku konstytucyjnego, 
a dobro Państwa wymaga współdziałania władz”. 
Cytuję jedną z opinii, nie po raz pierwszy, bo to, że 
mamy te projekty poselskie i tak fatalnie przygoto-
wane, to też jest nie po raz pierwszy. Oczywiście, to 
jest fatalna, zła ustawa z wieloma błędami. Ale mogę 
powiedzieć, że są tutaj właściwie 2 wiadomości: jedna 
jest zła, jedna jest dobra. Zła to taka, że rzeczywiście 
ta ustawa wejdzie w życie, mimo tego, że ja mam tutaj 
kolejne poprawki, zaraz zostawię, przygotowane. Ale 
dobra wiadomość jest taka, że nowelizacja nie będzie 
wcześniej jak we wrześniu, dlatego że, jak właśnie 
widziałem, krzesła na sali sejmowej są demontowa-
ne. Czyli mamy spokój do września. Że nowelizacja 
będzie zaraz, to nie ulega żadnej wątpliwości w przy-
padku tej ustawy. Ale w takim razie dobra wiadomość 
jest taka, że do września prawdopodobnie nowelizacji 
nie będzie.
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(senator T. Grodzki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo… 
Pan… Miał być senator Sługocki.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Sługocki teraz miał być.)
Wycofałeś? Pan senator się wycofał. Dobrze.
Pan senator Mróz. Pierwszy raz, czyli 10 minut.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
No, od kilku… nawet nie godzin, bo w Senacie od 

kilku godzin, ale od kilku dni możemy obserwować 
tę niezwykle emocjonalną debatę o zmianach w są-
downictwie, które zaproponowali posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości czy, szerzej, Zjednoczonej Prawicy. 
Niestety przez te kilka dni podbijacie państwo emo-
cje, co słychać także na tej sali. Padły już wszystkie 
możliwe epitety pod naszym adresem: neofaszyści, 
stalinizm, gorzej niż za PRL…

(Senator Kazimierz Kleina: To prawda.)
…narodowy socjalizm.
(Senator Grażyna Sztark: Gdzie to było?)
(Głos z sali: W internecie.)
Szanowni Państwo, takie, że tak powiem, w prze-

strzeni publicznej określenia…
(Senator Piotr Zientarski: A, to w przestrzeni pu-

blicznej.)
…od kilku dni pod naszym adresem padają na 

tych manifestacjach.
(Senator Józef Łyczak: Manifestacjach pokojo-

wych.)
(Senator Piotr Zientarski: A jak jest w przestrzeni 

parlamentarnej?)
Panie Senatorze, ja wysłuchiwałem pańskich 

uwag.
Pana lider czy państwa lider zrobił coś, co chyba 

pierwszy raz ma miejsce, przynajmniej na ile śledziłem 
to, w demokratycznym państwie prawa, mianowicie 
grozi nam odpowiedzialnością karną, posłom i sena-
torom, którzy zagłosują za ustawą, wykonując swój 
mandat. No, czegoś takiego jeszcze w III RP nie było, 
że grozi się posłom i senatorom, tym, którzy zagłosują 
za takimi rozwiązaniami, jakie są w tej ustawie.

Państwo tak bardzo powołujecie się na konstytucję. 
Słuchałem także wystąpienia pana prezesa sądu. No, 
Panie Prezesie, szkoda, że pan też do tych gróźb pod 
naszym adresem jakoś w bardzo długim przemówieniu 
jednak się nie odniósł. Przecież to są groźby bezprawne.

(Senator Jan Rulewski: To nie jest sąd…)
(Senator Grażyna Sztark: A do nas to co?)
Szanowni Państwo, przed chwileczką pan poseł 

Pięta opublikował na Facebooku informację, że został 
oblany parafiną ze zniczy.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czy pan skończył już swoją wypowiedź?)

Oratio est argentum, silentium est aureum. Mowa 
jest srebrem, milczenie złotem, Panie Marszałku. 
Wykorzystuję swoje 5 minut, z premedytacją po-
święcając kilka sekund, aby państwu to uświadomić. 
Chciałem milczeć dłużej, ale oracja pana ministra 
pełna ekspresji zobligowała mnie do powiedzenia 
kilku słów. 

Panie Ministrze, pan usiłował zareklamować to-
war, który jest dość kiepski. Znam to z autopsji, bo jak 
moi asystenci coś nabroją przy operacji, to dokładnie 
w takim samym stylu odpowiadają na porannym ra-
porcie, że wszystko było dobrze, że wszystko będzie 
cacy, opierają się na kazuistyce, na pojedynczych 
przypadkach, ale na końcu prawda okazuje się nieco 
bardziej przykra, bo chory cierpi. I tak to pewnie 
będzie. 

Pokazał pan karteczkę z 8 nazwiskami. No, 
Panie Ministrze, pan jest dużo bardziej doświad-
czonym politykiem ode mnie. Czy pan wierzy, że 
teraz nie będzie innych karteczek? Czy mam panu 
przypominać, że… (Oklaski) …posłowie PiS pod-
pisywali się in blanco pod ustawą o „kocie preze-
sa”, o ochronie zwierząt, a potem pana zastępca, 
pan minister Jaki, dostał burę, bo nie wiedzieli, co 
podpisują. I niechcący zepsuli tę ustawę. No, nie 
bądźmy naiwni.

Apeluję do pana, proszę pana, aby zacząć realny 
dialog ze wszystkimi środowiskami, które odpowia-
dają za wymiar sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. 
Bo, muszę powiedzieć, przeraziła mnie niechęć – 
żeby nie powiedzieć, że gorsze uczucia – do sędziów, 
do członków pańskiego środowiska. To przebijało 
z całej pana przemowy. 

Muszę powiedzieć, że poczułem się komforto-
wo, bo gdyby minister Radziwiłł, do którego mamy 
bardzo wiele uwag, przejawiał taką niechęć do le-
karzy, to chirurdzy by go pewnie na skalpelach 
roznieśli.

Pan ma komfortową sytuację… (Oklaski) …bo 
sędziowie są ludźmi kulturalnymi. 

Apeluję, aby odłożyć tę ustawę i aby naprawdę 
zacząć nad nią pracować, bo w jednym tylko się zga-
dzamy – że reformę sądów należy przeprowadzić. Ale 
nigdy ona się nie uda, jeżeli będzie robiona tylko na 
potrzeby partykularne grupy, a jednocześnie zasłania-
nia się tzw. dobrem obywateli, bo nic dobrego z tego 
nie wyjdzie. Życzę panu powodzenia w pracach nad 
prawdziwą ustawą reformującą sąd. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Czy pan wierzy w zmar-
twychwstanie ministra?)

(Rozmowy na sali)
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(senator K. Mróz) Dyskusja dzisiaj, która trwa od bardzo wielu 
godzin, w której możecie państwo zgodnie z re-
gulaminem przedstawiać swoje poglądy i sugestie, 
w której cały czas krzyczycie: konstytucja, konsty-
tucja… To właśnie w tej konstytucji jest napisane, 
Szanowni Państwo, że jeżeli macie wątpliwości 
co do zgodności tejże ustawy z przepisami pra-
wa, to może państwo zaskarżyć ją do Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: My nie mamy wątpliwości.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Który wcześniej 

opanowaliście.)
Przecież tak bardzo broniliście Trybunału 

Konstytucyjnego, więc macie tę możliwość. I jeżeli 
są w tych przepisach…

(Senator Piotr Zientarski: Nie mamy możliwości.)
…zaproponowane rozwiązania niezgodne z kon-

stytucją, to Trybunał Konstytucyjny, jak podejrze-
wam, je zakwestionuje. I to jest, że tak powiem, 
ścieżka…

(Senator Bogdan Borusewicz: Co za hipokryzja.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale nie wierzy w to 

pan senator.)
(Senator Władysław Komarnicki: Chyba nie.)
…do zakwestionowania przepisów.
I ostatnia kwestia, o której chciałbym powiedzieć. 

Szanowni Państwo, bardzo bym apelował do państwa, 
abyście nie eskalowali tych emocji. Bo podburzacie 
tych ludzi w całej Polsce…

(Senator Bogdan Borusewicz: My?)
…rozkręcacie emocje, Szanowni Państwo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Wy podburzacie.)
…mówicie niemalże, że co drugi dzień Prawo 

i Sprawiedliwość ogłasza jakiś zamach. W tym mie-
siącu było z 10, 12 zamachów stanu, a dzisiaj do-
piero 21 lipca, tak? Myślę, że jutro będzie kolejny 
zamach stanu, który ogłosicie. Jednak w tym takim 
niedemokratycznym państwie pod rządami Prawa 
i Sprawiedliwości pan minister Błaszczak i służby 
jemu podległe robią wszystko, abyście państwo byli 
bezpieczni, aby ci manifestanci byli bezpieczni, żeby 
tam ktoś się nie poślizgnął i nie zrobił afery, że ktoś 
kogoś pobił. I temu służą te siły policyjne, służą za-
pewnieniu bezpieczeństwa.

(Senator Piotr Florek: Senatorze, no…)
Dlatego jeszcze raz bardzo do państwa apeluję. 

Możecie mieć różne zdanie, możecie nie godzić się na 
pewne rozwiązania, które są zawarte w tych przepi-
sach, dacie temu wyraz w swoim głosowaniu, możecie 
zaskarżyć tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 
Jednak bardzo bym prosił, abyście państwo nie pod-
nosili emocji, bo te emocje nie służą ani pracy nad 
tą ustawą, ani funkcjonowaniu w tej Izbie. Dziękuję.

(Głos z sali: Trzeba skończyć dyskusję.)
(Senator Jerzy Wcisła: Martynowski!)

(Poruszenie na sali)
To są tzw. pokojowe manifestacje.
(Głos z sali: A prezes…)
Pan senator Jan Rulewski oczywiście przebrał 

się rano w strój więzienny, sławetny drelich, a pan 
Frasyniuk dzisiaj o godzinie bodajże 20.00 wzy-
wał, żeby ten drelich przynieść panu marszałkowi 
Karczewskiemu, żeby zobaczył, jak to jest w drelichu. 
Pan już szybko go ściągnął. No, to są te elementy, że 
tak powiem…

(Senator Kazimierz Kleina: To dobrze czy źle?)
…pokojowe na tych manifestacjach.
(Senator Kazimierz Kleina: To dobrze czy źle?)
Nie wiem, do czego pan swoim strojem chciał na-

wiązywać. Bo za naszych rządów żaden poseł, żaden 
senator Platformy Obywatelskiej czy innej partii opo-
zycyjnej w więzieniu nie siedział…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie sie-
dział.)

…w przeciwieństwie do PRL. Bo mówicie, że to, 
co my szykujemy, to jest gorsze niż w PRL.

(Senator Grażyna Sztark: Ale wolność wypowie-
dzi jest.)

Pan, Panie Janie, siedział w więzieniu, i to właśnie 
w PRL, a nie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale prezes nam to 
obiecał.)

(Senator Grażyna Sztark: Obiecywał.)
Szanowni Państwo, pan prezes niczego nie obiecał, 

więc bardzo bym tutaj…
(Senator Piotr Zientarski: Obiecał.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie polemizuj.)
(Senator Grażyna Sztark: Przecież obiecał, że 

wszyscy pójdziemy…)
(Senator Piotr Zientarski: A obietnic dotrzymacie.)
I to jest jakby jedna kwestia. Jeżeli ktoś czuje się 

tutaj pod presją, to nie państwo, tylko my się czujemy 
pod presją tych nieuczciwych oskarżeń, tych gróźb, 
tych wrzasków, które są na zewnątrz. I to jest jakby 
jedna kwestia.

Druga kwestia, Szanowni Państwo. Nad tymi 
rozwiązaniami, które zaproponowano w tej ustawie, 
można dyskutować, można się z nimi zgadzać, można 
się z nimi nie zgadzać. Ale…

(Senator Kazimierz Kleina: No nie można.)
…Szanowni Państwo…
(Senator Kazimierz Kleina: Przecież nawet nie 

można było pytań zadawać.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę, na-

prawdę. Senatorowie z PiS nie przeszkadzają pań-
stwu, jak wy wygłaszacie różne poglądy.)

(Poruszenie na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Zwłaszcza 

senator Ryszka.)
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i nie zgodził się na wydanie do tych krajów osób po-
dejrzanych. To jest pierwsza uwaga.

I moja druga uwaga, dość istotna, myślącego czło-
wieka. Państwo podkreślacie, że PiS szanuje demo-
krację. Państwa zdaniem przejawia się ona głównie, 
jeśli nie wyłącznie, w akcie wyborczym, a wybrana 
władza dostaje mandat do robienia, co zechce, jedno-
cześnie PiS tworzy sobie narzędzie – nie mówię, że 
będzie fałszować – do fałszowania wyborów. Protesty 
wyborcze rozpatrują sądy, a o ważności wyborów 
w całym kraju rozstrzyga Sąd Najwyższy. Jeśli w naj-
bliższych wyborach samorządowych, które będą za 
rok, wyniki w poszczególnych okręgach będą dla 
PiS niekorzystne, to prężny, dotowany dziś hojnie 
przez władze Ruch Kontroli Wyborów będzie skła-
dał protesty wyborcze do sądów i sądy mogą takie 
wybory unieważniać. Taką możliwość państwo sobie 
stworzyliście.

Ustawy o KRS i ustroju sądów powszechnych cze-
kają na podpis prezydenta. Tylko zawetowanie byłoby 
realnym sprzeciwem, bo wtedy Sejm…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Kończę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Minęło 5 minut.)
Wtenczas Sejm ponownie musiałby je przyjąć 

większością 3/5 głosów…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
…a tyle państwo nie macie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję za 

uwagę.)
Pan senator Termiński, bardzo proszę.
Po raz drugi, tak?
(Senator Przemysław Termiński: Tak.)
Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, dziękuję, że pan został – bez żad-

nej ściemy, autentycznie. Powiedział pan o marzeniu 
Polaków, które państwo realizujecie. Wygraliście wy-
bory. Ja też mam marzenie. Jestem senatorem pierw-
szą kadencję i od półtora roku pracuję w trybie, jak 
byśmy mieli jakiś stan wyjątkowy. Co przeszkadza, 
żeby nad tą ustawą siąść i podyskutować, zrobić de-
batę, poszukać konsensusu? Co przeszkadza w tym, 
żeby uzasadnienie oddawało treść ustawy? Dzisiaj 
mamy taką sytuację, że ono dosyć luźno nawiązuje do 
ustawy. A więc albo zmienicie państwo uzasadnienie, 
albo ustawę. Dlatego nie mogę poprzeć tej ustawy. Ja 
chciałbym wiedzieć, jakie są prawdziwe intencje tej 
ustawy. Nie zgadzam się z takimi tezami, które tutaj 
głoszą senatorowie, bo padają argumenty od Annasza 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Komarnicki.
(Senator Piotr Zientarski: Dyskusję skróci.)
Po raz drugi, więc 5 minut.
(Senator Bogdan Borusewicz: Gdzie jest 

Martynowski?)

Senator Władysław Komarnicki:
W moim pierwszym wystąpieniu, Panie Senatorze, 

nie było ani jednego zdania agresji, mówiłem bardzo 
spokojnie i nie nawoływałem do buntów. W związku 
z tym ja czuję się trochę zaskoczony taką pańską reto-
ryką, dlatego że zawsze staram się mówić spokojnie, 
merytorycznie i na temat.

Pan senator Obremski i pan minister senator Bobko 
natchnęli mnie do tego wystąpienia, dlatego że to nie 
są senatorowie z Platformy, a oni mają bardzo po-
ważne wątpliwości. Tylko człowiek mądry, myślący, 
który wyciąga wnioski, ma wątpliwości. I dlatego po 
wystąpieniu szczególnie pana senatora Obremskiego 
uznałem, że powinienem jeszcze się podzielić przez 
tych kilka minut moimi wątpliwościami. A że jest 
pan minister, prokurator generalny, to tym bardziej 
chciałem skorzystać z okazji. I, Panie Senatorze, bez 
emocji powiem.

Mówiłem w pierwszym moim wystąpieniu, że 
mam bardzo poważne obawy, jeżeli chodzi o spra-
wy międzynarodowe. Nie będzie synergii, a jesteśmy 
w Unii i to nas zobowiązuje. Państwo bardzo często 
używacie takiego niebezpiecznego języka: to jest 
nasza sprawa. Można byłoby tak mówić, gdybyśmy 
byli wyspą na oceanie. Jesteśmy państwem w Unii, 
przypominam, bo my rzeczywiście nieraz się zapo-
minamy i mówimy coś, co kompletnie nie pasuje do 
rzeczywistości.

Dlatego uważam, że tak zmieniony ustrój polskie-
go sądownictwa nie będzie spełniał europejskich ani 
ONZ-towskich standardów niezależności i bezstron-
ności. Skutkiem będzie np. to, że osoby podejrzane 
o przestępstwo będą mogły skutecznie się odwoływać 
od ekstradycji do Polski, także w ramach europej-
skiego nakazu aresztowania. Wprawdzie przepisy 
unijne nie regulują ustroju sądów, ale stawiają wa-
runki: sądownictwo ma być niezależne od władzy 
wykonawczej, sprawne i ma zapewniać prawo do 
sprawiedliwego sądu. Jeżeli polskie sądownictwo nie 
będzie ich spełniało, nie będzie współpracy między 
wymiarami sprawiedliwości Polski i innych krajów 
Unii. Procedury, przypominam, już są. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilkakrotnie uzna-
wał, że więziennictwo rumuńskie i bułgarskie nie 
spełnia wymogów humanitarnego traktowania zawar-
tych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
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(senator P. Termiński) Proszę państwa, ostatnie zdanie.
Niech mottem, podsumowaniem mojego wystą-

pienia będzie cytat z gen.  Jakuba Jasińskiego, poety, 
żołnierza, inżyniera, który zginął w 1794 r. w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej, broniąc ostatniego ba-
stionu Pragi – Zwierzyńca. Powiedział on tak: „Polak 
jestem, od przodków wolną wziąłem duszę, myślę, 
gadam i czuję, jak znam, nie jak muszę”. Pamiętajcie 
o tym, społeczeństwo będzie robiło tak, jak zna, a nie 
tak, jak wy im karzecie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński. Po raz pierwszy, więc 

10 minut.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie krócej.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Świetnie.)
Proszę państwa, pierwsza uwaga dotyczy nadziei, 

którą wyraża tutaj ta strona sali co do daty uchwa-
lenia ustawy. Chyba ustawa nie będzie datowana na 
22 lipca, bo jeśli Senat nie uchwali żadnych poprawek, 
to będzie to data uchwalenia wersji pierwotnej przez 
Sejm, a jeśli uchwali poprawki i zostaną one przyję-
te, to będzie data przyjęcia poprawek. Tak że wasze 
nadzieje niestety spełzną na niczym.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale liczymy, że po-
prawki będą przyjęte.)

No to wtedy będzie data przyjęcia przez Sejm, 
jeśli je przyjmie…

(Senator Jan Rulewski: Ale głosowanie jest już 
dzisiaj.)

(Senator Stanisław Kogut: Dajże spokój.)
Dobrze.
Teraz co do innych argumentów strony przeciwnej. 

Państwo wieszczycie pewnego rodzaju…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku 

Borowski, może do mikrofonu?)
(Senator Marek Borowski: Bardzo proszę. 

Powiedziałem, że w tej sprawie… to jest wielka rzad-
kość, że senator Czerwiński ma rację.) (Wesołość na 
sali)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękujemy bardzo. 
Proszę kontynuować.) (Oklaski)

Przez grzeczność nie zaprzeczę. (Wesołość na sali)
A teraz do meritum. Otóż, proszę państwa, 

argumentujecie w ten sposób, że ktoś, kto z ze-
wnątrz rzeczywiście przyglądałby się tej dyskusji, 
stwierdziłby, że niedługo będzie jakiś kataklizm 
typu trzęsienie ziemi, nie wiem, powódź, tsunami. 
Proszę państwa, wasze argumenty są nic niewarte. 
Wiecie dlaczego? O tym mówi sama rzeczywistość. 

do Kajfasza, ale niemające nic wspólnego z Sądem 
Najwyższym.

Panie Ministrze, zaufanie to jest coś, czego – my-
ślę – dzisiaj brakuje między obiema stronami. To za-
ufanie ciężko zbudować w sytuacji, kiedy państwo 
nie tylko mówicie, co zrobicie, ale potem nie robicie 
tego, co mówicie. (Oklaski) Kiedy z jednej strony 
obiecujecie transparentność, a z drugiej strony likwi-
dujecie konkursy. Kiedy z jednej strony obiecujecie 
profesjonalizm, a z drugiej strony hodowca rybek 
akwariowych zostaje prezesem koncernu zbrojenio-
wego. (Wesołość na sali) (Oklaski) Naprawdę oczeki-
wałbym, że będziemy pracowali w mniejszym stresie, 
w mniejszych emocjach, że będziemy lepiej wspólnie 
debatowali i budowali coś dla przyszłości Polski.

Nie ma tutaj senatora Ryszki, bo wyszedł. On 
z taką swadą opowiadał o tej ustawie, wskazując, że 
jest ona ważna. Zgadzam się. Ja popieram nawet fakt, 
że trzeba reformować sądownictwo. Ale pamiętajmy 
o jednym. Reforma sądownictwa nie może prowadzić 
do wyrzucania sędziów. Sędziów, którzy są elemen-
tem organu konstytucyjnego. Nie można w trybie 
ustawy skracać lub wydłużać kadencji. To jest pewna 
świętość. I ja się nawet zgodzę co do tego, że państwo 
możecie mieć takie przemyślenia, że chcecie to zro-
bić… Ale najpierw wygrajcie wybory większością 
konstytucyjną.

(Na sali obrad słychać skandowanie demonstru-
jących przed parlamentem: Wolność! Równość! De-
mo-kracja!)

Po tym, co tam się dzieje w tej chwili, w całej 
Polsce, ja obawiam się, że nie tylko nie dostalibyście 
dzisiaj państwo większości konstytucyjnej, ale nie 
dostalibyście żadnej większości. I w ten głos suwe-
rena trzeba się wsłuchać…

(Na sali obrad słychać skandowanie demonstru-
jących przed parlamentem: Wolność! Równość! De-
mo-kracja!)

Proszę państwa, senator Ryszka opowiadał o tym, 
jak to ci ludzie tam krzyczą, te tysiące, dziesiątki 
tysięcy ludzi… a że to oni na koncercie byli, przecho-
dzili tędy i tak się zatrzymali przez przypadek i sobie 
pokrzykują teraz… Ja powiem tak: no, zapraszam 
wszystkich senatorów. Jestem duży, jak widzicie, 
obronię was. Idźcie i powiedzcie tym ludziom, że 
oni właściwie powinni siedzieć teraz na koncercie, że 
nie powinni tam demonstrować, że oni nie wiedzą, 
nie znają się, że wy wiecie lepiej.

(Głos z sali: Senator Ryszka może im to powie-
dzieć.)

Proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę… Proszę 

o spokój.)
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(senator J. Czerwiński) mówił, dlaczego ta izba jest potrzebna. Do mnie te 
argumenty w zupełności trafiają.

Teraz troszeczkę nawiążę do wypowiedzi preze-
sa Sądu Najwyższego. No, też jej nie będę chwalił, 
ale trudno. Dużo pan prezes mówił o niezależności 
władzy sądowniczej. No dobrze, ale ja rozumiem 
niezależność tak, że ona musi działać w dwie strony. 
Władza sądownicza powinna być niezależna od wła-
dzy ustawodawczej i wykonawczej, czyli ogólnie od 
polityki, ale polityka też powinna być niezależna od 
władzy sądowniczej. To jest pełna niezależność. A jak 
traktować te wypowiedzi? Która twarz jest prawdzi-
wa? Pana prezesa, który w bardzo przekonywającym 
wystąpieniu, wzruszającym wręcz, mówił o kwe-
stiach związanych z pracą Sądu Najwyższego, czy 
też przełożonej pana prezesa, pierwszej prezes Sądu 
Najwyższego, pani prof. Małgorzaty Gersdorf, która 
uczestniczyła w konferencji, na której propagowano 
rozproszoną kontrolę konstytucyjności? Chodzi o to, 
żeby zanarchizować państwo? To o to chodzi Sądowi 
Najwyższemu? Sąd bierze w tym udział? Która twarz 
Sądu Najwyższego jest prawdziwa? Pana czy pani 
profesor? (Oklaski)

I wreszcie to, co budzi największe zastrzeżenia 
i nad czym trzeba się zastanowić rzeczywiście, bo 
to wzbudziło zastrzeżenia nie tylko pana profeso-
ra, prezesa Sądu Najwyższego, nie tylko rzecznika 
praw obywatelskich, ale także części kolegów z na-
szego klubu, którzy złożyli poprawkę w tym zakresie, 
a mianowicie w zakresie zgodności z konstytucją, 
w szczególności z art. 183 ust. 3. Ten ustęp mówi, 
że prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent 
Rzeczypospolitej na 6-letnią kadencję spośród 
kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wydawałoby 
się, że przepis jest bezwzględny i że nie można go, 
w cudzysłowie oczywiście, obejść czy też inaczej 
zinterpretować, ale to jest nieprawda niestety. Nie ma 
czegoś takiego jak 6-letnia bezwzględna kadencja…

(Senator Piotr Zientarski: Jak to nie ma?)
…bo może się zdarzyć, czego nikomu nie życzymy 

oczywiście, przypadek losowy, śmierć pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, i nie będzie 6-letniej ka-
dencji.

(Poruszenie na sali)
Proszę państwa, ja naprawdę życzę wszystkim 100 

albo nawet 140 lat, tak jak wy to robicie, ale może 
być też taka sytuacja, że dany sędzia, który piastu-
je tę funkcję, zostanie złożony z urzędu. Może się 
tak zdarzyć czy nie? I co wtedy z 6-letnią kadencją? 
Oczywiście przestaje być wtedy pierwszym prezesem 
Sądu Najwyższego. Pytanie jest takie: czy rzeczywi-
ście wszystkie przepisy konstytucji są bezwzględne 
i tylko na nie musimy patrzeć? Oczywiście nie. One 
działają w pewnym otoczeniu. Konstytucję trzeba 
czytać jako całość. Zazwyczaj jest tak, że jeden prze-

To, co się dzieje w tej chwili tutaj za tym płotem, 
i to, co się działo wczoraj i przedwczoraj… Ja przy-
pomnę, że wyście tak samo argumentowali, jak była 
uchwalana nowelizacja prawa o zgromadzeniach. 
Też miał się świat zawalić. No to właśnie teraz 
macie tych biednych skrzywdzonych demonstran-
tów, których ta nowelizacja miała dotknąć. Proszę 
państwa, państwo wszyscy widzicie, jak są u nas 
traktowane prawa demonstrujących, prawo o zgro-
madzeniach… Widzieliśmy… Widzimy i słyszymy 
to dzisiaj, widzieliśmy to wczoraj, widzieliśmy to 
przedwczoraj.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: No właśnie.) (Oklaski)
I tak samo będzie z tym, co wieszczycie teraz, jeśli 

chodzi o tę ustawę. Ja rozumiem, że w ustawie o zgro-
madzeniach brakuje tylko jednego zapisu. Postaramy 
się go wspólnie z państwem uchwalić. Mianowicie 
chodzi o obowiązek otwierania okien wtedy, kiedy 
demonstranci wyrażają swoje poglądy, żebyście się 
nie przemęczyli. (Oklaski)

(Głos z sali: To było zamknąć.)
A teraz do poważnych spraw.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, występował tutaj przed nami 

rzecznik praw obywatelskich. No, trudno się zgo-
dzić z niektórymi jego tezami. Należałoby je więc 
skomentować.

Pierwsza kwestia. Jakoby przy uchwalaniu tej 
ustawy zostały naruszone wszelkie standardy de-
mokratycznego uchwalania ustaw, ale jak przyszło 
co do czego, to rzecznik podał tylko jeden argument: 
ustawa jest uchwalana za szybko.

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
Nie dosłuchałem się żadnych innych, a słuchałem 

dokładnie pana rzecznika. Naprawdę nie dosłuchałem 
się innych argumentów. Czy to rzeczywiście jest argu-
ment za tym, że złamano prawo, a wręcz konstytucję?

Drugie stwierdzenie pana rzecznika dotyczyło cy-
tatu z preambuły. Ja go spróbuję powtórzyć: „pomni 
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe 
wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie 
łamane”… Były takie czasy, tylko że ci, co wtedy 
łamali te prawa, teraz stoją po stronie pana rzecznika 
i go wspomagają. To jest ta druga strona. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Kto?)
Tak jest po prostu. Bronią pana rzecznika i poglą-

dów przez niego wyrażanych.
(Głos z sali: Kto? Prof. Strzembosz?)
Ja bym się tak bardzo do tej preambuły nie od-

woływał.
I trzecia sprawa. Usłyszałem takie oto pytanie: 

czy Izba Dyscyplinarna jest w ogóle potrzebna? Bez 
komentarza. Przed chwilą minister sprawiedliwości 
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(senator J. Czerwiński) Zwrócę się do was, opozycjo. Powiem wam tak. 
Zdziwicie się, ale po raz pierwszy wam podziękuję 
dzisiaj. Zawsze… Jestem oburzony, jak regularnie 
robicie tu obstrukcję, co nie przystoi Senatowi, ale 
dzisiaj po raz pierwszy się z tego cieszę. Mówicie, że 
nie macie demokracji, że my wam usta zamykamy, 
a przecież od 9.00 rano to głównie wy tutaj rozma-
wiacie. (Oklaski) Powiem wam, dlaczego się cieszę, 
że dzisiaj zrobiliście tę obstrukcję. Cieszę się z tego 
powodu, że głosować nad tą ustawą, wbrew temu, co 
wy mówicie, będziemy jutro, 22 lipca. Powiem wam 
dlaczego. Data 22 lipca narodowi polskiemu zawsze 
w historii kojarzyła się z naszymi klęskami. 22 lipca 
sejm grodzieński pod lufami armat rosyjskich pod-
pisał drugi rozbiór Polski.

(Głos z sali: Tak jest.)
22 lipca wydano manifest PKWN, wcześniej 

w Moskwie, a potem tam mówiono, że w Chełmie…
(Głos z sali: Zgadza się.)
Święto Odrodzenia Polski zostało zlikwidowane 

dopiero w 1989 r. Była to w historii Polski haniebna 
data, która się nam źle kojarzyła.

(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przerywać. Ja wam nie przerywa-

łem.
(Rozmowy na sali)
I cieszę się, że jutro będziemy głosować, bo ta 

data zacznie się w końcu Polakom dobrze kojarzyć.
(Głosy z sali: Ooo…) (Oklaski) (Wesołość na sali)
Jutro będziemy głosować i to będzie dzień, w któ-

rym rozbroimy Sąd Najwyższy…
(Głosy z sali: Ooo…)
…ostatni bastion bolszewizmu w Polsce!
(Głos z sali: Brawo!)
(Rozmowy na sali)
Powiem wam o jeszcze jednej rzeczy. Jestem nie-

samowicie zdumiony… Ja obserwuję, kto tam chodzi 
na te demonstracje. Tam chodzą stare upiory bolsze-
wickie, ubeckie wdowy chodzą….

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Komuniści.)
(Senator Jan Rulewski: Nie boisz się?)
…oczadzeni chodzą i chodzą jeszcze pożytecz-

ni idioci, chcę panu powiedzieć. Bo pan senator 
Pośledniak wymieniał różne kategorie i mówił, że…

(Senator Jarosław Duda: Poślednik.)
…Poślednik, przepraszam. Wymieniał pan i mó-

wił, że się do żadnej nie kwalifikuje. Ja nie mówię, 
że pan się do którejś kwalifikuje, ale chcę jeszcze 
rozszerzyć, że tam oczadzeni chodzą i jeszcze poży-
teczni idioci chodzą. Nie.

(Senator Marian Poślednik: Prof. Strzembosz…)
I powiem wam tak, że w najlepszych, najśmiel-

szych snach bym sobie życzył – nie myślałbym, że 
się doczekam – że po półtora roku rządów Prawa 
i Sprawiedliwości wy wszyscy przejdziecie meta-

pis stoi w pewnej opozycji do drugiego i trzeba wy-
ważyć wartości konstytucyjne. Tą wartością w tym 
artykule jest kadencyjność pełnienia funkcji preze-
sa. Na pewno to się wiąże z jakimiś… no, może nie 
przywilejami, ale z jakimiś cechami, które wskazują, 
że tak powinno być, z jakimiś zjawiskami, z jakimiś 
argumentami. Ale jest też inna ścieżka, która temu 
przepisowi przeczy. Zauważmy, że pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego jest sędzią Sądu Najwyższego, 
a Sąd Najwyższy to jest taki sam… może nie taki 
sam, ale także sąd, sąd pisany z małej litery. Co mówi 
art. 180 ust. 5? „W razie zmiany ustroju sądów lub 
zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego 
przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z po-
zostawieniem mu pełnego uposażenia”. Wyciągnijmy 
z tego to, co najważniejsze: w razie zmiany ustroju 
sądów wolno sędziego przenieść w stan spoczyn-
ku… Każdego sędziego, czyli także sędziego Sądu 
Najwyższego, nawet tego najbardziej wyróżnionego. 
To mówi art. 180 ust. 5 konstytucji. Pytanie jest takie: 
czy te 2 przepisy, które teoretycznie, jak widać, są 
ze sobą sprzeczne, można stosować w tym przypad-
ku? Według mnie tak. Dlaczego? O ustroju sądów, 
o ewentualności zmiany ustroju sądów mówi art. 176: 
ustrój i właściwości sądów oraz postępowanie przed 
sądami określają ustawy. Jeszcze raz mówię: ustawy. 
A myśmy przecież na tym posiedzeniu, kilka dni 
temu, zmieniali ustrój sądów powszechnych. Myśmy 
zmieniali takie prawo, prawo o sądach powszechnych, 
a dokładnie prawo o ustroju sądów powszechnych.

(Rozmowy na sali)
No to zmienialiśmy ustrój sądów czy nie zmienia-

liśmy? A ta ustawa zmienia ustrój Sądu Najwyższego. 
Czy są spełnione przesłanki do tego, żeby…

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…przenieść prezesa Sądu Najwyższego…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
…w stan nieczynny?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

minęło 10 minut.)
Te przesłanki są spełnione.
(Głos z sali: Skandal!)
I z tą myślą państwa zostawiam. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonkowski, proszę. Po raz pierwszy, 

więc 10 minut.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator W. Bonkowski) …Ja się nie pogubiłem.
(Senator Zdzisław Pupa: Wolność i demokracja.)
(Senator Mieczysław Golba: Wolność i swoboda.)
Ja wiem, gdzie jest prawda. A pan się nie pogubił, 

bo pan cały czas był zagubiony. Chyba jakoś przy-
padkowo pan chodził na te demonstracje.

(Senator Waldemar Bonkowski: Zostałem oszuka-
ny. Czuję się oszukany.)

Tak jest. Tak.
(Senator Waldemar Bonkowski: Czuję się przez 

was oszukany, bo wam wierzyłem. Ja za AWS byłem 
gotów życie oddać.)

A za Wałęsę?
(Senator Waldemar Bonkowski: Za Wałęsę też. 

Czuję się oszukany.)
Szanowny Panie, ja nie chcę z panem polemizo-

wać, bo wiem, że to nic nie zmieni. To nie zmieni pana 
poglądów. Ja nie wiem, czym one są spowodowane. 
Ale myślę, że niepotrzebnie pan mnie popierał, bo ja 
takiego poparcia od takich ludzi jak pan nie potrze-
bowałem i nie potrzebuję.

(Senator Zdzisław Pupa: To nie jest sprostowanie.)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski. Drugi raz, tak? Więc 

5 minut.

Senator Marek Borowski:
I tym razem pan senator Bonkowski mnie nie za-

wiódł, dziękuję bardzo.
Oczywiście polemizował nie będę, bo nie ma pan 

zdolności honorowej, proszę pana. (Oklaski)
(Senator Waldemar Bonkowski: Wzajemnie.)
Pan senator Mróz powiedział tutaj coś bardzo cie-

kawego, mianowicie że to opozycja podburza tych, 
którzy demonstrują. Panie Senatorze, ja pamiętam, 
kiedy w 1968 r. organizowałem strajki na swojej 
uczelni, to wtedy władze wydawały takie różne ko-
munikaty, że oto zagubiona młodzież jest podburzana 
przez starych wyjadaczy. (Wesołość na sali)

I wie pan, nas to potwornie wkurzało, bo myśmy 
mieli swój rozum, czytali wszystko, wiedzieli, co 
się dzieje. I tak samo jest z tymi ludźmi tam. Oni 
wiedzą, oni czytają, oni mają swój rozum. Niech pan 
czegoś takiego nie mówi. Proszę bardzo, niech pan 
ich przekonuje, tylko w ten sposób można działać. 
Ale już dajmy spokój z tym podburzaniem, z jakimiś 
wichrzycielami itd., itd. Bo słowo daję, aż się prosi 
powiedzieć, że to powrót do PRL. Ja nie chcę tego 
mówić, ale na to wygląda.

Pan minister Ziobro… Nasz Złotousty Ministrze, 
ja muszę powiedzieć, że kiedy ja pana słucham, to 

morfozę, że krzyczycie: „Solidarność”, „Precz z ko-
muną”… (Wesołość na sali) (Oklaski) …a nawet kola-
borujący z wami za komuny artyści śpiewają „Mury” 
Kaczmarskiego. To jest coś niesamowitego. Czy ja źle 
słyszę, czy wy macie jakieś poplątanie z pomiesza-
niem? Czy wam się coś pomieszało?

Powiem wam jeszcze jedno. Chciałbym tutaj panu 
Rulewskiemu powiedzieć… Kiedyś był dla mnie au-
torytetem. Dzisiaj mu wybaczam, bo się pogubił, i ja 
to rozumiem.

Ale chciałbym się jeszcze odnieść do pana byłego 
marszałka Borusewicza. Panie Borusewicz, ja już 
kiedyś zadałem pytanie: kiedy pan był prawdziwy? 
Czy wtedy, czy dziś?

(Senator Mieczysław Augustyn: Cały czas.)
Bo jeśli byłby pan w tamtym czasie prawdziwy, 

byłby pan dla mnie autorytetem. Ja chodziłem na 
demonstracje w Gdańsku, na wszystkie, i był pan 
dla mnie autorytetem. A dziś pan też się chyba po-
gubił. Albo rzeczywiście był pan wtedy fałszywym 
autorytetem.

No, niebywałe, co ja tu wczoraj usłyszałem. 
Pan Borusewicz daje świadectwo moralności panu 
Borowskiemu.

(Senator Marek Borowski: O, wiedziałem.)
No, to jest nie tego… Panie Borusewicz, i do was 

mówię, opozycjo. Chcę wam powiedzieć… Ja się 
nie odnoszę do tego, co pan Borowski tam robił, ale 
powiem wam tak: jeśli pan Borowski vel Berman 
w tamtym czasie, w 1968 r., był autentycznym boha-
terem… Jakby wtedy był autentycznym bohaterem, 
to na pewno dzisiaj by nie zasiadał w parlamencie, 
tutaj, w Senacie. Dziękuję.

(Senator Jarosław Duda: Wygrał? Wygrał? Tak 
jak ty.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Borowski, pan marszałek Borowski, 

5 minut.
(Senator Jarosław Duda: Skandal.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

sprostowanie.)
(Senator Piotr Zientarski: Sprostowanie.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie, którego nazwiska nie wymienię…
(Senator Krzysztof Mróz: Dlaczego?)
(Senator Jan Maria Jackowski: To nie ma spro-

stowania.)
Bo nie mam ochoty. (Oklaski)
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(senator M. Borowski) wykonawcza ma być w ogóle z boku i kompletnie 
się nie interesować sędziami. No, to byłoby niedobre. 
Ale kiedy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
minęło 5 minut.)

Tak jest, już kończę.
Ale kiedy damy za dużo władzy wykonawczej, to 

wtedy, spotkawszy się z kwestiami politycznymi, do 
takiego układu nie będziemy mogli mieć zaufania.

I już na koniec…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
I na koniec do kolegów senatorów z PiS: odpo-

wiedzcie – ja nie mówię, żebyście głośno odpowiada-
li, ale przed swoim sumieniem, po cichu – jak byście 
zareagowali, gdyby taką reformę w takim trybie, w ja-
kim to robicie, wprowadzał minister Budka. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan przewodniczący Klich po raz drugi – 5 minut.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że w ciągu 15 godzin wszystkie argumenty 

zostały już wypowiedziane. Wiadomo, kto opowiada 
się po stronie Europy, konstytucji i praworządności, 
i wiadomo, kto jest przeciw. Ale ostateczna decyzja 
jeszcze przed nami. To jest taki moment, który jest 
chyba kluczowy dla naszej historii w ciągu ostat-
nich 27 lat. To jest taki moment, kiedy sprawdzają się 
charaktery. To jest taki moment, kiedy dokonujemy 
wyboru przyszłości Polski, i dlatego chcielibyśmy 
wszystkich naszych kolegów, panie i panów senato-
rów z Prawa i Sprawiedliwości, zaprosić do tego, aby 
przeszli na jasną stronę mocy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wyczerpaliśmy listę mówców.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

senator Kogut.)
A nie, jeszcze pan… Po raz pierwszy?
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Co krótko?)
Po raz pierwszy pan senator Kogut – 10 minut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Tak się przysłuchuję, jaki bezpardonowy atak idzie 

na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Państwo Drodzy, nie 
miejcie krótkiej pamięci, ino też pamiętajcie, jak było. 

jakaś błogość na mnie spływa. Naprawdę. Człowiek 
siedzi i myśli sobie: teraz to będzie dobrze. Naprawdę. 
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Ma pan wielki talent, absolutnie. Wielki talent. 
Tylko proszę pana, problem polega na tym, że my 
znamy pańską działalność i pańskie wypowiedzi. Pan 
ma wiele na sumieniu pod tym względem. I dlatego, 
kiedy słyszymy o tym, że władza polityczna, a kon-
kretnie pan, ma się zajmować władzą sądowniczą, ma 
wyznaczać sędziów, ma z pomocą swojego rzecznika 
dyscyplinarnego – o tym nie było mowy, ale w usta-
wie jest napisane, że pański rzecznik dyscyplinarny 
może unieważniać rzecznika dyscyplinarnego innych 
korporacji, może im nakazywać, żeby robili to czy 
tamto… Czyli z pomocą swojego rzecznika pan może 
pilnować sędziów, ale może ich pan też prześladować. 
A pan lubi prześladować sędziów. Pan lubi publicznie 
wypowiadać się nie tylko o wyrokach – nie powinien 
pan jako minister sprawiedliwości wypowiadać się 
o wyrokach – ale również o sędziach. Pan ma wy-
toczoną sprawę przez jedną panią sędzię, którą pan 
obraził publicznie, mimo że miała rację w tym, co 
robiła jako sędzia. O innych sprawach już nie chcę 
mówić, bo to nie jest jakby potyczka personalna z pa-
nem. Tylko że niestety my to wszystko wiemy.

Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, 
kto ma być tym sprawiedliwym sędzią nad sędziami. 
Pan powiada: no kto, no władza wykonawcza musi tu 
jakąś rolę odgrywać, no nie ma rady. Bo korporacje 
się same w sobie zamykają itd. Tylko, proszę pana, 
problem polega na tym, że skoro pan jest prokurato-
rem generalnym – bardzo pan tu chwalił prokuraturę 
pod pańskim kierownictwem, rzeczywiście, ma ona 
pewne osiągnięcia – to w sprawach kryminalnych, 
jeśli jest pan zdolnym prokuratorem generalnym, bę-
dzie pan miał osiągnięcia. Problem polega na tym, że 
pojawiają się sprawy polityczne, a już w sprawach 
politycznych… Te sprawy już takie proste nie są.

Na przykład sprawa Stachowicza. Ile czasu proku-
ratura potrzebowała, żeby wyjaśnić tak prostą spra-
wę? No, ale to była sprawa na styku z inną władzą, 
z panem Błaszczakiem, więc sprawa niewygodna. 
Seicento, słynne seicento pani premier. Kiedy wresz-
cie doczekamy się tego, że prokuratura powie, co tam 
się właściwie stało? Kwestia finansowania pańskiej 
partii. No, to już jest sprawa bezpośrednia. Nie wiem, 
czy któryś prokurator jeszcze w ogóle się tym zajmu-
je. Sprawa SKOK, które padają jak muchy, jeden po 
drugim. A byli i tacy, którzy wyprowadzali pieniądze 
do Luksemburga.

No ale to jest przecież zaplecze polityczne, to jest 
zaplecze polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Czyli 
problem polega na tym, że w momencie, kiedy damy 
za dużo władzy… Ja nie mówię o tym, że władza 
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(senator S. Kogut) Państwo Drodzy, jeszcze raz powtórzę to, co po-
wiedziałem poprzednio: niszczycie autorytety. Jeżeli 
my autorytetów nie odbudujemy, to ta Polska będzie 
dryfować. Dryfować. I to, co mówię… Senat to jest 
naprawdę dla mnie… Tak jak mi rodzice mówili, 
Sejm, rząd, pan prezydent to ogromne autorytety. 
A tutaj co się dzieje? Państwo Drodzy, Kolego Janku, 
przychodzisz w drelichach…

(Senator Jacek Włosowicz: W czapce.)
…tu, gdzie jest krzyż święty, gdzie jest orzeł… 

Naprawdę, co my robimy z tego Senatu? Więzienie? 
Przecież to jest naprawdę autorytet dla młodego poko-
lenia. Ja powiem… Cytujecie wszyscy, to ja też mogę 
zacytować. Jak idę na grób moich świętej pamięci 
rodziców w Grybowie, to zawsze idę na grób żoł-
nierzy AK, żołnierzy Związku Walki Zbrojnej. I tam 
jest taki napis: tyle serc dla Polski bije, tyle serc dla 
Polski bić przestało, za tę cenę Polska żyje. Co, pod-
palamy tę ukochaną ojczyznę? Przecież to wasz przy-
wódca, wasz przywódca, pan Schetyna nawołuje do 
puczu. Państwo Drodzy, jedno mnie przeraża. Kiedyś 
wszyscy krzyczeli: niech żyje Moskwa! A dziś wszy-
scy krzyczą: niech żyje Bruksela! Wychodzi pani 
Bieńkowska, która mówi w kawiarni u Sowy, że co, 
za 7 tysięcy? A jak ludzie żyją za 1 tysiąc zł?

(Senator Mieczysław Augustyn: A pan, Panie 
Senatorze?)

Przepraszam, kolego… Ja powiedziałem jedno. 
Ja mogę rozmawiać ze wszystkimi, ale nie z ludź-
mi Frontu Jedności Narodu. Nie z ludźmi PRON-u. 
Nie z PZPR-owcami. (Oklaski) Nie z ludźmi, którzy 
byli powoływani przez Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego.

(Senator Jarosław Duda: A z Piotrowiczem?)
Ja mogę mieć z panem senatorem Rulewskim róż-

ne zdania, bo, jak powiedziałem, chłopak teraz się 
pogubił, ale walczył o wolną i niepodległą Polskę. 
(Wesołość na sali) I ja naprawdę mogę z nim dyskuto-
wać. Ale nie z tymi… Panowie, ja powiem jedno: nie 
z tymi… Naprawdę, każdy może się nawrócić – Pan 
Jezus na krzyżu przebaczył łotrowi – ale muszą być 
warunki, mocne warunki postanowienia poprawy, 
a nie – udawanie. I dlatego, Panie Ministrze Ziobro, 
gratuluję panu takich sekretarzy, podsekretarzy, bo to, 
co oni tutaj przechodzą, te ataki… Naprawdę trzeba 
mieć stalowe zdrowie.

A ja… Każdy mówi o esmesach. Ja mogę wam 
pokazać esemes z Niemiec, który wysłała rodzina 
Bondów. I napisali mi tak: w Sejmie, kiedy uchwalono 
ustawę o Sądzie Najwyższym, padła nareszcie komu-
na. Ja nikogo tu nie obrażam, nikogo. Ale, Państwo 
Drodzy, załóżmy tak, jak w matematyce, że jest teza 
– dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, i założenie 
– jak do tego dojść.

Państwo Drodzy, ja naprawdę byłem i jestem 
bardzo radykalny. Nie chciałem teraz wypowiadać 

Czyście państwo nie wprowadzali ustaw bez żadnych 
konsultacji? Ja pamiętam dokładnie, że kiedy był pod-
noszony wiek emerytalny, wnosiłem, aby mógł wy-
stąpić tutaj przewodniczący NSZZ „Solidarność”, pan 
Duda, a także pan Guz, i jednoznacznie stwierdzono, 
że nie ma takiej praktyki, i nikogo nie dopuszczono 
do głosu. Nasz pan marszałek, jak widzimy, dopuścił 
do głosu przedstawicieli, którzy powinni zabrać głos.

(Głos z sali: Ale to jest przecież…)
Przepraszam, ja państwu nie przeszkadzałem. 

Przepraszam.
(Głos z sali: …Z urzędu.)
Przepraszam, czy przeszkadzałem państwu? 

Siedziałem tutaj 10 godzin i z uwagą słuchałem.
Sprawa następna to potworny atak, że myśmy 

Trybunał Konstytucyjny zniszczyli. Państwo Drodzy, 
kto zniszczył Trybunał Konstytucyjny? Rząd PO 
i PSL. (Poruszenie na sali) Już mówię dlaczego, 
Państwo Drodzy. Dlaczego uznaliście, że trzeba po-
wołać 8 sędziów wtenczas, jak kończyła się kadencja 
5 sędziom? Ino mieliście świadomość, że przegracie 
wybory, i chcieliście trybunałem wszystko po prostu 
blokować. A dzisiaj święci jesteście i mówicie: no tak, 
Państwo Drodzy, zniszczyliście trybunał.

Jakby demokracji nie było, toby nie było krzy-
ków za oknem. Nikt nie wyjeżdża do nich tak jak 
kiedyś. Państwo Drodzy, kiedy górnicy wyszli, to 
co się działo?

(Senator Grażyna Sztark: No co?)
Działka wodne wyjechały na górników za wasze-

go rządu. Tu nikt nie wyjeżdża działkami wodnymi.
(Senator Piotr Zientarski: Bo nikt nie pali opon.)
Przepraszam, Panie Senatorze Zientarski, ja na-

prawdę nikomu nie przeszkadzałem, nikomu nie 
docinałem. Niech pan pozwoli. Co, nerwy państwu 
puszczają?

(Głos z sali: Nie.)
(Senator Piotr Zientarski: Nic podobnego.)
Państwo Drodzy, puszczają wam chyba nerwy. 

Idzie potworny atak na pana ministra Ziobrę. A dla-
czego go atakujecie? Może dlatego, że likwiduje aferę 
Amber Gold, likwiduje afery węglowe, likwiduje afe-
ry paliwowe, likwiduje to wszystko, co było mówione 
w kawiarni u Sowy? Może dlatego jest niewygodny? 
(Oklaski) Bo jakby poszedł na jakieś układy, toby 
był naprawdę cacy i nic byście się nie odzywali. Tak 
słucham i myślę, że ten minister Warchoł to ma sta-
lowe nerwy, naprawdę. Przychodzi, kompetentnie 
mówi, odpowiada kompetentnie, przykładami, na 
zadawane pytania, i żadne argumenty nie trafiają. 
Mówi o Hiszpanii, że tam jest powoływany podobny 
sąd najwyższy, jak oni proponują. To co, Hiszpania 
jest w dżungli czy jest w Unii Europejskiej? Chyba 
jest w Unii Europejskiej.



658
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

(senator S. Kogut) sunku do tamtego systemu, do komunistów. Nie, ja 
już po prostu im wybaczyłem. Tylko jest chyba rze-
czą oczywistą, że kto w tamtym czasie był w partii 
komunistycznej… Ta partia, która wspierała rząd…

(Senator Piotr Zientarski: Piotrowicz był!)
…który był z sowieckiego nadania…
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie!)
Nie przerywałem panu.
…Który był z sowieckiego nadania… Czyli ci lu-

dzie nie służyli Polsce.
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Oni służyli obcemu mocarstwu.
(Senator Tomasz Grodzki: Jasiński.)
A więc tamci ludzie, wszyscy, którzy w tamtym 

czasie popierali tamten system, stracili zdolność ho-
norową.

(Senator Piotr Zientarski: Brawo! Brawo!) 
(Oklaski)

Ja im przebaczyłem. Oni powinni pójść w cień 
i zostać w cieniu. A tu dzisiaj pan Borowski wygła-
sza manifest polityczny! Im się marzy, że oni jeszcze 
powrócą, oni i ich kolejni potomkowie. Nie, niestety, 
już nie wrócicie.

Panie Marszałku Borusewicz, pani śp. Anna 
Walentynowicz zadała panu 10 pytań, na które pan do 
dziś nie odpowiedział – więc może tu tkwi tajemnica 
tego, dlaczego pan dziś komunistów broni.

(Senator Kazimierz Kleina: Boże, no nie…)
(Głosy z sali: Ooo…)
Powiem wam na koniec tak: Polska przetrwa! 

Jeszcze Polska nie zginęła! (Oklaski)
(Senator Bogdan Borusewicz: Co pan sugeruje, 

Panie Senatorze?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska. Drugi raz, więc 5 minut.
(Senator Waldemar Bonkowski: Słucham?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan coś sugeruje? 

Do mnie?)
(Senator Bogdan Borusewicz podchodzi do sena-

tora Waldemara Bonkowskiego)
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie… By pan na 

pytania odpowiedział.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak?)
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Na jakie pytania?)
(Senator Waldemar Bonkowski: Te, które pani 

Walentynowicz panu zadała.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jakie? Może pan 

powtórzy?)
(Senator Waldemar Bonkowski: Są w internecie, 

można je...)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, nie ma 

sensu…)

tych słów, bo śp. pan Tadeusz Mazowiecki nie żyje, 
ale ta gruba krecha zrobiła to, że przez tyle lat nie 
było dekomunizacji ani lustracji. Nikt nie żądał wie-
szania, wysyłania na Syberię, do Katynia, ale nie 
zajmowaliby kierowniczych stanowisk, nie byliby 
prezydentami i Polska byłaby naprawdę wolna już 
w latach osiemdziesiątych, w 1989 r. Ale była ciągle 
gruba krecha. To Magdalenka zrobiła swoje – i o tym 
też nie możemy zapominać. Nie możemy o tym za-
pominać, bo wielu ludzi, których tutaj pan minister 
wymieniał… Przecież on nie ciągnął samolotu na 
linie na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. 
Czy to nie był wstyd, nie była hańba, że ludzie, którzy 
piastują kierownicze stanowiska, ciągną samolot na 
linie, a teraz wychodzi z tego Amber Gold i to, jakie 
były tam mafijne powiązania?

Naprawdę, Państwo Drodzy, trochę bez nerwów, 
bez emocji. Będziemy wiedzieli, bo czas pokaże… 
Przecież ciągle się mówi: zwalnianie wszystkich sę-
dziów… Państwo Drodzy, a ile razy kodeks pracy był 
nowelizowany? A coście robili z umowami śmiecio-
wymi? Ludzie byli zatrudniani na umowy śmiecio-
we, a teraz przynajmniej muszą być zatrudnieni na 
umowę o pracę. Wszystko było źle, Państwo Drodzy, 
500+ było złe, bo nie ma pieniędzy, a teraz, jak 500+ 
jest wprowadzone na każde dziecko… Może Pan Bóg 
da, że będzie na każde dziecko.

(Senator Jarosław Duda: Jak da? Jak da?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak na każde?)
(Senator Jarosław Duda: Nie na każde jest, na 

drugie.)
Może będzie na każde dziecko. Zobaczycie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

20 sekund.)
Już, powiem… A VAT? Było: nie ma pieniędzy. 

A teraz się okazuje, że pieniędzy jest potąd…
(Głos z sali: Co? Ile?)
…że jest nadwyżka budżetowa po pierwszym pół-

roczu, choć miał być deficyt.
(Senator Kazimierz Kleina: Bo VAT nie jest zwró-

cony, nie jest zwrócony.)
Żeby nie przeciągać, Panie Marszałku, już dzię-

kuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonkowski. Drugi raz, więc 5 minut.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę się odnieść… Bo tu padły takie pytania 

i stwierdzenia, że ja jestem taki zacietrzewiony w sto-
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(wicemarszałek A. Bielan) Panowie, wyjdźcie z tego zakurzonego Senatu 
i spróbujcie z tymi młodymi ludźmi rozmawiać, bo 
inaczej to się naprawdę niedobrze skończy dla Polski. 
Prawdopodobnie zresztą w naturalny sposób oni za-
stąpią nas wszystkich, jak tu siedzimy.

Na zakończenie mojego wystąpienia chciała-
bym się zwrócić do tych ludzi, którzy są za oknami. 
Chciałabym im bardzo podziękować. Wczoraj i dzisiaj 
właściwie większość z nas spała 2 godziny, a to, że 
czuliśmy obecność tych ludzi z tyłu, że mieliśmy za 
sobą ten tłum, było dla nas czymś niesamowitym. 
(Oklaski)

Słuchajcie, ja wiem, jaki jest układ głosów tutaj 
w Senacie, i wiem, że dzisiaj przegramy. Wiem też, 
że nie…

(Senator Marek Borowski: Jeszcze nic nie wiado-
mo. Jeszcze nie…)

(Rozmowy na sali)
Słuchajcie, ja jestem realistką, ale patrzę jeszcze 

z nadzieją na tę stronę… Chciałabym powiedzieć, 
że ta moja nadzieja tak naprawdę już nie jest tutaj, 
w Senacie – ona jest tam, naprawdę. Ja się cieszę…

(Senator Józef Łyczak: A jaka jest…)
…że są wspaniali, młodzi Polacy, którzy chcą 

wolnej ojczyzny, demokratycznej, kraju, który bę-
dzie w Europie, który nie będzie ksenofobiczny… 
(Oklaski) …który, Szanowni Panowie, nie będzie 
miał twarzy pana senatora Bonkowskiego. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rybicki.
(Rozmowy na sali)

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie zamierzałem zabierać po raz kolejny głosu, ale 

wystąpienia senatora z Kaszub, jak i innych senato-
rów, zmusiły mnie do tego, żeby zabrać głos jeszcze 
raz. Ja znam Bogdana Borusewicza 40 lat, zrobili-
śmy w życiu wiele rzeczy razem w trudnych czasach. 
Mówię z całą odpowiedzialnością i z pełnym przeko-
naniem, że w najnowszej historii Polski, nawet jeżeli 
będzie zmiana programowa w podręcznikach historii, 
Bogdan Borusewicz zapisał się złotymi zgłoskami. 
Jego wkład w odzyskanie pełnej…

(Senatorowie Platformy Obywatelskiej wstają) 
(Oklaski)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, dziękuję. 
To niepotrzebne. Siadajcie.)

…wolności i suwerenności przez Polskę jest nie do 
przecenienia. On w podręcznikach i w historii Polski 
będzie na trwale utrwalony, a pan senator z Kaszub, 
cokolwiek by powiedział, na pewno nie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Gdzie?)
(Senator Grażyna Sztark: Macierewicz już na nie 

odpowiedział.)
(Senator Bogdan Klich: To zwykłe świństwo…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Co to, groźba ja-

kaś?)
(Senator Jerzy Wcisła: Mogę ci poczytać, co na-

pisał.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Nerwy puszczają, 

to wiemy już. Uderz w stół, a nożyce się odezwą.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku, może pan…
(Wicemarszałek Adam Bielan: 5 minut, Pani 

Senator. Proszę.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Mafiozi!)
(Senator Waldemar Bonkowski: Sługusy moskiew-

skie.)
(Głos z sali: No!)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo, Pani 

Senator.)
Panie Marszałku, jeżeli ktoś używa wobec sena-

torów słów typu „sługusy moskiewskie”…
(Senator Mieczysław Augustyn: To trzeba reago-

wać.)
…to naprawdę powinien pan reagować – i zwra-

cam na to uwagę.
Ale zostawmy na chwilę… A może już w ogóle 

zostawmy pana senatora Bonkowskiego.
Ja chciałabym się zwrócić do panów – bo zwy-

kle tu siedzą sami panowie – do panów z Prawa 
i Sprawiedliwości, i chciałabym panom powiedzieć, 
że tam słyszymy… Tam, za naszymi oknami, stoją 
młodzi Polacy. Oni chcą wolnej Polski, europejskiej, 
bezpiecznej.

(Głos z sali: Mają.)
O to im chodzi.
(Głos z sali: Tak jest.)
Ale państwo nie potraficie z tamtej strony na siebie 

spojrzeć. Nie zdajecie sobie państwo sprawy z tego, 
jak zakurzone demony bez przerwy tutaj wyciągacie. 
To naprawdę z zewnątrz widać. Ja tu jestem 2 lata 
i nie mogę wyjść ze zdumienia… Państwo żyjecie 
przeszłością, państwo nie potraficie się z tymi mło-
dymi komunikować. Nie mówilibyście o tych, którzy 
tam protestują, tak jak pan senator jeden czy drugi, 
gdybyście tam poszli i porozmawiali z nimi. To są 
fajni młodzi ludzie. Oni chcą po prostu żyć normalnie 
i bezpiecznie…

(Senator Jan Dobrzyński: My też.)
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(senator S. Rybicki) proszę państwa, otrzymał mandat w bezpośrednich, 
wolnych wyborach. Zarówno pan marszałek Bogdan 
Borusewicz, pan Marek Borowski, jak i pan senator 
Kogut – każdy z nas – ma prawo do wyrażania wła-
snych poglądów w autonomiczny sposób.

Ale myślę, proszę państwa, że to prawo nakłada 
na nas także pewien obowiązek – taki, abyśmy dys-
kutowali ze sobą, szanując pewne wartości, chociaż-
by tak, wydawałoby się, banalne w tym gronie, jak 
elementarne zasady kultury osobistej. Wydaje się, 
że ludzie, którzy uzyskali mandat i poparcie wielu 
dziesiątek tysięcy Polaków, nie powinni, debatując, 
zapominać o tych, którzy obdarzyli nas zaufaniem. 
Trudno mówić o wypełnianiu misji publicznej, skoro 
nie potrafimy zapanować nad własnymi emocjami, nie 
potrafimy w sposób cywilizowany wyrażać własnych 
poglądów, skoro nie potrafimy się różnić, wymieniać 
poglądami w sposób, który będzie budził zaufanie 
Polek i Polaków. Dlatego też, proszę państwa, bardzo 
proszę, abyśmy debatowali w sposób odpowiedzialny, 
abyśmy nie odnosili się do siebie ad personam, żeby-
śmy mówili o swojej wizji Polski, kreślili ją, różnili 
się, ale nie obrażali.

Mam nadzieję, proszę państwa, że te setki tysięcy 
Polaków, które wyszły na ulicę, także mają prawo 
wyrażać swoje własne poglądy. I nie powinniście 
państwo nikogo winić za to, że Polacy korzystają 
ze swoich praw, praw, które są zapisane w tej kon-
stytucji, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nikt 
z państwa – ani my, ani wy – nie ma prawa odbierać 
Polakom ich swobód. To jest ich przyrodzone prawo. 
Mogą w sposób pokojowy manifestować własne po-
glądy. Chcę podziękować setkom tysięcy Polaków, 
którzy w całej Polsce…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nasza ustawa…)
…w sposób pokojowy wyrażają swoją opinię…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: I wolę.)
(Senator Piotr Zientarski: I sprzeciw.)
Proszę?
(Senator Piotr Zientarski: Sprzeciw.)
(Rozmowy na sali)
Nie…
(Głos z sali: Chyba przywracamy, a nie zabieramy.)
Cieszę się niezwykle, że Polacy wyrażają swo-

ją opinię. Tą opinią jest sprzeciw wobec rozwiązań, 
które proponuje większość Prawa i Sprawiedliwości. 
(Oklaski) Chciałbym podziękować tym setkom tysię-
cy Polaków protestujących w całej Polsce.

(Głos z sali: 1,5 miliona.)
Chciałbym zaprosić Polaków do tego, abyśmy ju-

tro, pojutrze, a jeżeli będzie trzeba, także każdego 
innego dnia w sposób nieskrępowany wyrażali swoją 
opinię. Mam nadzieję, że jeżeli nie dzisiaj ani nie 
jutro, to być może później skala manifestacji i opinie 
wielu Polaków, a także mediów… Dziękuję mediom, 

(Senator Kazimierz Kleina: Tylko o Kaszubach…)
Odniosę się też…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie wiadomo, skąd 

on jest…)
…do wystąpienia, które kpiło czy też w sposób żar-

tobliwy odnosiło się do stroju senatora Rulewskiego 
dzisiaj. Ja myślę, że jest w tym symbolika, o któ-
rej warto jeszcze raz powiedzieć. Zmiana ustawy 
o Sądzie Najwyższym, jak i pozostałych ustaw, które 
zmieniają ustrój konstytucyjny w Polsce, czyli usta-
wy o KRS i ustawy o ustroju sądów powszechnych, 
doprowadza do sytuacji, w której to jedna partia 
polityczna, tak jak w PRL, będzie miała narzędzia, 
które może wykorzystać w sposób represyjny wobec 
społeczeństwa. Tak nie musi być, ale tak może być 
teraz i w przyszłości.

Na koniec przyłączam się do apelu… Powołujecie 
się państwo na wolę suwerena. Suweren nie dał wam 
mandatu do tego, żeby zmieniać konstytucję…

(Senator Jacek Włosowicz: Dał, dał.)
…nie dał wam…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie dał.)
…mandatu do zmiany ustroju Polski. Dał wam 

mandat do porządkowania, do reformowania wymia-
ru sprawiedliwości, sądownictwa, bo być może opi-
nia, słuszna opinia o długotrwałości postępowań, była 
dla wyborców ważna. To jest zrozumiałe, ale to nie 
jest podstawa do tego, żeby zmieniać ustrój państwa. 
Jeżeli macie inną opinię, to wyjdźcie tu do tych ludzi 
albo jutro w całej Polsce, w swoich miejscowościach 
pójdźcie pod sądy i zapytajcie tam ludzi. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Senator Jacek Włosowicz: Zapraszam do 
Świętokrzyskiego z tymi poglądami.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki. Po raz drugi, więc 5 minut.
(Senator Waldemar Sługocki: 10 minut.)
10 minut? Drugi raz… Aha, dobrze, pierwszy. To 

10 minut.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mówimy o wizji wymiaru sprawiedliwości 

w Polsce. To naturalne, że się różnimy. Z jednej 
strony – wizja państwa zdecentralizowanego, wol-
nego, podmiotowo traktującego Polaków, a z drugiej 
strony – wizja państwa podporządkowanego władzy 
centralnej, którą w danym momencie sprawuje dana 
partia polityczna. Każdy z nas ma prawo do własnych 
poglądów, każdy z nas ma prawo do ich wyrażania 
tutaj, w najwyższej Izbie, dlatego że każdy z nas, 
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(senator W. Sługocki) mnie do tego, żeby m.in. założyć ten drelich i tę ka-
niołę. Na tej kaniole – to nie jest czapka… 

(Głos z sali: Berecik.)
…ja w ogóle nie noszę czapek – są nazwiska…
(Senator Jan Dobrzyński: Na czapce?)
…którzy…
(Senator Jan Dobrzyński: Pański strój jest nie do 

obrony.)
Kuroń, Modzelewski…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…Kapeco, zwykły robotnik z Ursusa, który rzu-

cał butelką w transportery… I ta kanioła to jest taka 
czapka honorowa, której pan, Panie Senatorze, nigdy 
nie otrzyma. (Oklaski)

(Senator Jacek Włosowicz: Z wypożyczalni.)
Chciałbym wrócić do tej intuicji…
(Poseł Joanna Scheuring-Wielgus: Wstydziłby się 

pan.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój na 

galerii.)
Ta intuicja oczywiście prowadziła do innych 

wniosków, od tych, które chce się odnieść do pana 
ministra, ale przywiodła mnie do tego miejsca, do tej 
Izby, gdzie… Tu się zamyka ludzi. Zamyka się ludzi 
za przynależność narodowościową.

(Senator Jan Dobrzyński: Gdzie?)
Egzemplifikacja? Pan senator Bonkowski vel przy-

padek Solidarności.
(Senator Jan Dobrzyński: Zamknęli go, Panie 

Senatorze?)
Tu się zamyka usta co najmniej 1/3 składu Senatu. 

Pan marszałek, senator Karczewski.
Tu wreszcie 2 dni temu ludzie o wysokim cenzusie 

i głębokiej wiedzy nie tylko chcieli wykluczyć, lecz 
także piszą już akty oskarżenia o zdradę, agenturalną 
działalność. Pan, Panie Senatorze Czerwiński, i pan, 
Panie Senatorze, Panie Profesorze, piszecie już do no-
wego sądu oskarżenia, że byliśmy… że część z nas, nie 
wiem kto… Właśnie na tym polega numer, że każdy 
teraz będzie musiał się bać, zastanawiać, czy on należał 
do tych agenturalnych elit Solidarności. Już piszecie 
donosy do nowego sądu. To jest uchwała. Prawda? Pan, 
Panie Ministrze i Panie Prokuratorze, będzie musiał się 
jakoś odnieść do tej uchwały Senatu, w której napisano, 
że część elit Solidarności była poddawana wpływom…

(Głos z sali: Jaka uchwała?)
(Głos z sali: Uchwała o Olszewskim.)
Uchwała w dwudziestopięciolecie powstania rządu 

Jana Olszewskiego.
(Głos z sali: Obalenia…)
(Rozmowy na sali)
Obalenia, jeszcze gorzej…
(Senator Bogdan Borusewicz: Odwołania…)
I to jest to więzienie, które my tu tworzymy, to jest 

to wykluczanie z tego kraju, z tej wspólnoty. Gdybym 

że z taką determinacją i cierpliwością relacjonują na-
sze dzisiejsze obrady. Przepraszam także wszystkich 
Polaków, którzy czują się urażeni tym, co dzisiaj mu-
sieli widzieć.

Mam jednak nadzieję, że także z tej dzisiejszej 
debaty wszyscy wyciągniemy lekcję. Jest mi szalenie 
przykro, że osoby, dzięki którym dzisiaj możemy 
tutaj stać – także ja – wyrażać w sposób wolny, nie-
skrępowany opinie i sprzeczać się o kształt wolnej 
Polski, są dzisiaj obrażane. Myślę o panu marszał-
ku Borusewiczu i o panu Janku Rulewskim. To jest 
niedopuszczalne, proszę państwa. Mam nadzieję, że 
znajdzie się też u was czas na refleksję i że nastąpi 
taki dzień, kiedy obu panów przeprosicie.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że… Mimo 
wszystko, Panie Ministrze, liczę także na pana reflek-
sję. Mam nadzieję, że te atrybuty władzy, które z taką 
pieczołowitością chce pan skoncentrować w swoim 
ręku, wykorzysta pan pro publico bono, że tylko i wy-
łącznie to przesłanie będzie panu przyświecało, choć 
pańska droga polityczna niestety nie wskazuje na to, 
że tylko i wyłącznie do tych celów chciał pan władzę 
publiczną wykorzystywać. 

Mam nadzieję, Szanowni Państwo – myślę teraz 
o swoich koleżankach i kolegach z klubu Platformy 
Obywatelskiej – że będzie czas, żebyśmy mogli 
odwiedzić manifestujących i podzielić się z nimi 
naszymi refleksjami z dzisiejszych obrad Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej . Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski. Po raz pierwszy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w kwestii spro-

stowania.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: W trybie 

sprostowania.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Zostało wymienione moje nazwisko. Ja nie ocze-

kuję przeprosin od nikogo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: A gdzie mundurek?)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ludzie z Solidarności może nie byli najmądrzejsi, 

ale wielu z nich miało intuicję. I ta intuicja prowadzi 
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(senator J. Rulewski) powiedziach pańskich i pana kompanów, że pan broni 
przemysłu wiertarkowego, a nie tych ludzi. Tak więc 
gra pan na niskich instynktach, na nieświadomości. To 
nie jest nowe zjawisko. I z tego wywodzi pan mandat, 
tytuł do tego, żeby dokonywać rewolucji w prawie. 
Wbrew temu wszystkiemu nie miał pan odwagi, bo 
kłusownik nigdy nie ma odwagi, żeby wyjść do tych 
sędziów, porozmawiać z nimi, przekonać ich…

(Senator Jan Dobrzyński: Ale kłusownicy są naj-
odważniejsi, Panie Senatorze.)

Kłusownik na ogół działa nocą i w warunkach 
pożaru.

(Senator Stanisław Kogut: Dajże spokój.)
(Głos z sali: Uspokoić tego człowieka.)
Nie miał pan tej odwagi, żeby stworzyć wspólny 

projekt, lepszy. Przecież tu wszyscy mówią, w tej sali 
i poza tą salą, że trzeba coś zmienić. Pan nie odkrywa 
niczego, Panie Ministrze. Wszyscy wiemy, co zmie-
nić, za tydzień pana zapraszam, jak ja to już… Chcę 
to zmienić w tej fazie, w której pan i pańscy koledzy 
jesteście niestety najsłabsi.

(Głos z sali: Nawzajem.)
Bo sądy wydały wyroki, liczone w milionach, tyl-

ko ich nikt nie wykonuje w Polsce… przepraszam, to 
przesada, ale wiele z nich jest niewykonywanych. Nie 
odpowiada pan na zarzut, dlaczego 30% więźniów, lu-
dzi prawomocnie skazanych od lat, mimo zaproszeń, 
bo to tak się nazywa, nie udaje się do więzień. Nie 
odpowiada pan na pytanie, a na tym bardzo dobrze 
się znam, dlaczego 300 tysięcy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
15 sekund.)

…ojców na ogół nie płaci, mimo wyroków wy-
danych przez sądy, na swoje dzieci, łamiąc normy 
moralne i prawne, i dlaczego wielu z nich, dokładnie 
1 tysiąc 630, mimo wyroków nie odbywa tych kar. 
Pozostałe setki tysięcy nie wykonują jeszcze innych 
wyroków.

(Senator Czesław Ryszka: Za niedługo będą.)
Nie odpowiada pan na pytanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…dlaczego w sądach nie ma biegłych i nikt nie umie 

ich policzyć, dlaczego ich stawki są według jednych za 
wysokie, a innych – za niskie. Ale na pewno ich w są-
dach nie ma, co powoduje, że demokracja sądowa…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…o której pan mówi, nie działa nie z braku wiedzy 

czy z powodu korupcji…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
(Senator Czesław Ryszka: No, chyba pan powie 

o Sądzie Najwyższym.)
Tak, dziękuję, Panie Marszałku, ale liczę, że pan 

jeszcze mi 5 minut udzieli, o co proszę.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czas zaczął już 

biec. 40 sekund minęło. 4 minuty 20 sekund zostało.)

był odważny i konsekwentny, to powinienem codzien-
nie nosić ten drelich – do czasu, aż przestaniemy ludzi 
zamykać i wykluczać, także w Senacie. (Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: Tak, brawo! Codziennie 
niech pan przychodzi w tym mundurku, Panie 
Senatorze.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Panie Prezesie Sądu, nie wiem jak pan, ale ja nie 

sądzę, że miałby pan łatwe zadanie, żeby rozstrzy-
gnąć to, co się tutaj dzieje na tej sali, co robią elity.

Panie Ministrze, pan mnie i komplementował, 
i krytykował – powiem szczerze, że to mieściło się 
w ramach konwencji politycznej, a nawet takiej ludz-
kiej – ale ja tej komplementacji nie przyjmuję, ja ją 
odrzucam. Ja panu stawiam zarzut, Panie Ministrze, że 
pan kłusuje w prawie i jeszcze podpala, choć nie sam… 
Żeby podpalić Polskę, wzmóc nastroje, emocje… To 
robi pański kolega, znany z cynizmu politycznego i nie 
tylko, z przekraczania prędkości, ale nie samochodem 
– w głoszeniu poglądów. Pan zaś kłusuje w prawie, 
gdy tym ludziom dalekim od ośrodków władzy, od 
wiedzy, podrzuca gotowe rozwiązania zwane refor-
mą. Ci ludzie w dobrej wierze to przyjmują, tak jak 
dawniej miliony ludzi, również na wsiach – nie wiem, 
czy kaszubskich; pewnie i pomorskich – przyjmowali 
z dobrą wiarą, że: socjalizm – tak; wypaczenia – nie.

(Rozmowy na sali)
I tylko niektórzy to negowali. Nawet w związku 

„Solidarność” tylko kilku odmówiło podpisania się 
pod statutem. Nie wiem, co pan robił, Panie Senatorze, 
wówczas…

(Głos z sali: Chował się.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Ja wspierałem…)
Wracając do tematu, powiem, że to kłusowanie, 

igranie z ogniem powoduje, że dziś trzeba postawić 
sprawę jasno i zapytać, czy pan nie przesadził, Panie 
Ministrze. Niezależnie od tego, kto tam jest, pod jakim 
wpływem działa… To już jest fakt, to jest fakt tu, w ca-
łej Polsce, ale i świat jest zainteresowany efektem pana 
pracy i pańskich atrap, tych, co za pana pisali projekty, 
bo pan nie miał tej odwagi. I to jest przykre, że mini-
ster rządu nie ma odwagi napisać ustawy ustrojowej… 
(Oklaski) …w której by wskazał, zgodnie z najlep-
szą wiedzą i z niewątpliwym poparciem, bo uzyskał 
mandat, zwyciężył w wyborach, nie ma odwagi, żeby 
wystąpić i napisać… To kłusowanie nie polega tylko 
na tym akcie zabicia świadomości ludzi, ich dobrej 
wiary. Polega też na tym, że… To była nagonka. Pan 
prezes sądu nazywa to czarnym piarem, a ja uważam, 
że prawdziwsze jest określenie „nagonka”. To przez 
te 5, 7 przypadków, wśród których najpoważniejszy 
to chyba te części do wiertarki… Jestem inżynierem, 
trochę się na tym znam. Mam takie wrażenie po wy-
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(senator J. Rulewski) Senator Waldemar Bonkowski:

Z uwagi na to, że tu trzykrotnie, a właściwie 
dwukrotnie padło moje nazwisko, bo jednemu panu 
senatorowi moje nazwisko nie przeszło przez usta 
i powiedział „senator z Kaszub”, powiem wam tak. Ja 
jestem bardzo dumny, że ja jestem z Kaszub. Jestem 
Polakiem Kaszubą i jestem z tego dumny. Powiem 
wam tak. Tutaj pan senator powiedział, że tu jest kil-
kaset tysięcy ludzi i że mamy posłuchać, co oni mają 
do przekazania.

(Rozmowy na sali)
Powiem tak, w ramach mojego wyjaśnienia za-

cytuję wam, bo przed chwilą dostałem kilkanaście 
esemesów… Jeden właśnie dostałem – przeczytam 
wam go – z serca Kaszub. I przeczytam wam go w ra-
mach wyjaśnienia, co Polacy na Kaszubach i w Polsce 
myślą. Nie to…

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

czy to na pewno jest sprostowanie?)
Tak. I to dotyczy… Bo chodziło o moje wystą-

pienie, że było niegodne, że takie i siakie. To wam 
przeczytam, co dostałem w esemesie: Cyniczni 
politycy chcą za wszelką cenę podburzyć naród 
przeciw reformie wymiaru sprawiedliwości. Elita 
naszego narodu została wymordowana przez nie-
mieckich hitlerowców, bolszewików i komunistów 
narzuconych nam… i polskiego chowu… Część 
przedwojennej palestry sądowej po wojnie sprze-
dała się, reszta została zabita lub wyrzucona z pra-
cy. Dzisiejsi sędziowie to nierzadko dzieci i wnuki 
tamtych sędziów lub osób, dla których ci ludzie 
są i byli autorytetem, więc ich postępowanie tak-
że. Często te autorytety sędziowskie to cynicz-
ni mordercy naszych Żołnierzy Wyklętych. Nie 
można ich wyrzucić, tych zepsutych resortowych 
dzieci, jak ludzi, którzy pracowali dla bezpieki, 
ale poprzez państwo w interesie społeczeństwa 
można mieć nad nimi kontrolę. W przyszłości po-
jawi się więcej wspaniałych sędziów w naszym 
zmęczonym, zniszczonym przez komunę kraju. 
Korporacja sędziowska przestała bronić ludzi… 
przestanie bronić ludzi niegodnych. Ludzie, któ-
rzy stają w obronie dzisiejszego prawa, tak na-
prawdę bronią zastałego…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, to 
nie jest sprostowanie…)

To jest do mojego… Już kończę.
…Które się mało zmieniło od czasów komuny, 

narzuconego nam po wojnie sędziowskiego układu…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale to nie jest spro-

stowanie, Panie Senatorze.)
Ostatnie zdanie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

odbieram panu głos.)

Tak, Panie Marszałku, ja rozumiem, że pan w tym, 
Panie Marszałku, na ogół człowiek bardzo otwarty, 
się pogubił, bo pan dzisiaj broni tego, co jest…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bronię regulaminu.)
Nie, kierownicą tej ustawy…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bronię Regulaminu 

Senatu.)
…ma być sukces partii Polska Razem, tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bronię regulaminu, 

Panie Senatorze, zna pan doskonale regulamin.)
Tak, Polska Razem.
I ta faza wykonawcza…
(Senator Jan Dobrzyński: Co ty?)
…jest zmorą polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Pan się wziął za sądy, a zapomniał pan, że jest pan 
regulatorem, sterem, sterownikiem wymiaru sprawie-
dliwości. I proszę pana o to, żeby pan w ramach tego 
swojego mandatu zajął się tym zagadnieniem, a nie 
tylko bieganiem za sędzią, który ukradł podkładkę 
do wiertarki.

Szanowni Koledzy…
(Senator Czesław Ryszka: Sędziowie mieli sami 

sobie napisać ustawy.)
Szanowni Koledzy, macie uznanie milionów lu-

dzi, macie nadal poparcie. Ale zwracam uwagę, że 
wypominacie tu wielu, również mnie, biorę za to od-
powiedzialność, że przez 8 lat, aż 8 lat, bo przez 9 
wyborów przeszliśmy, co was nie satysfakcjonuje… 
Ale zwracam wam uwagę, że przynajmniej kilku 
z was 10 lat temu – rocznica jest – dostało mandat 
od społeczeństwa do rządzenia. Wyście go spaprali, 
wyście sami się podali do dymisji.

(Rozmowy na sali)
A dzisiaj jeszcze tego wyniku nie osiągnęliście.
(Senator Jan Dobrzyński: Jakiego?)
Jeszcze nawet 18 miesięcy nie rządzicie.
(Senator Jan Dobrzyński: Poważnie, Panie 

Senatorze? A tyle zrobiliśmy dobrego.)
(Senator Stanisław Kogut: Janek, daj spokój.)
I tyle dobrego, że przynajmniej, bo tego nikt nie 

kwestionuje… No niech będzie, że, powiedzmy, pół 
miliona… Chociaż nie wiadomo z jakich rodzin ci 
młodzi ludzie się wywodzą… Wśród tych pół milio-
na rzeczywiście dojrzałem i sam odczułem, ze 200 
spacerowiczów, w tym 2 pochodzenia ze służb spe-
cjalnych… Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonkowski w trybie sprostowania, 

tak? Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Może z miejsca, Panie Senatorze?
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(senator W. Bonkowski) orzeczenie zostało wydane w 2008 r. po to, żeby być 
może ochronić wielkiego biznesmena. Przecież pan 
minister dobrze wie, że tę linię orzeczniczą, w któ-
rej ta myśl była wyrażona, rozpoczęto w 1991 r. Ja 
pamiętam nawet dokładnie datę miesięczną – maj. 
A data dzienna to chyba 9 maja. I proszę państwa, 
rzecz jest niezwykle prosta od strony prawniczej. Sąd 
Najwyższy nie wyrażał nigdy myśli, że wolno kłamać, 
składając zeznania w charakterze świadka, tylko wy-
rażał myśli, że jeśli organa państwa, organa ścigania 
działają nie fair, działają instrumentalnie, to znaczy 
mają zgromadzony pełny materiał dowodowy, żeby 
przedstawić zarzut i przesłuchać w charakterze po-
dejrzanego, ale dla instrumentalnych celów wzywają 
w charakterze świadka – nie muszę powiedzieć po 
co – i wysłuchują go, to wtedy wolno skłamać, nawet 
jeśli się jest przesłuchiwanym w charakterze świadka.

Akcent ostatni, bo pewnie te 3 minuty się koń-
czą. Otóż jeszcze tylko jednej osobie chciałbym od-
powiedzieć, a to dlatego, że widzę, że problem jest 
natury ogólniejszej. W wypowiedzi pana senatora 
Czerwińskiego pojawiła się taka sugestia, którą ode-
brałem, a która jest dla mnie bardzo bolesna, żeby 
rozegrać tego prezesa Zabłockiego, dobrego prezesa 
Zabłockiego – dziękuję za tę ocenę – przeciwko tej 
niedobrej pani prezes Gersdorf. Otóż, Panie Senatorze, 
przepraszam, jestem zmęczony, nie uda się panu tego 
zrobić i mam nadzieję, że nie taki był pana cel. Ale na-
wiązuję do tego, żeby powiedzieć, że nie tylko panu, ale 
i nikomu innemu nie uda się rozegrać mnie przeciwko 
pani prezes Gersdorf czy innych prezesów przeciwko 
pani prezes Gersdorf. Mam nadzieję, że nie uda się też 
nikomu rozegrać sędziów Sądu Najwyższego przeciw-
ko pierwszemu prezesowi tego sądu. (Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: O czym pan mówi, 
Panie Prezesie?)

I podam przykład… Przepraszam.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę dokończyć 

myśl, bo już…)
Kończę myśl w ten sposób. Został postawiony pani 

prezes Gersdorf zarzut, że uczestniczyła w konferen-
cji poświęconej rozproszonej kontroli konstytucyjnej. 
Proszę państwa, ja też jestem zwolennikiem tego po-
glądu, dopuszczalności tzw. rozproszonej kontroli kon-
stytucyjnej – i to, proszę państwa, nie pod wpływem 
wydarzeń ostatnich miesięcy czy lat. Ja ten pogląd 
wyraziłem po raz pierwszy w 2006 r. – mogę podać 
dane publikacyjne – i nadal ten pogląd podtrzymuję. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję państwu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma pytań, Janek!)
Dziękuję bardzo.
Rzecznik praw obywatelskich. Bardzo proszę.

Olbrzymim kłamstwem jest nazywanie walki 
z układem postkomunistycznym w korporacji są-
downiczej…

(Senator Kazimierz Kleina: Przecież to kompletny 
bełkot.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, odbieram panu głos.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głos z sali: Objaśnij…)
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli senatorowie Zientarski, 
Klich, Borusewicz, Czarnobaj, Rybicki, Bobko, pani 
senator Zdrojewska, pan senator Kleina, Grubski, 
Augustyn, Komarnicki, pani senator Sztark, pan se-
nator Poślednik, Grodzki, Florek, Sługocki.

Zamykam dyskusję.
Do zabrania głosu zgłosili się jeszcze panowie, 

pan prezes i pan rzecznik. Umówiłem się z panem 
rzecznikiem, że będą mieli panowie po 3 minuty. 
Tak? Umowa dżentelmeńska.

Bardzo proszę. Bo znamy możliwości retoryczne 
i oratorskie pana prezesa, więc…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, ale ja chciałem zda-

nie do pana prezesa dotyczące działań sądu…)

Prezes Sądu Najwyższego  
Stanisław Zabłocki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozumiem, że 3 minuty dopiero w tej chwili za-

czynają biec.
Nie prosiłbym o ponowne zabranie głosu, gdyby 

nie wypowiedź pana ministra. Pan minister przema-
wiał 1,5 godziny, a ja mam 3 minuty, ale postaram się 
spełnić obietnicę daną panu marszałkowi. 

Otóż, Panie Ministrze, Prokuratorze Generalny, 
problem naprawdę nie jest w tym, do czego pan dąży, 
a przynajmniej ja nadal chcę wierzyć, że problem nie 
jest w tym, do czego pan dąży. Problem jest w tym, 
w jaki sposób pan do tego dąży. Miałby pan np. moje 
daleko idące poparcie, gdyby pan chciał wypalać te 
wszystkie patologie wymiaru sprawiedliwości, ale 
elektrycznym skalpelem, a nie tępym nożem. Problem 
zatem polega na tym, że pan jako polityk – tak to 
sobie tłumaczę – uważa, że cel uświęca środki, a ja 
jako prawnik uważam, że cel nie uświęca środków.

Podawał pan kilka przykładów orzeczeń. Nie mam 
czasu, żeby odnieść się do wszystkich. Mogę powie-
dzieć tylko szybciutko o jednym, o tym, który nawią-
zuje do rozstrzygnięcia z 2008 r., jak pan powiedział. 
W pana wypowiedzi zawarta była insynuacja, że to 
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tak się składa, że zanim jeszcze pan minister Warchoł 
został ministrem, pracował w biurze rzecznika i dłu-
go na ten temat rozmawialiśmy. Efektem tego było 
skierowanie przeze mnie wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego w kwietniu 2016 r. Ten wniosek 
czeka, leży. Gdyby trybunał go rozpoznał – być może 
pan prokurator generalny by to uzupełnił albo przy-
łączył się – to być może wrócilibyśmy do tych spraw, 
zaczęli te sprawy rozwiązywać i używanie tego ar-
gumentu do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym 
nie byłoby konieczne.

Wreszcie trzecia kwestia, już ostatnia. W wypo-
wiedzi pana ministra był rysowany taki obraz świata: 
bogaci – biedni, dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
dla bogatych, sytuacja biednych. Pan minister wie, 
że przedstawiłem kompleksowy raport dotyczący 
stosowania przemocy i tortur na posterunkach po-
licji. Jedna sugestia – dotyka to przede wszystkim 
osób wykluczonych, biednych, które nie są w stanie 
sobie poradzić i w pewnym sensie są narażone na 
tę przemoc ze strony policji. Poprosiłem: stwórzmy 
system, w którym adwokat będzie obecny z automatu 
na posterunkach Policji, będą dyżury i te osoby nie 
będą zbyt długo z policjantami w sytuacjach bezpo-
średnich. Niestety uzyskałem od pana ministra odpo-
wiedź, że pan minister nie przewiduje zmian w tym 
zakresie, nad czym ubolewam, ponieważ właśnie to 
byłaby zmiana, która pomogłaby osobom biednym.

Na sam koniec chciałbym powiedzieć – na takiej 
zasadzie, że powtarza się zawszę tę najważniejszą 
tezę – że uważam, że ustawa o Sądzie Najwyższym 
w tym kształcie doprowadzi do naruszenia standardu 
niezależności sądów i w konsekwencji do naruszenia 
prawa obywateli do sądu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Tak.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Zważywszy na porę, wybaczcie, że nie odniosę się 

być może do wszystkich kwestii, które zostały tutaj 
podniesione, ale w miarę możliwości postaram się 
przynajmniej do niektórych z nich odnieść.

Na wstępie, jako że to jest moje ostatnie wystąpie-
nie, chciałbym państwu podziękować za tę dyskusję 
i rozmowę, nawet jeżeli czasami emocje brały górę, 
a nawet tym z was, tym z państwa, już w większości 
w tej chwili nieobecnym, którzy swoje wyprowadza-
ne tutaj argumenty, czasami bardzo ostre, w mojej 

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Ministrze! Wysoka Izbo!

Pozwoliłem sobie poprosić o te 3 minuty, za któ-
re bardzo serdecznie dziękuję, żeby odnieść się do 
3 kwestii.

Pierwsza kwestia: proces legislacyjny – uwaga 
pana senatora Czerwińskiego. Ja podejrzewam, że na 
poziomie formalnym to, co się zdarzyło w parlamen-
cie w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym, 
prawdopodobnie wypełniało wszystkie reguły, ale 
proces legislacyjny ma to do siebie, że musi on speł-
niać, moim zdaniem, także kryteria materialne, czyli 
dotyczące tego, czy faktycznie ustawa została nale-
życie, dogłębnie przedyskutowana, czy wszystkie 
poprawki zostały rozważone, przedyskutowane itd. 
I na to potrzeba by było pewnie kilku tygodni, być 
może kilku miesięcy. Bardzo żałuję, że nie możemy 
skorzystać chociażby z opinii OBWE. OBWE za-
deklarowało przygotowanie opinii, ale w terminie 
kilku tygodni od przedstawienia projektu. W związku 
z tym z tej pomocy nie można skorzystać, ale to odda-
je w pewnym sensie charakter i powagę tych zmian.

W tym kontekście chciałbym także podkreślić, że 
bardzo niebezpieczne jest wybieranie na zasadzie… 
przywoływanie w debacie publicznej tych argumen-
tów z prawa porównawczego, z różnych opinii, które 
nam pasują, bo to na różne sposoby można robić, 
można różne efekty osiągnąć i moim zdaniem nie 
służy to pogłębieniu debaty.

A w przypadku chociażby ustawy o KRS opinia 
OBWE była jednoznaczna, że ustawa w tym kształ-
cie, czyli ustawa przenosząca powoływanie człon-
ków-sędziów KRS na parlament, jest niezgodna ze 
standardami.

(Senator Jan Dobrzyński: Jest taka opinia?)
Jest taka opinia. Jest dostępna opinia uzupełniona, 

pełna.
Druga kwestia. Chciałbym nawiązać też do wypo-

wiedzi pana senatora Żaryna. Zgadzam się z panem 
senatorem, że sprawy dotyczące rozliczeń z przeszło-
ścią nie zostały porządnie wyjaśnione. W zeszłym 
roku ukazała się wstrząsająca książka Cezarego 
Łazarewicza na temat śmierci Grzegorza Przemyka 
i tego, co się później z tą sprawą działo w sądach.

(Senator Jan Dobrzyński: Co pan z tą sprawą zro-
bił?)

Zaraz do tego dojdę.
Chciałbym podkreślić… Bo jednym z uzasad-

nień tej ustawy o Sądzie Najwyższym jest to, że 
Sąd Najwyższy w 2007 r. przyjął uchwałę, w której 
w pewnym sensie zakończył możliwość rozpozna-
wania spraw dotyczących zbrodni komunistycznych 
o karze poniżej 3 lat pobawienia wolności. Akurat 
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(minister Z. Ziobro) debaty parlamentarnej, choćby właśnie na gruncie 
komisji sejmowej, w Sejmie. Bo kiedy w Sejmie wy-
stępowałem, tak jak tu dzisiaj przed państwem, też 
były tam czasami wypowiedzi bardzo mocne, bywało 
nawet, że bardzo emocjonalne, ale zakładałem, że 
będę miał możliwość, jako minister sprawiedliwości, 
wystąpić przed komisją i przedstawić racje mery-
toryczne, nawet świadom tego, że przedstawiciele 
opozycji korzystają ze swojego prawa, można po-
wiedzieć, zbójeckiego, opozycyjnego prawa – każdy, 
kto jest w opozycji, ma takie prawo. Podejmowali 
obstrukcyjne inicjatywy, składali poprawki w licz-
bie tysiąca, które nie miały – można je przeczytać, 
pokazać, przecież one są – wartości merytorycznej, 
nie zmierzały do tego, aby poprawić jakość projek-
tu, ustawy, ale zmierzały do jednego, mianowicie do 
tego, by rozwlec postępowanie w czasie i utrudnić 
przeprowadzenie prac nad tą ustawą. I właśnie takie 
zachowanie czy spodziewanie się takiego zachowa-
nia na dalszym etapie doprowadziło do pewnej reak-
cji, jaką było przyspieszenie biegu prac nad ustawą. 
Bo nie chodzi przecież o to, aby bawić się w kotka 
i myszkę, tylko jednak chodzi o to, żeby procedować 
i w konsekwencji przyjmować akty prawne, być sku-
tecznym w zakresie rządzenia. Ale mam nadzieję, że 
ta debata, która toczy się na forum Senatu i niewątpli-
wie będzie jeszcze miała swój dalszy bieg, będzie się 
jednak mieścić w ramach parlamentarnej, demokra-
tycznej kultury, która jest w Polsce bardzo potrzebna.

Chciałbym jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, 
że to, co proponujemy – mówię to z pewnym przeko-
naniem – nie zmierza do tego, aby upartyjnić sądow-
nictwo. Zmierza do tego, aby wprowadzić, poprzez 
wybór między mechanizmem czysto korporacyjnym 
a demokratycznym, pewne elementy demokratyczne 
do procesu funkcjonowania środowiska sędziowskie-
go.

Być może ta dyskusja łatwiej by przebiegała wte-
dy, kiedy ze strony środowiska sędziowskiego – to 
jest oczywiście mój subiektywny punkt widzenia – 
byłaby gotowość do rzeczowej, krytycznej, również 
autokrytycznej dyskusji na temat tego, co się dzie-
je w polskim sądownictwie. Bo ten krytycyzm to 
nie jest tylko i wyłącznie, jak wykazałem chyba we 
wcześniejszym wystąpieniu, wynik diagnozy, która 
towarzyszy rządowi w związku z tym przedłożeniem 
i uzasadnia proponowane przez nas zmiany. To jest 
diagnoza, która była podzielana przez bardzo wielu 
Polaków, nawet tych, którzy dzisiaj tak gorąco wy-
stępują przeciwko naszym propozycjom, wtedy, gdy 
nie było wysokiej temperatury politycznej i trzeźwe 
spojrzenie na polskie sądownictwo i jego problemy 
zwyciężało. Ten głos przecież był jakże krytyczny. 
Odwołując się zresztą do słów jednego z panów se-
natorów – proszę wybaczyć, że nie pamiętam w tej 
chwili nazwiska – mogę powiedzieć, że przecież te 

ocenie nietrafne, podnosili z racji istoty demokracji, 
czyli sporu politycznego, który jest i, mam nadzieję, 
zawsze będzie żywy w polskim parlamencie. Nawet 
wtedy, kiedy towarzyszyć będą mu emocje również 
poza parlamentem. Bo po to właśnie walczyliśmy 
o demokrację, aby wolność była nie tylko na salach 
parlamentu, nie tylko w Senacie, lecz także wszędzie 
tam, gdzie wolni Polacy będą chcieli deklarować swo-
je własne poglądy i bronić swoich przekonań, również 
wtedy, kiedy nie będziemy się z nimi zgadzać. Dopóki 
nie ma użycia przemocy, dopóki nie ma agresji, dopó-
ki nie ma polemiki, temperatury sporu, która przekra-
cza pewne granice kultury, dopóty dobrze się dzieje 
w polskim państwie. Ale też – bo były tu podnoszone 
kwestie związane z procedurą pracy nad tą ustawą 
czy szerzej: nad ustawami związanymi z wymiarem 
sprawiedliwości – chciałbym państwu powiedzieć, 
że może rzeczywiście ta procedura nie zawsze jest 
doskonała, ale ona też jest uwarunkowana pewnymi 
okolicznościami zewnętrznymi, w których projekt 
powstaje, i one nie zawsze są zależne wyłącznie od 
większości, która projekt przedkłada i proponuje. 
Bo właśnie ta temperatura i te emocje – które, choć 
czasami bardzo duże, jednak mieściły się w kano-
nach kultury parlamentarnej, przynajmniej w trakcie 
tych obserwowanych fragmentów pracy Senatu – nie 
zawsze jednak mieściły się właśnie w tych ramach 
w polskim Sejmie. A nawet mieliśmy okazję obserwo-
wać takie zdarzenie, zachowanie w jednej z komisji 
sejmowych, które było pewnym wyłomem, można 
powiedzieć, od nawet tradycyjnie mocnych i gorą-
cych sporów, toczących się w ramach polskiej demo-
kracji parlamentarnej. Chodzi mi o znany pewnie 
wszystkim państwu materiał filmowy związany ze 
zdarzeniami, do których doszło w trakcie posiedze-
nia komisji sejmowej, kiedy to nastąpiły wydarzenia 
w jakimś sensie bez precedensu…

(Głos z sali: Do Senatu…)
(Głos z sali: Głosowania.)
…na granicy użycia przemocy, a nawet w jakimś 

zakresie doszło do użycia przemocy. Te zachowania 
zasmuciły pewnie bardzo wielu Polaków, zwłaszcza 
tych, którzy preferują debatę, nawet ostrą debatę par-
lamentarną, ale debatę mieszczącą się w pewnych 
ramach związanych z używaniem argumentów, nawet 
jeśli są pokropione niemałymi politycznymi emocja-
mi. Tam ta granica została przekroczona. I dlatego też 
być może doszło do… nie być może, ale na pewno 
doszło do pewnych strat związanych z możliwością 
debaty merytorycznej w Sejmie i w konsekwencji do 
przyspieszenia jeszcze bardziej prac nad tą ustawą. 
Krawiec kraje, jak materiału staje, jest takie powie-
dzenie, które odwołuje się do doświadczenia. Szkoda, 
ubolewam nad tym, że nie udało się doprowadzić do 
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(minister Z. Ziobro) wiam zmiany, ale ja przedstawiam zmiany, to, jak to 
zmienić. I tą zmianą jest właśnie Izba Dyscyplinarna 
Sądu Najwyższego.

Nie uważam też, wbrew tej narracji, która tu jest 
powtarzana, a niektórzy z państwa dalej ją powta-
rzacie – mówił o tym pan senator, pan marszałek 
Borusewicz – że minister sprawiedliwości będzie miał 
jakąś szczególną władzę nad sądami i sędziami Sądu 
Najwyższego…

(Głos z sali: I dobrze.)
…teraz, po zmianach. Otóż zapewniam państwa, 

że to jest raczej chyba mit, który jest powielany 
w środkach masowego przekazu, bo poza okresem 
przejściowym, gdy pewne uprawnienia rzeczywiście 
minister sprawiedliwości posiada, bo ktoś musiał je 
posiadać w okresie reorganizacji sądu… Ale są to 
uprawnienia, które nie są związane, wbrew temu, co 
tu sugerowali niektórzy panowie, państwo, iż to mi-
nister sprawiedliwości będzie sobie wybierał i wpro-
wadzał sędziów do Sądu Najwyższego… Jedynie 
będzie mógł spośród tych sędziów, którzy cieszyli 
się w oczach Krajowej Rady Sądownictwa oraz pre-
zydentów Kwaśniewskiego, Komorowskiego, św. pa-
mięci Kaczyńskiego, Wałęsy tak wysokim uznaniem 
i szacunkiem, że zdecydowali się ich wprowadzić 
do Sądu Najwyższego, wskazać tych, co do których 
składa wniosek o pozostawienie ich tamże. Czyli 
skoro to byli ludzie o najwyższych kwalifikacjach 
osobistych, moralnych, o gwarancji nieskazitelności, 
no to znaczy, że moje wskazanie w żadnym stopniu 
przecież nie uchybi tym gwarancjom niezawisłości. 
Tym samym jeśli pozostaną sędziami, w żaden sposób 
nie będzie można ich stawiać pod pręgierzem podej-
rzeń, że będą sędziami na telefon. To jest niezwykle 
obraźliwe wobec tychże sędziów, których wybierali 
przecież prezydenci wywodzący się z różnych opcji. 
W tym sensie zarzutu w stosunku do mnie nie przyj-
muję, odrzucam go, stając również w obronie tych 
sędziów, którzy zdecydują się pozostać w tym sądzie.

Tym bardziej że ten mechanizm, który jest wpro-
wadzany, jest dokładnie odwróceniem mechanizmu, 
jaki dzisiaj funkcjonuje w zakresie powoływania sę-
dziów przez prezydenta Rzeczypospolitej. Bo moją 
rolą będzie jedynie wskazanie, ale decyzja będzie 
ostatecznie należała, po opinii, właśnie do prezydenta 
Rzeczypospolitej, a nie do ministra sprawiedliwości.

A jeśli przejdziemy ten okres przejściowy… Do 
czego sprowadza się ta gigantyczna władza, można 
powiedzieć, wszechwładza ministra sprawiedliwości, 
malowana tu przez was, przez państwa? Tak sobie 
myślę: może to byłoby dobrze, gdyby minister spra-
wiedliwości miał aż tak wielką władzę. Ale to tak 
żartem mówię, bo ja bym… I mówię to państwu, 
że to nie byłoby dobrze, gdybym miał tak wielką 
władzę, jaką państwo tutaj malujecie. I nie do tego 
zmierzamy. My proponujemy, żeby minister sprawie-

cytowane przeze mnie wypowiedzi były również 
nasycone pewnymi emocjami, a wypowiadali je lu-
dzie, którzy są autorytetami dla środowiska opozycji 
w Senacie, dla Platformy Obywatelskiej, czyli preze-
si Trybunału Konstytucyjnego pan Rzepliński i pan 
Stępień. Trudno im zarzucić, że oni darzą niechęcią 
sądownictwo jako takie, bo sami są przecież sędzia-
mi, teraz w stanie spoczynku, ale tego krytycyzmu 
w ocenie tego, co się dzieje w sądownictwie, w ich 
wypowiedziach nie brakowało.

My robimy coś więcej. My nie tylko definiujemy 
sytuację, ale proponujemy też rozwiązanie. I szkoda, 
że tych rozwiązań, jeszcze raz to podkreślę, pozy-
tywnych nie było wtedy, kiedy rządziła Platforma 
Obywatelska. 

Odnosząc się bezpośrednio do słów pana senatora 
Rulewskiego, mogę powiedzieć, że niezależnie od 
tego, czy pan je przyjmuje, czy nie, ja swoich słów 
nie wycofuję, bo ja się trzymam prawdy i prawda jest 
dla mnie ważna, a nie to, czy ktoś ją przyjmuje, czy 
też nie. Mam szacunek dla tego, co pan kiedyś robił, 
nawet jako dziecko słyszałem o pana doświadcze-
niach, słuchając kiedyś „Wolnej Europy”, tak samo jak 
słyszałem o wielu działaniach moich kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości, których znam i których szanuję, 
w okresie walki z komunizmem; to jest szacunek 
właśnie dla tamtych zdarzeń. Nie zmienia to jednak 
faktu, Panie Senatorze, jak się rozliczamy, a tu musi-
my już postępować profesjonalnie jako politycy, pan 
i ja, niezależnie od przeszłości musimy być twardzi 
w krytyce naszych działań albo zaniechań… Bo jeżeli 
pan, Panie Senatorze, deklaruje gotowość zmiany 
sądownictwa, jeżeli się spotkamy za tydzień, i że pan 
poprze propozycje, tylko pod warunkiem że je prze-
dyskutujemy, no to ja – wybaczy pan teraz słowa kry-
tyki – powiem do pana jako do senatora, że przecież 
pan miał na to bardzo, bardzo wiele czasu. Bo wtedy, 
kiedy udzielił pan dla jednego z mediów wywiadu, 
w którym pan – to było 10 lipca 2013 r., sprawdziłem 
– w kontekście wyroku, jaki zapadł w związku z pa-
nią Sawicką na pytanie dziennikarzy: „To był wasz 
sędzia?”, odpowiedział: „Tak mi się wydaje. No bo 
wie pan, żeby z oszustki matrymonialnej i oszustki 
materialnej zrobić bohaterkę? Ten sędzia niewątpliwie 
nam sprzyja”… No jeżeli pan, Panie Senatorze, taką 
diagnozę stawiał w 2013 r., wtedy, kiedy Platforma, 
czyli ugrupowanie, które pan reprezentował, miała 
pełną władzę, by zmieniać wymiar sprawiedliwości, 
to wtedy nie tygodniem, nie dwoma, nie miesiącem, 
ale dysponował pan znacznie dłuższym czasem, by 
wyciągnąć wnioski z tej diagnozy. Bo to była diagno-
za jakże kompromitująca dla sądownictwa, która nie 
różni pana i mnie w niczym. Tylko ja pozwolę sobie 
wskazać pewną różnicę: może niedoskonale przedsta-
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(minister Z. Ziobro) i sprawności gromadzenia materiału dowodowego 
nie powielać 2 ról, tylko aby była to jedna rola. Cóż 
w tym jest złego, że prokurator, który jest powołany 
do oskarżania również takiego sędziego, jeśli dopuści 
się on przestępstwa kryminalnego, będzie jednocze-
śnie uczestniczył w postępowaniu dyscyplinarnym, 
znając najlepiej materiał dowodowy w tej sprawie? 
No, tutaj chodzi po prostu o pewną spójność systemo-
wą, zwłaszcza że ten prokurator będzie oskarżał też 
i prokuratora, który będzie stawał przed takim sądem. 
Cóż jest tutaj nieprawidłowego? To jest właśnie rola 
prokuratora. A rolą niezawisłego sądu będzie ocenić, 
czy te zarzuty są zasadne, czy też nie są zasadne. 
I podkreślam: to nie jest żadne nowe uprawnienie 
ministra sprawiedliwości, zwłaszcza wtedy, kiedy jest 
jednocześnie prokuratorem generalnym. Bo właśnie 
w roli prokuratora generalnego takie uprawnienia po-
siada, i to dalej idące, jeżeli chodzi o przestępstwo, niż 
w zakresie sankcji, jakie są związane z postępowa-
niem dyscyplinarnym. I dobrze, że prokurator będzie 
mógł wkroczyć w to postępowanie, bo zebrany mate-
riał dowodowy w sprawach – bo chodzi głównie o ta-
kie sprawy, które jednocześnie mogą wyczerpywać 
cechy przestępstwa kryminalnego – będzie rzutować 
na sprawność tego postępowania dyscyplinarnego. 
A przecież zarzuty często są stawiane wobec postę-
powań dyscyplinarnych, one się przewlekają w czasie 
i są później przedawniane, prawda? Jest wiele takich 
przykładów. I w związku z tym jedno z drugim się 
uzupełnia w tym zakresie. Mało tego, muszę pań-
stwu powiedzieć, co nie było tutaj… co być może 
nie brzmiało odpowiednio mocno, że wprowadzamy 
w tych rozwiązaniach zaczerpnięte wprost z krajów 
Europy Zachodniej uproszczenia procedury w zakre-
sie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. My to 
przenosimy z krajów, które poszły w swoich regula-
cjach nawet jeszcze dalej, stosując np. w zakresie po-
stępowań dyscyplinarnych procedurę administracyj-
ną, w której nie ma tych gwarancji, jakie są zawarte 
w przypadku postępowania karnego. My częściowo 
te gwarancje żeśmy w tym zakresie ograniczyli, ale 
pozostawiliśmy z nich wiele, a więc nie poszliśmy tak 
daleko, jak to ma np. miejsce w Niemczech, gdzie jest 
postępowanie administracyjne i z tym związane są 
i stosowane są zupełnie inne rygory w przypadku po-
stępowania administracyjnego. Też wprowadziliśmy 
rozwiązanie – i myślę, że to jest też dobra zmiana – że 
w przypadku sędziego podejrzanego o przestępstwo 
kryminalne, które jest wyszczególnione, jeśli chodzi 
o jego zakres, w ustawie, sąd dyscyplinarny będzie 
musiał w ciągu 24 godzin wydać decyzję co do uchy-
lenia bądź nieuchylenia immunitetu. Po to, aby nie 
było gorszących sytuacji, że sędzia w odróżnieniu 
od zwykłego obywatela, który dopuści się ciężkiego 
przestępstwa kryminalnego, może zwlekać i unikać 
odpowiedzialności przez wiele miesięcy, a w tym 

dliwości… Proszę wybaczyć z uwagi na zmęczenie, 
może coś pominąłem. Jakie minister sprawiedliwości 
będzie miał kompetencje po tym okresie przejścio-
wym? Po pierwsze, składać wniosek o regulamin do 
prezydenta. No, czysto techniczna kompetencja. Po 
drugie, obwieszczać stanowiska sędziowskie. Czysto 
techniczna kompetencja. Po trzecie – i to jest jedyna, 
można powiedzieć, kompetencja – wyrażać zgodę na 
dodatkową pracę ponad tą, którą wprowadza ustawa. 
No, ale nie jest to przypadek, tylko wynika to wła-
śnie z przekonania, że często niestety sędziowie Sądu 
Najwyższego, którzy są powołani przede wszystkim 
do sądzenia i zajmowania się rozstrzyganiem naj-
ważniejszych spraw – to media formułują taki pogląd 
i chyba nie jest on zupełnie wzięty z sufitu – zamiast 
koncentrować się na orzekaniu w sądzie, za co prze-
cież uzyskują niemałe wynagrodzenie, nie chcę go 
tutaj wypominać, często zajmują się pracą na różnych 
uczelniach czy dodatkową pracą, która jest związana 
z niemałymi dodatkowymi źródłami przychodu. Ale 
na tym cierpi właśnie sprawność orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, a my chcemy ją zwiększyć. Chcemy 
lepiej zorganizować sądownictwo i korporacyjne 
relacje. Z takich założeń wynikało to uprawnienie. 
Chodzi o to, że te zgody są zbyt daleko idące i cierpi 
na tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, a przede 
wszystkim cierpią na tym obywatele. Bo gdyby praca 
była lepiej zorganizowana w tym zakresie… Gdyby 
niektórzy – nie powiem, że wszyscy, bo niektórzy 
sędziowie… Ja też z szacunkiem odnoszę się przecież 
do wielu sędziów Sądu Najwyższego. Ale być może 
gdyby niektórzy sędziowie więcej czasu poświęcali na 
sporządzanie uzasadnień, co do których przychodzi 
im orzekać, i na zapoznanie się ze sprawami, które 
przychodzi im rozstrzygać, to zapewne ta praca to-
czyłaby się jeszcze szybciej.

No i ostatnia kompetencja, która mi przysługuje, 
to jest opinia co do wieku emerytalnego. Opinia – no, 
jaka to władza?

(Senator Jan Rulewski: Rzecznik.)
A, okej, zaraz do tego dojdziemy.
Tak więc to jest zakres moich realnych uprawnień, 

jako ministra sprawiedliwości, w stosunku do sądu.
A jeżeli chodzi o kwestię rzecznika… Drodzy 

Państwo, w tej chwili też jako prokurator generalny 
w sytuacji, kiedy sędzia dopuści się przestępstwa, 
a sąd zechce – z czym bywa niemały problem – uchy-
lić immunitet… No, przecież prokurator generalny 
również i dziś jest prokuratorem i może pełnić – i peł-
ni – funkcje oskarżycielskie. W tym zakresie sytuacja 
się nic nie zmienia. Chodzi jedynie o to, aby również 
w sytuacjach, kiedy np. delikt dyscyplinarny jedno-
cześnie jest przestępstwem, nie tworzyć dualizmu, 
tylko w ramach pewnego pragmatyzmu postępowania 
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(minister Z. Ziobro) cza. Ja rozumiem politykę, rozumiem próbę zbudo-
wania emocji. Ale to nie odpowiada rzeczywistości.

Co do spraw, które tutaj się pojawiały, m.in. była 
kwestia SKOK… Muszę państwu powiedzieć, że 
prokuratura pod moim kierownictwem ma bardzo 
duże sukcesy w zakresie ścigania przestępczości 
związanej ze SKOK, zwłaszcza ze SKOK Wołomin. 
Doprowadziliśmy w tej sprawie do postawienia kil-
kudziesięciu zarzutów różnym sprawcom. Szereg 
osób jest tymczasowo aresztowanych. Ostatnio były 
wnioski o tymczasowe aresztowanie notariuszy, co 
mi relacjonowano, ale nie wiem, jak sąd zdecydował, 
bo nie jestem w stanie wszystkiego śledzić. Również 
zabezpieczamy majątki tam, gdzie tylko to się da, 
i śledzimy, tropimy majątki, żeby je odzyskać właśnie 
z myślą o pokrzywdzonych. Więc robimy to, co nie 
było wcześniej wykonywane przez państwo, bo mówi 
się i usiłuje się to przedstawić tak, że afera SKOK to 
jest afera Prawa i Sprawiedliwości. Wybaczcie pań-
stwo, ale ja nie mogę podzielić tego poglądu. Zresztą 
zleciłem śledztwo, którego zadaniem jest wyjaśnienie, 
kto odpowiada za bierność organów państwa przez 
ostatnie lata, co najmniej od roku 2009, wobec jaw-
nego procederu przestępczego na gigantyczną skalę, 
który był prowadzony, poprzez zaniechanie działań 
organów ścigania, organów skarbowych, prokuratury 
wobec właśnie tego procederu przestępczego i spraw-
ców tak ogromnych przestępstw. Mam nadzieję, że 
to śledztwo przyniesie odpowiedź i doprowadzi do 
postawienia zarzutów osobom odpowiedzialnym za 
te przestępstwa. Mam podstawy sądzić, że będą to 
jednak ludzie, którzy w tym czasie byli odpowie-
dzialni za działania organów ścigania, a ci ludzie nie 
podlegali rządowi Prawa i Sprawiedliwość, bo wtedy 
nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tylko był inny 
rząd, innej koalicji.

(Senator Jan Dobrzyński: PO-PSL.)
I jeśli…
(Senator Jan Dobrzyński: PO-PSL.)
Tak jest.
I, jeśli państwo pozwolą, zakończę taką może 

troszkę żartobliwą nutką – ale też i takie miłe akcen-
ty się tutaj pojawiały w czasie tej trudnej, napiętej 
czasami międzyludzkiej relacji. Niektórzy państwo 
nawiązywali do historycznych wydarzeń, które mają 
kojarzyć się z tym, o czym przyjdzie wam rozstrzygać 
i decydować – mam nadzieję, że będzie to z korzyścią 
dla Polski. Interpretacje i wyciągane wnioski były 
tutaj różne. Ja pozwolę sobie w takim razie na koniec 
przywołać jeszcze jedną datę, która, mam nadzieję, 
będzie inspirująca dla państwa. Mianowicie 22 lipca 
1807 r., Drezno. Cesarz Napoleon Bonaparte nadaje 
konstytucję Księstwu Warszawskiemu. To jest nie-
zwykle symboliczne, że konstytucja ta – pozwolę 
sobie zacytować – „wraz z równocześnie wprowadzo-
nym Kodeksem Cywilnym Napoleona obaliła dawną 

czasie może dojść do mataczenia i różnych niepra-
widłowości. Przecież to też jest chyba dobra zmiana.

Tak więc, reasumując, wszystkie te uprawnie-
nia, które posiadam, a które tutaj wyliczyłem, nie 
wskazują bynajmniej, a wręcz całkowicie prze-
czą tezom głoszonym wszem i wobec, że minister 
sprawiedliwości będzie jakimś superministrem, 
który ma szczególne uprawnienia w stosunku do 
Sądu Najwyższego. Przeciwnie, jeśli porównamy 
to systemowo z wieloma krajami europejskimi – 
nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, o których 
tu wspomniałem – to okaże się, że rola ministra 
sprawiedliwości jest nieporównywalnie mniejsza, 
niż ma to miejsce w krajach z europejskim syste-
mem demokratycznym. Istotą i sednem, sercem tej 
zmiany – jeszcze raz to podkreślam – jest odejście 
od mechanizmów korporacyjnych na rzecz me-
chanizmów demokratycznych. I z korzyścią – je-
stem o tym przekonany – dzieje się to dla systemu 
i w obronie standardów europejskich, bo to jest 
właśnie dużo bardziej standard europejski niż to, 
co jest w naszym wydaniu – skrajnie korporacyjny, 
patologiczny mechanizm, który prowadzi do wielu 
nieprawidłowości. (Oklaski)

Tutaj padło wiele pytań. Ja nie wszystkie wymie-
nię, szanując już państwa czas i zmęczenie, które jest 
naturalne… Dodam… Pan senator Rulewski mówił, 
iż Sąd Najwyższy… prezes Sądu Najwyższego, który 
będzie powołany przez prezydenta spośród 5 kandy-
datów – i w tym sensie jest demokratyzacja, że nie 
spośród 2 kandydatów, jak to ma miejsce teraz; i my-
ślę, że to jest lepsze rozwiązanie – powoła na nowo 
członków Państwowej Komisji Wyborczej. Otóż to 
nieprawda. Pan senator myli się. Otóż stosowna usta-
wa – Kodeks wyborczy mówi wyraźnie, że kadencje 
członków Państwowej Komisji Wyborczej są 9-letnie. 
Nie można ich odwołać. I to jest zresztą najlepszy 
dowód na to, że nam nie chodzi o żadne wybory. 
Bo moglibyśmy oczywiście w ramach tej ustawy 
i pod jej pretekstem również wprowadzić zmianę 
w odniesieniu do Państwowej Komisji Wyborczej 
i spowodować wymianę sędziów, którzy tam zna-
leźli się z nadania pana Bronisława Komorowskiego. 
Ich kadencja rozpoczęła się w 2016 r., a więc potrwa 
bardzo długo. Otóż nie zrobiliśmy tego. Oni mają 
gwarancję, że przez 9 lat to właśnie oni, sędzio-
wie Sądu Najwyższego, powołani przez prezydenta 
Komorowskiego będą stać na straży przeprowadzenia 
wyborów, my nie będziemy…

(Senator Jan Rulewski: W stanie spoczynku.)
Również jeśli się znajdą w stanie spoczynku. I to 

jest właśnie ta gwarancja, i to jest dowód na to, że nie 
chodzi nam o wybory i że to nie ma nic wspólnego 
z wyborami, tylko to jest, no… taka retoryka wybor-



670
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Komunikaty. Głosowania 

(minister Z. Ziobro) debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 567 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Roberta Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: 

senator Maciej Grubski, senator Kazimierz Kleina, se-
nator Piotr Zientarski, senator Sławomir Rybicki, sena-
tor Bogdan Klich, pan marszałek Bogdan Borusewicz, 
senator Leszek Czarnobaj, senator Aleksander Bobko, 
senator Barbara Zdrojewska, senator Grażyna Sztark, 
senator Marian Poślednik, senator Tomasz Grodzki, 
senator Mieczysław Augustyn, senator Piotr Florek, 
senator Waldemar Sługocki, senator Jerzy Wcisła.

Ponadto sprawozdawcami mniejszości Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji byli pan 
senator Aleksander Pociej oraz pan senator Jan 
Rulewski.

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Z miejsca.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Senator Jan Dobrzyński: Z mundurem.)
Senatorowie członkowie Platformy Obywatelskiej 

postanowili podtrzymać nasz wniosek o odrzucenie 
ustawy w całości. Ten wniosek ma za sobą głębokie 
uzasadnienie wynikające z zebranych opinii i wła-
snych przemyśleń. Jednoznacznie wskazuje ono, że 
ta ustawa pozostaje w głębokim konflikcie z konsty-
tucją i innymi prawami. Główne nasze zastrzeżenie 
dotyczy faktu, że w wyniku ewentualnego przyjęcia 
ustawy całe polskie sądownictwo będzie we władzy 
prokuratora, przewodniczącego partii…

(Senator Jan Dobrzyński: To źle?)
…funkcjonariusza rządowego niskiej rangi. 

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, senatorowie 

Platformy Obywatelskiej zostali do tego zmuszeni. 
Już w trakcie…

(Senator Jan Dobrzyński: Przez kogo?)
(Senator Jarosław Rusiecki: Przez kogo?)

nierówność stanową. Głosząc zasadę równości wobec 
prawa, likwidowała odrębne sądy na rzecz jednoli-
tego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju”. 
Równego, sprawiedliwego, uczciwego – i tego pań-
stwu życzę. Mam nadzieję, że ta nasza… (Burzliwe 
oklaski) … do tego doprowadzi.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatu.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych w toku debaty nad ustawą 
o Sądzie Najwyższym odbędzie się dzisiaj bezpośred-
nio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 106 
gmachu Sejmu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 1.35.
(Rozmowy na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 01 minut 07  

do godziny 01 minut 31)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przedłużam przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 01 minut 31  

do godziny 01 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiamy obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-

stego porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
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(senator J. Rulewski) (Wesołość na sali)
Proszę się nie śmiać.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, czy 

ktoś może to przetłumaczyć?)
…I prezes Sądu Najwyższego. Dlatego ta wspo-

mniana korelacja jest konieczna.
Ale jeżeli państwo nie przyjmiecie tej poprawki, 

a także innych moich poprawek, to się nic nie stanie, 
ponieważ ta ustawa jest tak zła, że nic jej nie poprawi. 
Ona rozwala, niszczy Sąd Najwyższy, który spina 
cały system sądowniczy w Polsce. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek, później pani senator Sztark. 
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyscyplina klubowa to jedno, ale sumienie i od-

powiedzialność za państwo to drugie. To jest najważ-
niejsze głosowanie w tej kadencji, które będzie miało 
określone konsekwencje. 

Dlatego proszę o zastanowienie się przed tym gło-
sowaniem i o poparcie naszych poprawek – szczegól-
nie tych poprawek, które zmierzają do poprawienia 
tej ustawy. A jeżeli państwo już nie chcecie tego po-
pierać, to składam również wniosek o to, żebyśmy 
odrzucili tę ustawę, bo jest ona zła, niedobra, a jej 
konsekwencje zobaczycie państwo w bardzo szybkim 
czasie. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Dobrzyński: To dobrze.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani senator Sztark, później pan senator Klich. 
Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ja dzisiaj od samego rana, Panie Marszałku, 

Szanowni Państwo, apeluję do was, żebyście w przy-
padku art. 93 §2, w którym skazujecie wprost 327 
osób, pracowników cywilnych Sądu Najwyższego, 
na pozbawienie pracy bez możliwości…

(Wesołość na sali)
Nie wiem, dlaczego się państwo śmiejecie. 

Śmieszne to jest? Skazujecie 327 osób, nawet nie da-
jecie im możliwości występowania do sądu pracy. 
A o to apelował do was nawet przewodniczący Duda.

(Senator Dorota Czudowska: A stocznie? 
A stocznie?)

Już w trakcie procesu legislacyjnego liczyli na 
dialog, a dowodem na to jest fakt, że zgłaszali liczne 
poprawki, tym samym potwierdzali chęć uczestnic-
twa w prawdziwym reformowaniu wymiaru spra-
wiedliwości, w szczególności sądów. W żadnej mie-
rze jednak nie zgodziliby się na zgruzowanie Sądu 
Najwyższego. W tej sprawie nie możecie mieć żad-
nych złudzeń.

Pragnę zauważyć, Panie Marszałku, że procedo-
wanie nie tylko w trybie ekstraordynaryjnym, ale przy 
pańskiej nadwrażliwości co do zachowania regulami-
nu, przy presji sił policyjnych wpłynęło również na 
to, że niektórzy nasi koledzy…

(Senator Stanisław Kogut: Wystraszyli się.)
…z waszego środowiska nie byli w stanie spełnić 

swojego senatorskiego obowiązku.
(Głos z sali: Całą noc…)
Tym samym państwo bierzecie odpowiedzialność 

za przedłużanie się konfliktu – twierdzę – za rozle-
wanie się tego konfliktu.

(Senator Jan Dobrzyński: Oczywiście, że tak.)
Nie udzielimy wam azylu. (Oklaski)
(Senator Jarosław Rusiecki: Śmieszny jesteś.)

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

z miejsca… Chyba będzie wygodniej. Bardzo proszę.
Później pan senator Florek.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Czy ktoś jeszcze? Przepraszam. Czy jeszcze ktoś 

z wnioskodawców chce zabrać głos?
(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, proszę o poparcie moich 7 po-

prawek. Jedna z tych poprawek jest bardzo ważna, 
ponieważ wprowadza korelację między dwiema usta-
wami: ustawą dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa 
– chodzi o korelację co do wprowadzenia tych ustaw 
w życie – i ustawą o Sądzie Najwyższym, w której są 
zapisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Otóż 
istnieje niebezpieczeństwo, że ustawa o Krajowej 
Radzie Sądownictwa wejdzie wcześniej niż ustawa 
o Sądzie Najwyższym, więc o stanowieniu, kto zo-
stanie prezesem Sądu Najwyższego i kto pozostanie 
w Sądzie Najwyższym, będzie stanowiło 4 posłów 
z PiS, 2 senatorów z PiS, prokurator generalny z PiS, 
przedstawiciel prezydenta nie z PiS…



672
45. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2017 r.

Głosowania

(senator G. Sztark) żeby ta rota brzmiała w tej chwili tak: „«Ślubuję 
uroczyście jako sędzia Sądu Najwyższego służyć 
wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży 
prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, 
sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami 
prawa, bezstronnie – i tutaj proponuję dodać dwa 
słowa – niezależnie i apolitycznie według mojego 
sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, 
a w postępowaniu kierować się zasadami godności 
i uczciwości»; składający ślubowanie może dodać 
na końcu zwrot: «Tak mi dopomóż Bóg»”. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 141)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 55 – za, 23 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 142)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Sądzie 
Najwyższym.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej 
trzymają w górze kartki: NIEZALEŻNE SĄDY, 
NIEZALEŻNE SĄDY – #WolneSądy, KONSTYTUCJA)

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-
dują: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy! Wol-ne sądy! Kon-
sty-tucja! Kon-sty-tucja! Kon-sty-tucja!)

Informuję, że porządek obrad czterdziestego pią-
tego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia, 
zwołanego na 26, 27 i 28 lipca, został państwu prze-
słany pocztą elektroniczną.

(Głos z sali: Kto?)
Przewodniczący Duda. Będziecie to mieli na swo-

im sumieniu. Dlatego też popieram poprawkę pana 
prof. Aleksandra Bobki, który również w tej sprawie 
zaapelował i zgłosił taką poprawkę. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
8 zgłoszonych przeze mnie poprawek to tylko 

część z 238 poprawek zgłoszonych przez senatorów 
Platformy Obywatelskiej. One wszystkie mają słu-
żyć jednej sprawie: poprawie tej ustawy, która być 
może nie jest do poprawienia. Ale wykonaliśmy ten 
wysiłek dlatego, że uważamy, iż poprawiać wymiar 
sprawiedliwości należy, ale nie należy go wysadzać 
w powietrze i podporządkowywać władzy politycz-
nej. Podporządkowanie władzy politycznej jest histo-
rycznym błędem. 

Dlatego w momencie kiedy będzie głosowanie 
nad wnioskami o odrzucenie ustawy w całości bądź 
o przyjęcie jej bez poprawek, będziemy oczywiście 
opowiadać się za odrzuceniem tej złej ustawy w ca-
łości, nie biorąc odpowiedzialności za to, jakie będą 
konsekwencje decyzji podjętej przez większość se-
nacką. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo!
Chciałabym zaapelować do państwa senatorów 

o poparcie szczególnie poprawek nr 38, 51, 64, 136, 
154, 203, 204, 211, 213, 218. Nie mam złudzeń, pań-
stwo te poprawki odrzucicie, ponieważ one są klu-
czowe dla tego projektu, a właściwie po to był ten 
projekt zrobiony… 

Ale jeżeli tak, to zwracam państwa uwagę 
na poprawkę nr 51, która dotyczy roty ślubowa-
nia. Treść roty ślubowania jest tożsama z treścią 
wskazaną w obecnej ustawie. Trzeba stwierdzić, 
że zmiany, które państwo zaproponowaliście, go-
dzą w niezawisłość sędziowską i implikują rów-
nież, według mnie, zmianę treści roty. Proponuję, 
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(marszałek S. Karczewski) w tych sprawach z uwzględnieniem przedstawionych 
w niniejszym oświadczeniu problemów, indywidu-
alnych protestów i odwołań, a także informacji za-
wartych w stanowiskach różnych instytucji, w tym 
związku zawodowego Celnicy.pl.

Deklarujemy gotowość przekazania dokumen-
tów i kontaktów do osób, które czują się skrzyw-
dzone postępowaniem administracji skarbowej 
w tym procesie. Prosimy o informację o podjętych 
decyzjach.

I oświadczenie, także składane w imieniu grupy 
senatorów, kierowane do ministra obrony narodowej, 
pana Antoniego Macierewicza.

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu ukazała się książka „Macierewicz 

i jego tajemnice”. Autor książki Tomasz Piątek uka-
zuje w niej źródłowo udokumentowane informacje 
sugerujące, że ma pan liczne, w tym biznesowe, po-
wiązania z byłymi agentami służb bezpieczeństwa 
PRL, z rosyjskimi służbami wywiadu GRU oraz 
osobami związanymi z rosyjską mafią.

Książka trafia do co najmniej 60 tysięcy czytelni-
ków, a informacje w niej zawarte są powielane przez 
liczne media. Odbiorcy tych informacji stają przed 
licznymi pytaniami dotyczącymi ministra, który od-
powiada za polską armię i obronę narodową. A żaden 
Polak nie może mieć wątpliwości, że tym ministrem 
jest osoba nieskazitelna, niebojąca się pytań o swoją 
przeszłość i kompromitujące powiązania.

Dlatego oczekujemy, że pan minister z energią, 
z jaką stara się udowodnić, że 10 kwietnia 2010 r. 
doszło do zamachu na polski samolot rządowy, zajmie 
się wyjaśnianiem polskiej opinii publicznej zarzutów 
dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni. 
Uważamy, że tego wymaga polska racja stanu.

Jednocześnie oczekujemy, że przed udzieleniem 
konkretnych odpowiedzi nie będzie się pan zasłaniał 
zapowiedzią ministra obrony narodowej zawiadomie-
nia o możliwości popełnienia przestępstwa związa-
nego z publikacją książki.

Liczymy na szybkie publiczne ustosunkowanie 
się do tych bardzo poważnych, kompromitujących 
każdego Polaka, a ministra polskiego rządu w szcze-
gólności, zarzutów.

Pod oświadczeniami podpisali się senato-
rowie: Mieczysław Augustyn, Barbara Borys-
Damięcka, Leszek Czarnobaj, Jarosław Duda, 
Jerzy Fedorowicz, Piotr Florek, Tomasz Grodzki, 
Maciej Grubski, Wiesław Kilian, Kazimierz Kleina, 
Władysław Komarnicki, Grzegorz Napieralski, 
Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Jan Rulewski, 
Waldemar Sługocki, Grażyna Anna Sztark, 
Przemysław Termiński, Piotr Zientarski, Barbara 
Zdrojewska i Jerzy Wcisła. A pod oświadczeniem 
skierowanym do pani premier podpisał się także 
Bogdan Klich. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie, składane w imieniu grupy senato-

rów, kieruję do prezes Rady Ministrów, pani premier 
Beaty Szydło.

Szanowna Pani Premier!
Z niepokojem odbieramy sygnały o procesie 

włączenia służb celnych do Krajowej Administracji 
Skarbowej. 1 czerwca zapytaliśmy o to szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, ale do dzisiaj nie otrzymali-
śmy odpowiedzi. Wbrew zapowiedziom rządu ustawa 
nie eliminuje osób związanych z byłymi służbami 
bezpieczeństwa, a czasem wręcz je chroni. Za to ude-
rza w wyróżniających się funkcjonariuszy i pozbawia 
pracy nawet kobiety w ciąży. Takie przypadki odno-
towaliśmy m.in. w Elblągu. Wielu funkcjonariuszy, 
by utrzymać pracę, przyjmuje wręcz upokarzające 
warunki ponownego zatrudnienia. To efekt ustawy, 
która jednym ruchem pozbawiła pracy 14,5 tysiąca 
funkcjonariuszy i dała garstce ludzi prawo swobod-
nego decydowania, komu przedłużyć umowę o pracę, 
bez żadnej drogi odwoławczej dla pominiętych pra-
cowników. Mamy prawo podejrzewać, że wiele decy-
zji podejmowanych jest z pobudek prywatnych, a nie 
w trosce o dobro służby chroniącej polskie granice.

Dlatego oczekujemy od pani premier szybkiej re-
akcji. Oczekujemy na informacje o liczbie osób, które 
do 31 maja nie otrzymały propozycji pracy w KAS, 
o kryteriach, które stosowano w tych przypadkach, 
o liczbie i charakterze skarg i odwołań na brak pro-
pozycji pracy lub na przeniesienie na inne stanowisko 
oraz o reakcji na te skargi i odwołania.

Oczekujemy od pani premier, że w trybie na-
tychmiastowym zarządzi pani kontrolę postepowań 
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stanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po po-
siedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół czterdziestego piątego posie-

dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zo-

(Koniec posiedzenia o godzinie 2 minut 04)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań676

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn - - + ? + - - + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan . . - . - + + - - - - - - . + - + - + -
  5 G. Bierecki + + - . - + + - - - - . . + + - + - + -
  6 P. Błaszczyk + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  7 A. Bobko + + - + - + + - - - - - . + + - + - + -
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + - + - + + - - - - - - + + - + - . -
  10 M. Borowski - - + ? . . . . . . . + + ? + + + ? + +
  11 B. Borusewicz - - + + + - - + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka - + + ? + - - + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner + + - . - + + - - - - . . + + - + - + -
  14 J. Chróścikowski . . . + - + + . - - - . . + + - + - + -
  15 Z. Cichoń + + - . - + + - - - - . - + + - + - . -
  16 L. Czarnobaj - - + . + - - + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + - . - + + - - - - . . + + - + - . -
  18 J. Czerwiński + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  19 D. Czudowska . + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  20 W. Dobkowski + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  21 J. Dobrzyński + + - + - + + - - - . . - + + - + - + -
  22 R. Dowhan - - + ? + - - + + + + . . + + + + + + +
  23 J. Duda - - + . + - - + + + + . . + + + + + . +
  24 J. Fedorowicz - - + ? + - - + + + . . + + . + + + . .
  25 P. Florek - - + ? + - - + + + + . . + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + - + - + + - - - - . - + + - + - . -
  27 A. Gawęda + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  28 S. Gogacz + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  29 M. Golba + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  30 A. Grabowski + + - . - + + - - - . . - + + - + - + -
  31 T. Grodzki - - + . + - - + + + + . + + + + + + + +
  32 M. Grubski - - + ? + - - + + + + . + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  34 J.M. Jackowski + + - . - + + - - - . . - + . - + - . -
  35 A. Kamiński + + - + - + + - - - - - . + + - + - + -
  36 S. Karczewski + + - + - + + - - - - - . + + - + - + -
  37 W. Kilian - - + ? + - - + + + + . . + + + + + + +
  38 K. Kleina - - + ? . - - + + + + . . + + + + + + +
  39 B. Klich - - + ? + - - + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak - - + + + - - + + + . . . + + + + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  43 W. Komarnicki - - + . + - - + + + + . + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Kopiczko + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  46 W. Kraska + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  47 J.F. Libicki - - + . + - - + + + + . . + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  49 J. Łyczak + + - + - + + - - - - . - + + - + - . -
  50 R. Majer + + - + - + + - - - - . . + + - + - . -
  51 R. Mamątow + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  52 M. Martynowski + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  53 Ł. Mikołajczyk + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 677

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + + - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  57 G. Napieralski - - + . + - - + + + + . . + + + + + + +
  58 J. Obremski + + - + - + + - - - - . . + . - + + + -
  59 B. Orzechowska + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  60 A. Pająk + + - + - + + - - - - - - + + - + - + -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis . + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  63 M. Pęk + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  64 W. Piecha + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej . . . ? + - - + + + + . . + + + + + . .
  67 M. Poślednik . . . . + - - + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  69 K. Probierz + + - + - + + - - - - - . + + - + - . -
  70 Z. Pupa + + - + . . . . . . - . . + + - + - + -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + - . - + + - - - - . - + + - + - + -
  74 J. Rotnicka - - + ? + - - + + + + . + + + + + + + +
  75 J. Rulewski . - + ? + - - + + + . + + . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  77 S. Rybicki - - + . + - - + + + + . + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  79 J. Sagatowska + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  80 M. Seweryński + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  81 K. Słoń + + - + - + + - - - . . - + + - + - + -
  82 W. Sługocki - + + . . . . . . . . . + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + - + . . . . . . - - - + + - + - + -
  84 L. Staroń ? ? ? . ? ? ? ? ? - ? . . . . . . . . .
  85 G. Sztark - - + ? + - - + + + . . + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  87 A. Szymański + + - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz + + - . - + + - - - - . . + + - + - . -
  89 P. Termiński . . . . + - - + + + + . . + + + + + + +
  90 P. Wach - - + ? + - - + + + + . + + + + + + + +
  91 A. Warzocha + + - . - + + - - - - . . + + - + - + -
  92 J. Wcisła - - + ? + - - + + + + + . + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + - + - + + - - - - - . + + - + - + -
  94 J. Włosowicz + + - + - + + - - - - . - + + - + - + -
  95 A. Wojtyła + + - + - + + - - - . . . + + - + - + -
  96 A. Zając + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
  97 J. Zając ? . ? + . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska - ? + ? + - - + + + + + + + + + + + . +
  99 P. Zientarski - - + ? + - - + + + + . + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + - + - + + - - - - . . + + - + - + -
 
  Głosujących 84 86 88 71 83 84 84 83 84 84 77 26 48 85 83 86 86 86 73 84
  Za 56 60 27 53 27 55 55 28 28 28 24 10 19 84 83 29 86 29 73 27
  Przeciw 26 24 59 0 55 28 28 54 55 56 52 16 29 0 0 57 0 56 0 57
  Wstrzymało się 2 2 2 18 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań678

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  4 A. Bielan + + + + + + - . + + + + + + + + + - + +
  5 G. Bierecki + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  7 A. Bobko + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  10 M. Borowski + + + + + - - + + + . + + + + - + ? ? +
  11 B. Borusewicz + + + + + + - + + + + + + + + - + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + - - + + + + + + + + - + + + +
  13 M. Budner + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  17 G. Czelej + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  19 D. Czudowska + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  22 R. Dowhan + + + + + - - - + + + + + ? + - + + + +
  23 J. Duda + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + - - + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + - - + + + + + + + + - + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  27 A. Gawęda + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  28 S. Gogacz + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  29 M. Golba + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  30 A. Grabowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  31 T. Grodzki + + + + + ? - + + + + + + ? + - + + + +
  32 M. Grubski + + + + + - - + + + + + + + + - + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  35 A. Kamiński + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  36 S. Karczewski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  37 W. Kilian + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  38 K. Kleina + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  39 B. Klich + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + - + + + + + + + ? + - + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  43 W. Komarnicki + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  44 T. Kopeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Kopiczko + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  46 W. Kraska + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  47 J.F. Libicki + + + + + ? - + + + + + + ? + - + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  49 J. Łyczak + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  50 R. Majer + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  51 R. Mamątow + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  52 M. Martynowski + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 679

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  57 G. Napieralski + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  58 J. Obremski + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  60 A. Pająk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  63 M. Pęk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  64 W. Piecha + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej ? + + + + - - + + + + + + + + ? + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  69 K. Probierz + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  70 Z. Pupa + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  74 J. Rotnicka + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  77 S. Rybicki + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  78 C. Ryszka + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  80 M. Seweryński + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  81 K. Słoń + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  82 W. Sługocki + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + + + - + + + + + + ? + - + + + +
  86 A. Szwed + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  89 P. Termiński + + + + + ? - + + + + + + + + - + + + +
  90 P. Wach + + + + + - - . + + + + + ? + - + + + +
  91 A. Warzocha + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  92 J. Wcisła + + + + + - - + + + + + + + + - + + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  96 A. Zając + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + - - + + + + + + + + ? + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + - - + + + + + + ? + - + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
 
  Głosujących 86 86 86 86 86 86 86 84 86 86 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86
  Za 85 86 86 86 86 59 1 83 86 86 85 86 86 67 86 58 86 29 85 86
  Przeciw 0 0 0 0 0 24 85 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 56 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 1 1 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań680

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  4 A. Bielan + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  7 A. Bobko + + + + + - + + + + + + + - - + + + + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  10 M. Borowski + ? - ? - + - - - - + + ? + + ? + + + +
  11 B. Borusewicz + ? - + - + - - - - + + + + + - + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + ? - + - + - - - - + + + + + + + + + ?
  13 M. Budner + + + + + - + - + + + + - - + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + - - + + + + + + + - - + + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  16 L. Czarnobaj + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + +
  17 G. Czelej + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + - - + + + + + + + - - + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + - + + + . + + + - - + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  22 R. Dowhan + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  23 J. Duda + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + +
  24 J. Fedorowicz + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  25 P. Florek + ? - + - + - - - - + + + + + + + + + ?
  26 R. Gaweł + + + + - - + + + + + + - - + + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  29 M. Golba + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  30 A. Grabowski + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  31 T. Grodzki + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  32 M. Grubski + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  33 J. Hamerski + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  37 W. Kilian + ? - + - + - - - - + . + + + + + + + ?
  38 K. Kleina + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  39 B. Klich + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  40 A. Kobiak + ? - + - + - - - - + + + + + + + + + ?
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  43 W. Komarnicki + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  44 T. Kopeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Kopiczko + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  46 W. Kraska + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  47 J.F. Libicki + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  48 M. Łuczak + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 681

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  57 G. Napieralski + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  58 J. Obremski + + - + + - + + + + + + + - + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + - + + + + + + + - - + . + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  64 W. Piecha + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + +
  67 M. Poślednik + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  68 M. Potoczny + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + - + + + + + + + - - + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + - + + + + + + + - - + + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  74 J. Rotnicka + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  77 S. Rybicki + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  78 C. Ryszka + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  79 J. Sagatowska + + + + - - + + + + + + + - - + + + + +
  80 M. Seweryński + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  81 K. Słoń + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  82 W. Sługocki + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  83 A. Stanisławek + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + - - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  86 A. Szwed + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  89 P. Termiński + ? - + - + + - - - + + + + + + + + + ?
  90 P. Wach + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  91 A. Warzocha + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  92 J. Wcisła + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  93 K. Wiatr + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  96 A. Zając + + + + + - + + + + + + + - + + + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  99 P. Zientarski + ? - + - + - - - - + + + + + ? + + + ?
  100 J. Żaryn + + + + + - + + + + . + - - + + + + + +
 
  Głosujących 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 86 86 86 86 85 86 86 86
  Za 86 57 56 85 53 29 58 56 57 56 85 85 44 29 78 62 85 86 86 62
  Przeciw 0 1 30 0 33 57 28 30 29 29 0 0 41 57 8 1 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 24
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań682

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + - + - . . . . ? - - + . - - - - - - -
  4 A. Bielan - + - + . . . . - + + + + + + + + - + +
  5 G. Bierecki - + - + + + + - - + + + + + ? + + - + +
  6 P. Błaszczyk - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  7 A. Bobko - + - + + + + ? - + + + + + + + + ? + +
  8 R. Bonisławski . . . . - ? - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  9 W. Bonkowski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  10 M. Borowski + - + - . . . . - + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + - + - + + - + - - - + . + - - - - - ?
  12 B. Borys-Damięcka + - + - ? - - + ? ? + ? ? + ? ? ? ? ? ?
  13 M. Budner - + - + . . . . - + + + + + + + + - + +
  14 J. Chróścikowski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  15 Z. Cichoń - + - + . + + - - + + + . + + + + ? + +
  16 L. Czarnobaj + - + - - ? - + . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  17 G. Czelej - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  18 J. Czerwiński - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  19 D. Czudowska - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  20 W. Dobkowski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  21 J. Dobrzyński - + - + + + + - - ? + + + + + + + - + +
  22 R. Dowhan + - + - . . . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  23 J. Duda + - + - + + - + ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  24 J. Fedorowicz + - + - - + - + ? ? ? ? ? ? - + ? ? ? ?
  25 P. Florek + - + - - - - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  26 R. Gaweł - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  27 A. Gawęda - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  28 S. Gogacz - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  29 M. Golba - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  30 A. Grabowski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  31 T. Grodzki + - + - . . . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  32 M. Grubski + - + - - - - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  33 J. Hamerski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  34 J.M. Jackowski - + - + . + . - - + + + + + + + + - + +
  35 A. Kamiński - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  36 S. Karczewski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  37 W. Kilian + - + - + + ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  38 K. Kleina + - + - . . . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  39 B. Klich + - + - + + - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  40 A. Kobiak + - + - . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc . . . . + + + - - + + + + + + + + - + .
  42 S. Kogut - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  43 W. Komarnicki + - + - . . . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  44 T. Kopeć . . . . . . . . . + + + - + + + + - + +
  45 M. Kopiczko - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  46 W. Kraska - + - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + - + - . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  49 J. Łyczak - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  50 R. Majer - + - + . . . . - + + + + + + + + - + +
  51 R. Mamątow - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  52 M. Martynowski - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  53 Ł. Mikołajczyk - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 683

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 A. Mioduszewski . . . . + + + - - + + + + + + + + - + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  57 G. Napieralski + - + - + + - + ? ? ? + ? ? ? ? ? ? ? ?
  58 J. Obremski - + - + + + - + - - + + + + + + + - + +
  59 B. Orzechowska - + - + + + + - - + + + + + + + + + ? +
  60 A. Pająk - + - + + + + - - ? + + + + + + + ? + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  63 M. Pęk - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  64 W. Piecha - + - + + + + - - + + + + + + + + ? + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + - + - ? + - + ? ? ? ? - ? - + ? - ? +
  67 M. Poślednik + - + - + + - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  68 M. Potoczny - + - + + + + - - + + + + + + + + ? ? +
  69 K. Probierz - + - + + + + - - + + + + + ? + + ? + +
  70 Z. Pupa - + - + + + + - - + + + ? + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - + - + + + + - . . . . . . . . . . . .
  74 J. Rotnicka + - + - . . . . - - ? + . - - - - - - -
  75 J. Rulewski . . . . - - - + - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  76 J. Rusiecki - + - + + + + - - + + . + + + + + - + +
  77 S. Rybicki + - + - . + - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  78 C. Ryszka - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  79 J. Sagatowska - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  80 M. Seweryński - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  81 K. Słoń - + - + . . . . - + + + + + + + + - + +
  82 W. Sługocki + - + - - + - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  83 A. Stanisławek - + - + . . . . - + + + + + + + + - + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . - + + + + + + + + - + +
  85 G. Sztark + - + - . . . . ? + + + . + + + + - - +
  86 A. Szwed - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  89 P. Termiński + - + - . . . . + ? ? - ? ? ? ? ? - - ?
  90 P. Wach + - + - . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  92 J. Wcisła + - + - - - - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  93 K. Wiatr - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  94 J. Włosowicz - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  95 A. Wojtyła - + - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
  97 J. Zając . . . . + + + + - + + + + + + + + - + +
  98 B. Zdrojewska + - + - - - - + - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  99 P. Zientarski + - + - + + - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  100 J. Żaryn - + - + + + + - - + + + + + + + + - + +
 
  Głosujących 86 86 86 86 69 72 71 72 85 87 87 86 82 87 87 87 87 87 87 86
  Za 29 57 29 57 58 64 51 21 1 58 62 64 57 63 59 63 61 3 58 61
  Przeciw 57 29 57 29 9 6 19 50 63 6 2 1 2 2 5 3 3 57 5 2
  Wstrzymało się 0 0 0 0 2 2 1 1 21 23 23 21 23 22 23 21 23 27 24 23
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań684

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 685

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  54 A. Mioduszewski ? - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  57 G. Napieralski - - ? ? ? ? + ? ? + + . + - . . . . . .
  58 J. Obremski - + + + + + - + + + + + ? - . - + - + -
  59 B. Orzechowska + - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  60 A. Pająk ? - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - + + + + + + + + + + - + + - + - + -
  63 M. Pęk - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  64 W. Piecha ? - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + - + ? ? ? ? + + + + ? - . + - + - -
  67 M. Poślednik ? ? ? ? ? ? + ? + + + + + - - + - + - -
  68 M. Potoczny ? - + + + ? + + + + + + - + + - + - + -
  69 K. Probierz ? - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  70 Z. Pupa + - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .
  73 T. Romańczuk . . . . . . . . . . . . . . . - + - + -
  74 J. Rotnicka + + - ? ? - + + ? + + + + - - . . . . .
  75 J. Rulewski ? . ? . ? ? + ? ? + + + + - - + - + - -
  76 J. Rusiecki - - + + + + - + + + + + - + + - + - + +
  77 S. Rybicki ? ? ? ? ? ? + ? ? + + + + - - + - + - -
  78 C. Ryszka - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  79 J. Sagatowska - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  80 M. Seweryński - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  81 K. Słoń - - + + + + - + + + + + - + + - + - + +
  82 W. Sługocki ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + - + - - . . . . .
  83 A. Stanisławek - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  84 L. Staroń ? + + + + + - + + + + + ? ? ? ? ? - + -
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + - - + - + - -
  86 A. Szwed - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  89 P. Termiński - - ? ? ? ? + ? + + + + ? ? - + - + - -
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  92 J. Wcisła ? ? ? ? ? ? + ? ? + + + + - - + - + - -
  93 K. Wiatr - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  94 J. Włosowicz - - + + + - + + + + + . - + + - + - + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając - - + + + + - + + + + + - + + - + - + -
  97 J. Zając - - + + + + - + + + + + ? - + - + - + -
  98 B. Zdrojewska ? ? . ? ? ? ? ? ? + + - + - - + - + - .
  99 P. Zientarski ? ? ? - ? ? + ? ? + + + + - - + - + - -
  100 J. Żaryn - - + + + + - + + + + + - + . - + - + -
 
  Głosujących 87 86 86 85 87 87 87 87 87 87 87 85 83 84 80 78 78 78 78 71
  Za 10 7 61 61 61 58 25 63 72 87 87 83 21 54 54 21 56 21 57 4
  Przeciw 50 59 4 4 1 4 56 1 1 0 0 2 55 26 25 56 21 57 21 67
  Wstrzymało się 27 20 21 20 25 25 6 23 14 0 0 0 7 4 1 1 1 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań686

    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  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 + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 687

    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  54 A. Mioduszewski + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski + + . - - + - - + - + - - - + + - + - -
  59 B. Orzechowska + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  60 A. Pająk + + - - - + - - - - + - . - + - - + - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  63 M. Pęk + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  64 W. Piecha + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + - + + + . + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  69 K. Probierz + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  70 Z. Pupa + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  77 S. Rybicki ? + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  79 J. Sagatowska + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  80 M. Seweryński + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  81 K. Słoń + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  84 L. Staroń ? + + + - + + - + + + + - + + + ? + ? +
  85 G. Sztark + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  89 P. Termiński + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  92 J. Wcisła + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  94 J. Włosowicz + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  97 J. Zając + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
  98 B. Zdrojewska + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski ? + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + - - - + - - - - + - - - + - - + - -
 
  Głosujących 77 78 76 77 74 78 77 77 75 78 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78
  Za 74 78 21 21 0 77 22 21 21 22 76 22 21 22 78 23 21 78 21 22
  Przeciw 0 0 55 56 74 1 55 56 54 56 1 55 56 56 0 55 56 0 56 56
  Wstrzymało się 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań688

    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  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 - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
 



45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań 689

    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  54 A. Mioduszewski - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski + + + - - + . - - - - - - ? + + - - + +
  59 B. Orzechowska - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  60 A. Pająk - - + - - + + - - - - - - - + + . - + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - + - - + + - - - - - - - + + - - . +
  63 M. Pęk - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  64 W. Piecha - - + - - + + - - - - - - - + + - - . +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + - - + + + + + + + - . . . . .
  67 M. Poślednik - + + + + - - + + + + + + + - - + + - -
  68 M. Potoczny - - + - - + + - - - - - - - + + - - . +
  69 K. Probierz - - + - - + . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - - + - - + + - - - - - - - + + - - + .
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski - . + + + ? - + + + + + + + + - + + . .
  76 J. Rusiecki - - + - - + + - - - - - - - + + - - + .
  77 S. Rybicki - . + + + - - + + + + + + + - - + + - -
  78 C. Ryszka - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  79 J. Sagatowska - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  80 M. Seweryński - - + - - + . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  82 W. Sługocki . . . . . . - + + + + + + + - . . . . -
  83 A. Stanisławek - - + - - + . . . . . . . . . + - - + +
  84 L. Staroń - ? + + + ? . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark - + + + + - - + + + + + + + - - + + - .
  86 A. Szwed - - + - - + + - - - - - - - + + - - . +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  89 P. Termiński - + + + + - . . . . . . . . . . . . . -
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  92 J. Wcisła - + + + + - - + + + + + + + - - + + - .
  93 K. Wiatr - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
  94 J. Włosowicz - - + - - + + - - - - - - - + + - - . +
  95 A. Wojtyła . . . . . . + - - - - - - - + + - - + +
  96 A. Zając - - + - - + . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając - - + - - + . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska - + + + + - - + + + + + + + - - + + - -
  99 P. Zientarski - + + + + - - + + + + + + + - - + + - -
  100 J. Żaryn - - + - - + + - - - - - - - + + - - + +
 
  Głosujących 77 76 78 78 78 77 72 76 76 76 76 76 76 75 76 77 76 77 66 72
  Za 3 20 77 22 22 55 49 22 22 22 22 22 22 21 55 55 22 22 46 53
  Przeciw 73 55 1 56 56 20 23 54 54 54 54 54 54 53 21 22 54 55 20 19
  Wstrzymało się 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań690

    141 142
  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 - +
 

    141 142
  54 A. Mioduszewski - +
  55 A. Misiołek . .
  56 K. Mróz - +
  57 G. Napieralski . .
  58 J. Obremski ? ?
  59 B. Orzechowska - +
  60 A. Pająk - +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . .
  62 G. Peczkis - +
  63 M. Pęk - +
  64 W. Piecha - +
  65 L. Piechota . .
  66 A. Pociej . .
  67 M. Poślednik + -
  68 M. Potoczny - +
  69 K. Probierz - +
  70 Z. Pupa - +
  71 K. Radziwiłł . .
  72 M. Rocki . .
  73 T. Romańczuk - +
  74 J. Rotnicka . .
  75 J. Rulewski + -
  76 J. Rusiecki - +
  77 S. Rybicki + -
  78 C. Ryszka - +
  79 J. Sagatowska - +
  80 M. Seweryński . .
  81 K. Słoń - +
  82 W. Sługocki + -
  83 A. Stanisławek - +
  84 L. Staroń . .
  85 G. Sztark + -
  86 A. Szwed - +
  87 A. Szymański . .
  88 R. Ślusarz - +
  89 P. Termiński + -
  90 P. Wach . .
  91 A. Warzocha - +
  92 J. Wcisła + -
  93 K. Wiatr - +
  94 J. Włosowicz - +
  95 A. Wojtyła - +
  96 A. Zając . .
  97 J. Zając . .
  98 B. Zdrojewska + -
  99 P. Zientarski + -
  100 J. Żaryn - +
 

  Głosujących 82 80
  Za 25 55
  Przeciw 56 23
  Wstrzymało się 1 2
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45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie i Panowie Senatorowie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 

ustaw jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/
UE z dnia 26 lutego 2014 r., która określa warunki wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen i pobytu 
na nim obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, 
Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Zmiany wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemców w charakterze pracowników sezonowych. Wymagane jest 
tu również wprowadzenie zmian uszczelniających procedury. Pozostałe zapisy wprowadzają spójność przepisów 
w zakresie dostępu cudzoziemców do pracy.

W Polsce nie istnieją specjalne rozwiązania dotyczące wykonywania pracy sezonowej zarówno przez oby-
wateli polskich, jak i przez cudzoziemców. Zakres dyrektywy obejmuje specyfikę sektorów gospodarczych, tj. 
rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. Przepisy dają możliwość skorzystania z uproszczonej procedury polegającej 
na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na 
okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.

Przepisy dyrektywy wymagają szczegółowego sprawdzenia warunków wykonywania pracy przez cudzoziem-
ca, posiadanego zakwaterowania, a także kwestii karalności i wiarygodności pracodawcy. Takowe procedury 
są trudne w realizacji, zwłaszcza w przypadku pracy sezonowej. Konieczne jest zatem dopasowanie warunków 
dyrektywy do potrzeb związanych z pracą sezonową, zwłaszcza w sektorze rolniczym.

Warto podkreślić, iż odnotowano nadużycia związane z zezwoleniami na pracę, a dotychczasowe przepisy 
nie dają możliwości odmowy nawet w przypadku jednoznacznych symptomów. Dlatego też rozbudowany 
zostanie system dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Wprowadzone zostaną zezwolenia na 
pracę sezonową w nowej formie. Wydawać je będzie starosta na okres do 8 miesięcy w roku kalendarzowym, 
a praca będzie mogła być wykonywana przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W celu uelastycznienia systemu przyjmowania pracowników wykonujących wskazane rodzaje prac sezo-
nowych maksymalny okres, na jaki mogą być wydawane zezwolenia, został określony na kolejnych 9 miesięcy 
pobytu. Będzie on liczony od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen, co ma za zadanie zdyscyplinować 
cudzoziemca do wykorzystania tego czasu zgodnie z prawdziwym przeznaczeniem. Data wjazdu będzie usta-
lana na podstawie pieczęci w paszporcie wbijanej na zewnętrznych granicach Schengen. Dodatkowo publiczne 
służby za pomocą systemów teleinformatycznych będą uzyskiwać dostęp do danych gromadzonych przez Straż 
Graniczną, jednak będzie się tak działo w incydentalnych przypadkach, tj. gdy pieczęć w dokumencie podróży 
będzie nieczytelna.

Wprowadzona dyrektywa wymaga również określenia warunków wydawania zezwoleń oraz ich formy. 
Państwa członkowskie mogą wybrać, którą możliwość tu zastosują. W przypadku pobytów poniżej 90 dni 
jako zezwolenie mogą wydać wizę krajową lub zezwolenie dla pracownika w jednolitej procedurze. Pozwoli 
to na gruntowne sprawdzenie warunków dotyczących wykonywania pracy oraz pobytu. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ pozwala zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków, np. zakwaterowania, ubezpieczenia zdro-
wotnego i wynagrodzenia, czy zakresu prac.

Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową będzie przebiegać analogicznie do procedury z obec-
nego stanu prawnego, aczkolwiek zostaną w niej wprowadzone modyfikacje. Wskazano wszelkie terminy, 
odpowiedzialne podmioty i inne warunki, co ma na celu usprawnienie i szybką weryfikację zaświadczenia. Po 
skierowaniu się do pracodawcy wraz z zezwoleniem na pracę sezonową należy jedynie przedstawić potwierdze-
nie wjazdu oraz informację o adresie zamieszkania. Posłuży to jako instrument do aktualizacji deklarowanych 
okresów wykonywania pracy. Pozwoli to sprawdzić, ilu cudzoziemców rzeczywiście stawiło się u pracodawcy 
i czy wydane zezwolenie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dyrektywa nakłada obowiązek umożliwienia co najmniej jednokrotnego przedłużenia zezwolenia oraz 
jednokrotnej zmiany pracodawcy bez konieczności opuszczania przez cudzoziemca kraju przyjmującego, jed-
nak w takiej sytuacji należy przeprowadzić weryfikację. W przypadku kontynuowania pracy u tego samego 
pracodawcy i na niezmienionych warunkach można pominąć przeprowadzanie testu rynku pracy. Sytuacją 
wyjątkową jest podejrzenie, iż wskazane warunki nie są respektowane – wtedy organ informuje PIP i ZUS 
w celu przeprowadzenia kontroli.
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W przypadku zmiany warunków pracy konieczne będzie ich sprawdzenie, jednakże podczas kontroli możliwe 
jest zachowanie ciągłości pracy cudzoziemca uwarunkowane złożeniem wniosku o przedłużenie zezwolenia 
na pracę sezonową bez braków formalnych lub ich uzupełnienie. Powtórzenie całej procedury jest zasadne 
w przypadku zmiany pracodawcy.

Omówiono kwestie związane z pracą krótkoterminową i procedurą oświadczeniową, zezwoleniami na 
pracę i niwelowaniem zjawiska nadużyć, rejestrem pracy cudzoziemców, dzięki któremu wszelkie uzyskane 
zezwolenia będą starannie uporządkowane i czytelne, oraz zmianami w innych ustawach.

Wszystkie omówione zmiany w ustawach uważam za zasadne, ponieważ zniwelują one skalę zjawiska 
nadużyć, uporządkują dane i zapewnią dostęp do nich służbom państwowym, a także uproszczą i usprawnią 
działalność odpowiednich organów.

W związku z tym jestem za wprowadzeniem w życie omawianej ustawy.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Zmiany proponowane w ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego oraz niektórych innych ustaw mają za zadanie ułatwić realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego 
nie tylko w przypadku wynajmu, ale również w kwestii spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków pły-
nących z realizacji pierwszej edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego 
budownictwa czynszowego.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu inwestorzy zasygnalizowali bariery udziału w programie, takie jak: fi-
nansowanie wyłącznie lokali na wynajem, bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego; warunek przeznaczenia co najmniej połowy lokali dla osób wychowujących co najmniej 
jedno własne lub przysposobione dziecko; bariery finansowe czy też problemy w dalszej eksploatacji mieszkań. 
Dodatkowo, w wyniku ostatniej nowelizacji limit dochodowy najemców został znacznie obniżony, a w przy-
padku nawet niewielkiej nadwyżki należy stosować zaostrzone przepisy dotyczące podnoszenia kwoty czynszu.

Proponowane zmiany dają możliwość ubiegania się o finansowanie innych powierzchni użytkowych, które 
będą służyły zaspokajaniu potrzeb, np. osób starszych (art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b). Zrezygnowano także z obo-
wiązku przeznaczania połowy lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko, co pozwoli zniwelować 
barierę uczestnictwa w programie społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi. Wprowadzono 
także wyższy maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu z 25% do 30%, co 
zapewni większą elastyczność oraz wpłynie na niższe czynsze. Podwyższono limity dochodowe uprawniające 
do najmu lokalu mieszkalnego, jeśli zawarto umowę partycypacji przewidującej udział w kosztach na poziomie 
nie niższym niż 10% (art. 1 pkt 9). Uelastyczniono także zasady w przypadku przekroczenia przez najemcę 
progów dochodowych, m.in. zrezygnowano z automatycznego podwyższania czynszu.

Reasumując: uważam, że przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian 
w proponowanej ustawie.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Posiadanie dachu nad głową jest oczywistym marzeniem wielu milionów Polaków i w jego realizacji należy 

pomóc odpowiednimi regulacjami finansowymi. Mieszkanie bowiem jest jednym z podstawowych i jednocześnie 
koniecznych do podjęcia wyzwań konsumpcyjnych. Wymaga nieustannego ponoszenia wydatków stanowiących 
nierzadko zasadniczą część domowego budżetu, niezależnie od tego, czy jest to comiesięczna rata kredytu hi-
potecznego, opłaty związane z najmem czy bieżące koszty związane z użytkowanym lokum. Jest to potrzeba 
powszechna, niezależna od posiadanych środków finansowych. Specyfika nieruchomości mieszkaniowych, 
postrzeganie ich w kategorii dóbr podstawowych oraz ich wysoka kapitałochłonność nakładają na władze 
publiczne obowiązek prowadzenia polityki mającej na celu wsparcie obywateli w rozwiązywaniu problemów 
mieszkaniowych. Aktualnie w Polsce nie istnieje spójna polityka mieszkaniowa, która byłaby odpowiedzią na 
problemy z dostępnością mieszkań oraz relacją wysokości dochodów do ich cen. W obecnej sytuacji niewiele 
gospodarstw domowych jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkaniowe po cenach rynkowych, dlatego pomoc 
państwa jest niezbędna. Po 1989 r. poszczególne rządy wprowadzały różne programy pomocowe, mimo to 
sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin jest bardzo zła. Ponad 47% ludzi w Polsce mieszka w przeludnionych 
mieszkaniach. Gorszy wynik mają jedynie Bułgaria i Rumunia.

Oczywiste jest, że ów kryzys mieszkaniowy w Polsce to produkt wadliwej polityki poprzednich władz, to 
efekt lekceważenia problemów mieszkaniowych i efekt ideologicznych absurdów. Mam nadzieję, że za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja znacząco się poprawi, dzięki mądrym ustawom i koniecznym nowelizacjom. 
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wymaga bowiem aktywnych działań państwa, zwłaszcza interwencji 
ekonomicznej i programowej sektora publicznego. Przyjęta wcześniej szkodliwa teza, że zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych to zadanie rynku, była absurdem, dlatego jedynie niewielka część społeczeństwa obecnie jest 
w stanie zaspokajać swoje potrzeby na wolnym rynku. Końcowym efektem polityki rządów III RP jest brak 
szans większości Polaków na zaspokajanie swoich potrzeb mieszkaniowych, w związku z tym wykształcony, 
młody Polak szuka tych szans za granicą. W związku z tym pozostawienie tych problemów w obecnym kształcie 
nie daje żadnych szans na poprawę perspektyw mieszkaniowych polskich rodzin.

Choć nowe reguły wsparcia dla budownictwa społecznego, koncentrujące się na budownictwie czynszowym, 
zostały ustawowo uregulowane całkiem niedawno, to jednak zaszła pilna potrzeba korekt, bo część regulacji jest 
zwyczajnie „nieżyciowa”. Konieczność wprowadzenia zmian do ustawy wynika z założeń projektu Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, a także wniosków płynących z realizacji pierwszej edycji programu popierania 
budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Nowelizacja ustawy wprowadza zatem ułatwienia dla inwestorów poprzez umożliwienie finansowania 
budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Dotąd finansowe wsparcie możliwe było jedynie przy budowie 
lokali mieszkalnych na wynajem. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie barier 
w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego. 
Wprowadzone zmiany mają także usunąć sygnalizowane przez inwestorów problemy związane z eksploatacją 
lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach tego programu.

Możliwe będzie finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspo-
kajaniu potrzeb osób starszych, np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych. Koszty związane z ich 
utrzymaniem będą ponosić najemcy w równych częściach. Zaproponowano, aby w umowie między kredy-
tobiorcą a gminą nie było zobowiązania wskazującego minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne 
lub przysposobione dziecko, na poziomie nie mniejszym niż 50% wszystkich lokali. W dużej mierze stanowiło 
to barierę uczestnictwa w programie społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi. Preferencje 
dla osób wychowujących dzieci zostaną jednak zachowane dzięki wzmocnieniu wagi kryterium punktowego 
zatytułowanego „adresowanie nowych mieszkań do osób wychowujących dzieci”, zawartego w rozporządzeniu. 
Aby ułatwić montaż finansowy przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu społecznego budownictwa 
czynszowego, podwyższono z 25 do 30% maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budo-
wy lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie to powinno mieć pozytywny wpływ na utrzymanie relatywnie niskich 
czynszów w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Ponadto doprecyzowano wzór do obliczenia 
kwoty zwracanej partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Podwyższono także limity dochodowe 
uprawniające do najmu lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy z jego budową było związane zawarcie umowy 
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partycypacji, przewidującej udział osoby partycypującej w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowla-
nego na poziomie nie niższym niż 10%. Szczególnie ważną zmianą z punktu widzenia najemcy jest przyjęcie 
bardziej elastycznych zasad najmu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów 
dochodowych (m.in. zrezygnowano z obowiązku podwyższenia stawki czynszu w przypadku niewielkiej nad-
wyżki dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe).

Uważam, że pomoc rządowa w zakresie dofinansowania polityki mieszkaniowej jest niezbędna. Doświadczenia 
projektów pokazują, że mieszkalnictwo w Polsce ewoluuje i niezwykle trudno jest dobrać instrumenty efektyw-
nie je wspierające. Duży wpływ na sektor mieszkaniowy ma oczywiście ogólna sytuacja gospodarcza kraju. 
Podstawowym wyzwaniem dla polskiej polityki mieszkaniowej jest zwiększenie dostępności mieszkań. Problem 
ten dotyczy szczególnie grup ludności o niskich i średnich dochodach oraz osób młodych. Dlatego tak ważna 
i potrzebna jest nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, którą ja 
osobiście popieram. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wynika z uzasadnienia projektu procedowanej ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach po-

pierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzane zmiany mają na celu 
wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania 
budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Niewątpliwie cele te są 
słuszne i zasługują na poparcie.

W kontekście tej ustawy chciałbym postawić kilka pytań wskazujących na problemy warte rozważenia.
Niezwykle istotne jest dostrzeżenie problemów osób starszych i wyjście naprzeciw tym osobom. Pozytywnie 

należałoby ocenić zmiany dotyczące umożliwienia finansowania budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, 
służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych, jak i wprowadzenie postanowień uwzględniających takie osoby 
w warunkach udzielenia finansowania, tj. poprzez zobligowanie do wskazania w umowie z gminą właściwą 
miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego planowanej liczby lokali mieszkalnych, 
które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego i których pierwszymi 
najemcami lub osobami, którym przysługiwać będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
będą osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

W tym miejscu należałoby się jednak zastanowić nad potrzebą wprowadzenia analogicznych uregulowań 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych czy nawet ulg dla takich osób, szczególnego uwzględnienia w kryte-
riach kwalifikacyjnych ich gospodarstw domowych. Czy rząd planuje szczególne wsparcie takich osób w ramach 
działań popierania budownictwa mieszkaniowego?

Kolejno w uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, że zgodnie z proponowaną zmianą w zakresie art. 15e 
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ustanowionego dla lokalu wybudowanego w ramach programu 
„spółdzielnia mieszkaniowa ustanawia ponownie w odniesieniu do tego lokalu spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego. Może to jednak uczynić wyłącznie na rzecz osoby spełniającej warunki określone 
w art. 30 ust. 1 pkty 1 i 3 ustawy, m.in. w zakresie poziomu uzyskiwanych dochodów”. Czy jednak w tym 
wypadku nie byłoby celowe zagwarantowanie pierwszeństwa w ubieganiu się o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do tego lokalu dzieciom osoby, której prawa wygasły, oczywiście w przypadku spełniania 
przez nie warunków przewidzianych ustawą?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 procedowanej ustawy, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych po art. 122 dodaje 
się art. 123 w brzmieniu: „Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, 
w szczególności garaże i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, wybudowane przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębniane na 
własność ani zbywane jako udziały we współwłasności nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie 
inwestycyjno-budowlane”. Jak w odniesieniu do powyższego przepisu kształtowałaby się sytuacja prawna takich 
lokali w przypadku gdyby w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie byłaby spółdzielnia mieszkaniowa?

Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym się odnieść w kilku punktach do procedowanej w dniu dzisiejszym ustawy o zmianie ustawy 

o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw:
1. Art. 187 ust. 4 konstytucji stanowi, że ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa 

oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Nie robimy nic innego niż właśnie to, o czym mowa w konsty-
tucji – przygotowujemy ustawę, która określa ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa 
oraz sposób wyboru jej członków. Wszelkie zarzuty o niekonstytucyjność ustawy są zatem bezzasadne.

2. Jeśli chodzi o kwestię wyboru sędziów członków rady, to w konstytucji mówi się wyraźnie: „wybrani 
spośród sędziów”! „Spośród sędziów”, a nie „przez sędziów”. Nigdzie w konstytucji nie jest napisane, że to 
sędziowie mają sami siebie wybierać. Nigdzie nie jest to napisane, a zatem możliwy i zgodny z konstytucją jest 
taki wariant, że sędziów do KRS wybiera Sejm.

3. Wybór sędziów do KRS przez Sejm to wybór demokratyczny, bo Sejm jest organem demokratycznym, 
wybranym przez naród. Wybór sędziów do KRS przez samych sędziów to wybór korporacyjny, niemający 
z demokracją nic wspólnego. Władza sędziowska to wielka władza i nie może być tak, że ta władza wybiera 
się sama i nie podlega żadnej demokratycznej kontroli.

4. Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że korporacja – która sama siebie nazywa kastą nadzwyczajnych 
ludzi – jest lepsza niż demokracja. Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że korporacyjne zgromadzenie sę-
dziowskie, niepoddane żadnej demokratycznej kontroli, lepiej wybierze sędziów do KRS niż demokratyczny 
Sejm. Być może wybiorą lepiej dla samych siebie, ale lepiej dla obywateli wybierze Sejm.

5. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do tej pory rada 
broniła niezależności i niezawisłości sędziowskiej przed zagrożeniami, rzeczywistymi czy urojonymi, pocho-
dzącymi z zewnątrz, np. politycznymi. Ale zagrożenia dla niezawisłości i niezależności mogą pochodzić także 
z wewnątrz, z samej korporacji. Mogą pochodzić z arogancji, z poczucia wyższości, z pogardy dla zwykłego 
człowieka, z rutyny, z braku wrażliwości, braku sumienia. To też są zagrożenia niezawisłości, którym należy 
przeciwdziałać, a niestety obecna, zdominowana przez korporację KRS nie przeciwdziała im wcale.

Mam 2 lata doświadczeń w KRS. Zdominowana przez korporację sędziów rada zawsze brała stronę korpo-
racji, a skargi na sądy dzielą się na 2 kategorie: bezzasadne i oczywiście bezzasadne. Instrukcja odpowiedzi na 
skargi jest zawsze taka sama, składająca się z 2 punktów. Punkt pierwszy: sąd ma zawsze rację. Punkt drugi: 
jeśli sąd nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Są wyjątki, ale one potwierdzają regułę. Obserwowałem, jak rada 
bada skargi ludzi na sądy. Opiera się wyłącznie na racji sądów, nie słucha skarżących. Nie znam ani jednego 
przypadku, by Krajowa Rada Sądownictwa stanęła w obronie człowieka skrzywdzonego przez sądy, a przecież 
krzywd takich jest mnóstwo.

6. Niedawno rzecznik praw obywatelskich – osoba daleka, może najdalsza od sympatii dla Prawa 
i Sprawiedliwości – opublikował dramatyczny raport o strasznych nadużyciach sądowych w stosunku do ludzi 
upośledzonych psychicznie, ludzi najsłabszych, bezradnych. Rzecznik znalazł dziesiątki przypadków, gdy 
sądy wtrącały do więzień ludzi upośledzonych, którzy nigdy nie powinni byli tam trafić. To straszne tragedie 
ludzi, którzy cierpią na skutek sądowej bezduszności. Czy korporacyjna KRS wzruszyła się ich losem? Nie, 
nie wzruszyła się, bo ona postrzega swoją misję nie jako obronę skrzywdzonych ludzi, ale jako obronę przy-
wilejów korporacji.

7. Mam w pamięci bój, jaki stoczyła KRS o to, by nie publikować sędziowskich oświadczeń majątkowych. 
Jawność statusu majątkowego funkcjonariuszy publicznych to podstawa jawności życia publicznego, to pod-
stawa przeciwdziałania korupcji, to podstawa demokracji. Jawność ta rekomendowana była przez NIK, przez 
organizacje międzynarodowe, w tym przez organizację GRECO (organizacja państw przeciw korupcji). Wybrani 
przez korporację sędziowie jak lwy walczyli przeciw tej jawności, bo interes korporacji ważniejszy był dla nich 
od elementarnych zasad demokracji.

8. Opór przeciwko reformie KRS nie ma charakteru merytorycznego. Ma on charakter stricte polityczny. 
Mam wrażenie, że korporacja sędziów, a raczej korporacja pewnej wpływowej mniejszości sędziów, którzy 
opanowali struktury wymiaru sprawiedliwości, broni swoich interesów. Kieruje się przy tym złymi emocja-
mi. Przypomina mi się w tym miejscu niezrównany Andrzej Frycz Modrzewski, który 460 lat temu w dziele 
„O poprawie Rzeczypospolitej” przestrzegał, że nie może sprawiedliwie sądzić, kto sam sobą nie włada, złym 
namiętnościom poddany będąc.
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Sprzeciw wobec reformy sądownictwa takimi właśnie złymi emocjami jest podszyty. Chęcią obrony przy-
wilejów i słynnym „żeby było tak, jak było”. A my uważamy, że nie może być tak, jak było, było bowiem źle.

9. I jeszcze jedna uwaga: słyszę o rzekomym zagrożeniu niezawisłości, bo sędziowie zostaną poddani 
wpływom politycznym. Widzę w tym zasadnicze nieporozumienie. Niezawisłość to nie takie czy inne przepisy 
prawa, niezawisłość to sprawa charakteru człowieka, to sprawa sędziowskiego sumienia. W Polsce jest bardzo 
wielu – zapewne nawet większość – sędziów uczciwych, rzetelnych, sprawiedliwych. Oni nie mają problemu 
z niezawisłością, ich nie złamie żaden nacisk, żaden polityk, żaden prezes, ich nie postawi na baczność żaden 
telefon, choćby i z kancelarii premiera. A jak ktoś nie ma charakteru, nie ma uczciwości ani wrażliwości, to 
choćby mu 20 razy zagwarantować niezawisłość, nie powstrzyma się od nieuczciwości.

10. I na zakończenie taka refleksja: Władza sędziowska jest największa ze wszystkich władz. Żaden poseł, 
żaden senator, żaden minister, żaden premier – ba, nawet żaden prezydent – nie może zabrać człowiekowi 
wolności, zabrać jego majątku, zabrać mu dzieci. To może zrobić tylko sędzia. Władza sędziowska to najwięk-
sza władza, bo władza nad losem pojedynczego człowieka. Ta władza jest zbyt wielka, by była wyjęta spod 
demokratycznej kontroli. Ta władza jest zbyt wielka, by wybierała się i kontrolowała sama. Ta władza jest zbyt 
wielka, by w całości sprawowana była przez korporację, przez – jak niektórzy sędziowie sami mówią – kastę.

Lord Acton mówił, że każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Niestety, 
mamy z tym do czynienia – władza sędziowska, wyjęta spod wszelkiej kontroli, stała się władzą absolutną, 
z poważnymi objawami demoralizacji.

Wysoka Izbo, proponowana ustawa wprowadza minimalną, bardzo delikatną kontrolę władzy sądowniczej 
przez demokratycznie wybrany Sejm, a w ślad za tym przez naród. To ustawa wzmacniająca demokrację, choć 
oczywiście naruszająca korporacyjne interesy. Dla nas najważniejsze powinny być losy narodu, dlatego w imię 
tych interesów popieram ustawę zmieniającą ustrój KRS.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 

spełnia wszystkie kryteria tego, co w doktrynie nazywa się bezprawiem legislacyjnym. Jest to ustawa, która 
jest w jawnej sprzeczności z konstytucją, z wartościami i zasadami prawnymi ustanowionymi w konstytucji. 
Ta ustawa nie powinna być w ogóle procedowana, a jest projektem rządowym. Narusza ona standardy polskiej 
konstytucji, faktycznie zmienia konstytucję.

Przez ostatnie 20 lat właściwie wszyscy rządzący starali się odsunąć partie od sądów, żeby wymiar spra-
wiedliwości był naprawdę niezależny, a sędziowie byli niezawiśli. Dzisiaj PiS wprowadza ustawę, która ma 
podporządkować sądy i sędziów – ministrowi sprawiedliwości. Od początku swoich rządów partia rządząca 
prowadzi walkę z sędziami – czy to z Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, czy wreszcie 
KRS – dąży do tego, aby kontrolować każdą dziedzinę życia obywateli. W wymiarze sprawiedliwości jest wiele 
spraw wymagających naprawy, ale zmiany muszą być powodowane rzeczywistą troską o państwo, a nie o to, 
aby podporządkować sobie jedynie funkcjonowanie sądów.

Proponowane przez PiS zmiany w KRS spowodują wpływ władzy ustawodawczej na sądownictwo. W skraj-
nym przypadku będzie to prowadziło do sytuacji, gdy obywatel słusznie będzie się sądził np. z przedstawicielem 
partii rządzącej, ale pomimo swojej racji przegra, bo orzekający sędzia będzie miał świadomość, że przecież 
ta władza ustawodawcza decyduje o losach sądownictwa, w tym sędziego.

Szanowni Państwo, trzeba wprowadzać reformy, które spowodują, że nasze państwo będzie sprawniejsze 
i mocniejsze. Jednak skalę i granicę tych reform wyznacza konstytucja, którą my, parlamentarzyści, i również 
organy władzy musimy bezwzględnie szanować. W innym razie nie tworzymy ustawy, tylko jej pozór.

Demokracja polega nie tylko na wyborach, lecz także na tym, że nowo wybrana władza jest sprawowana 
przez 3 równoważące się i współpracujące siły: władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Dzisiaj zdecydujemy, czy pozostaniemy częścią kultury zachodniej, czy rozpoczniemy drogę na wschód. 
Wybór należy do państwa.

Prawo i Sprawiedliwość za pomocą nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych powoli przejmuje 
sądy. Niby politycy partii miłościwie nam panującej twierdzą, że ta ustawa ma usprawnić pracę sądów, nie jest 
to jednak nic innego jak skok na całą administrację sądową. Bo jak inaczej nazwać przepis przejściowy umoż-
liwiający Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie urzędujących prezesów i wiceprezesów w toku ich kadencji 
w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie?

Szanowni Państwo, zwracam się do projektodawców ustawy z pytaniem: dlaczego nie prowadziliście żad-
nego dialogu ze środowiskiem sądowym? Jak możecie wprowadzać tak duże zmiany bez żadnych konsultacji? 
Tak naprawdę ta ustawa zabija trójpodział władzy, w ten sposób władza sądownicza przestaje istnieć, będzie 
już tylko władza polityczna niemająca nic wspólnego z rządami państwa prawa.

Dążycie do tego, i to jest głównym zadaniem nowej ustawy o sądach powszechnych, aby parlament z wa-
szą większością mógł uchwalić każdą ustawę, także jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli konstytucją. 
Argumentujecie, że parlament jest głosem suwerena. Tak nie jest! Parlament jest głosem przedstawicieli suwe-
rena. Suwerenem Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, a nie posłowie i senatorowie! Suwerenem nie są 
również konstytucyjni ministrowie, sędziowie ani nawet sędziowie TK. Tak jak już powiedziałem, suwerenem 
jest cały naród, a nie jego część, która zagłosowała na daną partię polityczną. Przypomnę państwu: skoro już tak 
chętnie odwołujecie się do woli narodu, to proszę pamiętać o referendum konstytucyjnym, w którym właśnie 
suweren wyraził trwałą wolę związania siebie i swoich władz konstytucją.

Jest mi przykro, że mimo apelu tylu środowisk prawniczych znowu w sposób urągający demokracji tak 
haniebnie próbuje się zniszczyć sądy powszechne. Ja wiem, że państwo macie większość i możecie przegło-
sować wszystko, ale, na Boga, są jakieś granice zdrowego rozsądku. Czy naprawdę nie widzicie konsekwencji 
swoich czynów?! Senat zwie się izbą refleksji – i o to serdecznie apeluję do koleżanek i kolegów z PiS: właśnie 
o refleksję i zdrowy rozsądek.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zacznę jak najprościej i jak najjaśniej: Prawo i Sprawiedliwość umówiło się z Polakami w kampanii wybor-

czej na reformę wymiaru sprawiedliwości, na reformę sądownictwa. Trójpodział władzy nie polega na tym, że 
każda z władz odpowiada tylko przed Bogiem. Każda z władz jest kontrolowana przez obywateli, przez suwe-
rena. Niestety, stało się tak, że naród kontroluje tylko parlament, rząd i prezydenta, a władza sędziowska jest 
kontrolowana przez samą siebie. W efekcie trzecia władza, jaką są sędziowie, zamieniła się w „nadzwyczajną 
kastę” – jak sami sędziowie się nazwali. Funkcjonują oni dosłownie na zasadzie „sami dla siebie i o sobie”.

Doskonale rozumiem, że próba zreformowania sądownictwa, a dokładniej mówiąc każde, nawet minimalne 
naruszenie utrwalanego latami status quo, budzi odruch obronny tego środowiska. Najlepiej świadczy o tym 
wypowiedź prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, iż w wyniku działań rządzących może dojść do 
„zburzenia tego, co zbudowaliśmy od czasu po zaborach”. Pani prezes chodziło zapewne o to, by rządzący 
uszanowali konstytucyjną niezawisłość w wykonywaniu władzy sądowniczej. Zgadzam się. Ale przecież nie-
zawisłość sędziego nie oznacza niezawisłości od obowiązującego systemu prawa. Sędzia, który nie stosuje się 
do ducha ani treści obowiązującego prawa, nie może powoływać się na przywilej niezawisłości. Podobnie też 
niezależność sądu nie może być niezależnością od powszechnie przyjętych zasad rządzących praworządnością. 
Praworządność wymaga, aby każda władza, nie wyłączając sędziowskiej, nie tylko prawo stosowała, ale była 
mu podporządkowana.

Na marginesie dodam, że ta ustawa nie jest zamachem na niezawisłość sędziowską, ponieważ to KRS, 
w której większość mają sędziowie, a nie minister, będzie decydować o składzie np. Sądu Najwyższego. Prezes 
Gersdorf kłamała, mówiąc, że będzie to „Sąd Najwyższy przy Ministrze Sprawiedliwości”.

Ciekawe, dlaczego KRS, sprzeciwiając się rozszerzeniu kompetencji ministra w zakresie powoływania 
prezesów, którzy przecież mają sprawować tylko funkcje administracyjne, mówi o zagrożeniu niezawisłości 
sędziów i możliwości upolityczniania wyroków? Czy dlatego, że są do takich praktyk przyzwyczajeni? O tym 
świadczy choćby przypadek sędziego Milewskiego, byłego prezesa gdańskiego sądu, o którym dzięki prowokacji 
dziennikarskiej cała Polska dowiedziała się, że podejmuje decyzje na podstawie telefonów od poprzedniej władzy.

Zmiany w KRS mają usprawnić tok postępowań sądowych, zlikwidować biurokrację, przerost funkcyjnych 
stanowisk i zagwarantować rzeczywistą niezależność szeregowym sędziom. Obecny system daje na przykład 
nieograniczone możliwości wpływania elit sędziowskich na wyroki. Wprowadzenie losowości w przydzielaniu 
sędziów do poszczególnych spraw, a także zasada niezmienności składu sędziowskiego uniemożliwią ręczne 
sterowanie.

Jednak główny zarzut do Krajowej Rady Sądowniczej, powołującej sędziów, to brak reagowania na patologie 
w swoim środowisku. Obywatele czekają latami na sprawiedliwość, często są traktowani w sądach skanda-
licznie. Dziś totalna opozycja i sami sędziowie mówią tylko o tym, żeby broń Boże nie reformować wymiaru 
sprawiedliwości. Żeby było tak, jak było i jak jeszcze jest.

Dlaczego KRS nie widziała problemu, gdy sędzia Janusz K., zatrzymany w 2008 r. i oskarżony o łapów-
karstwo, do 2016 r. pobierał pensję? Kiedy w 2017 r. sędzia został prawomocnie skazany, nie został wyrzucony 
z zawodu.

Cała Polska obserwuje gigantyczną aferę korupcyjną w krakowskim sądzie. Trwają kolejne zatrzymania, 
kolejne osoby otrzymują zarzuty, a KRS milczy. Nawet aresztowanie byłego prezesa Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie nie wywołało żadnych refleksji.

Media często informują o przypadkach sędziów prowadzących auto pod wpływem alkoholu, biorących pie-
niądze za fikcyjne ekspertyzy, jednym słowem, zamieszanych w afery, tolerujących nieprawości, wyłudzających 
nieruchomości za pomocą sfałszowanych dokumentów – jak to jest w złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie. 
Gdzie byli wówczas i gdzie są dzisiaj prawnicze autorytety i instytucje samorządu zawodowego? Gdzie jest 
adwokacka etyka? Dlaczego KRS nie odcięła się od kolegów po fachu?

Co środowisko sędziowskie ma do powiedzenia o kolegach sędziach, którzy wbrew zdrowemu rozsądkowi 
wyznaczali kuratorów dla spadkobierców i właścicieli warszawskich nieruchomości, mających rzekomo liczyć 
prawie 140 lat? Nie byłoby dzikiej reprywatyzacji bez skandalicznych decyzji sądów.

Kiedy prawnicze środowisko rozliczy się z afery Amber Gold? Jak sędziowie wytłumaczą starszym ludziom, 
oszukanym metodą „na wnuczka” i pozbawionym oszczędności fakt, że ich koleżanka wypuściła na wolność 
organizatora tego procederu?
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Jaki autorytet ma Krajowa Rada Sądownictwa, skoro broni się przed wyjaśnieniem zarzutów wobec własnego 
rzecznika, sędziego Żurka? Co sędziowie sądzą o pomyleniu wyroków przez sąd we Wrocławiu? Do wyroku 
w jednej sprawie sąd dołożył uzasadnienie w innej. A żenujące przypadki pospolitych kradzieży w sklepach, 
których dopuszczają się sędziowie – akcesoriów elektronicznych, dżinsów, nawet kiełbasy?

Czyja to wina, czy nie KRS, że sprawy dyscyplinarne przeciwko sędziom ciągną się latami? Często kończą 
się umorzeniem ze względu na przedawnienie, jak w przypadku sędziego z Puław, który po godzinach zajmo-
wał się lichwiarstwem.

Czy to nie wina KRS oraz SN, że sądzi się dwa razy za to samo? Mam na myśli wyrok wobec szefa CBA 
Mariusza Kamińskiego. Uprzednio zapadł prawomocny werdykt uwalniający go od winy i popełnienia za-
rzucanego czynu; ponadto Mariusz Kamiński został uwolniony przez Sejm od postawionych mu zarzutów, co 
winno skutkować powagą rzeczy osądzonej. Mimo to stanął ponownie przed sądem z tymi samymi zarzutami.

To tylko kilka przykładów na to, że wyroki sądowe bardzo często są wyrazem dowolności orzeczniczej, 
motywowanej niejednokrotnie polityczną stronniczością. Czas na reformę, tak Krajowej Rady Sądownictwa, 
Sądu Najwyższego, jak i generalnie ustroju sądów powszechnych. To należy się Polakom.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jako senator ze Śląska zarówno podczas spotkań z wyborcami, jak i w biurze, wysłuchuję non stop skarg 

na polski wymiar sprawiedliwości. Jeśli ktoś w tej Izbie mówi, że jest inaczej, to, delikatnie mówiąc, żyje na 
innej planecie. Ludzie skarżą się na niesprawiedliwe wyroki, sprawy ciągnące się latami, niekończące się wy-
miany pism, utratę zdrowia i pieniędzy. Jeden przykład: 10 miesięcy więzienia dostaje ktoś, kto rzucił tortem 
w panią sędzię, która złamała wszelkie zasady prawne i moralne, wydając skandaliczny wyrok w stosunku 
do Kiszczaka, a ktoś, kto był zaangażowany w bardzo poważną działalność przestępczą, łącznie z napadami 
i pobiciami, dostał 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Ileż krzywd doznali od wymiaru sprawiedliwości weterani opozycji niepodległościowej zarówno przed 
1989 r., jak i po tej dacie? Niezweryfikowani prokuratorzy i sędziowie wszystkich szczebli wydawali i nadal 
wydają haniebne orzeczenia niezgodne z obowiązującym prawem. Swoją nieudolność i arogancję podpierają 
majestatem Rzeczypospolitej, przez co wykazują całkowity brak szacunku do państwa polskiego. Słusznie, 
ocena środowiska sędziowskiego wyrażona przez Polaków jest bardzo surowa. Jak sądzę, doprowadzili do 
tego swoim zachowaniem oraz wypowiedziami sami sędziowie. Przypomnę słowa prezes Sądu Najwyższego, 
prof. Małgorzaty Gersdorf, która stwierdziła, że 10 tysięcy to niezbyt wygórowana pensja, za którą dobrze żyć 
można tylko na prowincji. Sama zarabia 26 tysięcy zł miesięcznie, a ujawniony ogromny majątek wskazuje, że 
pani prezes żyje bardzo oszczędnie. Inny przykład: sędziowie podczas swojego kongresu ustami sędzi Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Ireny Kamińskiej, określili swoje środowisko sędziowskie jako „zupełnie nadzwy-
czajną kastę ludzi”. Kastę, czyli zamkniętą grupę dziedziczącą przywileje i status. Wtóruje takiemu dobremu 
samopoczuciu wypowiedź byłego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Stanisława Biernata, który 
to na jednej z konferencji powiedział, że: „sędzia Rzepliński jest nieśmiertelny”. To bardzo obrazowy przykład 
tego, jakie mniemanie mają o sobie sędziowie. Innym przykładem wyższości środowiska sędziowskiego może 
być wpis na profilu twitterowym warszawskiego Stowarzyszenia „Iustitia”, w którym sędzia prowadzący konto 
internetowe porównał lidera PiS do Hitlera. To pokazuje, że sędziowie chętnie angażują się w spory polityczne, 
oczywiście stając nierzadko po jednej stronie sporu.

Śmieszy w tym kontekście zarzut, że nowa ustawa upolityczni sądownictwo, ponieważ minister sprawie-
dliwości będzie mógł sam powoływać i odwoływać prezesów sądów. Taki zarzut stawiają ci, którzy nie znają 
poprzedniej ustawy. Tymczasem wpływ ministra na wybór prezesów i wiceprezesów sądów to nie jest zarzut, to 
jest jego przywilej i obowiązek. W tym duchu wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny za czasów poprzedniej 
władzy, uznając, że zgodnie z konstytucją nadzór administracyjny nad sądownictwem powszechnym sprawuje 
minister sprawiedliwości. Dotychczasowe rozwiązania czyniły ten nadzór ministra fikcyjnym. Wniosek: ustawa 
nie zwiększa kompetencji ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów oraz wiceprezesów 
sądów, a tylko przywraca możliwości korzystania z jego konstytucyjnych uprawnień i realnego wykonywania 
ustawowych obowiązków.

A tak à propos, warto przywołać opinię sędziów niższych szczebli, którzy twierdzą wprost, że prezesami 
czy wiceprezesami sądów zostaje się po znajomości, że liczy się towarzyski układ, a nie kompetencje, że w pol-
skim sądownictwie istnieje bizantyjski system powiązań i „folwarków prezesów”, którzy sami się powołują, 
oceniają i wynagradzają.

Zarzut: czy mając taki wpływ na sądy, minister będzie mógł także wpływać na wyroki? Będzie dokładnie 
odwrotnie. To właśnie wybór przez ministra przywróci sędziom prawdziwą, realną niezawisłość i niezależność. 
Sędzia orzekający po prostu nie będzie musiał liczyć się ze zdaniem prezesa, który przydzielił mu sprawę itd. 
To prezes dzisiaj może złamać karierę sędziego albo uczynić mu zawodowe życie lekkim, dobrze opłacanym 
i przyjemnym.

Z burzliwej sejmowej i senackiej debaty, a przede wszystkim z butnego zachowania środowiska sędziowskiego 
wprost wynika, że reforma sądownictwa będzie jedną z najtrudniejszych reform. W tej chwili środowiska sę-
dziowskie wręcz wypowiadają posłuszeństwo parlamentowi w związku z procedowanymi ustawami o Krajowej 
Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To środowisko jest bardziej lojalne wobec siebie nawzajem niż 
wobec interesu Polski. Niestety, interes takich sędziów i prokuratorów jest skrajnie przeciwstawny interesom 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ludzie wymiaru sprawiedliwości mieli się sami zlustrować, oczyścić swoje szeregi z tajnych współpracow-
ników SB. Nie dokonali tego. Polski wymiar (nie)sprawiedliwości najeżony jest osobnikami, którzy chronili 
i chronią interesy różnych gangsterów, a nie podmiotowość obywateli i praworządność Rzeczypospolitej. 
Orzeczenia sędziów uwikłanych mentalnie z systemem komunistycznym zależą wyłącznie od ich politycznych 
upodobań, a nie od woli ustawodawcy. Sędziowie od lat tolerowali patologie w swoim środowisku, nie potrafili 
oczyścić swojego środowiska, przymykali oko na patologie i nieprawidłowości. Wykazy takich niegodziwych, 
niereformowalnych sędziów i prokuratorów są w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego Polacy doma-
gają się, obok reformy ustroju sądów, oczyszczenia środowiska sędziowskiego z osób niegodnych tego urzędu.

Najważniejsze, aby Polacy wiedzieli, że idą do sądów po sprawiedliwość. Muszą wiedzieć, że zawsze, kiedy 
potrzebują ochrony, sąd szybko i sprawnie im pomoże. A tak niestety nie jest. Dlatego reformujemy ustrój sądów 
powszechnych, aby usprawnić działanie sądów, aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane 
przez sędziów budziły zaufanie do państwa polskiego.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co innego PiS mówił w kampanii wyborczej, co innego pokazuje rzeczywistość. Trzeba sobie dzisiaj jasno 

powiedzieć, że jego obietnice wyborcze okazały się kłamstwami. Miało nie być podwyżki podatków. Jak zatem 
mamy nazwać zapisy ustawy – Prawo wodne?

Szanowni Państwo, każdy, kto potrafi liczyć, wie, że kiedy ta ustawa wejdzie w życie, ceny wody pójdą 
w górę i, co więcej, zacznie tracić cały sektor energetyczny. Przypomnę państwu, że energetyka zużywa bar-
dzo dużo wody. Te wskaźniki są w naszym kraju jednymi z najwyższych na świecie i najwyższych w Europie 
głównie dlatego, że węgiel jest podstawowym paliwem, jakie zużywamy. Zaczyna się od płukania węgla, 
kończy na chłodzeniu bloków energetycznych. Nadal twierdzicie, że ceny nie wzrosną? Wzrosną. Podobnie 
będzie z cenami energii elektrycznej.

Projekt ustawy powołuje spółkę Wody Polskie. Dlaczego ustawodawca chce zatrudniać w niej ludzi bez 
konkursów? Będziecie obsadzać następnych Misiewiczów? Konkursy to jawna procedura, do której każdy może 
się zgłosić i którą może czy powinien wygrać najlepszy. W całym cywilizowanym świecie wszystko odbywa się 
w drodze konkursów w administracji. Państwo zrobiliście zamach na służbę cywilną i na dyplomację. Chcecie 
zatrudniać dyplomatów bez znajomości języków.

Szanowni Senatorowie, ta ustawa to nic innego jak wprowadzanie ukrytego podatku. Co więcej, ustawa 
powołuje następny organ prawny, który w ramach niejasnych procedur ma zatrudniać ludzi przyjaznych władzy. 
Nie twierdzę, że ustawa o prawie wodnym jest niepotrzebna, ale na pewno nie powinna być przyjęta w obecnej 
wersji. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej

Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura zgłosił się pan M. P. z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.
Z przedstawionych przez pana P. dokumentów oraz udzielonych informacji wynika, że decyzją z dnia 19 

kwietnia 2017 r. ZUS I Oddział w Łodzi, znak ENS/20/021161976, odmówił mu prawa do emerytury, gdyż 
dopiero w dniu 27 września 2017 r. osiągnie on wiek emerytalny oraz do dnia 1 stycznia 1999 r. nie udowodnił 
on wymaganego 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego. ZUS przyjął za udowodnione okresy pracy 
wliczone do ogólnego stażu pracy – 21 lat 6 miesięcy 3 dni. Organ rentowy przy ustalaniu prawa do emerytury 
nie uznał okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia 1980 r. 
z uwagi na brak zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez rodzi-
ców i w czasie od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. z uwagi na brak zaświadczenia z KRUS o opłacaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez pana P. Organ rentowy ustalił staż pracy w szczególnych 
warunkach/charakterze w okresie 17 lat 9 miesięcy.

Z decyzją ZUS pan P. nie zgadza się i dlatego wniósł o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzję tę pan P. 
uważa za bardzo krzywdzącą.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że rodzice pana M. P. – H. i T. P. – posiadali gospodarstwo rolne 
w latach 1872–1980 o powierzchni 12,63 ha (zaświadczenie Wójta Gminy W., zeznania świadków), prowadzili 
to gospodarstwo rolne w okresie od 1952 r. do 1980 r. oraz sprzedali jednostkom gospodarki uspołecznionej 
produkty rolne w roku 1977, 1978, 1979 o określonej w zaświadczeniu wartości.

Pan M. P. już jako dziecko pracował wraz z rodzicami w tym gospodarstwie rolnym. Świadkowie potwierdzili, 
że pan P. pracował w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16 roku życia w okresie od 28 września 1973 r. do 
31 marca 1981 r. Zgodnie z umową przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego z dnia 12 grud-
nia 1980 r. H. P. i T. P. przenieśli nieodpłatnie posiadanie i własność gospodarstwa rolnego o powierzchni 12,63 ha 
na rzecz ich syna M. P. W zamian za to rodzice wnioskodawcy byli uprawnieni do otrzymania emerytury. Tym 
samym z dniem 12 grudnia 1980 r. pan M. P. stał się właścicielem gospodarstwa rolnego i na własny rachunek 
prowadził to gospodarstwo rolne. Od dnia 1 kwietnia 1981 r. wnioskodawca podjął zatrudnienie w PKP jako 
dyżurny ruchu.

Warto zwrócić uwagę, że ZUS przyjął za udowodnione okresy pracy wnioskodawcy w gospodarstwie 
rolnym rodziców po ukończeniu przez niego 16 roku życia, tj. od 28 września 1973 r. do 30 czerwca 1977 r., 
zaś odmówił uznania za udowodnione – pomimo przedstawienia takich samych dowodów potwierdzających 
pracę w gospodarstwie rolnym – okresu pracy w gospodarstwie rolnym w okresie od 1 lipca 1977 r. do 31 mar-
ca 1981 r. jedynie z uwagi na brak stosownego zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników.

W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko ZUS I Oddział w Łodzi wydaje się być błędne.
Pragnę zwrócić uwagę, iż w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej 
wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe 
(…) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku 
życia”. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 
świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU Nr 32 poz. 140), zwolnieni z obowiązku opłacania składek byli 
domownicy rolnika. W związku z tym, że wnioskodawca był domownikiem, nie miał on obowiązku opłacać 
z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

Warto zaznaczyć, iż na gruncie art. 10 ust. 1 ww. ustawy nie można utożsamiać z pracą w gospodarstwie 
rolnym prowadzenia gospodarstwa rolnego, co związane jest z obowiązkiem opłacania składek.

Z kolei dopiero w wyniku rozwiązań przyjętych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: DzU z 1989 r. Nr 24 
poz. 133 z późn. zm.), a obecnie art. 4 ustawy o u.s.r., jest – począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r. – uzależ-
nienie zaliczenia pracy domownika w gospodarstwie rolnym jako okresu uzupełniającego od opłacania przez 
rolnika za niego składki na ubezpieczenie społeczne rolników (tak też Sąd Najwyższy orzekł w wyroku  
z dnia 23 września 1998 r., sygn. akt II UKN 230/98, OSNAPiUS 1999, nr 20, poz. 657). Tym samym brak jest 
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podstaw prawnych do odmowy zaliczenia do ogólnego stażu pracy pana M. P. okresu pracy w gospodarstwie 
rolnym rodziców w okresie od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia 1980 r. z uwagi na brak stosownego zaświadczenia 
z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Ponadto, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 
świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU 1977 r. Nr 32 poz. 140), „rolnik, który rozpoczął prowadzenie 
gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia, zwolniony jest od obowiązku opłacania składki przez 
okres pierwszych 5 lat gospodarowania”. Ubezpieczony prowadził gospodarstwo rolne od 12 grudnia 1980 r., 
więc na podstawie art. 40 przywołanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla 
rolników i ich rodzin jako rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat 
życia (miał 23 lata), zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie przez okres pierwszych 
5 lat gospodarowania.

Zatem, mimo iż rolnik rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego podlegał ubezpieczeniu społecz-
nemu z tego tytułu i – co najważniejsze – był uprawniony do świadczeń z tego ubezpieczenia, przy spełnieniu 
warunków określonych w art. 40 ustawy, opłacał składki, poczynając od daty innej niż data obowiązku ubez-
pieczenia. Tym samym żądanie przedstawienia zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników za okres od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. wydaje się być oczywiście bezzasadne.

Podobnie bezzasadne wydaje się być stwierdzenie organu rentowego, iż powodem odmowy przyznania 
świadczenia jest fakt uzyskania wieku emerytalnego w dniu 27 września 2017 r. Generalną zasadą prawa eme-
rytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania 
prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lecz nie wcześniej niż od 
miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie w celu jego przyznania. Reguła ta wyklucza możliwość 
wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa in abstracto a przed złożeniem wniosku, co 
w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń, jednakże 
nie stanowi o braku możliwości złożenia wniosku przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Na zakończenie chciałbym wskazać również, iż w istocie w uzasadnieniu decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. 
brak jest uzasadnienia prawnego adekwatnego do konkretnej sprawy pana M. P.

W związku z tym proszę o wnikliwą analizę całej sprawy, dokonanie ponownej weryfikacji i analizy 
zgromadzonych w sprawie dokumentów i wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn odmowy przyznania prawa do 
emerytury oraz wskazanie, czy sposób postępowania pracowników ZUS prowadzących sprawę był prawidłowy 
tak co do żądania przedstawienia zaświadczeń z KRUS, jak i przyjętej wykładni przywołanych przeze mnie 
przepisów prawa (w tym braku wskazania w decyzji jakichkolwiek z przywołanych przepisów prawa).

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w myśl stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego 

z 29 czerwca 2017 r. w sprawie braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty 
prowadzące apteki wnoszę o zmianę przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w wymienionym zakresie.

Dostępność aptek w mniejszych polskich miejscowościach jest ograniczona w dni świąteczne, zwłaszcza 
w porze nocnej. Rady powiatów zobowiązane są do podejmowania uchwał, które określają rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych. Praktyka pokazuje jednak, że pomimo podejmowania tych uchwał apteki pozostają 
w sferze martwego prawa. Dostępność aptek w wyznaczonych godzinach bardzo często nie jest przestrzegana 
przez ich właścicieli uzasadniających to względami ekonomicznymi.

Wobec powyższego, mając na względzie interes mieszkańców oraz potrzebę szeroko zakrojonej ochro-
ny zdrowia publicznego, wskazuję na brak faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał  
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek. W obecnym stanie prawnym potencjalną możliwość egzekwowania 
prawa w tym zakresie posiada jedynie wojewódzki inspektorat farmaceutyczny.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownych działań zmierzających ku zmianie treści przepisów 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, które pozwoliłyby na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapew-
nienia dostępności do usług świadczonych przez apteki, a także o wprowadzenie mechanizmów pozwalających 
na skuteczne egzekwowanie dostępności aptek zgodnie z uchwałami podjętymi przez rady powiatów.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jarosława Dudę i Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów, Bank Gospodarstwa Krajowego wytypował 

nieruchomość gruntową o nr ewidencyjnym (…), obręb (…) Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo 
dolnośląskie, do realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego w ramach programu „Mieszkanie+”.

Władze gminy Kobierzyce uznały, że choć sam pomysł ma pozytywne znaczenie dla przyszłości młodych 
rodzin, to jednak lokalizacja ww. inwestycji we wsi Tyniec Mały spowoduje dla lokalnej społeczności ogromne 
negatywne konsekwencje, co rzutować będzie także na sytuację ewentualnych mieszkańców planowanych do 
budowy domów wielorodzinnych.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez wójta gminy Kobierzyce, Tyniec Mały liczy obecnie około 
1500 mieszkańców. Budowa na tym terenie 300 nowych mieszkań spowoduje, że w krótkim czasie zamieszka 
tam dodatkowo około 1000 nowych mieszkańców. Tym samym nastąpi gwałtowne zwiększenie – praktycznie 
z dnia na dzień – populacji wsi o ponad 66%. Na taką zmianę nie jest przygotowana infrastruktura, zarówno 
społeczna, jak i techniczna. Taki skokowy wzrost liczby mieszkańców wsi spowoduje bowiem znaczne utrud-
nienia w dostępie mieszkańców do podstawowej opieki zdrowotnej, przedszkoli oraz edukacji szkolnej (nauka 
na 3 zmiany).

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kobierzyce nie przewiduje na tym terenie inwestycji w obiekty opie-
kuńcze, oświatowe i opieki zdrowotnej w kształcie wymaganym planowaną inwestycją dotyczącą 300 nowych 
mieszkań. W wykazie przedsięwzięć na lata 2017–2023 rada gminy Kobierzyce zaplanowała kwotę 7 milionów 
450 tysięcy zł na rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Tyniec Mały, 6 milionów 62 tysiące 730 zł 
na budowę dróg osiedlowych wraz z oświetleniem i 3 miliony 100 tysięcy zł na budowę domu dziennej opieki. 
W budżecie gminy nie ma obecnie środków na zapewnienie bazy oświatowej, społecznej i innej, związanej 
z realizacją programu „Mieszkanie+”.

Dużym problemem jest również sieć drogowa na tym obszarze, która już teraz z trudem obsługuje ruch samo-
chodów, a budowa nowego węzła wpinającego lokalne drogi do obwodnicy Tyńca Małego wymaga kilkuletniego 
procesu inwestycyjnego oraz wyasygnowania wielu milionów złotych na budowę odpowiedniej infrastruktury.

Jak informuje wójt gminy, gmina Kobierzyce nie występowała do BGK z wnioskiem o zapotrzebowanie 
na lokale mieszkalne (pismo wójta gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. – kopia w załączeniu). To 
z inicjatywy BGK dobyło się spotkanie, na którym bank przedstawił informację na temat realizowania plano-
wanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym (…), obręb (…) Tyniec Mały, która stanowi 
obecnie własność osób fizycznych, a nie gminy Kobierzyce czy Skarbu Państwa, co niewątpliwie podniesie 
koszty planowanej inwestycji.

Gmina Kobierzyce nie wskazywała żadnych nieruchomości na potrzeby realizacji programu „Mieszkanie+” 
w obrębie wsi Tyniec Mały. Jedyna propozycja dotyczyła przejęcia terenów znajdujących się w zasobach Agencji 
Nieruchomości Rolnych w miejscowości Wysoka i przeznaczenia ich pod publiczny teren rekreacyjny. Gmina 
Kobierzyce nie dysponuje nieruchomościami, na których mógłby być realizowany program „Mieszkanie+”.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o wyjaśnienie i informacje.
1. Na jakiej podstawie została wybrana lokalizacja projektowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej 

o nr. ewidencyjnym (…) w Tyńcu Małym należącej do osób fizycznych?
2. Dlaczego tak duża inwestycja mieszkaniowa planowana jest w tak małej społeczności lokalnej?
3. Dlaczego BGK w celu realizacji ww. inwestycji mieszkaniowej nie wziął pod uwagę gruntów należących 

do Skarbu Państwa czy samorządu terytorialnego, w tym m.in. w miejscowości Wysoka, a zamierza kupić 
drogie grunty od właścicieli prywatnych?

4. Jak jest szacowana wartość kosztów związanych z pozyskiwaniem nieruchomości od osób fizycznych?
5. Czy bank ma konkretną wiedzę o kosztach infrastruktury koniecznej dla codziennego funkcjonowa-

nia mieszkańców planowanych nowych domów wielorodzinnych, w tym przeprowadzenia prac związanych  
z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35?

6. Jaki wpływ kwotowy i procentowy będą miały koszty związane z zakupem nieruchomości od osób fi-
zycznych oraz wykonania koniecznej infrastruktury, w tym przeprowadzenia dodatkowych prac związanych 
z budową łącznika ulic Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, na końcową cenę metra kwadratowego budynków 
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i jak będą się kształtowały w porównaniu do kosztów inwestycji prowadzonych na gruntach Skarbu Państwa, 
np. inwestycji planowanej do realizacji w Wałbrzychu przy ulicy Husarskiej?

7. Czy dokonano analizy, jakie będą koszty społeczne (utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 
i edukacji szkolnej, trudności komunikacyjne) mieszkańców Tyńca Małego w przypadku realizacji przedmio-
towej inwestycji w ramach programu „Mieszkanie+”?

8. Czy planowana inwestycja była, jest lub będzie konsultowana z partnerami społecznymi, w tym  
w szczególności ze społecznością lokalną oraz lokalnymi władzami samorządowymi? Czy wnioski z konsultacji 
zostaną uwzględnione przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie ww. inwestycji?

9. Czy plan budowy osiedla domów wielorodzinnych we wsi Tyniec Mały oznacza, iż program „Mieszkanie+” 
będzie opierał się na zakupach nieruchomości od właścicieli prywatnych i budowie dużych nowych osiedli na 
terenach wiejskich bez uzgodnień z samorządem lokalnym?

Sprawa ma charakter międzyresortowy i dotyczy w pierwszej kolejności kompetencji ministra infrastruk-
tury oraz ministra rozwoju. Dlatego też interpelację kierujemy do Prezes Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło.

Jarosław Duda 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jarosława Dudę i Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Jak wynika z przedstawionych informacji, Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. zwrócił się do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyzna-
nie wsparcia finansowego w postaci dotacji i pożyczki dla tego przedsięwzięcia, ale nie otrzymał odpowiedzi 
w tej sprawie.

Sytuacja gminnych udziałowców spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji jest bardzo trudna. Są to najczę-
ściej gminy biedne, dysponujące ograniczonym budżetem, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować tego 
przedsięwzięcia. Sama organizacja projektu i konieczność poniesienia w całości z własnych środków wszystkich 
kosztów niekwalifikowalnych (wynoszących 11 milionów 485 tysięcy 501 zł) stanowi dla gmin bardzo duży 
wysiłek finansowy. Bez wsparcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej nie będą w stanie realizować rekultywacji na swoim terenie.

Brak rekultywacji pociągnie za sobą negatywne skutki w środowisku naturalnym, stanowi bowiem zagro-
żenie ekologiczne wynikające ze składowania odpadów. Stan taki jest niezgodny z przepisami unijnymi, co 
naraża Polskę na wysokie kary finansowe, jakie może nałożyć Komisja Europejska.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o następujące informacje.
1. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyznania wsparcia finansowego w postaci dotacji lub pożyczki 

Dolnośląskiemu Projektowi Rekultywacji Sp. z o.o.?
2. Czy Ministerstwo Środowiska udzieli wsparcia finansowego w postaci dotacji lub pożyczki Dolnośląskiemu 

Projektowi Rekultywacji Sp. z o.o.?

Jarosław Duda 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Tomasza Grodzkiego, Grażynę Sztark, Piotra Florka, 

Barbarę Zdrojewską, Waldemara Sługockiego, 
Władysława Komarnickiego i Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz publikacją książki dotyczącej niejasnych 
powiązań pana ministra Antoniego Macierewicza ze stroną rosyjską, wobec zajmowania przez szefa Ministerstwa 
Obrony Narodowej kluczowego dla obronności kraju stanowiska, apelujemy do Pani Premier o urlopowanie 
ministra obrony narodowej do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości przez powołane do tego organy i służby.

Mamy nadzieję, że Pani Premier zgodzi się z tezą, szanowaną w cywilizowanych krajach (żeby tylko wspo-
mnieć USA i osoby z bliskiego otoczenia pana prezydenta Trumpa odwołane na podstawie zarzutów mniejszego 
kalibru), że z uwagi na ważny interes państwa i dla czystości intencji oraz funkcjonowania najwyższych organów 
RP wzmiankowany wyżej apel jest zasadny.

Z poważaniem 
Tomasz Grodzki 
Grażyna Sztark 
Piotr Florek 
Barbara Zdrojewska 
Waldemar Sługocki 
Władysław Komarnicki 
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W opublikowanej książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” znajdują się niepokojące infor-

macje dotyczące Pana osoby.
Dotyczą one domniemanych powiązań Pana Ministra z Alfonsem D’Amato, byłym amerykańskim sena-

torem, obecnie lobbystą współpracującym z rosyjskimi koncernami, oskarżanym o powiązania z rosyjską  
i włoską mafią. Byliście panowie prezesami założonej w Stanach Zjednoczonych organizacji Friends of Poland. 
Teraz firma D’Amato zajmuje się promocją Polskiej Grupy Zbrojeniowej za 15 tysięcy dolarów miesięcznie.

Takie informacje dotyczące ministra obrony narodowej muszą niepokoić, tym bardziej że są zawarte  
w publikacji książkowej o wysokim nakładzie i masowo powielane przez media.

Zagraża to powadze polskiego rządu, a w przypadku, gdyby oskarżenia były prawdziwe, zagrażałoby to 
wprost polskiej racji stanu. Dlatego oczekuję, że Pan Minister z właściwą dla siebie energią publicznie odniesie 
się do zarzutów dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni. Dodam, że ewentualna zapowiedź docho-
dzenia prokuratorskiego lub postępowania sądowego nie będzie odpowiedzią na niniejsze oświadczenie.

Maciej Grubski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym to ważne zadanie wielu organizacji pozarządowych.
Jedną z form pomocy jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym, zespołem 

Downa, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju poprzez stosowanie hipoterapii.
Tą formą pomocy dzieciom zajmuje się Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”. 

Niestety ostatnio działalność wspomnianej fundacji została zagrożona. Mimo 30 lat współpracy ze Szkołą 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, uczelnia rozwiązała umowę o współpracy z fundacją. Brak użyczenia bok-
sów dla 4 koni uniemożliwi dalsze działanie jednego z najstarszych i najlepszych według rankingu ośrodków 
hipoterapii w kraju. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe odstąpienie od rozwiązania umowy.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele inspektoratów nadzoru budowlanego z proble-
mem, jaki stanowi dla nich brak informacji o lokalizacji okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, 
które w ramach opracowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego mają zastąpić powiatowe inspektoraty 
nadzoru budowlanego.

W związku z tym proszę o informację, czy Ciechanów jest rozpatrywany jako siedziba okręgowego inspek-
toratu nadzoru budowlanego.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wiesława Kiliana i Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W opublikowanej książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” znajdują się niepokojące infor-

macje dotyczące Pana osoby.
Dotyczą one domniemanych powiązań Pana Ministra z Siemionem Mogilewiczem, osobą, wg. źródeł, 

powiązaną z GRU, mafią sołncewską i wielorakimi globalnymi interesami. Siemion Mogilewicz jest od lat 
poszukiwany przez Interpol i FBI m.in. za pranie brudnych pieniędzy.

Takie oskarżenia w stosunku do ministra obrony narodowej muszą niepokoić, tym bardziej że są zawarte 
w publikacji książkowej o wysokim nakładzie i masowo powielane przez media.

Zagraża to wprost powadze polskiego rządu, a w przypadku, gdyby oskarżenia były prawdziwe, zagrażałoby 
to wprost polskiej racji stanu. Dlatego oczekujemy, że Pan Minister z właściwą dla siebie energią publicznie 
odniesie się do zarzutów dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni. Dodamy, że ewentualna zapowiedź 
dochodzenia prokuratorskiego lub postępowania sądowego nie będzie odpowiedzią na niniejsze oświadczenie.

Wiesław Kilian 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W oświadczeniu, które złożyłem na trzydziestym piątym posiedzeniu Senatu w dniu 24 lutego 2017 r. 

(BPS/043-35-831/17), zwróciłem uwagę na niekorzystne dla przedsiębiorców skutki wprowadzenia mechani-
zmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Mimo że w oświadczeniu przedstawiłem konkretny przykład 
firmy z branży budowlanej z problemami finansowymi spowodowanymi nowymi regulacjami, otrzymałem od 
ministerstwa odpowiedź (PT10.054.6.2017.TXZ.161E), z której wynikało, że resort nie może w żaden sposób 
stworzyć możliwości szybszego zwrotu podatku.

W ostatnich dniach szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś wydał – myślę, że kierując się 
moim oświadczeniem – instrukcję dla izb administracji skarbowych i urzędów skarbowych dotyczącą zwrotów 
VAT w usługach budowlanych. Instrukcja wskazuje na to, że urzędy skarbowe powinny dokonać zwrotów VAT 
mikroprzedsiębiorstwom wykonującym usługi budowlane w terminie 15 dni. To ruch w dobrym kierunku, 
wpisujący się w potrzeby przedsiębiorców, które sygnalizowałem w moim oświadczeniu.

Niepokojąca jest jednak informacja, że termin ten może być wydłużony, gdy urząd będzie miał zastrzeżenia 
wynikające z czynności sprawdzających i analiz złożonej deklaracji. Pozostawia to dość duże pole interpretacji. 

Dlatego zwracam się z pytaniem, w jaki sposób administracja skarbowa będzie kontrolować poszczególne 
urzędy w celu uniknięcia nadmiernego przeciągania procedur, co mogłoby negatywnie wpływać na płyn-
ność finansową przedsiębiorców. Jakie działania przewiduje się w celu uniknięcia przedłużania postępowań 
wyjaśniających? Czy urzędnicy są odpowiednio przeszkoleni, aby w warunkach zmian przepisów sprawnie 
przeprowadzić odpowiednie analizy?

Proszę o odniesienie się do poruszonych zagadnień, mając na uwadze to, że mikroprzedsiębiorcy, szczególnie 
ci w branży budowlanej, tworzą obecnie istotną część polskiej gospodarki.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z prośbą o interwencję zwrócili się do mnie przedsiębiorcy zaniepokojeni wyrażaniem zgody na instalo-

wanie w urzędach administracji publicznej fotokabin. Prowadzący małe firmy fotograficzne zwracają uwagę, 
że tworzenie możliwości ustawiania tego typu urządzeń w urzędach generuje więcej problemów, niż, jak by 
się wydawało, może rozwiązywać.

Wątpliwości budzi jakość wykonywanych w kabinach zdjęć, które często muszą być powtarzane, co może 
rodzić dodatkowe koszty. W oczywisty sposób tego typu usługi są konkurencją dla zakładów fotograficznych, 
a co za tym idzie, prowadzą do likwidacji miejsc pracy. Jeżeli operatorem takiej kabiny jest firma zewnętrzna, 
czasem zagraniczna, może to spowodować jeszcze więcej skutków finansowych np. dla samorządu, który nie 
dość, że straci dochody z podatku od lokalnego fotografa, to na dodatek nie uzyska żadnych nowych wpływów 
od operatora. Istotna jest także kwestia możliwości dostępu do usług fotograficznych dla osób niepełnospraw-
nych, ponieważ kabiny nie są do tego przystosowane.

Proszę o odpowiedź, czy ministerstwo monitoruje kwestię instalowania takich urządzeń w urzędach ad-
ministracji publicznej. Czy planowane jest wprowadzenie regulacji niezbędnych do zabezpieczenia dostępu 
obywateli do wysokiej jakości usług fotograficznych w kontekście zdjęć do dokumentów?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie miałam okazję uczestniczyć w serii spotkań z rolnikami z obszarów objętych epidemią ASF, 

którzy bardzo często podnoszą temat dużej liczebności dzików roznoszących wirus afrykańskiego pomoru świń.
W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra, czy Ministerstwo Środowiska posiada informacje na te-

mat skali zachorowań na ASF wśród dzików na terenach wschodnich powiatów województwa mazowieckiego 
(powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski) oraz województwa podlaskiego? Czy 
Ministerstwo Środowiska wraz z Polskim Związkiem Łowieckim planuje działania zmierzające do zmniejszenia 
liczebności watach, które mogą być zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej we wschodniej Polsce? Czy 
prowadzone są konsultacje z Ministerstwem Rozwoju i Rolnictwa Wsi mające na celu stworzenie wspólnego 
programu ochrony zarówno dzików, jak też stad świń przed wirusem?

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej kwestii uboju gospodarczego. Czy Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi planuje wydać rozporządzenia doprecyzowujące w tej materii?
W ostatnim czasie odbyłam kilka spotkań z rolnikami ze wschodniej części Mazowsza, którzy podnoszą 

problem braku wskazania instytucji uprawnionych do przeprowadzania szkoleń i wystawiania certyfikatów 
uprawniających do prowadzenia uboju gospodarczego. Rolnicy są gotowi przystąpić do programu szkoleń  
i zdobyć dokumenty wymagane do prowadzenia takiej działalności. Podnoszą jednak problem braku precy-
zyjnych informacji, które pozwoliłyby im na dokonywanie uboju gospodarczego w zgodny z obowiązującymi 
przepisami sposób.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie informacji dotyczącej zakresu działania Pana resortu w celu 
zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii ASF na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania w celu ograniczenia lub wzmożonej kontroli 
importowanych z krajów objętych ASF towarów takich, jak np. zboża, siano i słoma? 

Czy podległe Panu ministerstwo rozważa wprowadzenie wzmożonej kontroli granicznej pod względem 
przewozu artykułów mięsnych? 

Czy prowadzone są rozmowy międzyresortowe z Ministerstwem Środowiska mające na celu wprowadzenie 
programu zapobiegającego rozprzestrzenianiu sią epidemii ASF spowodowanej dużą populacją dzików?

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Władysława Komarnickiego, Waldemara Sługockiego,  

Aleksandra Pocieja, Mieczysława Augustyna, Jerzego Wcisłę,  
Grażynę Sztark, Leszka Czarnobaja, Piotra Florka,  

Bogdana Klicha, Piotra Zientarskiego, Barbarę Zdrojewską,  
Jerzego Fedorowicza, Wiesława Kiliana, Macieja Grubskiego,  

Grzegorza Napieralskiego, Jana Filipa Libickiego,  
Jana Rulewskiego, Piotra Wacha, Kazimierza Kleinę,  

Jadwigę Rotnicką, Jarosława Obremskiego,  
Barbarę Borys-Damięcką, Andrzeja Stanisławka,  

Józefa Zająca i Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Katedra w Gorzowie przetrwała wiele wojen. W tym te dwie ostatnie, największe. Ocalała z pożogi miasta 

w 1945 r., kiedy wokół wszystko spłonęło. Przez osiem wieków była świadkiem historii, a dźwięk dzwonów 
z katedralnej wieży symbolicznie ogłosił początek polskiego Gorzowa. Dla wszystkich gorzowian katedra 
zawsze była, jest i będzie symbolem miasta.

Katedra obrosła w szereg memorabiliów polskiej współczesnej historii. To tu pojawiły się pierwsze 
wspomnienia o Katyniu, o losie zesłańców Sybiru i o innych miejscach pamięci, a także jeden z nowszych  
i wybitniejszych elementów wystroju katedry, czyli portret ks. Jerzego Popiełuszki, świetnie namalowany 
przez Michała Bajsarowicza. Katedra posiada również organy Sauera, niezwykle cenne i wybitne, które mają 
jeszcze dodatkową wartość, bo zostały niedawno pieczołowicie odrestaurowane wspólnym wysiłkiem byłych 
mieszkańców Landsberga i Gorzowa. Tutaj wreszcie znajduje się grób biskupa Pluty. Wizyta w gorzowskiej 
katedrze była również osobistym życzeniem świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski.

Pożar, który dotknął gorzowską katedrę 1 lipca 2017 r., spowodował wiele strat materialnych. Spłonęła 
przede wszystkim wieża katedry, która wymaga natychmiastowego remontu. Pierwsze szacunki mówią o co 
najmniej 10 mln zł. Całe miasto organizuje zbiórki pieniężne na rzecz odbudowy katedry. Sejmik Województwa 
Lubuskiego już przekazał kwotę 300 tys. zł. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest pomoc rządu, aby ten 
symbol miasta, matka wszystkich kościołów w Gorzowie i najważniejszy zabytek Ziemi Lubuskiej, odzyskał 
dawną świetność.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc finansową na rzecz odbudowy 
gorzowskiej katedry.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
Waldemar Sługocki 
Aleksander Pociej 
Mieczysław Augustyn 
Jerzy Wcisła 
Grażyna Sztark 
Leszek Czarnobaj 
Piotr Florek 
Bogdan Klich 
Piotr Zientarski 
Barbara Zdrojewska 
Jerzy Fedorowicz 

Wiesław Kilian 
Maciej Grubski 
Grzegorz Napieralski 
Jan Filip Libicki 
Jan Rulewski 
Piotr Wach 
Kazimierz Kleina 
Jadwiga Rotnicka 
Jarosław Obremski 
Barbara Borys-Damięcka 
Andrzej Stanisławek 
Józef Zając 
Bogdan Borusewicz
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie zaliczania w koszty wydatków na usługi doradcze 

może przynieść niezamierzone efekty. W projekcie ustawy, która zawiera kilkanaście rozwiązań zapobie-
gających uchylaniu się od opodatkowania, zapisano, że wydatki na usługi doradcze, księgowe, badania ryn-
ku, usługi prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników  
i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń można traktować jako koszty tylko wówczas, jeśli ich łączna 
kwota nie przekracza 1,2 miliona zł rocznie.

Jak twierdzą eksperci, 1,2 miliona zł to niewiele jak na wydatki np. spółki giełdowej, która równocześnie 
toczy spory sądowe, poszukuje menedżerów, reklamuje się i korzysta z innych usług doradczych. Eksperci nie 
negują potrzeby walki z nadużyciami. Sugerują jednak, że projekt powinien być zmieniony tak, by dotyczył 
wyłącznie sztucznych opłat i usług w ramach grup kapitałowych, a nie zewnętrznego doradztwa.

Proszę o informację, co w wyżej opisanej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ministerstwo Rozwoju 

w dniu 29 czerwca 2017 r. przesłało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Informację 
o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku” celem przekazania zarządowi, a następnie Sejmikowi 
Województwa Lubuskiego.

Niestety w odniesieniu do większości przedsięwzięć dokument ogranicza się do wskazania uzgodnienia (lub 
braku uzgodnienia) fisz projektowych, a dla przeważającej części przedsięwzięć z obszaru transportu drogo-
wego, kolejowego i śródlądowego podano jedynie informacje o zwolnieniu ich z obowiązku uzgadniania fisz.

Zarząd województwa obawia się, że część przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w kontrakcie, za które 
jest odpowiedzialna strona rządowa, może nie dojść do skutku lub być przesunięta w czasie. 

W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o podanie konkretnej informacji, w jakim czasie planowana jest 
realizacja poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki



726
45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Samorządy liczą koszty wprowadzenia reformy oświaty. MEN zapowiadało, że pomoże im, wypłacając 

środki z rezerwy subwencji oświatowej. Zdaniem samorządów pomoc jest jednak zbyt mała. Przedstawiciele 
części z nich żalą się, że choć remonty już trwają, środki jeszcze nie zostały wypłacone. Mowa tutaj np.  
o Warszawie, Gdańsku i Częstochowie.

W związku z tym proszę o informacje, co ministerstwo zamierza zrobić w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące m.in. 

oceny pracy nauczycieli przewidziane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Związkowi nie 
podoba się konieczność zasięgania opinii rady rodziców i samorządu szkolnego, bo w ten sposób, jak twierdzi, 
na notę będą miały wpływ czynniki pozamerytoryczne.

Związek krytykuje też pomysły dotyczące awansu zawodowego oraz odebranie nauczycielom uprawnień 
socjalnych, w tym zasiłku na zagospodarowanie.

Czy ministerstwo planuje zmiany w ww. sprawach?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Obowiązujące od początku 2017 r. przepisy przewidują, że w usługach budowlanych świadczonych przez 

podwykonawców to nabywca ma naliczyć VAT. Rozwiązanie, które miało zlikwidować szarą strefę w tej branży, 
przyniosło sporo problemów uczciwym firmom.

W wielu przypadkach są wątpliwości, czy dana usługa podlega temu reżimowi. Sprawy nie rozwiązują,  
a wręcz ją pogarszają, opinie klasyfikacyjne uzyskiwane z Głównego Urzędu Statystycznego. Są one rozbież-
ne, a w dodatku nie uwzględniają usług kompleksowych, takich jak np. dostawa kabli łącznie z okablowaniem 
budynku. W praktyce podatkowej od dawna przyjęło się traktować je jako usługę, w której częścią warto-
ści jest wartość materiałów. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług nie uwzględnia jednak tych niuansów,  
w wyniku czego niektórzy podwykonawcy wystawiają faktury VAT, choć wykonawcy domagają się faktury 
„netto”.

Czy ministerstwo zamierza zmienić ww. zapisy?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do przyszłych emerytów ZUS wysłał informację o przysługujących im w przyszłości świadczeniach. Jednak, 

jak wskazują eksperci, treść ww. listu może być myląca dla osób, które w najbliższych miesiącach będą podej-
mowały decyzję o przejściu na emeryturę.

Problem polega na tym, że informacja zakłada, iż emeryci będą przechodzili na świadczenia w podwyższonym 
wieku emerytalnym, który wynosi obecnie 61 lat i 3 miesiące dla kobiet oraz 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn. 
Tymczasem 1 października br. wejdzie w życie nowelizacja przywracająca wiek emerytalny wynoszący 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W związku z powyższym informacje z ZUS nie są do końca miarodajne i ist-
nieje obawa, że mogą wprowadzić w błąd osoby, które będą korzystać ze świadczeń emerytalnych.

Co w związku z tym ministerstwo planuje zrobić?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
NIK podczas kontroli w MSWiA zwrócił uwagę na brak 5 urządzeń, serwera oraz 4 szyfratorów  

CompCrypt Delta kupionych w 2004 r. za 95,5 tys. zł.
Serwer był wykorzystywany na potrzeby systemu PESEL2, który ma ułatwić dostęp obywateli do informacji 

i usług publicznych. Jak podają media, w trakcie kontroli NIK udało się odnaleźć to urządzenie w jednej z szaf 
serwerowych w Bydgoszczy. Jednak 4 szyfratory wciąż się nie odnalazły. Z informacji zawartych w raporcie 
NIK wynika, że działały w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To jeden z najczęściej używanych 
przez obywateli systemów informatycznych, który w 2016 r. trafił pod skrzydła Ministerstwa Cyfryzacji.

W związku z powyższym pragnę zapytać, co ministerstwo zrobiło w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji prasowych wynika, że MSZ na masową skalę odwołuje lub odwoła polskich ambasadorów bez 

podania konkretnych przyczyn. Mówi się m.in. o placówce we Włoszech.
W związku z tym proszę Pana Ministra o potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

wprowadza niższe stawki za wycinkę drzew. Razem z opłatami zostały również obniżone kary za nielegalną 
wycinkę, które są dwukrotnością opłat za wycinkę. Ekologowie alarmują, że wspomniane rozporządzenie 
znacząco przyczyni się do zwiększenia nielegalnej wycinki drzew.

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Tematem, który cyklicznie powraca od wielu lat i niepotrzebnie wzbudza emocje, są zapisy ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra zdrowia i opieki spo-
łecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. Dotyczy to w szczególności 
art. 11 ust. 2 ww. ustawy, tj. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku niemożności ustalenia tych 
faktów przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Niestety zdarza się, że właściwy lekarz odmawia 
przyjazdu do zmarłego i wtedy rodzina zmarłego szuka pomocy w powiecie, powołując się na art. 11 ust. 2 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra, czy ministerstwo planuje prace nad aktualizacją ww. ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Mimo licznych apeli instytucji, stowarzyszeń rodziców dzieci po transplantacjach resort zdrowia nie przy-

wrócił ryczałtowej opłaty (3,20 zł) za zawiesinę valgancyklowiru. Zgodnie z nową listą refundacyjną, która 
obowiązuje od 1 lipca br., pacjenci dopłacą do zakupu tej zawiesiny 667,79 zł, to znaczy o 107,84 zł więcej niż 
w przypadku listy opublikowanej w maju br.

W związku z powyższym zapytuję, czy ministerstwo planuje przywrócić w ww. sprawie ryczałtową opłatę.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej mają wypła-

cać pielęgniarkom POZ podwyżki w wysokości 19 gr od zapisanego pacjenta. Jak informuje Porozumienie 
Zielonogórskie, łódzki NFZ odmawia wypłaty ww. podwyżki, jeśli nie dostarczy się oświadczenia o przekaza-
niu pieniędzy pielęgniarkom i położnym. Innymi słowy, pracodawca ma zaświadczać o przekazaniu środków, 
których nie otrzymał.

W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra o reakcję ministerstwa w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Rady powiatu w oparciu o przepisy prawa farmaceutycznego zobowiązane są do podejmowania uchwał, 

które określają rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego 
rozkład pracy godzin aptek określony w uchwale powinien być dostoswany do potrzeb ludności i zapewniać 
dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele i święta.

Tymczasem praktyka pokazuje, że pomimo podejmowania przez rady powiatów odpowiednich uchwał po-
zostają one w istotnym zakresie martwymi prawem. Jak informują starostowie, ustalone uchwałami godziny 
dostępności aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek. Właściciele aptek skarżą się, 
że zamykają apteki ze względów ekonomicznych i w wyniku braku realnych potrzeb ze strony mieszkańców, 
i często mają rację.

Czy ministerstwo przewiduje zmiany w ustawie o prawie farmaceutycznym, które pozwoliłyby z jednej 
strony na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapewnienia dostępności do usług świadczonych 
przez apteki, a z drugiej strony na wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie 
od podmiotów prowadzących apteki prawa miejscowego regulującego dostępność aptek, w szczególności  
w święta i porze nocnej?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, iż pielęgniarki i położne są jedyną grupą zawo-
dową, dla której zostały ustalone najniższe współczynniki pracy, co skutkuje najniższymi wynagrodzeniami 
wśród pracowników medycznych.

Nieatrakcyjne warunki pracy i płacy powodują, iż rocznie tylko około 30% absolwentów podejmuje pracę 
w tym zawodzie.

Czy ministerstwo planuje zmiany w ww. sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Brak możliwości cesji zadłużenia szpitala na inny podmiot systematycznie zwiększa zadłużenie szpitali 

publicznych. Eksperci podają, że zadłużenie to może już wynosić ok. 15 miliardów zł.
Dzisiejsze przepisy uniemożliwiają sprzedaż wierzytelności szpitali publicznych i pogrążają wielu przedsię-

biorców, którzy świadczą usługi dla szpitali. Obecnie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej uzależnia 
możliwość zmiany wierzyciela SPZOZ od zgody podmiotu tworzącego. Tymczasem organ tworzący, którym 
najczęściej jest jednostka samorządu terytorialnego, w wielu przypadkach zasłania się brakiem przepisów 
szczegółowych.

Zdaniem ekspertów prawo można zmienić w taki sposób, żeby chroniła interesy zarówno wierzycieli, jak  
i szpitali. Uważają ponadto, że nowelizacja może iść w dwóch kierunkach. Pierwszy to zobiektywizowanie 
przesłanek wyrażania zgody na zmianę wierzyciela przez podmiot tworzący poprzez objęcie procesu jej wy-
rażania reżimem procedury administracyjnej. Drugi kierunek to przyznanie podmiotowi tworzącemu prawa 
pierwokupu wierzytelności i wprowadzenie zasady, że zbycie wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego może 
nastąpić wyłącznie wówczas, gdy podmiot tworzący nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu.

Czy ministerstwo przewiduje zmiany przepisów w ww. sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zdalną autoryzację wyników badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w dobrych praktykach, dopuszcza 

projekt rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które trafiło do konsultacji 
publicznych.

Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zdalna autoryzacja stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 
pacjenta i wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla samych diagnostów. Samorząd obawia się, że brak fak-
tycznego nadzoru nad badaniami zaowocuje zwiększeniem liczby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności 
karnej, cywilnej i zawodowej.

W związku z powyższym proszę o informację, co w przedstawionej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniach 9–10 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie plenarne przewodniczących Konferencji Komisji ds. 

Unii Europejskiej (COSAC) w Tallinie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Tematy, które zostały 
tam omówione, to m.in. założenia raportu półrocznego, priorytety prezydencji estońskiej, kwestia startupów 
w Unii Europejskiej oraz agenda COSAC w listopadzie 2017 r. Było to nasze pierwsze spotkanie o wymiarze 
parlamentarnym podczas prezydencji estońskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Jednym z tematów rozmów była również inicjatywa Trójmorza, której szczyt odbył się w Polsce w dniach 
6–7 lipca 2017 r. Gościem specjalnym był prezydent USA Donald Trump. W wyniku rozmów i własnych prze-
myśleń naszło mnie pytanie: czy zasadne byłoby włączenie Albanii w struktury inicjatywy Trójmorza?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 45. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się z zapytaniem w sprawie różnic w kwalifikowaniu pojazdów jako 

ciężarowe w Polsce i Unii Europejskiej grupa osób, które w ostatnich latach dokonały w Niemczech zakupu 
samochodów ciężarowych oznaczonych symbolem LKW, co było odnotowane także w dokumentach samocho-
dów. Jakież było ich zdziwienie, gdy samochody te polska administracja uznała za osobowe, co pociągnęło za 
sobą konieczność uiszczenia zaległej akcyzy i to w znacznej wysokości.

Wspomniane samochody były zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech jako pojazdy nowe i dopusz-
czone do ruchu jako samochody ciężarowe klasy N1, zgodnie z nomenklaturą unijną. Także informacje za-
warte w homologacji stanowiły jednoznacznie o ciężarowym charakterze samochodów. Tymczasem pomimo 
że producent określił auta jako przynależne do nomenklatury N1 (ciężarowe), podmiot (dealer w Niemczech) 
sprzedający je po raz pierwszy określił je jako ciężarowe, podmiot z Niemiec zajmujący się profesjonalnym 
handlem samochodami nabył je jako auta ciężarowe i zbył również jako ciężarowe, w związku z czym finalni 
nabywcy z Polski nabyli te auta jako ciężarowe, nie dokonując żadnych ich przeróbek i modyfikacji, polski urząd 
celny nie uznaje decyzji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich i traktuje ww. samochody jako osobowe.

W związku z nakreślonym problemem zwracam się o odpowiedzi na następujące pytania.
Dlaczego nomenklatura scalona w Polsce nie uwzględnia prawa Unii Europejskiej?
Dlaczego pojazd dopuszczany w krajach unijnych do ruchu jako ciężarowy w Polsce zostaje uznany, wbrew 

decyzjom innych państw członkowskich, jako samochód osobowy na potrzeby opłacenia podatku akcyzowego?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłosiły się do mnie panie K. i A. S. ze skargą na działanie organów ścigania: prokuratury oraz Policji. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą, pozostając w przekonaniu o możliwości wystąpienia okoliczności 
niezgodnych z prawem oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych zmierzających do 
osiągnięcia korzyści majątkowej, uprzejmie proszę o analizę przedstawionych okoliczności.

W aktach postępowań sądowych istnieje liczna dokumentacja wskazująca na permanentne działania zmie-
rzające do przejęcia nieruchomości znajdującej się przy ul. (…) w Warszawie od prawowitego właściciela 
W.  S., którego stan zdrowia jest ciężki. Po przedstawieniu dokumentów wskazujących na przestępcze działania 
funkcjonariuszy publicznych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Wojskowych wszczęła śledztwo 
(sygnatura PO IX ds. 81.2016) na wniosek córki właściciela A. S. Wszczęte śledztwo dotyczy m. in. czynów funk-
cjonariuszy publicznych i z tego powodu w opinii skarżących nie zmierza do wyjaśnienia sprawy. Przedwcześnie 
w ocenie skarżących zamknięte zostało postępowanie powiązane z postępowaniem PO IX ds. 81.2016 toczące się 
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie (PR 4 Ds.250.2016). Postępowanie dotyczyło 
wydania decyzji z Urzędu Miasta st. Warszawy, a nowe dowody ważne dla sprawy znajdują się w materiale 
dowodowym właśnie w sprawie PO IX ds. 81.2016.

Prokuratura w opinii skarżących, stosując przewlekłość, unika analizowania pełnych materiałów sprawy 
PO IX ds. 81.2016 dotyczących czynów dokonanych przez funkcjonariuszy publicznych. Uwaga prokura-
torów skupia się na zawiadamiających, a nie na sprawcach czynów. Skutkiem jest to, że aktualnie w kilku 
prokuraturach w Warszawie prowadzone są sprawy tożsame ze sobą podmiotowo i przedmiotowo. Wszczęte 
zostały trzy identyczne postępowania w tej samej sprawie, w których pokrzywdzonym ma być ta sama osoba. 
Jest ona ujęta w zawiadomieniu o wszczęciu śledztwa w sprawie PO IX ds. 81.2016. Chodzi o postępowanie 
w Prokuraturze Rejonowej Praga Północ w Warszawie (PR 5Ds 471.2016) i takie same postępowania wszczęte 
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa ‒ Wola w Warszawie (PR 6 Ds. 173/2017) oraz wyłączone postępowanie 
ze sprawy PO IX Ds. 81.2016, które zostało wyodrębnione postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. W posta-
nowieniu z dnia 5 czerwca 2017 r. dodatkowo postanowiono o skopiowaniu całego zawiadomienia ze sprawy 
PO IX Ds. 81.2016, skutkiem czego świadkowie w sprawie poznają treść zawiadomienia, w tym dane osób 
i funkcjonariuszy publicznych, których zawiadomienie dotyczy.

W związku z tym zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o zweryfikowanie postępowań 
prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w Wydziale ds. Wojskowych (PO IX ds. 81.2016), 
Prokuraturze Rejonowej Praga Północ w Warszawie (PR 5 Ds. 471.2016), Prokuraturze Rejonowej Warszawa 
– Wola w Warszawie (PR 6 Ds. 173/2017) oraz wyłączonego postępowania ze sprawy PO IX Ds. 81.2016, które 
zostało wyodrębnione postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r., a także, jeżeli uzna Pan to za stosowne, o ob-
jęcie nadzorem prowadzonych postępowań.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwony Kozy

Szanowna Pani Prezes!
W związku z przyznaniem budżetowych środków finansowych na dokończenie remontu/modernizacji 

stopnia wodnego w Malczycach zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowego (kwotowego 
i czasowego) harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji tego zadania. 

Uprzejmie proszę o ocenę możliwości planowanego do końca przyszłego roku zrealizowania tej inwe-
stycji. Próba uzyskania przeze mnie odpowiedzi na postawione pisemnie pytania od RZGW we Wrocławiu  
w tym zakresie się nie powiodła.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej planowanej budowy Kanału Śląskiego.
Uzasadnienie:
W czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”. Zawarte w nim cele rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych podzielono na cztery priorytety, z czego pierwszy z nich dotyczy Odrzańskiej Drogi Wodnej. 
W ramach tego priorytetu jednym z założonych zadań jest budowa Kanału Śląskiego.

Kanał Śląski ma stanowić nie tylko wodne połączenie Odry z Wisłą, ale także, co ważne dla mojego regio-
nu, drogę wodną łączącą Śląsk z Europą Zachodnią. Budowa kanału przyniosłaby z pewnością wiele korzyści, 
z których najważniejszą jest uzyskanie dostępu do nowego środka transportu towarowego, środka bardziej 
ekologicznego i ekonomicznego. Kanał stanowiłby również szansę dla górnictwa ze względu na otwarcie no-
wych rynków zbytu.

Budowa Kanału Śląskiego wydaje się jednym z ważniejszych zadań ujętych w założeniach. W związku  
z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.

1. Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy Kanału Śląskiego?
2. Na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji oraz jaki będzie przewidywany harmonogram 

prac?
3. Czy w budżecie są zaplanowane środki na budowę Kanału Śląskiego?

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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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 zatwierdzenie do realizacji na rok 2018 przebudowy DK11 na odcinku Bytom – 

Tarnowskie Góry zgłoszonej do programu działań na sieci drogowej.
Uzasadnienie.
Na wniosek miasta Tarnowskie Góry Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgłosiła do programu 

działań na sieci drogowej przebudowę drogi krajowej nr 11 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry. W ramach 
planowanych działań wykonany ma zostać wnioskowany przez miasto odcinek chodnika wzdłuż ul. Korola 
w Tarnowskich Górach (odcinek DK11). GDDKiA poinformowała, iż finansowanie i zatwierdzanie realizacji 
tej inwestycji w ramach programu działań na sieci drogowej jest zależne od decyzji Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa.

Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie realizacji opisywanego przedsięwzięcia w roku 2018. Odcinek drogi, 
na której ma być wybudowany chodnik, przebiega przez jedną z dzielnic Tarnowskich Gór, Bobrowniki Śląskie. 
Jest to droga krajowa o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Nierzadko dochodzi tu do wypadków 
drogowych, również z udziałem pieszych. Mieszkańcy dzielnicy już wielokrotnie bezskutecznie występowali 
z wnioskiem o budowę chodnika. Niezwłoczna realizacja tego przedsięwzięcia z pewnością przyczyniłaby się 
do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 11.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu upublicznienie społeczeństwu warunków, na 
jakich Stalexport Autostrada Małopolska SA administruje odcinkiem A4 Katowice – Kraków.

Uzasadnienie.
Z informacji przekazanych przez media wynika, że do 2027 r. odcinek koncesyjny A4 liczący 61 km, tj. 

od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice, będzie administrowany, tak jak dotychczas, przez 
Stalexport Autostrada Małopolska SA. Wspomniany odcinek charakteryzuje się intensywnym natężeniem 
ruchu – w roku 2016 było to średnio 40,7 tysiąca pojazdów na dobę. Charakteryzuje się również nieustanny-
mi remontami i ciągle wzrastającymi kosztami za przejazd. Stalexport ponadto nie obniża opłat za przejazd  
w czasie trwania prac remontowych.

Utajnienie umowy koncesyjnej było niejednokrotnie obiektem zainteresowań mediów. Na szczególną uwagę 
zasługuje zakaz budowy w rejonie autostrady dróg alternatywnych.

W moim odczuciu tego typu utajnienie umów zawieranych z prywatnymi podmiotami nie powinno mieć 
miejsca w państwie prawa, tym bardziej wtedy, kiedy interes publiczny jest całkowicie pomijany.

Z poważaniem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Dziękuję za niewątpliwie szczere chęci w wyjaśnieniu rażących nieprawidłowości towarzyszących prze-

kazaniu majątku byłej FSM w ręce włoskie. Wiem, że problem jest złożony, ma liczne znaczące wątki, jed-
nakże chcąc obiektywnie spojrzeć na poruszone zagadnienia, należałoby zapoznać się nie tylko z dokumen-
tacją rządową, ale także z dokumentami będącymi w posiadaniu Zespołu ds. Roszczeń za Utracone Akcje  
z Tytułu Prywatyzacji FSM SA. Okaże się wówczas, że przekazując Włochom fabrykę, zastosowano nie tylko 
perfidny mechanizm zmarnotrawienia ogromnego majątku, ale także pozbawiono należnych akcji pracowników 
byłej FSM SA.

Odnosząc się do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 7 czerwca br., ponownie wyjaśniam, o co chodzi.
1. Z pierwszego mojego oświadczenia z 21 lutego 2017 r. wynika jednocześnie, że źródłem krzywd i nie-

prawidłowości była i nadal pozostaje ustawa z 14 czerwca 1991 r., sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości 
wobec prawa.

2. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczyło się śledztwo w sprawie V Ds. 137/96, które zostało 
umorzone 28 maja 1999 r. W jego trakcie doszło do odsunięcia od sprawy pani prokurator Aliny Janczarskiej, 
co dowodzi, że istniała silna presja czynników odgórnych (jeśli to możliwe, proszę o skontaktowanie się z  
p. prokurator, która posiada ogromną wiedzę w przedmiotowej sprawie).

3. Wspomniana w piśmie z 7 czerwca 2017 r. Wytwórnia Wyrobów Różnych SA w Bielsku-Białej stanowiła 
niewielką część majątku byłej FSM (zbędną i odrzuconą przez stronę włoską), stąd sugerowanie jej związku 
z kwestią akcji zagarniętych pracownikom FSM SA jest nie tylko bezprzedmiotowe, ale wręcz niegodziwe.

4. Niezwykle opieszale zachowała się w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli. Prośba o zbadanie nieko-
rzystnych posunięć wobec FSM trafiła do NIK w kwietniu 1992 r., zatem jeszcze przed podpisaniem umowy 
definitywnej z Fiatem. Pomimo nieustających monitów kontrolę podjęto dopiero w 1995 r. Była po czasie,  
a więc nieskuteczna.

Panie Premierze!
Jestem przekonany, że dziś, po tylu latach, tak skomplikowanego problemu nie jest w stanie rozwiązać jedna 

osoba w ministerstwie i to na podstawie jednostronnych źródeł materiałowych. Trudno też mieć nadzieję, aby 
ogrom nieprawidłowości i niegospodarności, jak towarzyszył grabieniu majątku byłej FSM, doczekał się po-
wołania sejmowej komisji śledczej. Niegodziwe byłoby jednak zlekceważenie krzywdy wielotysięcznej załogi 
byłej FSM. 

W tym celu wnoszę, aby powołać grupę ekspertów do wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. Żyją 
świadkowie, są zachowane materiały dokumentujące przebieg i skalę tych – nie obawiam się tak ich nazwać 
– kryminogennych wydarzeń.

Warto zauważyć, że oprócz cząstkowych materiałów ze spóźnionej o 2 lata kontroli NIK istnieją także wyniki 
profesjonalnej analizy wykonanej przez Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie. Z do-
tychczasowej oceny wynika jednak, że głównym czynnikiem powodującym zagarnięcie akcji pracowniczych 
w FSM SA była wspominana ustawa z 14 czerwca 1991 r. Chcąc zatem zrekompensować krzywdę wyrządzoną 
żyjącym jeszcze pracownikom, należałoby skorzystać z drogi ustawodawczej.

Pozostaję z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan W. Z., który twierdzi, że podczas jego nieobecności w kraju 

pozbawiono go należnego spadku. Domaga się on sprawiedliwości i uważa, że w toku prowadzonych postępo-
wań nie zajęto się sprawą w całości, w wyniku czego pominięto następujące istotne fakty:

– testament teścia skarżącego J. F. z dnia 23 maja 1955 r. sporządzony przez pracownicę Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Dobrodzieniu, panią F., zaopatrzony okrągłą pieczątką tegoż prezydium;

– postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68 z dnia 27 czerwca 1968 r.;
– potwierdzenie ww. postanowienia z sądu z bardzo istotną adnotacją „Postanowienie jest prawomocne, 

Lubliniec, dnia 22 marca 1983 r. Sędzia Sądu Rejonowego, podpis nieczytelny”;
– notarialne oświadczenie jedynej siostry zmarłej żony skarżącego, M. Z., z dnia 15 października 1982 r., 

w którym M. Z. wyraźnie oświadcza, że nie wypłaciła z tytułu spadku żadnych pieniędzy i że jej siostra, żona 
skarżącego J. Z. z domu F., nie zrezygnowała ze swojego spadku po zmarłym ojcu J. F.;

– pismo skarżącego z dnia 25 września 2013 r. do SKO w Opolu o bardzo istotnych faktach.
Z wyżej wymienionych dokumentów wynika bardzo wyraźnie, że spadkodawca J. F., zmarły w dniu 5 kwiet-

nia 1955 r. w Dobrodzieniu, w testamencie z dnia 25  marca  1955 r. bardzo dokładnie sprecyzował podział 
swojego majątku na trzech spadkobierców, żonę i dwie córki. Zgodnie z prawem niniejsze sprawy spadkowe 
były i są dokładnie uregulowane.

Bardzo istotnym, niezmiernie ważnym dowodem są dwa dokumenty praworządności organu/instytucji 
państwowej w tej sprawie:

– postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68 z dnia 27 czerwca  1968 r., uprawo-
mocnione z dniem 23 lipca 1968 r.;

– potwierdzenie tegoż, do dziś prawomocnego, postanowienia w dniu 22 marca 1983 r. przez Sąd Rejonowy 
w Lublińcu po 28 latach od wejścia w życie prawomocnego testamentu J. F., teścia skarżącego, z dnia 25 mar-
ca 1955, który zmarł 5 kwietnia 1955 r.

Jak wynika z powyższych danych, 12 lat po ogłoszeniu ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu 
własności ziemi gospodarstw rolnych testament teścia skarżącego z 25  marca  1955 r. nadal jest prawomocny, 
co jest bardzo istotnym faktem, gdyż prawomocność tego testamentu potwierdził kompetentny sąd.

W świetle wymienionych dokumentów i faktów ustawa z dnia 26  października  1971 r. o uregulowaniu 
własności ziemi gospodarstw rolnych (DzU nr 27 poz. 250) nie miała w tym przypadku absolutnie żadnego 
zastosowania, gdyż J. F., urodzony 6 czerwca 1890 r. w Dobrodzieniu, nie opuszczał nigdy wraz z rodziną swojej 
nieruchomości, nawet w wyniku działań wojennych II wojny światowej, aż do śmierci. Na dziedziczonej od 
pokoleń nieruchomości gospodarował od 1920 r. wraz z żoną M. F. z domu P. W późniejszych latach gospo-
darował tam z młodszą córką J.. Córka J., żona skarżącego, od 1960 r. miała zgodnie z życzeniem J. F. zostać 
główną spadkobierczynią i odziedziczyć gospodarstwo rolne.

J. F. i cała jego rodzina byli obywatelami polskimi z wszelkimi prawami i obowiązkami. Podłożem po-
wstania ww. ustawy była II wojna światowa, w wyniku której setki tysięcy gospodarstw rolnych na Ziemiach 
Odzyskanych, na północy i na zachodnich obszarach nowo powstałego państwa polskiego zostało opuszczonych. 
W związku ze znacznymi przesunięciami terenowymi i niezmiernej fluktuacji ludności zachodziła koniecz-
ność uregulowania tego problemu. Na terenach tych, na Ziemiach Odzyskanych, miliony gospodarstw rolnych 
pozostało opuszczonych przez dotychczasowych właścicieli w wyniku działań wojennych. Oczywiste było, iż 
oni nigdy nie wrócą na te tereny i nie obejmą tych gospodarstw w posiadanie.

W tak newralgicznej sytuacji państwo polskie rozwiązało ten problem za pomocą wymienionej już ustawy 
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, ponieważ nowi posiadacze musieli stać się prawnymi właści-
cielami tych gospodarstw rolnych z wszelkimi prawami i obowiązkami. W opisanej tu sprawie spadkowej oraz 
w oparciu o dokumenty prawne dotyczące spadku po J. F. ww. ustawa nie miała zastosowania.

Wystawione akty własności ziemi – akt własności Nr Rlg. ON/4511/121/74 z dnia 28 lutego 1974 r. wysta-
wiony przez naczelnika powiatu w Lublińcu i akt własności ziemi wydany w dniu 31 października 1975 r. 
przez naczelnika miasta i gminy w Dobrodzieniu Nr Rlg. ON/4511-121/74/ – są bezprawne, a wydane zostały 
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w oparciu o nieprawdziwe dane i zeznania brata skarżącego P. Z. oraz jego małżonki M. Z. z domu F., która 
była jedyną siostrą żony skarżącego J. Z. z domu F.

Faktem jest, iż w akcie własności ziemi z dnia 28 lutego 1974 r. J. Z. z domu F., która życzeniem ojca J. F. 
miała zostać główną spadkobierczynią i odziedziczyć gospodarstwo rolne, nie została w ogóle wymieniona. 
Żona skarżącego J. Z. z domu F. nigdy nie dowiedziała się o ww. aktach własności ziemi.

Skarżący wskazuje, że wystarczyłoby spojrzeć w prawomocny testament z dnia 27 marca 1955 r. i wydane 
postanowienie sądu z dnia 27 czerwca 1968 r. uprawomocnione z dniem 23 lipca 1968 r., którego prawomocność 
potwierdzono ponownie w dniu 23 marca 1983 r.

Szanowny Panie Ministrze, skarżący W. Z. od ponad 30 lat mieszka w Niemczech ‒ do opuszczenia Polski 
został zmuszony przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Potwierdzają to dokumenty znajdujące się w oddziale IPN 
w Opolu. Wynika z nich, iż w 1981 r. groziło mu więzienie. Do czasu opuszczenia Polski prowadził gospodar-
stwo rolne, które poza jego wiedzą zostało przekazane innemu spadkobiercy.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan P. G. (zam. przy ul. …), prosząc o interwencję w sprawie 

postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice ‒ Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS (sygn. akt GU 338/16/1), które zakończyło się 2 września 
2016 r. oddaleniem wniosku pana P. G.

Moim zdaniem pan P. G. został pokrzywdzony poprzez literalne zastosowanie przepisów dotyczących upa-
dłości konsumenckiej. Sąd oddalił jego wniosek na podstawie art. 4914 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe i naprawcze, powołując się na okoliczność, iż pan P. G. poprzez rażące niedbalstwo sam 
doprowadził się do stanu niewypłacalności i w związku z tym nie można było zastosować klauzuli, zgodnie 
z którą mimo zaistnienia przesłanki negatywnej istnieje możliwość ogłoszenia upadłości, jeżeli przeprowadzenie 
postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jednocześnie sąd stwier-
dził, iż bez wątpienia pan P. G. stał się niewypłacalny, bowiem trwale zaprzestał wykonywania swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych, a suma jego zobowiązań jest znaczna w kontekście osiągalnych dochodów.

Pan P. G. jest osobą w podeszłym wieku (73 lata) i do końca nie będzie w stanie życia spłacić ciążących na 
nim zobowiązań. Prawdą jest, że zaciągał kredyty, ale ostatnie duże zobowiązanie zaciągnął w 2013 r. (w 2015 r. 
wziął niewielki kredyt na nieznaczną sumę). Od tego czasu starał się jedynie spłacać swoje zadłużenia. Sąd 
nie wziął także pod uwagę stanu zdrowia pana P. G., u którego w 2013 r. wykryto tętniaka w przedniej części 
czaszki. Sąd uznał jedynie, że nie może podzielić stanowiska dłużnika, iż przyczyną jego niewypłacalności 
jest stan zdrowia i zaniki pamięci, bowiem po wypadku, jakiemu uległ na kopalni, kontynuował zatrudnienie 
aż do czasu uzyskania uprawnień do emerytury.

Panie Ministrze, uważam, że przedstawiony stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania pana P. G., 
dlatego też sąd powinien zastosować wobec niego wyrażone w art. 4914 prawa upadłościowego względy 
słuszności lub względy humanitarne i pomimo zaistnienia negatywnej przesłanki orzec o ogłoszeniu upadło-
ści konsumenckiej. Względy słuszności to podstawowe i pierwotne normy moralne oraz obyczajowe będące 
wyrazem wrodzonego, instynktownego poczucia sprawiedliwości. Co ważne, pan P. G. spłacał wierzycieli, 
starał się o zawarcie z nimi ugody i rozłożenie swoich zobowiązań na więcej rat. Podejmował zatem wysiłek  
i wykazał się dobrą wolą w spłacie wierzycieli.

Ponadto od 2013 r. nie zaciągał zasadniczo żadnych dużych zobowiązań finansowych. Nie podejmował także czyn-
ności zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli – nie miały miejsca czynności prawne umniejszające jego majątek. 
Względy humanitarne to okoliczności dotyczące bezpośrednio osoby dłużnika, niewątpliwie odnoszące się do jego god-
ności i czci jako osoby ludzkiej. Sąd dokonuje tu oceny ewentualnych skutków braku przeprowadzenia postępowania upa-
dłościowego w odniesieniu do danego dłużnika oraz stopnia ich dotkliwości, biorąc pod uwagę właściwości i warunki oso-
biste dłużnika. Dlatego należy wręcz stwierdzić, że następujące tu badanie czy „kara” w postaci braku przeprowadzenia 
upadłości konsumenckiej nie będzie nazbyt dotkliwa dla danego dłużnika. Sąd bierze zatem pod uwagę takie okoliczności 
jak wiek dłużnika, jego stan zdrowia oraz to, czy wysokość emerytury otrzymywanej po zajęciu komorniczym pozwala 
na realizację podstawowych potrzeb życiowych, zapłatę bieżących należności, takich jak czynsz czy media, oraz kupno  
w aptece niezbędnych leków. W wyniku rażącej niesprawiedliwości pan P. G. został z długami, które będzie spłacał 
aż do swojej śmierci.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądu nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie  
i wymiarze sądownictwa. Mając to na uwadze i wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak  
i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania oraz niezastosowanie klau-
zuli humanitaryzmu, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawioną kwestią i podjęcie zgodnych  
z prawem działań w niniejszej sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu 
Sądu Rejonowego Katowice ‒ Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o poparcie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
proponowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (NIPiP).

Obecnie obserwujemy coraz większy spadek liczby pracujących w Polsce pielęgniarek i położnych. Mimo 
iż od 17 lat prowadzone jest kształcenie w tych zawodach na poziomie studiów wyższych, na pracę w przed-
miotowej dziedzinie decyduje się zaledwie 30% absolwentów. Młodzi adepci tego zawodu wyjeżdżają z kraju 
w poszukiwaniu pracy w zdecydowanie lepszych niż w Polsce warunkach i za znacznie wyższe wynagrodze-
nie. Zdaniem wielu specjalistów w najbliższych latach zabraknie w naszym kraju pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych.

Proponowane przez Sejm RP zmiany współczynników pracy nie uwzględniają osób posiadających tytuł 
magistra pielęgniarstwa lub położnictwa bez specjalizacji. Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
osoby te powinny znaleźć się w grupie razem z pielęgniarkami lub położnymi ze specjalizacją, nieposia-
dającymi tytułu magistra. NIPiP sugeruje, aby te osoby objąć współczynnikiem wynoszącym 1,00, a więc 
wyższym niż obecnie proponowany 0,73 dla pielęgniarek i położnych ze specjalizacją. W swoim stanowisku 
pielęgniarki i położne zwracają również uwagę na niski współczynnik dotyczący osób nieposiadających 
specjalizacji, który w proponowanej przez Sejm RP ustawie miałby wynieść 0,64. Ze względu na ogrom 
obowiązków i odpowiedzialności, jakie towarzyszą pracy tej grupy zawodowej, Naczelna Izba Pielęgniarek  
i Położnych wnosi o zwiększenie tego indeksu do 0,73.

Zdaniem zainteresowanych jest to sprawiedliwe rozwiązanie ze względu na fakt, iż diagnosta laborato-
ryjny, który nie ma tak szerokiego zakresu obowiązków, objęty został współczynnikiem wynoszącym 0,73  
w przypadku osoby bez specjalizacji oraz 1,05 w przypadku diagnostów ze specjalizacją.

Proponowane przez Sejm RP zmiany mogą doprowadzić do sytuacji, w której osoba będąca kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat pielęgniarką lub położną, ale nieposiadająca wykształcenia wyższego, może spodziewać się 
zwolnienia z pracy lub drastycznego obniżenia zarobków, niewspółmiernych do wykonywanych obowiązków, do 
najniższego poziomu przewidzianego w ustawie przy współczynniku 0,64. Dlatego też Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych proponuje przyjęcie poprawek, tj. wprowadzenia w pkcie 8 załącznika do przedmiotowej ustawy 
zapisu w brzmieniu „pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
albo pielęgniarka lub położna ze specjalizacją”, objęcie tego zapisu współczynnikiem pracy wynoszącym 1,00, 
a także podniesienie indeksu wskaźnika dotyczącego pktu 9 wspomnianego załącznika z 0,64 do 0,73.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z poruszonym w tym oświadczeniu problemem zwracam się do Pana 
z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego (KPWL) zwrócił moją uwagę na potrzebę usprawnienia  
i uregulowania w zakresie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W ocenie 
konwentu obecne regulacje nie są dostosowane do obecnych realiów, zważywszy na fakt, iż od momentu wpro-
wadzenia tejże ustawy powołano wiele nowych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za problematykę 
zdrowotną.

Kontrowersje budzi art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy, w związku z którym stwierdzenie zgonu i jego 
przyczyny odbywa się przy braku jakichkolwiek ustaleń ze strony lekarza. Jak podkreślają członkowie konwen-
tu, w obecnych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której lekarz prowadzący odmawia przyjazdu 
do zmarłego. W takiej sytuacji rodzina zmarłego często szuka pomocy w powiecie, przywołując wspomniany 
art. 11 ust. 2.

Szanowny Panie Ministrze, od wielu lat samorządy powiatowe starają się o aktualizację przedmioto-
wej ustawy, by dostosować ją do funkcjonowania dzisiejszych struktur administracyjnych naszego kraju. 
Zdaniem KPWL poprawa archaicznych zapisów ustawy pozwoli na dostosowanie określonych kompetencji  
i zadań do odpowiednich osób i organów. Dlatego tez zwracam się do Pana Ministra o zajęcie stanowiska  
w tej sprawie oraz o odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort planuje w najbliższym czasie pod-
jęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 czerwca 2017 r. zwróciłem się do Pana Ministra z prośbą o informację, ile jest skarg na decyzje 

personalne związane z trwającym do 31 maja procesem ponownego zatrudniania funkcjonariuszy i pracowników 
służby celno-skarbowej, związanym z włączeniem służb celnych do Krajowej Administracji Celnej. Niestety 
do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi.

W sprawie skandalicznych nieprawidłowości w tym procesie 14 lipca 2017 r. – wraz z grupą senatorów – zwró-
ciłem się z interwencją do prezesa Rady Ministrów. W razie zainteresowania służę złożonym oświadczeniem.

Jednocześnie informuję, że przynajmniej czterech funkcjonariuszy z byłego Urzędu Celnego w Elblągu nie 
otrzymało propozycji służby, a dwóm funkcjonariuszom przekształcono stosunek służby w stosunek pracy. 
Wszyscy legitymowali się dobrymi wynikami pracy.

Proszę o zbadanie tych sześciu przypadków i skutków prób interwencji z ich strony. Proszę o ocenę podjętych 
w stosunku do tych osób decyzji i przedstawienie argumentów, które te decyzje uzasadniają.

Dane osób w razie potrzeby dostarczę. Dodam, że dotyczy to osób, które mają od 8 do 25 lat służby.  
W dwóch przypadkach dotyczy to kobiet w ciąży. Żadna z tych osób nie ma uprawnień emerytalnych ani nie 
współpracowała z SB.

Nadal proszę o informację:
– o liczbie osób, które do 31 maja nie otrzymały propozycji pracy w KAS;
– o kryteriach, które stosowano w tych przypadkach;
– o liczbie skarg i odwołań od decyzji personalnych dotyczących decyzji o przeniesieniu na inne stanowiska 

lub brak propozycji pracy;
– o reakcji na te skargi i odwołania.
Proszę o informacje dotyczące tych zjawisk w skali kraju i w skali województwa warmińsko-mazurskiego.

Jerzy Wcisła
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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Mija właśnie 20 lat od lipcowej klęski powodzi w 1997 r. Jak pamiętamy, doszło do niej w znacznej mierze 

w wyniku zaniedbań i błędów odnoszących się do infrastruktury i planowania przestrzennego.
Interesuje mnie, czy potrafiliśmy wyciągnąć wnioski z tamtych wydarzeń. Z tego względu zwracam się do 

Pani Premier z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy usunięto już wszystkie szkody spowodowane powodzią z 1997 r.? Czy są jeszcze poszkodowani, 

którzy nie otrzymali wsparcia pozwalającego na przywrócenie warunków życia sprzed powodzi?
2. Na ile rozbudowane zostały w ciągu tych 20 lat budowle ochronne (wały, poldery zalewowe, kanały ulgi) 

zapobiegające podobnym zdarzeniom i jak rząd ocenia obecnie skuteczność istniejących zabezpieczeń, zwłaszcza 
w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich znacznie dotkniętych ówczesnym kataklizmem?

3. Czy planowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodnej zmniejszające zagrożenie powodzian i jaki 
jest przewidywany harmonogram ich realizacji?

4. Czy dysponujemy obecnie dostatecznie silnymi liczebnie i wyposażonymi służbami, by sprostać podobnej 
katastrofie?

Proszę też o szczególną, szczegółową informację odnoszącą się do zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
czterech wybranych miast: Warszawy, Wrocławia, Sandomierza i Bobowej.

Józef Zając
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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z dostrzegalnym prężnym rozwojem polskiego rynku farmaceutycznego oraz potrzebą prowa-

dzenia badań w tym obszarze zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy resort rozwoju i finansów złożył w latach 2011–2017 do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) zawiadomienia o nieprawidłowościach w projektach z zakresu branży farmaceutycznej 
dofinansowanych ze środków europejskich?

2. Jakich projektów dotyczyły zawiadomienia? Czy kwestionowane projekty były kontrolowane przez inne 
niż resort rozwoju i finansów lub NCBR podmioty publiczne?

3. Czy przed złożeniem zawiadomienia do OLAF wyczerpano środki nadzoru/kontroli dostępne w ramach 
instytucji krajowych? Jeśli tak, to jakie instytucje zaangażowano i jaki był rezultat przeprowadzonych przez 
nie działań kontrolnych/nadzorczych?

4. Czy zawiadomienie przekazane do OLAF było konsultowane z innymi organami lub podmiotami?

Józef Zając
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Oświadczenie skierowane do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Macieja Chorowskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W związku z dostrzegalnym prężnym rozwojem polskiego rynku farmaceutycznego oraz potrzebą badań 

w tym obszarze zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jaka była skala dofinansowania projektów z branży farmaceutycznej przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju w latach 2011–2017?
2. Czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złożyło w latach 2011–2017 do Europejskiego Urzędu ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zawiadomienia o nieprawidłowościach w projektach z zakresu 
branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich? Jeśli tak, to jakich projektów dotyczyły 
zawiadomienia? Czy kwestionowane projekty były kontrolowane przez inne niż NCBR podmioty publiczne? Czy 
przed złożeniem zawiadomienia do OLAF wyczerpano środki nadzoru/kontroli dostępne w ramach instytucji 
krajowych? Jeśli tak, to jakie instytucje zaangażowano i jaki był rezultat przeprowadzonych przez nie działań 
kontrolnych/nadzorczych? Czy zawiadomienie przekazane do OLAF było konsultowane z innymi podmiotami?

Józef Zając
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podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska

senator sprawozdawca  
Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 126
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 127
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 127
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 127
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 128
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 129
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 129
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 129
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 130
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 131
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 131
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 132
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 132
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 132
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 133

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 133
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 134
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 134
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 135
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 137
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 137
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 137
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . 140
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 140
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 141

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 



762
45. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.

Spis treści

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . 143

Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 145
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 146
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 146
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 147
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 147
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 148
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 148
senator Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . 148
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 148
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 150

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 152
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 153
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 154
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 154
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 157
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 157
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 157

sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 158
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 159
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 159
Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 161
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 162
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 163
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 164
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . 166

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Bogusława Orzechowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 167

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168

Zapytania i odpowiedzi
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 168
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 169
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 170
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . 170
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
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senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 171
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 172
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 173
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 173
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

Otwarcie dyskusji
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 174
senator Michał Potoczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 178
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 179
senator Michał Potoczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 180
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 182
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 183
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 184

Zamknięcie dyskusji
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Robert Gaweł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-

stwowej oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi

Sprawozdanie połączonych Komisji Budże-
tu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infra-
struktury

senator sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski . . . . . . . . . . . . . 188

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 190
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

(Obrady w dniu 14 lipca)

Wznowienie obrad
Zmiana porządku obrad

senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 194
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 195
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

Wznowienie obrad
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 198
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . 202

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Uzupełnienie porządku obrad

senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 203
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 203
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 203

Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 204
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 204

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu 
zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez 
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności
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senator sprawozdawca 
Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 206
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 206
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 206
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 207
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 207
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 207
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 207
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 207
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 208
senator Mieczysław Golba . . . . . . . . . . 208
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 208
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . 208
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 208
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . 208
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 209
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 209
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 209
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 210
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 210
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 210
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .211
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 212
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 212
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 213
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 214
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 214
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 214
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 216
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 216
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 218
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 219
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 219
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 220
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 220
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 221
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 221

Zamknięcie dyskusji

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 222
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 223
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 223
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 223
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 224
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 224
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 225
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 225
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 226
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 226
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 226
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 227
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 227
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	Punkt 1. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organówbezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
	Punkt 2. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnegooraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwai zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 3. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórychinnych ustaw.
	Punkt 4. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegooraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 5. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innychustaw.
	Punkt 6. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 7. porządku obrad: Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
	Punkt 8. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatkudochodowym od osób prawnych.
	Punkt 9. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanychw perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 10. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
	Punkt 11. porządku obrad: Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
	Punkt 12. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcyoraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
	Punkt 13. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowaniacywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
	Punkt 14. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 15. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodychludzi.
	Punkt 16. porządku obrad:  Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnychoraz zmianie niektórych innych ustaw.
	Punkt 17. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
	Punkt 18. porządku obrad: Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską AgencjęInwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.
	Punkt 19. porządku obrad: Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
	Punkt 20. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 rokuwraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku
	Punkt 22. porządku obrad:  Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.
	Punkt 23. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innychustaw.
	Punkt 24. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórychinnych ustaw.
	Punkt 25. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową orazo niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 26. porządku obrad: Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej”NKWD z 1937 r.
	Punkt 27. porządku obrad: Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego KomitetuPolskiego.
	Punkt 28. porządku obrad: Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.
	Punkt 29. porządku obrad: Ustawa – Prawo wodne.
	Punkt 30. porządku obrad: Ustawa o Sądzie Najwyższym.
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