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52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa o Sądzie Najwyższym.
3. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
4. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
5. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie
przyrody.
6. Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
8. Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału
wieczystego.
9. Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota”
oraz misji Jana Karskiego.
10. Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.
11. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zastępca szefa kancelarii,
minister Paweł Mucha
– podsekretarz stanu
Anna Surówka-Pasek
– doradca prezydenta
Zofia Romaszewska
Krajowa Rada Sądownictwa

– przewodniczący Dariusz Zawistowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

– Adam Bodnar

Sąd Najwyższy

– prezes Stanisław Zabłocki

Ministerstwo Finansów

– podsekretarz stanu Paweł Gruza

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

– podsekretarz stanu
Marek Chodkiewicz

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

– generalny konserwator zabytków,
podsekretarz stanu Magdalena Gawin
– podsekretarz stanu
Paweł Lewandowski
– sekretarz stanu Stanisław Szwed
– podsekretarz stanu
Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Sprawiedliwości

– podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska

– główny konserwator przyrody,
podsekretarz stanu
Andrzej Szweda-Lewandowski

Ministerstwo Zdrowia

– podsekretarz stanu Zbigniew Król

Jerzy Kozielewski

– członek rodziny Jana Karskiego

bp. Rafał Markowski

– biskup pomocniczy warszawski

ks. Robert Berdychowski

– proboszcz bazyliki św. Krzyża
w Warszawie

Lena Klaudel

– przedstawicielka Fundacji
„From the Depths”

Michał Laszczkowski

– prezes Fundacji Dziedzictwa
Kulturowego

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram pięćdziesiąte drugie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Jerzego Wcisłę oraz pana senatora Rafała
Ambrozika. Listę mówców prowadzić będzie pan
senator Jerzy Wcisła.
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 9 grudnia 2017 r. zmarł Franciszek Bobrowski, senator V
kadencji, członek Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia.
Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci pana senatora Franciszka Bobrowskiego.
(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.
Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. prezes
Rady Ministrów przekazała do Senatu dokument
„Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku
2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Tekst informacji zawarty jest w druku nr 580. Otrzymaną
informację skierowałem do Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
w dniu 12 października 2017 r., a Komisja Samorządu

Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu
12�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
grudnia 2017������������������������������������
r.���������������������������������
na swoich posiedzeniach zapoznały się z przedstawioną informacją i poinformowały
mnie o tym.
Informuję, że w dniu 4��������������������������
 �������������������������
października 2017��������
r.�����
prezes Rady Ministrów przekazała do Senatu dokument „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 w 2016 r.”. Dokument ten zawarty
jest w druku nr 621. W dniu 18 października 2017 r.
skierowałem sprawozdanie do Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
zapoznała się z dokumentem na posiedzeniu
w dniu 8 listopada 2017 r., a Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej – na
posiedzeniu w dniu 12����������������������������
 ���������������������������
grudnia 2017���������������
r.������������
komisje poinformowały mnie o tym.
Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym trzecim posiedzeniu w dniu 8����������������������
 ���������������������
grudnia 2017���������
r.������
przyjął wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do
ustawy o rynku mocy i do ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.
Informuję, że protokoły czterdziestego ósmego
i czterdziestego dziewiątego posiedzenia Senatu,
zgodnie z Regulaminem Senatu, są przygotowane
do udostępnienia senatorom.�������������������������
Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one
przyjęte na kolejnym posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego oraz
punktu drugiego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji do tych ustaw zostały
dostarczone w terminie późniejszym niż określony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, że chodzi o ustawę o ograniczeniu
handlu w niedziele i ustawę o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu
sektora finansowego. Tak?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Na razie do
tego projektu, który… do projektu, który…)
(Głos z sali: Który mamy wyłożony.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do tego, tak.)
Taki mamy wyłożony.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Słucham?)
Taki mamy wyłożony. Chodzi o te dwie ustawy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście.
A pan marszałek zgłasza sprzeciw?)
Tak. Do tej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.
Do którego punktu, do pierwszego?)
Do pierwszego punktu, tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Słucham?)
Do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
W takim razie to przegłosujemy.
Kto jest za moją propozycją, aby na tym posiedzeniu Senatu przeprowadzić rozpatrzenie ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni?
(Rozmowy na sali)
Kto jest za…
(Senator Jan Rulewski: Ale w tej kolejności?)
Kto jest za moją propozycją?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 58 – za, 23 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Moja propozycja została przyjęta.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu pierwszego; ustawa o Sądzie
Najwyższym – i rozpatrzenie tego punktu jako
punktu drugiego.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba…
(Rozmowy na sali)
Ja tylko jeszcze dokończę.
…że Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.
Pan senator Klich, bardzo proszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Z miejsca.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, tak samo jak na posiedzeniu
konwentu w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej
chciałbym wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia
obu ustaw, to znaczy ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym,
do porządku obrad. Każdy obywatel w Polsce ma
zagwarantowane konstytucyjnie prawo do bezstronnego, niezależnego i niezawisłego postępowania
sądowego. Gwarantuje mu to zresztą nie tylko konstytucja, gwarantują mu to także międzynarodowe
akty prawne podpisane przez Rzeczpospolitą Polską,
takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy
europejska konwencja praw człowieka, nie mówiąc
już o Karcie praw podstawowych UE z traktatu lizbońskiego, który został przyjęty w 2009 r. Te ustawy
w sposób jawny naruszają art. 45 ust. 1 konstytucji,
czyli ten, który właśnie mówi o bezstronnym i sprawiedliwym rozpatrzeniu sprawy przez niezależny
i obiektywny sąd. Mógłbym mnożyć jeszcze, ale będziemy… Państwo o tym doskonale wiedzą, że także
w kilku innych przypadkach – podkreślam, w kilku
innych przypadkach – obie te ustawy naruszają konstytucję, naruszają prawa i wolności obywatelskie,
naruszają to, co jest Polakom przypisane nie tylko
ze względu na ten akt prawny, ale ze względu na te
uprawnienia, którymi cieszy się przeciętny Francuz,
Włoch, Brytyjczyk czy Amerykanin. Dlaczego Polak
ma być w gorszej sytuacji aniżeli mieszkańcy innych krajów, zachodnich? Dlaczego Polak ma utracić
prawo do obiektywnego wyroku niezależnego sądu?
Dlaczego wreszcie Polska ma tak naprawdę cofnąć się
do sytuacji sprzed 1791 r.? Bo to przecież w 1791 r.
Konstytucja 3 maja zagwarantowała trójpodział władzy. I to jest osiągnięcie, którym szczycimy się do
dnia dzisiejszego i obchodzimy jako święto narodowe,
święto Konstytucji 3 Maja. A teraz chcecie to państwo Polakom odebrać. Pozostałych 5 przypadków,
w których naruszana jest konstytucja, już w tym uzasadnieniu nie będę wymieniał.
Wczorajsza dyskusja, Panie Marszałku, podczas posiedzenia komisji praworządności pokazała
wszakże, że istnieje podstawowy problem legislacyjny, w związku z którym wnoszę o to, aby nie wprowadzać do porządku obrad tych dwóch punktów.
Mianowicie weto prezydenta, weto prezydenta, to
weto, które prezydent Duda złożył w lipcu zeszłego
roku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, ale pan już, przepraszam bardzo… Panie
Senatorze, ma pan 3 minuty i już pan przekroczył te
3 minuty.)
To jeszcze tylko parę zdań…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, Panie
Senatorze, to nie jest wystąpienie.)
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(senator B. Klich)
To weto…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan zgłasza
wniosek przeciwny…)
To weto znajduje się w tej chwili w Sejmie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Będzie pan
miał w czasie debaty…)
Ja wiem, Panie Marszałku, że to jest bardzo niewygodny dla pana temat.
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale bardzo
wygodny…)
I dlatego nie chce pan, żebym na ten temat mówił.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zapraszam
pana do…)
Ale na ten temat muszę powiedzieć, bo weto…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie może
pan teraz powiedzieć, bo musi pan przestrzegać regulaminu.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja za chwilę
panu odbiorę głos.)
Regulamin jest mianowicie taki, że weto prezydenta musi być rozpatrzone przez izbę niższą parlamentu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, dziękuję panu…)
…a nie zostało do tej pory rozpatrzone.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan…)
Skoro nie zostało rozpatrzone…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku!)
…do tej pory, to znaczy, że jedna i druga ustawa
nie mają swojej podstawy prawnej i będziemy pracować nad czymś, co jest legislacyjnie wadliwe.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, ja bardzo dziękuję panu…)
Dlatego wnoszę, właśnie z tego powodu, o niewprowadzanie tych ustaw do porządku obrad.
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję panu za zabranie głosu. Dziękuję
uprzejmie.
Ja rozumiem…
(Senator Jan Rulewski: Ja chcę…)
W jakim trybie pan się chce…
(Głos z sali: Wniosek.)
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny.)
Ale już jest wniosek…
(Senator Jan Rulewski: Mam wniosek do porządku, mój wniosek jest inny.)
(Głos z sali: Do mikrofonu!)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, proszę…)
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(Głosy z sali: Do mikrofonu!)
Ale nie, Panie Senatorze…
(Głosy z sali: Do mikrofonu!)
(Senator Jan Rulewski: Mój wniosek jest inny.
Proszę przyjąć, że w tym Senacie nie ma dyscypliny
mundurowej.)
Ale… No, ja pamiętam jednego senatora w mundurze, senatora, który występował w drelichu – to
pamiętam. (Oklaski)
Ale z jakim wnioskiem formalnym chce pan wystąpić? Bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: Tak…)
Ale z jakim wnioskiem? Proszę powiedzieć.
(Senator Jan Rulewski: Z wnioskiem dotyczącym
porządku posiedzenia.)
Ale proszę mi powiedzieć, z jakim wnioskiem,
czego ten wniosek ma dotyczyć.
(Głos z sali: Pan ma do mikrofonu…)
Proszę powiedzieć do mikrofonu, czego ten wniosek ma dotyczyć. Bo ja chcę poddać pod głosowanie
w tej chwili…
(Senator Jan Rulewski: No, nie wiem, może najpierw niech pan mnie włączy, żebym mógł usłyszeć,
co mówię.)
Nie jest pan jeszcze wyłączony, Panie Senatorze.
Pan się nie włączył.
Proszę…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, najlepiej
otworzyć się na tego, który mówi, a nie zamykać mu
usta. To taka rada…)
Ale, Panie Senatorze, ja jestem bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Myślę, że pan pacjentów
w ten sposób traktuje.)
…bardzo jestem otwarty…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ja chcę
złożyć…)
Jaki wniosek?
(Senator Jan Rulewski: …w trybie pańskiego
wezwania do zgłaszania uwag do porządku… Ja tę
uwagę chcę zgłosić.)
Ale uwagi do porządku będą później, Panie
Senatorze. Za każdym razem pan…
(Senator Jan Rulewski: Ale chcę zgłosić wniosek
właśnie do tego, co pan powiedział, do tego porządku.)
Ale jest wniosek…
(Senator Jan Rulewski: Może jednak go wypowiem. Może jednak go wypowiem, to wyjaśni to
sprawę.)
Ale, Panie Senatorze, pan pozwoli, że najpierw
ja powiem…
(Senator Jan Rulewski: Tak, proszę bardzo.)
…a później oczywiście panu dam głos, bo zawsze
panu udzielałem głosu.
Jest mój wniosek o włączenie do porządku 2 punktów, a pan senator złożył wniosek przeciwny. I my
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(marszałek S. Karczewski)
teraz powinniśmy przystąpić do głosowania, a później
udzielę panu głosu. Będzie pan miał głos.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze. No więc dogadaliśmy się, Panie Marszałku.)
Tak. No, to od początku… Bardzo dziękuję, że po
krótkiej wymianie zdań doszliśmy do porozumienia.
Proszę państwa…
(Głos z sali: Tomasz Grodzki…)
Nie. My musimy przegłosować teraz ten wniosek, a później będziecie, panowie, zgłaszać następne
wnioski.
Proszę państwa, kto jest za tym, aby wprowadzić,
zgodnie z moją propozycją, do porządku obrad ustawę
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz niektórych innych ustaw i rozpatrzyć ten punkt
jako punkt pierwszy oraz ustawę o sądzie…
(Głos z sali: Ale to drugi wniosek.)
Słucham?
(Głos z sali: Osobno…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
pierwszy punkt był tylko…)
Osobno, tak? Ale ja wprowadziłem… Dlaczego
nie mogę…
(Głos z sali: Dlatego, że sprzeciw do jednego…)
Aha, dobrze, no, ma pani rację. Dziękuję bardzo
za podpowiedź.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zgłaszam sprzeciw co do punktu drugiego, Panie Marszałku.)
Ale już jest zgłoszony.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, tylko do
punktu pierwszego.)
(Głos z sali: Do dwóch zgłosił.)
No, ja zrozumiałem, że pan senator zgłosił do…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, dobrze.
Panie Senatorze Klich, czy pan zgłosił wniosek
o odrzucenie jednego czy dwóch punktów? Według
mnie dwóch.
(Senator Bogdan Klich: Obydwu punktów…)
Obydwu? No to dziękuję…
(Senator Bogdan Klich: Ale inni senatorowie mają,
Panie Marszałku, prawo do tego, żeby złożyć wniosek
formalny uzasadniony inaczej.)
Nie, nie, nie. Panie Senatorze, nie będziemy w tej
chwili prowadzić debaty i dyskusji. No nie, niech pan
nie namawia mnie do łamania regulaminu.
Proszę państwa, czyli głosujemy osobno nad tymi
dwoma punktami.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzeniem tego punktu jako pierwszego? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 25 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 2)
Czyli moja propozycja co do punktu pierwszego
została przyjęta.
A teraz głosujemy nad tą propozycją dotyczącą
punktu drugiego.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu: ustawa o Sądzie Najwyższym – i rozpatrzeniem tego punktu jako drugiego? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 25 – przeciw.
(Głosowanie nr 3)
Tak że ta moja propozycja została przyjęta.
Bardzo proszę, pan senator Jan Rulewski.
Happening? To nie będzie wniosek formalny?
(Senator Jan Rulewski: Nie…)
Ale w trybie wniosku formalnego?
(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
Ale, Panie Senatorze, to później, jak ustalimy porządek obrad.
(Senator Jan Rulewski: Właśnie o tym chcę mówić, żeby go zmienić.)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
(Senator Jan Rulewski: Tylko pan…)
Ale w jakim… Bo pan mi teraz…
(Senator Jan Rulewski: W trybie wniosku formalnego – o zmianę terminu rozpatrywania…)
Panie Senatorze, pan…
(Senator Jan Rulewski: …ustaw, które zostały
wprowadzone przez pana marszałka do porządku.)
Dobrze. Pan pozwoli, Panie Senatorze, że przeczytam jeszcze fragment, który mam w scenariuszu,
i dopiero potem udzielę panu głosu. Proszę nie odchodzić od mównicy.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, dzisiaj jest dzień 12 grudnia.
(Senator Stanisław Kogut: Jutro trzynastego…)
12 grudnia kojarzy mi się z faktem wprowadzenia, przygotowania w trybie nagłym ustawodawstwa
prawnego będącego podbudową dla stanu wojennego.
Wniosek mój zmierza do tego, Panie Marszałku, żeby
nie drażnić, nie ranić uczuć tych wszystkich, którzy
już 12 grudnia, a najdalej 13 grudnia, w wyniku ustawodawstwa wyjątkowego, nadzwyczajnego, wprowadzanego podobnymi metodami i w oparciu o podobne
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środki – barykady, policja – byli internowani bądź
aresztowani…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, ale proszę…)
W szczególności… Panie Marszałku, już kończę
swoje wystąpienie.
(Głos z sali: Janek…)
W szczególności taką instrukcję o aresztowaniu
i internowaniu otrzymał autor tejże reformy, którego
wszyscy państwo znacie.
(Senator Jan Rulewski pokazuje karykaturę posła
Stanisława Piotrowicza)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Kto to jest?)
(Senator Jan Dobrzyński: A kto to?)
(Senator Czesław Ryszka: Kto to jest?)
(Senator Stanisław Kogut: Kto to jest? Tusk?)
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, w drelichu wyglądałeś ładniej.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Kto to jest?)
To jest…
(Poruszenie na sali)
PZPR, PRL…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, pan nie mówi…)
…A nazywa się pan prokurator Piotrowicz. Pan
z nim pił bruderszaft…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
trzyma w górze karykaturę posła Stanisława
Piotrowicza)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, ja dziękuję bardzo, nie będę…
Odbieram panu głos. Dziękuję bardzo. Było to nieeleganckie zachowanie, Panie Senatorze. Zwracam panu
uwagę, aby pan się zachowywał godnie w Senacie.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Przynajmniej nie dzisiaj
ani nie jutro nad tymi ustawami…)
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie panu dziękuję, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Pan senator Grodzki jeszcze.)
W jakim trybie chce pan…
(Senator Tomasz Grodzki: W trybie wniosku…)
Ale nie teraz, bo…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Może zrobić po…)
Ja może odczytam pytanie, które zadałem, tak
żebyście panowie wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadacie. Dobrze?
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
(Senator Tomasz Grodzki: Tak.)
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No, proszę bardzo.
(Głos z sali: Nie idź tam…)
(Senator Czesław Ryszka: Z miejsca, z miejsca,
Kolego.)

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
3 minuty mi wystarczą, to aż nadto. Zgłaszam
wniosek, żeby przed procedowaniem nad punktami
pierwszym i drugim tego świeżo uchwalonego porządku obrad zasięgnąć opinii Biura Legislacyjnego,
którą chciałbym usłyszeć. Zwracam państwa uwagę na
to, że zgodnie z myślą Frycza Modrzewskiego Senat
jest od tego, żeby innych do szlachetnych uczynków
pobudzać, a od niecnych odwodzić. Możemy wstąpić
na niebezpieczną ścieżkę i ustawy, które zawetował
pan prezydent – to weto nie jest ani odrzucone, ani
przyjęte… Istnieje jednak zasada dyskontynuacji kadencyjności Sejmu, a więc przed końcem kadencji,
jeżeli pan marszałek nie chce podlegać konsekwencjom, nad tym wetem musi być głosowanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jakim konsekwencjom, przepraszam?)
Jeżeli złamie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jakim konsekwencjom? Żebym wiedział, o czym pan mówi, Panie
Senatorze.)
Przypuszczam, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bo ja nie wiem.
Bardzo proszę powiedzieć, no bo…)
(Senator Mieczysław Augustyn: To marszałek
Sejmu może zostać…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, marszałek
Sejmu.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jakie konsekwencje?)
Mówię o marszałku Sejmu, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jakie konsekwencje pan przewiduje, przepraszam?)
Łamanie zapisów konstytucji…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jakie konsekwencje, Panie Senatorze? Czy pan wie, o czym pan
mówi teraz?)
…kończy się Trybunałem Stanu. Tak, Panie
Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To dziękuję bardzo, bo pan mówi nie na temat.
(Senator Tomasz Grodzki: Ale…)
Panie Senatorze, ja panu… Pan pozwoli… Panie
Senatorze, zachowajmy powagę tej Izby – apeluję
do państwa – bo jesteśmy izbą wyższą parlamentu.
Zawsze mówiliśmy o sobie z dumą, że jesteśmy izbą
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zadumy i refleksji. Bardzo proszę, żebyście panowie
nie robili cyrku z Senatu.
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, nie
widzę w tym…)
Panie Senatorze, w jakiej sprawie pan się wypowiada?
(Senator Tomasz Grodzki: Chciałbym…)
Nie ma takiej możliwości, Panie Senatorze.
(Senator Tomasz Grodzki: Chciałbym usłyszeć
opinię Biura Legislacyjnego…)
To proszę się zgłosić do Biura Legislacyjnego.
(Senator Tomasz Grodzki: …dlatego że…)
Panie Senatorze, pan nie odpowiada na pytanie,
nie mówi pan na temat przedstawionego porządku
obrad. Dziękuję bardzo. Odbieram panu głos i proszę,
żeby pan usiadł na swoje miejsce.
(Senator Tomasz Grodzki: Właśnie o tym…)
Proszę… Ja odbieram panu głos, bo pan mówi nie
na temat. Proszę, żeby pan usiadł.
(Senator Tomasz Grodzki: Żeby pan marszałek
ogłosił przerwę, tak abyśmy uzyskali opinię…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Proszę nie zamykać ust
panu senatorowi Grodzkiemu.)
(Senator Czesław Ryszka: Ja myślę, że to jest…)
No ale jak mówi nie na temat? Przepraszam…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Pan nie pozwala senatorowi Grodzkiemu złożyć wniosku formalnego. Senator
Grodzki chce złożyć wniosek formalny, nie może
dokończyć…)
(Senator Tomasz Grodzki: Wniosek formalny, Panie Marszałku, jest o kilkuminutową
przerwę, abyśmy mogli zasięgnąć opinii Biura
Legislacyjnego.)
Ja za chwilę przegłosuję pana wniosek formalny,
po tym, jak pan mi pozwoli dokończyć ustalanie porządku obrad. A pan mi nie pozwala dokończyć. Nie
odpowiedział mi pan na pytanie. Może trzeci albo
czwarty raz panu przeczytam: czy ktoś z państwa
senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie, pan nie ma nic do
powiedzenia na ten temat.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
ja…)
W jakim trybie? Odpowiedź na to pytanie, tak?
(Senator Stanisław Kogut: Do KOD.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formalnej. Ja chcę w sprawie…)
A to nie… No, Panie Senatorze, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
chcę zabrać głos w sprawie kolejności…)
(Senator Jacek Włosowicz: Drugą z pierwszą…)
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)

…nikt nigdy w życiu panu tak nie przeszkadzał,
jak pan prowadził obrady. Pan 10 lat był marszałkiem
i nikt panu tak nie przeszkadzał.
(Senator Czesław Ryszka: Miał pan, Panie
Marszałku, 8 lat…)
(Senator Jarosław Rusiecki: 10 lat.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Co to ma za znaczenie?)
(Głos z sali: Bo nie miał pan prawa…)
Tylko panu przypominam.
(Senator Bogdan Borusewicz: No, to przypomnę
tylko pana aktywność…)
Bardzo dziękuję. Pan…
Dobrze, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie kolejności…)
…z szacunku do pana…
(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałbym zabrać
głos w sprawie kolejności.)
To bardzo proszę. Bardzo proszę, może pan zabrać
głos. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
W sprawie kolejności, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę.)
Niepotrzebnie się pan denerwuje. Naprawdę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, pan mówił
o wniosku formalnym, a to jest co innego…)
Ale wniosek w sprawie kolejności to też jest wniosek formalny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest formalny…)
W sprawie kolejności porządku obrad.
(Marszałek Stanisław Karczewski: A, no to mówił
pan o wniosku formalnym, a to jest różnica.)
Tak, tak…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, ale okej.
Proszę.)
Ja się na tym znam, Panie Marszałku, troszkę.
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to jest co
innego.)
Panie Marszałku, proponuję, aby te 2 ustawy, które
pan proponuje dodać jako punkty pierwszy i drugi,
były to punkty, w kolejności…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku…)
…szósty i siódmy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. To ja panu teraz powiem, patrząc panu prosto w oczy: my już to przegłosowaliśmy. (Poruszenie
na sali) (Oklaski)
My to już przegłosowaliśmy.

52. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2017 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie…)
Ustaliliśmy w tej chwili…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, tego nie
przegłosowaliśmy.)
…większością Senatu, że te propozycje… że ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
to jest punkt pierwszy, a ustawa o Sądzie Najwyższym
– punkt drugi. Nie będę poddawał pod głosowanie
wniosku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale, Panie
Marszałku, była dyskusja…)
To już zostało przegłosowane.
(Senator Bogdan Borusewicz: …nad kwestią
wprowadzenia…)
Nie, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wprowadzenia.)
Ja interpretuję, nie pan, Panie Marszałku.
Rozmawialiśmy i przegłosowaliśmy dokładnie to, co
przegłosowaliśmy. Ja już wiem, co przegłosowaliśmy.
Pan senator Klich. W jakiej sprawie? W sprawie
porządku obrad, tak? Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Co oni się boją tych
sądów?)

Senator Bogdan Klich:
Pan, Panie Marszałku, nie pozwolił senatorowi
Grodzkiemu dokończyć wypowiedzi i nie pozwolił
pan złożyć wniosku formalnego. Czynię to za niego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bo nie zgłaszamy wniosków formalnych, Panie Senatorze. Chyba…)
W sprawie porządku obrad chcę złożyć wniosek
formalny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No to…)
W sprawie porządku obrad chcę złożyć wniosek
formalny, wniosek formalny o to, aby do godziny 16.00 zarządzić przerwę, po to, aby wysłuchać
opinii naszego biura prawnego, które są druzgocące
dla jednej i dla drugiej ustawy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, czy pan…)
Tak, aby, Panie Marszałku, także ci, którzy nie
uczestniczyli…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale pan
mówi nie na temat.)
Mówię na temat, tylko pan nie słucha na temat.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
trzyma w górze kartki z napisem: WOLNE SĄDY,
WOLNE WYBORY, WOLNA POLSKA)
(Senator Waldemar Bonkowski trzyma w górze
kartkę z odręcznym napisem: Wolne sądy od przestępców.)
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Tak, aby także ci, którzy nie mieli okazji być
uczestnikami wczorajszego posiedzenia…
(Senator Jan Dobrzyński: Bo nie chcieli.)
…Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, zapoznali się z głosem naszych prawników, którzy uważają, że te ustawy podważają trójpodział władzy w Polsce, naruszają konstytucję oraz
są śmiertelnie niebezpieczne dla praw obywatelskich
w Polsce. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, ja pana… Panie Senatorze, te ustawy…
(Senator Bogdan Klich: Chciałbym złożyć wniosek o przerwę.)
Panie Senatorze, proszę podejść do mównicy
i powtórzyć to, co pan powiedział, bo to nie zostało
nagrane. O 20 minut przerwy pan poprosił. W ogóle
pan nie przedstawił swojego wniosku.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, raz jeszcze proszę o przegłosowanie 30 minut przerwy, dokładnie do godziny 16.00,
po to, abyśmy wszyscy mieli okazję zapoznać się ze
stanowiskiem naszego biura prawnego, które przedstawiło miażdżące opinie na temat jednej i drugiej
ustawy…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze. Odbieram panu głos.
Przepraszam. Dziękuję.
Nie, proszę państwa, ja nie przegłosuję tego wniosku, ponieważ senatorowie Platformy Obywatelskiej
nie słuchają. Nie słuchają. Ja może powtórzę jeszcze
po raz piąty, Panie Senatorze, jakie zadałem pytanie:
czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
(Senator Alicja Zając: Nie.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie, do widzenia.)
Nie. A więc widzimy…
(Senator Bogdan Klich: Ja zabrałem głos i zgłosiłem wniosek formalny w kwestii…)
Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Klich: …porządku obrad, który
zawiera także sprawę przerwy.)
Proszę państwa…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, zawiera… co do przerwy…)
Przerwa to nie jest porządek…
(Senator Bogdan Klich: Proszę o przerwę do godziny 16.00 w celu zapoznania się z opinią… z opiniami…)
Panie Senatorze, przerwa to nie jest… Przerwa
to nie jest…
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Pan senator chciał zabrać głos. Proszę bardzo.
W jakim trybie? Pan senator Jan Dobrzyński. Proszę
uprzejmie.

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku, ja mam do pana gorącą prośbę,
aby wpłynąć na senatorów Platformy Obywatelskiej,
aby przestrzegali regulaminu i prawa. Piewcy obrony
demokracji, obrony praw, obrony sądów zachowują
się skandalicznie. Łamią prawo i regulaminy. I bardzo
proszę…
(Senator Stanisław Kogut: Tak, zamknąć…)
…Panie Marszałku, żebyśmy przeszli do dalszych
prac nad tymi ustawami – a mamy bardzo obfity porządek obrad…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, ja zadam jeszcze raz, po raz siódmy, pytanie: czy ktoś z państwa senatorów pragnie
zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku
obrad? Porządku obrad!
(Senator Alicja Zając: Nie.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma…)

Senator Bogdan Klich:
Tak, przedstawiłem taki głos i wnoszę, Panie
Marszałku, o przegłosowanie mojego…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Porządek… Proszę pana, ja… Panie Senatorze…
Panie Senatorze, naprawdę pan nie rozumie? Przerwa
nie jest porządkiem obrad. Panie Senatorze!
(Senator Bogdan Klich: Jak nie?)
Panie Senatorze…
(Wesołość na sali)
Porządek obrad to jest ustalenie, jakie punkty
i w jakiej kolejności rozpatrujemy. I to już ustaliliśmy.
I ja teraz chcę zadać pytanie: czy… I teraz, proszę
państwa, na pytanie: czy ktoś z państwa senatorów
pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad… Ósmy raz pytam.
Nie słyszę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad pięćdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
Państwo Senatorowie, chciałbym poinformować,
że do rozpatrzenia dotychczasowego punktu trzeciego, tj. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody, przystąpimy jutro.

Informuję o… Informuję, że możliwe jest przeprowadzenie kilku tur głosowań. O terminie będziemy
państwa informować na bieżąco. Tu obiecuję, że szefom klubów, jednego i drugiego, osobnymi esemesami wyślemy informację.
Ja za chwileczkę, Panie Senatorze, ten wniosek
pana poddam pod głosowanie, jeśli będzie… Bo ja
już mówię, że jestem przeciwny ogłoszeniu przerwy.
I zaraz to przegłosujemy.
Dzisiaj od godziny 16.00 do 17.30 zostanie zarządzona przerwa w obradach.
Ponadto informuję, że jutro, to jest 13 grudnia,
obrady wznowimy o godzinie 10.00. Zostanie ogłoszona przerwa w obradach od godziny 17.30 do 20.00.
W czwartek, 14 grudnia, obrady zostaną wznowione o godzinie 9.00, następnie zostanie zarządzona
przerwa od godziny 11.00 do godziny 12.30, w trakcie
tej przerwy odbędzie się parlamentarne spotkanie
opłatkowe oraz, o godzinie 12.00, otwarcie wystawy
„Jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej”. Ponadto w dniu… to jest w czwartek… Aha, w tym dniu, czyli w czwartek, na prośbę
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zostanie ogłoszona przerwa od godziny 18.00 do 20.00.
W piątek, 15 grudnia, obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od rozpatrzenia projektu uchwały w 75.
rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota”
oraz misji Jana Karskiego, a następnie rozpatrzymy
punkt dotyczący projektu uchwały w 95. rocznicę
pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej Polski Odrodzonej. W przypadku braku
wniosków o charakterze legislacyjnym głosowania
nad tymi punktami odbędą się bezpośrednio po ich
rozpatrzeniu.
Pragnę poinformować państwa, że porządek obrad
może zostać uzupełniony o punkt dotyczący ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
Ponadto w przypadku uchwalenia przez Sejm na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – druk sejmowy
nr 1963 – i po przygotowaniu sprawozdania przez
komisję senacką porządek obrad pięćdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu może zostać uzupełniony
również o tę ustawę.
W tej chwili przystąpimy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Klicha, który wnosi o ogłoszenie
20-minutowej przerwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wszyscy za, bo jest
przemówienie…)
(Senator Stanisław Kogut: To co, 2 godziny
chcesz?)
(Senator Bogdan Klich: Od 16.00.)
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 686, a sprawozdanie komisji – w druku nr 686 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
która w dniu wczorajszym rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw. Z inicjatywą wprowadzenia zmian wystąpił pan Andrzej Duda, prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysoka Izbo, sprawiedliwość to sprawa zbyt
poważna, by zostawić ją wyłącznie sędziom.
Sprawiedliwość wymaga przede wszystkim obywatelskiej kontroli, która z pewnością przyczyni się do
wzrostu zaufania dla całego wymiaru sprawiedliwości. To właśnie potrzeba zwiększenia zaufania do
wymiaru sprawiedliwości leży u podstaw wprowadzanej reformy.
Proszę przez chwilę posłuchać tych mądrych
słów, które pochodzą ze stanowiska Krajowej Rady
Sądownictwa z 4 kwietnia 1990 r. dotyczącego niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Pozwolę
je sobie przywołać.
„Krajowa Rada Sądownictwa będzie czuwać,
aby dla ogółu obywateli niezawisłość sędziowska
przestała oznaczać arogancję władzy, by nie kojarzyła się więcej z bezdusznymi przypadkami stosowania tzw. litery prawa. Niezawisły sędzia winien
być wzorem osobowości humanistycznej i przejawiać
troskę o funkcjonowanie prawa w służbie wyższych
wartości. Tylko na tej drodze sądy i sędziowie odzyskać mogą zaufanie społeczne i, wychodząc z kręgu wyobcowania, uzyskać tym samym akceptację
społeczną dla podstawowych wartości moralnych
wyrażanych przez prawo. Wymiar sprawiedliwości
jest służbą publiczną. Strzeżenie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów nie może być utożsamiane z tłumieniem czy wyciszaniem społecznej
krytyki wymiaru sprawiedliwości. O wynaturzeniach
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w sądownictwie powiedzieć dziś należy całą prawdę. Rozliczenie z przeszłością jest z jednej strony
aktem moralnego osądu, a z drugiej strony edukacją
i przestrogą na przyszłość. Słuszna jest więc postawa opinii publicznej domagającej się potępienia ludzi, którzy ubrani w sędziowskie togi uczestniczyli
w prześladowaniach politycznych. Ze zrozumieniem
rada odnosi się do postulatów, by skompromitowani,
dyspozycyjni sędziowie nie zajmowali w sądach kluczowych stanowisk. Nie może być mowy o poniżaniu
człowieka w jakimkolwiek punkcie spotkania obywatela z organami wymiaru sprawiedliwości. Krajowa
Rada Sądownictwa poszukuje takich udoskonaleń
w kształtowaniu ustroju sądów i polityce kadrowej,
by władza sądownicza odpowiadała najwyższym
aspiracjom narodu”.
To były oczywiście piękne zamiary, piękne słowa, piękne hasła, ale, jak to bywa, rzeczywistość
rozminęła się z faktami. Już w 2004 r. prof. Andrzej
Rzepliński, któremu daleko jest do polityki, do
poglądów Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że
Krajowa Rada Sądownictwa stała się państwowym
związkiem zawodowym konserwującym interesy źle
służące sądownictwu. I tak też postrzegała to większość Polaków, ale i wielu sędziów. Przecież to sami
sędziowie nazwali siebie nadzwyczajną kastą, która
sama siebie wybiera, sama siebie kontroluje i sama
siebie rozlicza. Doprowadziło to wymiar sprawiedliwości do utraty zaufania społecznego i do licznych
patologii, dlatego zmiany są konieczne.
Krytycy zmian ustawy o KRS chętnie i w szerokim zakresie powołują się na europejskie standardy,
ich zdaniem naruszone. Delikatnie omijają jednak
w swych opiniach europejski dokument mający
w tej sprawie znaczenie kluczowe, czyli deklarację
dublińską z 2012 r., która dotyczy standardu wyboru i powoływania na stanowiska sędziowskie.
Deklarację tę uchwaliło Zgromadzenie Ogólne
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na posiedzeniu
w Dublinie, w dniach 9–11 maja 2012 r. Treść deklaracji można znaleźć na oficjalnej stronie Krajowej
Rady Sądownictwa. Możemy tam przeczytać m.in.
o tym, jakie są wskaźniki minimalnych standardów
w odniesieniu do organu właściwego w sprawie podejmowania decyzji dotyczących rekrutacji, wyboru
i powoływania na stanowiska sędziego oraz, jeśli
to oczywiście dotyczy, przyznawania awansów na
stanowiska sędziego. Jeden z kolejnych punktów
opisujących wskaźniki odnosi się do takiej kwestii:
„Nie jest konieczne, aby sędziowie posiadali absolutną większość w omawianych organach właściwych
w sprawach wyboru i powoływania kandydatów
na stanowiska sędziowskie, ponieważ w niektórych
państwach należących do Zespołu Projektowego pokutuje przekonanie, że organ odpowiedzialny za wybór kandydatów składający się w większości z osób
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piastujących urząd sędziego może zostać posądzony
o działanie we własnym interesie i przyznawanie
stanowisk faworyzowanym przez siebie kandydatom oraz promowanie sędziów wybranych z własnego grona”. Europejska Sieć Sądownicza wcale nie
chce zatem, aby sędziowie sami siebie wybierali,
wręcz przeciwnie, sieć ostrzega, że taki samowybór
może budzić podejrzenia o działanie we własnym
interesie, faworyzowanie określonych kandydatów,
promowanie sędziów z własnego grona. Napisali to
mądrzy ludzie. Być może znali przestrogi polskiego profesora Andrzeja Rzeplińskiego o Krajowej
Radzie Sądownictwa jako „państwowym związku
zawodowym konserwującym interesy źle służące
polskiemu sądownictwu”. Zapewne znali też inne
podobne opinie. W każdym razie wskazali na potrzebę takiego wyboru i selekcji kandydatów na
stanowiska sędziowskie, by nie były one zdominowane przez sędziów, bo to prosta droga do patologii
w sądownictwie.
Dodam, że deklaracja dublińska, choć zawiera wiele przejawów troski o niezależność organów
wybierających kandydatów na sędziów, nigdzie nie
wspomina o niezależności od parlamentu. Mówi jedynie o niezależności od rządu. Mogę zatem z absolutną
pewnością stwierdzić, że dokonywane obecnie zmiany w sposobie wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa spełniały i nadal będą spełniać standardy określone w deklaracji dublińskiej. Powiem więcej, Polska ustawa te standardy przewyższała i nadal
będzie przewyższać, bo przecież KRS nadal w większości składać będzie się z sędziów. Podkreślam, że
Krajowa Rada Sądownictwa nadal będzie się składać
w większości z sędziów. To jest warunek konstytucyjny i nikt tego nie zmienia.
Znamy wszyscy zarzuty, że wybór sędziów do
KRS jest rzekomo niekonstytucyjny, ten wybór proponowany przez nas w ustawie, przez pana prezydenta
w ustawie. Tak twierdzą niektórzy prawnicy, ale wielu
twierdzi, że jest inaczej. Konstytucja mówi jasno,
że wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa
następuje spośród sędziów, ale już nie mówi, że przez
sędziów. Gdyby ustrojodawca konstytucyjny chciał,
żeby to sami sędziowie wybierali się do Krajowej
Rady Sądownictwa, toby to napisał, ale on tego nie napisał. Napisał tylko „spośród sędziów”, tzn. że w tym
zakresie odesłał sprawę wyboru sędziów do ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oczywiście mogło
być to w zgodzie z konstytucją, tak jak jest teraz, że
to sędziowie wybierają sami siebie, ale nie wyklucza
to także możliwości wyboru sędziów przez parlament.
(Senator Wiesław Kilian: To jest sprawozdanie?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Było to na posiedzeniu
komisji?)

Na koniec chciałbym powiedzieć, że wybór przez
Sejm to wybór o wiele bardziej demokratyczny niż
wybór przez zgromadzenia sędziowskie, bowiem
Sejm, ze wszystkimi swoimi wadami, jest jednak
emanacją demokracji, a zgromadzenia sędziowskie,
ze wszystkimi swoimi zaletami, są emanacją korporacji.
Podczas prac komisji obecni byli przedstawiciele pana prezydenta, przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości. Padł wniosek o odrzucenie ustawy.
Wniosek przepadł. Poznaliśmy opinie m.in. Biura
Legislacyjnego, rzecznika praw obywatelskich,
Krajowej Rady Sądownictwa, Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka. Padł wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek. Został on przyjęty. Niniejszym komisja
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.
(Senator Jan Rulewski podchodzi do mównicy
w masce z greckiej tragedii z polskimi barwami narodowymi)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze! Proszę zdjąć to z twarzy. Pan nie
jest w cyrku, Panie Senatorze. Przywołuję pana do
porządku. Proszę zdjąć… Panie Senatorze!
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, ja mogę
się rozebrać, ale obawiam się, że pani problemy by
miała…)
Panie Senatorze, proszę sobie…
(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: Nie, no, nie…)
Panie Senatorze! Panie Senatorze!
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, naprawdę, to
jest…)
(Senator Robert Mamątow: Wstyd! Wstyd!)
(Senator Jan Rulewski: Regulamin nie określa,
Pani Marszałek, kto jaką ma przynosić do tego Senatu
twarz.)
(Senator Stanisław Kogut: O, nie oszukuj.)
(Senator Jan Rulewski: Moją twarzą…)
(Senator Stanisław Kogut: Wstydziłbyś się.)
(Senator Jan Rulewski: …jest twarz tych wszystkich…)
(Senator Stanisław Kogut: Wstyd i obraza, Pani
Marszałek!)
Panie Senatorze!
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
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Panie Senatorze, przywołuję pana do porządku.
Proszę zdjąć tę maskę z twarzy. Naprawdę to nie przystoi godności senatora.
(Senator Stanisław Kogut: Jak nie ciuchy kryminalne…)
Proszę zdjąć tę maskę z twarzy.
(Senator Stanisław Kogut: …to maska!)
Panie Senatorze!
(Senator Jan Rulewski: Prosiłbym może o zarządzenie przerwy i wskazanie tego miejsca w regulaminie, gdzie jest mowa o tym, jaki strój, jaki mundur…)
(Senator Stanisław Kogut: Przestań!)
(Senator Jan Rulewski: …obowiązuje senatora RP
tejże kadencji.)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Czy to ma być mundur
górników, rolników, leśników, którzy tu czasem się
wybierają, czy też może tu wystąpić człowiek, który
rzeczywiście założył maskę…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: …która ma mu ułatwiać
wystąpienie? A pani w tej chwili…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, tylko skończę.)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Odpowiadając na…)
Panie Senatorze, odbieram panu głos.
(Senator Jan Rulewski: Może pani odebrać…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: …ale pani chce, żebym pozbawił się barw narodowych, i to jest straszne. Mam
pozbawić się barw narodowych. No, chyba że pani
ich nie rozróżnia.)
(Poruszenie na sali)
Proszę o ciszę! Panie Senatorze, proszę mnie nie
obrażać.
(Senator Dorota Czudowska: Wystarczy kindersztuba, żeby wiedzieć, jak się ubrać na posiedzenie.)
Naprawdę uwłacza godności senatora to, że występuje pan na mównicy w masce i jeszcze na tej masce
namalowane pan ma barwy narodowe.
(Senator Stanisław Kogut: …Krew oddawali ludzie za to!)
Proszę to zdjąć z twarzy i normalnie sprawozdawać, tak jak nakazuje obyczaj. Nie wszystko jest
opisane w Regulaminie Senatu, ale obowiązuje nas
też dobry obyczaj.
(Senator Stanisław Kogut: No jasne!)
Proszę zdjąć tę maskę z twarzy i nie robić cyrku
z Senatu. Proszę sprawozdawać, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Dla wygody zdejmę.)
Bardzo panu dziękuję. Proszę bardzo, oddaję panu
głos.
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(Senator Bogdan Borusewicz: Mikrofon, Pani
Marszałek.)
Włączony jest, włączony.

Senator Sprawozdawca
Jan Rulewski:
Złożyliśmy wniosek mniejszości, dlatego że uważamy, że tym ustawom, notabene wprowadzanym
w rocznicę rzeczywistego wprowadzenia stanu wojennego, towarzyszą gwałtowność wprowadzania
i nieliczenie się zarówno z opinią publiczną w kraju,
jak i z zagranicą, także tą, która odwiedza nasz kraj na
zaproszenie ludzi z maską PiS. Tak, Polska ma dzisiaj
twarz pogrążoną w rozpaczy. Po półtora roku zmagań o przestrzeganie konstytucji, których ciąg dalszy
dzisiaj słyszmy za oknami, pan prezydent, łudząc
nas nadziejami na przestrzeganie konstytucji, przybywa do Wysokiej Izby z tą samą kozą u płotu. Nie
tylko moim zdaniem, może nawet przede wszystkim
zdaniem tych wielu godnych i dalekich od prostych,
uproszczonych zachowań rodaków, zaproponował on
zaledwie modyfikację tego, co sam najpierw uznał za
wadliwe, oświadczając demonstrantom, że ta ustawa
ma poważne – żeby nie powiedzieć: niedopuszczalne
– elementy naruszające konstytucję. Zapowiedział
też konsultacje. Rzeczywiście, były dyskretne konsultacje, jednakże wszystko pozostało po staremu.
Tak, Pani Marszałek, pani jest młodą istotą wyniesioną przez wyborców, ale mnie było dane przeżywać rozczarowania, jakie spowodował m.in. generał
Jaruzelski, człowiek w mundurze, który miał mandat,
nie tylko społeczny, do wprowadzania zmian w kraju.
(Senator Jan Żaryn: Nie miał.)
Miał. Nawet „Solidarność” uważała, Panie
Senatorze, że to jest lepsze niż beton partyjny. I oto
mamy do czynienia z taką sytuacją, Wysoka Izbo, że
doktor prawa, zwany przez niektórych naczelnikiem
państwa, Jarosław Kaczyński, i jego przyjaciel, też
doktor prawa, Andrzej Duda, prezydent…
(Senator Stanisław Kogut: Pan prezydent!)
…pan prezydent, strażnik konstytucji, wprowadzają reformę, którą im zaproponował podrzędny
prokurator stanu wojennego.
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
trzyma w górze kartki z karykaturą posła Stanisława
Piotrowicza i napisem: WOLNE SĄDY, WOLNE
WYBORY, WOLNA POLSKA)
Tak, to on jest bohaterem tego, co nie wy, nie
pan, Panie Senatorze Kogut, ale co pan senator
Martynowski wczoraj określił w ten sposób, że nie
należy nad tym w ogóle dyskutować. Tak jest, w tamtych czasach – ich nazwy widnieją na policzkach tego
posła – w czasach PRL nie można było dyskutować,
nie było wolnych sądów, nie było prokuratury, wszyscy byli urzędnikami jednej partii. Z tego powodu ta
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maska to nie jest teatr. To jest to, że czasem – pani
marszałek jako wrażliwa istota powinna to rozumieć
– nami wszystkimi rządzą nie tylko słowa, nie tylko racjonalne myśli i uczucia. Podobno naród ma
uczucia.
W argumentacji swojej, towarzyszącej wprowadzaniu swoistego stanu wojennego w Krajowej Radzie
Sądownictwa, powiadacie, że macie mandat narodu.
Więcej, mówicie, że do waszych biur – podkreśla to
najbardziej pan marszałek Karczewski – przychodzą
obywatele i skarżą się na stan praworządności czy
też sprawiedliwości, do końca nie wiem, co mówicie, w naszym kraju. To jest podstawowa przyczyna,
to jest wasza motywacja, dla której powiadacie, że
trzeba dokonać zrzucenia wszystkiego, co do tej pory
było na stole praworządności w III Rzeczypospolitej,
by wprowadzić wasze.
Może przypomnijmy – i to też jest powodem mojego rozczarowania – kto zaproponował Krajową
Radę Sądownictwa i dlaczego. Nomen omen narodziła się ona w Krakowie wśród takich prawników
jak profesorowie Zoll, Strzembosz, późniejszy premier Olszewski, a pieczęcią przybił ją już wspomniany doktor praw Jarosław Kaczyński za Okrągłym
Stołem. Dziś państwo to wyrzucacie. Uważacie, że
macie inny pomysł na wymiar sprawiedliwości, na
jego sprawowanie w Polsce.
Tak. To jest warte dyskusji. Rzeczywiście zdaniem osób, o których mówiłem, które najpierw, kiedy
nie miały interesu… a wręcz przeciwnie, miały interes, żeby ukrywać się przed SB… One już wtedy
opracowywały projekty konstytucji z Krajową Radą
Sądownictwa. Model ten polegał na tym, że na zasadzie samostanowienia narodu, na wierze, że naród
jest w stanie sam o sobie stanowić… To nie jest tylko
wykrzyknik. To jest stwierdzenie, że nasza historia,
nasze siły i uczucia są w stanie zagwarantować temu
narodowi niepodległość i suwerenność, w tym sprawowanie wymiaru sprawiedliwości nie przez polityków, nie przez urzędników, a tym bardziej nie przez
obce siły. Dlatego postanowiono, że wymiar sprawiedliwości będzie oparty na samorządzie, i tym, który
ma miejsce w prokuraturze, i tym w sądownictwie,
przede wszystkim tym w sądzie, a elementem splatającym, uzgadniającym działanie jest Krajowa Rada
Sądownictwa, ta rada, w której zasiadali i zasiadacie
panowie. Bądźcie uczciwi, jak naród polski jest uczciwy, przynajmniej w tej części wolnej od populizmu.
Kiedy wyście protestowali, jak tu występowali
przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, że ona
źle działa, że toleruje korupcję, oszustwa, narusza
zasady sprawiedliwości społecznej? Jeśli mamy się
czym chwalić… Byłem jedynym, który zarzucał
pani prezes Gersdorf, że nie postawiła tamy umo-

wom śmieciowym. Wy dzisiaj to podtrzymujecie.
Te umowy śmieciowe kwitną. Na 130 przypadków,
które miały miejsce w jednym z inspektoratów, zaledwie 2 instytucje niewypłacające wynagrodzenia
lub oszukujące na wynagrodzeniu zostały ukarane
maleńką grzywną.
Pytanie zatem: jeśli nie samorząd, to co? Jestem
otwarty na dyskusję. Ale na pewno nie jest tym wejście buciorami do Krajowej Rady Sądownictwa, do
sądu i utworzenie speckomórek w rodzaju sądu dyscyplinarnego oddzielonego od pozostałych sędziów, motywowanego łapówkami w postaci 40-procentowego
wynagrodzenia. Komercjalizujecie instytucję sądu.
Poddajecie ją egoistycznym dążeniom. I to nie jest
tylko dyscyplinowanie w rodzaju nieprzekraczania
terminów, pomijania jakichś wezwań. To jest policja
myśli. Bo ta instytucja w Sądzie Najwyższym, odrębna od pozostałych sądów, ma za zadanie weryfikować
orzeczenia i zachowania swoich koleżanek i kolegów.
Powiadacie, że to nie jest naruszenie konstytucji, że
o tym, jak kształtować Krajową Radę Sądownictwa,
decyduje ustawa. Tak, ale konstytucja mówi o tym,
z kogo się składa ta Krajowa Rada Sądownictwa, kogo
należy wybierać. Nie mówi, że o tym mają rozstrzygać wyłącznie posłowie wiodącej partii – bo taki jest
zapis, powiedzmy sobie szczerze.
Powiadacie, że do waszych biur przychodzą senatorowie… przychodzą obywatele skrzywdzeni,
może nawet wręcz zapłakani. Do moich biur, które
trwają chyba najdłużej w tej Izbie, też przychodzą.
Przychodzą ludzie, których rzeczywiście wyrzucono
na bruk.
(Głos z sali: Ups!)
A następnego dnia przychodzą ludzie z pretensjami, że prawo i konstytucja, która im gwarantuje
prawo do własności, nie są realizowane, bo ci ludzie,
którzy nie płacą czynszu, naruszają ich własność, ich
i ich dzieci prawo do mieszkania.
Ostatnio przyszli piloci z tzw. komisji Millera,
którzy odmówili wpisania się na listę członków
zespołu ministra Macierewicza. Odmówili, bo nie
chcieli sygnować swoim podpisem kłamstwa oświęcimskiego…
(Głosy z sali: Smoleńskiego.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Alicja Zając: To już szczyt!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!
Panie Senatorze!)
Przepraszam: kłamstwa smoleńskiego.
(Senator Alicja Zając: Wychodzę, bo nie mogę
tego słuchać. Idę stąd.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Za 2 minuty na wniosek pańskiego
klubu ogłoszę przerwę.)
Dobrze. Dziękuję.
Mam nadzieję, że…
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(Wicemarszałek Maria Koc: A pański czas na sprawozdanie też już się kończy.)
…klub, w przeciwieństwie do pań, będzie tolerancyjny.
(Senator Stanisław Kogut: Widzisz, jak wychodzi
żona tego, co zginął? Do czego to prowadzi?)
Przychodzą z krytyką wymiaru sprawiedliwości
– że nie chroni ich prawa do godności.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mówi się, że ingerują obce instytucje.
(Senator Stanisław Kogut: Rosyjskie.)
Mówi się też, że inaczej jest na Zachodzie, że
w Stanach Zjednoczonych, w mocarstwie demokratycznym, prezydent mianuje sędziów i nawet
– prokuratora generalnego. To prawda. Ale gdy
ten prezydent, uzbrojony w wolę narodu – w wyborach większościowych połowa wyborców amerykańskich oddała na niego głos – obiecał im politykę antyemigracyjną wśród określonych grup
ludności, to sąd federalny w Seattle, który, zdawało się, pochodzi z jego nominacji, odrzucił jego
ustawę, a prezydent w ciągu kilku tygodni się do
tego dostosował. Uznał wyrok sądu. Pani premier
Szydło do dzisiaj, po przeszło roku, nie zamierza złożyć podpisu pod orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego. A o jego stosowaniu, ze względu na czas, nie będę się wypowiadał. Takie jest
rozumienie prawa.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo…
(Senator Jarosław Duda: Pani Marszałek!)
Przepraszam, Pani Marszałek.
Zarzuca nam się, że ulica, zagranica…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, jest
godzina 16.00 i muszę ogłosić przerwę.)
Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze pani nie
zapisała się do Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej, że nas pani tak broni.
Ulica, zagranica… Kto zgłasza pretensje? Kto
zgłasza opinie? To jest Komisja Wenecka, którą zaprosili. To jest Departament Stanu USA, który, jakkolwiek by było, zachowuje jednak dystans wobec
sporów politycznych. To jest wreszcie Organizacja
Narodów Zjednoczonych w formie obserwatora.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Dziś z tej trybuny chcę powiedzieć: dziękuję wam,
koledzy, dziękuję wam, droga opinio światowa, że tak
jak wtedy, w okresie, gdy wprowadzano stan wojenny,
stanęliście po stronie prawa!
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Tak! Dziękujemy wam, że dzisiaj nadal, mimo że
wam podrzucamy problemy, jesteście z nami.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo panu dziękuję.)
Na końcu wam powiem…
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(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
trzyma w górze kartki z karykaturą posła Stanisława
Piotrowicza i napisem: WOLNE SĄDY, WOLNE
WYBORY, WOLNA POLSKA)
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
skanduje: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy!)
(Senator Stanisław Kogut: A wiesz, co ludzie mówią? Że za co płacą… za co dają na nas pieniądze.)
Nie pójdę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo panu dziękuję.)
Pani Marszałek, ostatnie zdanie…
(Senator Jan Rulewski ponownie zakłada maskę
z greckiej tragedii z polskimi barwami narodowymi)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo państwu dziękuję.
Ogłaszam przerwę…
(Senator Jan Rulewski: Nie pójdę za wami, waszą
drogą kłamną…)
Ogłaszam przerwę do godziny 17.30!
(Senator Jan Rulewski: …pójdę przed siebie –
a lud pójdzie za nami!) (Oklaski)
Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Ludzie dzwonią. Chcą
wiedzieć, za co pieniądze nam dają. Masz być poważniejszy. Telefony dostałem… Człowieku, opamiętaj
się!)
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 01
do godziny 17 minut 32)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę panów senatorów sekretarzy o zajęcie
miejsc przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw.
Przypominam, że przed przerwą w obradach swoje sprawozdania przedstawili sprawozdawcy komisji.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy są sprawozdawcy?)
Są.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pana senatora
Rulewskiego nie ma.)
Panie Senatorze, ogłosiłem, że teraz trwać będzie
zadawanie pytań. Jest na sali pan senator sprawoz-

18

52. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(wicemarszałek M. Seweryński)
dawca komisji i będzie mógł udzielić odpowiedzi na
pytania, jeżeli do niego będą kierowane.
Czy ktoś z państwa senatorów ma pytanie?
Pan senator Pociej zgłosił się jako pierwszy. Pan
senator Augustyn w kolejności następny, a potem pan
senator Florek.
Bardzo proszę do trybuny.
(Senator Rafał Ambrozik: Pytanie do mnie?)
Tak. Pan senator Pociej ma pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ponieważ… I to mogę zrozumieć,
bo i pana wystąpienie, i wystąpienie senatora sprawozdawcy mniejszości… Pan senator nie słyszy, bo
słychać bardzo głośne…
(Senator Rafał Ambrozik: Słyszę, słyszę.)
…bo ludzie głośno protestują. Słyszy pan? Bo pan
senator tak…
(Senator Rafał Ambrozik: Słyszę. Takie prawo –
mogą protestować.)
Tak. Panie Senatorze, była wczoraj dyskusja na
temat przyczyn opóźnień w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Pan w swoim wystąpieniu mówił o tym,
że te reformy, zwłaszcza KRS, mają na celu właśnie
usprawnienie tego wymiaru sprawiedliwości. Czy
mógłby pan senator wskazać, w jaki sposób zmiany w KRS mogą wpłynąć pozytywnie na sytuację,
w której 800 miejsc od ponad 2 lat pozostaje nieobsadzone, to znaczy tyle jest wakatów sędziowskich, bo
sędziowie nie są powoływani? W jaki sposób widzi
pan senator współgranie tego, w jaki sposób zmiany
w KRS mogłyby polepszyć sytuację, zważywszy na
to, że jest to prerogatywa pana prezydenta oraz pana
ministra?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

kę. Wiadomo, jaka była sytuacja, został zgłoszony
sprzeciw dotyczący wszystkich 265 asesorów. Myślę,
że gdyby nie opinia publiczna, która protestowała
przeciwko takiemu postawieniu i takiemu załatwieniu sprawy, ten sprzeciw nie zostałby wycofany i ci
asesorzy w efekcie nie znaleźliby się… A to realnie wpłynęłoby i wpływa na możliwość załatwiania
spraw w sądach.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, czy
ja mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym dopytać, bo nie dostałem odpowiedzi
na swoje pytanie.
Panie Senatorze, ja pytałem nie o asesorów i nie
o ostatnie 3 czy 2 miesiące, tylko pytałem – i pytam –
o 2 lata, w czasie których nie było nominacji sędziowskich, mimo że Krajowa Rada Sądownictwa prosiła…
wskazała sędziów do tych nominacji. Czy mógłby pan
powiedzieć, w jaki sposób zmiany w KRS wpłyną na
to, że pan prezydent będzie podpisywał nominacje?

Senator Rafał Ambrozik:
No, pan prezydent podpisuje nominacje.
Oczywiście w ramach swoich prerogatyw ma możliwość ocenić te kandydatury i jeżeli uzna daną osobę
za godną tego, by pełniła urząd sędziego, to ją powoła.
To chyba jasne. Ja mówiłem o asesorach. Ten przykład
pokazywał działanie rady, która może także blokować
dostęp do zawodu i do wykonywania funkcji sędziego
określonym osobom czy grupie osób.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator…)
(Senator Mieczysław Augustyn: …minister sprawiedliwości…)
Niestety, proszę wybaczyć, ale ja nie będę się wypowiadał za ministra sprawiedliwości.

Proszę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Senator Rafał Ambrozik:

Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jedną z kompetencji Krajowej
Rady Sądownictwa jest przeprowadzanie konkursów
i wskazywanie sędziów do powołania przez prezydenta. Całkiem niedawno mieliśmy pewną sytuację
związaną z asesorami, kiedy to – niestety muszę to
stwierdzić – sędziowie członkowie Krajowej Rady
Sądownictwa zaczęli uprawiać w radzie polity-

Senator Mieczysław Augustyn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mówił pan tutaj o opiniach, zróżnicowanych opiniach. Myśmy prosili o przerwę – bezskutecznie – po to, żeby ci z nas, którzy nie byli na
posiedzeniu komisji, mogli zapoznać się z opinią naszego Biura Legislacyjnego. Czy mógłby pan odnieść
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się do przebiegu posiedzenia komisji i powiedzieć,
jaka była ta opinia, jakie były uwagi i jak senatorowie oraz przedstawiciele prezydenta odnosili się do
tej opinii? Bo to jednak jest kluczowa sprawa dla
nas, senatorów, żeby dzięki pana sprawozdaniu móc
się z tym zapoznać. I liczę na to, że pan to rzetelnie
przedstawi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Biuro Legislacyjne, owszem, złożyło zastrzeżenia do projektu. Podnosiło kwestię wyboru sędziów
członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament, podnosiło też kwestię skrócenia kadencji…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, tylko zapytam. Czy kwestionowało, czy tylko podnosiło
sprawę?)
No, ale proszę…. Ja dokończę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dobrze, przepraszam.)
Co do pierwszej kwestii, czyli… Albo nie, co do
drugiej kwestii… Jeżeli chodzi o kwestię wygaszenia
kadencji, to jest to związane z niekonstytucyjnością
tej kadencji, co orzekł trybunał w sprawie K 5/17.
Orzekł on, że obecnie indywidualne kadencje sędziów
są niekonstytucyjne, że musi to być kadencja wspólna.
W związku z tym ta ustawa prowadzi do usunięcia
niekonstytucyjności w zakresie procedowania rady
i kadencyjności.
(Rozmowy na sali)
Jeżeli chodzi o kwestię wyboru sędziów przez
parlament, to mamy 2 opinie, właściwie 2 wyroki:
wyrok z 18 lipca 2017 r., który wskazuje, wyraźnie
określa to, że członkami KRS mogą być sędziowie wybierani przez sędziów, i wyrok z 20 czerwca 2017 r., który określa, że w granicach swobody
ustawodawczej kwestia ta może być w różny sposób
uregulowana. Art. 180 ust. 1 konstytucji nie przesądza pożądanego modelu wyboru sędziów do KRS.
Minimum, które musi być zapewnione, to wybór 15
sędziów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów
wojskowych. Tak że, jak widać, te opinie są różne. Oczywiście jeżeli państwo członkowie komisji
zgadzaliby się z opiniami Biura Legislacyjnego,
mogliby przejąć jego poprawki. Niestety, nie miało
to miejsca. Niestety – z punktu widzenia państwa
zapewne. Ale taka możliwość była.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Przepraszam, czy ja mógłbym usłyszeć, jakie były
w tych 2 kwestiach… Bo pan przedstawia swoją opinię. A ja o pana opinię nie pytałem. Ja pytałem o opinię podmiotów zewnętrznych, ja pytałem o opinię
Biura Legislacyjnego. Bardzo proszę…

Senator Rafał Ambrozik:
Ja to czytałem z opinii Biura Legislacyjnego. Pani
legislator wskazała 2 wyroki w sprawie powoływania
przez parlament. Kwestia skrócenia kadencji także
została przedstawiona w opinii Biura Legislacyjnego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator ma dalsze pytania?
Skoro nie, to kolejne pytanie zadaje pan senator
Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, dochodzi w tej chwili właściwie do absurdu w pracach ustawodawczych Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej. Senat nie może przyjąć
tej ustawy z prostych względów. Dlaczego nie może
przyjąć tej ustawy? Ponieważ weto prezydenta nie
zostało odrzucone. Pytanie, dlaczego nie zostało odrzucone weto prezydenta, a my procedujemy. Weto
prezydenta odrzuca się większością 3/5. 3/5 to jest
276 głosów. Czyli 184 na tak albo 276 w drugą stronę. Ja policzyłem głosy, zgodnie z tym, co było na
początku kadencji, i koalicja – do koalicji liczę również Kukiz’15 – ma 277 głosów, a trzeba mieć 276.
Czyli jest bardzo duże ryzyko, że może akurat w danym dniu o danej godzinie… Może się uda odrzucić,
a może się nie uda odrzucić.
Tak więc, Panie Sprawozdawco, czy rozmawialiście o tym, czy to jest świadome łamanie prawa przez
marszałka, czy to jest takie troszeczkę tchórzostwo
przed podjęciem tak ważnej decyzji? Pan minister
Mucha wczoraj na posiedzeniu, jak słyszałem, mówił
o tym, że to nie prezydent, to po prostu marszałek…
Czyli to jest decyzja marszałka. Tak więc czy w takim razie mamy do czynienia z łamaniem prawa,
czy z tchórzostwem? Bo wiemy, że nie możemy tych
ustaw przyjąć, dopóki nie nastąpi rozstrzygnięcie.
I nie ze względu na to, że to jest akurat projekt prezydencki. Bo to nie ma dużego znaczenia, że prezydent
zawetował i że to jest projekt prezydencki, może być
również inny projekt. Ale fakt jest faktem i zasada jest
taka, że jeżeli jest weto, to ustawa nie wchodzi w życie. No, może dojść do kompromitacji, jeżeli przy-
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padkowo w danym dniu, o danej godzinie się okaże,
że jeden poseł zadecyduje o tym, że weto zostanie
odrzucone lub nie zostanie odrzucone. Dziękuję.

I jeszcze raz bardzo pana proszę: proszę powiedzieć, jakie było stanowisko Biura Legislacyjnego.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:

Senator Rafał Ambrozik:
To pytanie, Panie Senatorze, nie do mnie, tylko do
pana marszałka. Ale nie wydaje mi się, żeby w jakiś
sposób dochodziło tutaj do łamania prawa.
Parlament, Sejm i Senat, procedując ustawy prezydenckie, niejako wyraził swoją opinię w sprawie
weta prezydenta. Procedujemy te ustawy. Weto będzie
podlegać w zasadzie dyskontynuacji. Nie będzie możliwości głosowania nad wetem prezydenta w nowej
kadencji parlamentu.
Zdaje mi się… to znaczy tak na szybko wyczytałem, że taka sytuacja miała miejsce też, zdaje się,
w sprawie ustawy o nasiennictwie, kiedy prezydent
Komorowski zawetował wam ustawę, a później
wniósł swoją ustawę. Czy to nie było… Czy to jest
prawda, czy…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pan odpowiada, a senatorowie
pytają. Jeżeli pan skończył, to teraz pytanie zada pan
senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, w mojej kilkunastoletniej, że tak powiem, bytności w obydwu Izbach
dawno nie słyszałem takiego sprawozdania, że… Pan
nie mówił o tym, co było na tym posiedzeniu komisji. Pan wygłaszał swoje opinie poza tym, co się tam
działo.
Ale nie odpowiedział pan na pytanie pana senatora Augustyna, a mianowicie: jakie było generalne
stanowisko Biura Legislacyjnego? To po pierwsze.
I po drugie. Skoro pana retoryka wiązała się z tym,
że pan mówił bardziej o swoich opiniach niż o tym,
co się działo na posiedzeniu komisji, to chciałbym
zapytać: czy widzi pan podobieństwo tych wszystkich
rozwiązań, które są proponowane, do tego, co się
dzieje w Turcji Erdoğana, i tego, co się dzieje, jeśli
chodzi o Węgry Orbánowskie? Czy widzi pan takie
podobieństwo w przypadku takich rozstrzygnięć?

Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie widzę takiego podobieństwa. Porównania takie są niewłaściwe.
A jeżeli chodzi o opinię biura, to tak jak mówiłem
wcześniej państwu senatorom, każdy odebrał tę opinię tak, jak ją zrozumiał. Były zastrzeżenia, to fakt,
to można wyczytać, ale tych zastrzeżeń nie podzielił
żaden członek komisji, dlatego że propozycje poprawek zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne nie zostały
przejęte przez żadnego członka komisji praw człowieka, także przez członków Platformy Obywatelskiej.
(Senator Mieczysław Augustyn: To nieprawda.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki, proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja nie jestem
prawnikiem, ale mam taki zwyczaj jako przedsiębiorca, że konsultuję się z ludźmi, którzy się na tym
znają. Rozmawiałem z wieloma prawnikami i mam
takie pytanie. Komisja Wenecka przyjęła, jak wiemy doskonale w tym gronie, stanowisko w sprawie
procedowanej ustawy o KRS. To, co państwo w tej
chwili robicie, to jest niestety działanie wbrew prawu międzynarodowemu. Szanowni Państwo, Panie
Senatorze, zwykłą ustawą próbujecie złamać zapisy
prawa europejskiego. Ustawa o KRS, która przecież
powinna stać na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej, mówi, że
KRS będzie składała się w 90% z członków, którzy zostaną wybrani przez polityków. Ponad 20 z 25
członków Krajowej Rady Sądownictwa zostanie
wybranych przez polityków. Naiwnie zatem zapytam, Panie Senatorze Sprawozdawco: skąd taki zapis,
z czego on wynika i dlaczego taki jest? Z kolei kandydatów na sędziowskich członków Krajowej Rady
Sądownictwa może zgłaszać grupa – jeżeli dobrze
pamiętam ten zapis – 25 prokuratorów…
(Głos z sali: Sędziów.)
(Senator Rafał Ambrozik: Nie, nie, nie, to jest nieprawda.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę…)
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A ilu?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze…)
(Senator Rafał Ambrozik: Nie ma w ogóle takiego
zapisu w tej ustawie.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zmierzać do konkluzji. A pana senatora proszę o wysłuchanie pytania.)
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, Panie
Przewodniczący.)
Ale obecnie grupa… Dobrze, reprezentacja wybranych sędziów KRS to 15 osób. Czy tak? Dobrze
mówię? 15 osób?
(Senator Rafał Ambrozik: Przedstawiciele sądów
powszechnych…)
Jak widać, rządzący dobrze zabezpieczyli się na
wypadek, gdyby orzekający sędziowie nie bardzo
chcieli zostać członkami organu, którego reforma
przeprowadzana jest w sposób…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, proszę zadawać pytanie.)
Już kończę.
…skandaliczny.
I ostatnie. Czy taka konstrukcja tak ważnego konstytucyjnego organu wzbudzi według pana, Panie
Senatorze Sprawozdawco, większe zaufanie społeczeństwa?

śród sędziów, których wskazała obecna Krajowa Rada
Sądownictwa i poprzednie rady. A więc trudno zarzucić im, że będą łamali tę gwarancję niezawisłości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, pan na początku
swojego sprawozdania mówił o tym – takie odniosłem
wrażenie – że największą bolączką wymiaru sprawiedliwości jest to, że sędziowie sami siebie powołują do KRS, sami się kontrolują itd., itd. Tymczasem
z mojego doświadczenia wynika – przynajmniej jeśli
chodzi o te interwencyjne sprawy, o sprawy, kiedy
się stykam z problemami sądowymi – że największym problemem wymiaru sprawiedliwości dzisiaj
w Polsce jest przewlekłość postępowań. I chciałbym
pana zapytać, czy te rozwiązania, które się pojawiają
w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa,
w jakikolwiek sposób ukrócają przewlekłość postępowania, że dzięki nim postępowania będą szybsze.
Czy w pana opinii są jakieś rozwiązania, które będą
temu sprzyjać? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:

Senator Rafał Ambrozik:
Wydaje się, że niższego zaufania do wymiaru
sprawiedliwości już być nie może, Panie Senatorze,
bo jest na dramatycznym poziomie.
Chciałbym panu zacytować konstytucję. Krajowa
Rada Sądownictwa składa się… I tutaj ust. 1 pkt 2
mówi, że z 15 członków wybranych spośród sędziów
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Nie jest napisane, przez kogo, w związku z tym wybór przez
parlament jest możliwy. I proszę mi wierzyć, Panie
Senatorze, że takie rozwiązania są także w innych
państwach. Członkowie krajowych rad sądownictwa
są wybierani przez parlament, zasiadają tam prokuratorzy, prawnicy, profesorowie. I wcale – cytowałem panu tę deklarację dublińską – nie jest tak, że
Europejska Sieć Rad Sądownictwa wymaga, by większość była sędziowska. Oczywiście my konstytucji
nie łamiemy. My wybieramy… No, my… Sejm będzie
wybierał sędziów, tak jak jest zapisane w konstytucji,
nie spośród innych zawodów prawniczych, tylko spo-
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Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja już odpowiadałem na podobne
pytanie pana mecenasa Pocieja. Są… Mieliśmy do
czynienia właśnie z próbami blokowania, żeby teraz zadawać takie pytania… Mieliśmy do czynienia
z próbami blokowania asesorom drogi do kariery sędziego. W związku z tym wychodzimy naprzeciw…
(Senator Marek Borowski: Ale skąd to blokowanie?)
Panie Senatorze, bardzo bym prosił, żeby pan wysłuchał tego, co mówię.
(Senator Marek Borowski: Ja tylko tak pytam.
Przepraszam.)
…nieuwzględniania ich wniosków. W ustawach
jasno się mówiło o tym, jakie dokumenty trzeba
było złożyć, jeżeli sędziowie, członkowie Krajowej
Rady Sądownictwa mieli takie wątpliwości i oczywiście można było… Przewodniczący Krajowej
Rady Sądownictwa ma kompetencje do zwrócenia
się o uzupełnienie takich braków. No, myśmy składali wnioski, żeby może przełożyć posiedzenie na
kolejny dzień, żeby rozwiać te wątpliwości, no ale te
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wnioski zostały odrzucone. W związku z tym niestety
do rady także wdarła się polityka, co stwierdzam ze
smutkiem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, obiecuję, że wracam do tego
ostatni raz, ale… no, nie odpowiedział mi pan na
moje pytanie. Mówi pan o asesorach, mówi pan
o ostatnich 3 latach. Wczoraj na posiedzeniu komisji
wielokrotnie była mowa o tym, również ze strony
przedstawiciela sędziów stowarzyszenia „Iustitia” czy
KRS, że największą bolączką – tutaj przypomnę to,
co przed chwilą powiedział senator Libicki – są procedury i ich zagmatwane… Często mamy 3 procedury
obowiązujące w ramach jednego prawa i 2 procedury
w postępowaniu, już nie pamiętam, czy w karnym,
czy w cywilnym… nie pamiętam, w którym są 3,
a w którym są 2.
(Senator Rafał Ambrozik: W karnym są 3.)
Tak jest. Tak więc mówiliśmy o tym. Mówiliśmy
o tym i też przez te… Wszyscy się zgodzili co do tego,
nawet przedstawiciel pana prezydenta, że dobrze by
było, żeby tych pieniędzy w systemie było więcej,
bo to może usprawnić… Ponadto, że musi być tak,
żeby było natychmiast obsadzonych 800 wakatów,
ponieważ najgorsza rzecz, która może się trafić, jest
taka, że prawie 10% sędziów, którzy mogliby orzekać,
nie orzeka. Proszę mi wskazać jasno – albo odpowiedzieć, że nie może pan tego wskazać – w którym miejscu ta reforma, zmiana, jeśli chodzi o wskazywanie,
jeśli chodzi o to, kto będzie wskazywał przedstawicieli do KRS, dotyka w jakimikolwiek punkcie tych
3 bolączek. Proszę mi to wytłumaczyć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Mecenasie, prawdziwą
bolączką wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie jest
przewlekłość, tylko jest właśnie to, że ludzie mają
takie wrażenie i tak postrzegają wyroki, że uznają je
za niesprawiedliwe.
(Senator Mieczysław Augustyn: Połowa.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Połowa.)

I nie chodzi wyłącznie o samą przewlekłość.
A jeżeli chodzi o ustawę, to proszę zważyć, że…
No, ja mam nadzieję, że w nowej Krajowej Radzie
Sądownictwa nie będzie takich sytuacji, jak właśnie
z asesorami, którzy mieli trafić do sądów rejonowych,
Panie Mecenasie, które rozpatrują, nie wiem, 80%
wszystkich spraw… No i wiadomo, co by było, gdyby tam nie trafili. Dobrze się stało, że trafili, że rada
zmieniła zdanie i przychyliła się do powołań czy do
mianowań ministra sprawiedliwości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Orzechowska.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku, ja mam pytania do pana senatora sprawozdawcy mniejszości, tak że proszę pana
senatora…
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak, ja słucham, proszę bardzo.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bardzo, Senatorze, tutaj.)
Ja mam 2 pytania. Jedno pytanie dotyczy słów,
których pan użył, bo mówił pan o procedowaniu
gwałtownym. Jak wiemy, te ustawy są procedowane
od grudnia ubiegłego roku, więc 12 miesięcy rozmawiamy o tych ustawach. Jak pan by wytłumaczył to,
że to jest gwałtowne procedowanie ustawy? To jest
moje jedno pytanie.
Drugie pytanie. Ja nie do końca zrozumiałam pana
przesłanie, to, że wystąpił pan w masce komedianta,
na której były zaznaczone biało-czerwone symbole.
Czy to jest brak szacunku dla Polski, czy brak szacunku dla Krajowej Rady Sądownictwa? Proszę mi
to wyjaśnić.

Senator Jan Rulewski:
Tak, dziękuję, zrozumiałem pani pytania.
Gwałtowność polegała na tym, że jeszcze dzisiaj
o godzinie trzeciej – o ile pamiętam, również pani
poświęcała się uczestnictwem swoim w tej debacie
albo pani koledzy, to na pewno – właściwie do godziny trzeciej była procedowana i jedna, i druga ustawa.
I jeszcze dzisiaj bez zapoznania się z nimi państwa
senatorów marszałek Senatu, nie wiem, czy w zgodzie z Konwentem Seniorów, czy też na posiedzeniu
prezydium, arbitralnie wpisał te ustawy do porządku
obrad, tę o radzie w punkcie pierwszym. Nie było
przeszkód, choćby z tych powodów, o których ja
mówiłem, żeby ta ustawa nawet na tym posiedzeniu
była rozpatrywana, ale, załóżmy, trzeciego dnia, bo
do piątku zapowiedziano obrady. Dla mnie jest to
bolesne, bo w podobny sposób członkowie WRON
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zwrócili się do Rady Państwa o podpisanie dekretów
dotyczących stanu wojennego. To raz.
A tak w ogóle – jak myślę, zgodzi się, no, może
nie pani senator, ale zgodzą się inni senatorowie –
jeśli w tej ustawie są wpisane nowe elementy tzw.
przedstawicielstwa czy też sprawowania władzy przez
naród, w tym przypadku jest to artykuł, który mówi
o tym, że oto obywatele w liczbie 2 tysięcy, co najmniej 2 tysięcy mogą zgłaszać członków, kandydatów
do Krajowej Rady Sądownictwa spośród znanych im
sędziów, a dalej w ustawie o sądach, przepraszam,
że wyprzedzam, wprowadzamy w sądach najwyższych kilkudziesięciu ławników, to wydaje mi się,
że ten przekaz nie powinien być tylko między mną
a panem senatorem Martynowskim, bo to nie nas
dotyczy. To dotyczy tych ludzi, którzy być może już
przygotowują się do konsumpcji tej ustawy. Na tym
polega gwałtowność.
Powiada pani, Pani Senator, i słusznie, pyta
pani, wyraża wątpliwość, że ta ustawa była znana
od pewnego czasu. Ale tak naprawdę ona jest znana
od niedawna, ponieważ dopiero niedawno w dyskrecjonalnych konsultacjach, nie podważam tej zasady
konsultacji, aczkolwiek…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja podważam.)
Jeśli tym pośrednikiem była osoba, która, jak powiadam, wcześniej była pierwszą, która zapoznała
się z aktami stanu wojennego, i przekłada tę filozofię
gwałtowności, to ta ustawa, te ustalenia dotyczące
Krajowej Rady Sądownictwa powstały tak naprawdę
przed paroma dniami. A dotyczy to, przyzna pani,
tu chyba jest zgoda, organu konstytucyjnego, organu bardzo ważnego, który ma splatać to, co również
senatorowie PiS postulują, i… Ta ustawa zarazem
ma odpowiadać na ten zarzut, że to jest zamknięta
korporacja sędziowska, która – jak powiedział minister Mucha – sama o sobie stanowi, sama wykracza
poza… która nie jest poddana jakiejś kontroli, krytyce. I to jest jedyny konstytucyjny element, który ma
łączyć parlament, również Senat, ze środowiskiem
sędziowskim i ze środowiskiem władzy wykonawczej, czyli środowiskiem ministra. I jeszcze raz podkreślam, że tę ideę zrodzili bliscy pani ludzie, nawet
blisko pani zamieszkali, bo o ile wiem, pani jest senatorem z Bochni.
(Senator Bogusława Orzechowska: Nie.)
Nie? Przepraszam, to ktoś inny. To byli bliscy
pani ludzie ze środowiska krakowskiego, prawnicy. To oni właśnie wysunęli to hasło, przewidując
możliwość pojawienia się napięć i pewnej normalnej
gry, a nawet podejrzeń o korporacjonizm. Chodziło
o to, żeby było miejsce, w którym następuje nie tylko podział, ale i współdziałanie władz w celu ich
równoważenia.
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Drugie pytanie jest o tyle trudne, że… Bo mówiła
pani, że to była maska…
(Senator Bogusława Orzechowska: …komedianta.)
…komedianta. No, wyraz tej maski nie był komediowy. W czasach, kiedy nie było telewizji, mądrzy
Grecy wymyślili, że oprócz słów, których dużo pada
na tej sali, nawet chyba z mojej strony za dużo, nastroje, różne prawdy, nieprzyjemności i przykrości
najlepiej wyrażają maski. Jeśli pani przyjęła, że ja odgrywam jakąś komedię, to pragnę panią zapewnić…
a właściwie przeprosić za to, że nienależycie dotarłem do pani przekonań. Jeśli pani twierdzi, że ta maska profanuje barwy narodowe, to też przepraszam.
Widać, że nie nadajemy na tej samej częstotliwości.
My uważamy, że tu, w Senacie, dzisiaj, tak jak było
wcześniej i tak jak będzie jutro – słychać to wyraźnie
– rozstrzygają się losy praworządności w Polsce i nie
od rzeczy jest przybieranie tych barw, które podkreślają powagę tych spraw. Nie jestem odosobniony.
Byłem przed chwilą na zewnątrz. Może jest ich niedużo, ale tych 400 policjantów i 400 demonstrantów
wyraża podobną troskę, choć każda z tych grup robi
to w inny sposób. Dlatego przepraszam, ale będę tych
środków wyrazu używał, nie mając przekonania, że
odgrywam tu komedię.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pani senator ma jeszcze dodatkowe pytanie?
To proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Przepraszam, ale nie do końca mi pan odpowiedział na moje pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Na to pierwsze czy drugie?)
Jeżeli procedowanie ustawy przez rok jest według
pana gwałtownym procedowaniem, to jaki okres procedowania przyjmuje pan jako normalny?
(Senator Jan Rulewski: Ja mówię o Senacie.)
I na drugie pytanie też mi pan nie odpowiedział,
a pytałam, czy to jest brak szacunku dla Polski, czy
dla KRS.

Senator Jan Rulewski:
A tak, rzeczywiście. Przepraszam.
Ja powiadam, że… Przepraszam, że moje wystąpienie nie było tak zborne, jak by tego Wysoka Izba
oczekiwała, a nie było dlatego, że zostaliśmy wczoraj
zaskoczeni. Debata, w której, jak słyszę, pani nie
uczestniczyła – i nie musiała oczywiście – wskazywała jednak na ostrą polaryzację poglądów, nie tyle tylko
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wśród senatorów z prawicy i, powiedzmy, z centrum,
ale i w środowiskach, których dorobek jest wielki,
które cieszą się wielkim uznaniem. Mówię o rzeczniku, mówię o prezesach sądów, mówię o fundacjach
o uznanym autorytecie i mówię wreszcie o przedstawicielu OBWE, który tu przybył niezaproszony, jak
myślę – niezaproszony przeze mnie przynajmniej.
I oni uznali, że sprawa ma wielką wagę.
Ja byłem na spotkaniu z przedstawicielem ONZ
wysłanym przez Komitet Praw Człowieka. I Komitet
Praw Człowieka ONZ – może to potwierdzić goszczący tego pełnomocnika pan senator przewodniczący
komisji praworządności – sugerował, w miarę możliwości, jak to w dyplomacji, żeby przede wszystkim
wydłużyć okres konsultacji nad tą ustawą. To było
chyba miesiąc czy 2 miesiące temu. Zasugerował też,
żeby jednak ten dialog był szerszy niż tylko w tej
Izbie, nic jej nie ujmując. Ale demokracja nie polega tylko na przekonywaniu się na sali posiedzeń. Tu
matematyka jest prosta. Każdy wie, że demokracja
polega też na przekonywaniu się tych wszystkich
synów, za przeproszeniem, narodu, przepraszam naprawdę, którzy też mają pewne osiągnięcia. Powiem
pani więcej: sposób, w jaki ta ustawa rozstaje się z sędziami – ludźmi, którzy po wielokroć udowodnili
swoją postawą, może nawet bardziej niż ja, że leży
im na sercu interes Polski – przypomina mi jednak
hasło „spieprzaj dziadu”.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję,
Panie Senatorze…)
Panie Marszałku, było jeszcze pytanie, czy ja nie
obraziłem Krajowej Rady Sądownictwa. Zapytam.
Przeproszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Wach. Proszę tylko
powiedzieć, do którego sprawozdawcy.
(Senator Piotr Wach: Dziękuję uprzejmie. Do pana
Ambrozika, jeśli można, senatora sprawozdawcy
większości.)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Projekt pierwotnie był projektem prezydenckim, jednak właściwie ingerencja parlamentu –
Sejmu duża, Senatu potencjalna – była czy może
być znacząca. Stąd moje pytanie: czy podczas
posiedzenia komisji były pytania lub padła propozycja, lub też była dyskutowana sprawa innej
metody powoływania sędziów do KRS? Np. me-

todą losowania z puli, która właściwie jest w parlamencie znana. Pula taka, po pierwsze, mogłaby
być wyliczona, po drugie, mogłaby być odbiciem
parytetów, a ponadto taka metoda miałaby zasadnicze zalety polegające na tym, że zamiast tego
bardzo silnego naznaczenia politycznego, które
wyniknie z wyboru składu KRS praktycznie przez
jedną partię – bo na tym się najprawdopodobniej
skończy – byłoby jednak to naznaczenie polityczne znacznie słabsze. Czy w ogóle taka kwestia
była podnoszona? Czy ktoś to wniósł? Czy były
pytania dotyczące tego, żeby wyznaczać innym
sposobem, np. poprzez losowanie z puli? To jest
też ewentualnie sprawa konstytucyjności czy nie.
Czy ta sprawa była podniesiona i dyskutowana
podczas posiedzenia komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja sobie nie przypominam, żebyśmy na ten temat mówili. Pojawiła się kwestia ewentualnie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
przez obywateli, ale procedujemy nad takim projektem, jaki nam przedstawiono. Tu jest takie założenie, że Sejm wybiera Krajową Radę Sądownictwa na
wniosek grupy 2 tysięcy obywateli lub 25 sędziów
w stanie czynnym. Tak że nie było takiej dyskusji
nad losowaniem. Myślę, że tak ważna sprawa nie
może być poddana losowaniu i zależeć od szczęścia.
(Senator Piotr Wach: Jeżeli pula jest wybierana tą
samą metodą, to ona jest tylko większa niż wybrana
liczba, przy czym łagodzi ten czynnik polityczny,
który tutaj właściwie jest przesądzony – a niektórzy
sądzą, że to jest intencjonalne działanie, i ja do nich
należę.)
Panie Senatorze, są takie rozwiązania w europejskich radach sądownictwa, odpowiednikach naszej
rady – gdzie zasiadają i prokuratorzy, tak jak mówiłem wcześniej, i przedstawiciele różnych innych
zawodów prawniczych – i tam nie ma zastrzeżeń do
samych rad. My nie możemy podważać wyroków
wydanych przez tych sędziów, którzy są z kolei wskazywani także przez te rady. U nas będzie podobnie.
Konstytucja nie określa, kto ma sędziów wybierać,
tylko określa, że taki wybór ma być dokonywany spośród sędziów. I taki wybór jest określony w ustawie,
która przyszła do nas z Sejmu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
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Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja chciałbym zapytać pana senatora Orzechowskiego… Ambrozika, przepraszam, bo
tu zapisałem sobie… Przepraszam, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: W porządku, nie ma
problemu.)
Powiedział pan, że zmiany są m.in. podyktowane Polaków wrażeniem niesprawiedliwości. Proszę
wskazać w projekcie ustawy, bo ja nie jestem członkiem komisji, w którym punkcie ustawa czy projekt
tej ustawy likwiduje wrażenie niesprawiedliwości.
Czy mógłbym prosić pana senatora…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku, i przepraszam.
Jeżeli pan sobie wyobraża, Panie Senatorze, że
wrażenie niesprawiedliwości możemy określić przepisem konstytucji i zlikwidować przepisem… przepraszam, przepisem ustawowym, no to przepraszam,
ale trudno na to pytanie w ogóle odpowiedzieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze jedno pytanie.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator
ma dalsze pytania. Proszę…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo ja chciałem dwa
od razu… Panie Senatorze…)
Faktem jest…
(Senator Leszek Czarnobaj: …dziękuję, że pan
tego nie rozumie, ale okej.)
Fakt jest taki, że zaufanie do sądów i do sędziów
jest na niskim poziomie. Dużo niższym niż w wielu
krajach europejskich.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Państwo mieliście 8 lat, by wprowadzać zmiany
w wymiarze sprawiedliwości. Wy to zaufanie…
(Senator Jan Rulewski: Nowe kodeksy…)
No, mówił pan mecenas Pociej: trzy procedury
karne… w procedurze karnej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następne pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dobrze, dziękuję bardzo.)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, ja w dyskusji powiem, jakie
są ostatnie badania, żeby pan zdobył trochę wie-
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dzy w tym zakresie. Ale przechodzę do pytań. Czy
na posiedzeniu komisji były prezentowane, Panie
Senatorze, inne opinie dotyczące projektu tej ustawy, oprócz opinii Biura Legislacyjnego? Czy państwo jako senatorowie tej komisji zapoznaliście się
z opiniami innych instytucji, które wpłynęły jako
opinie niezależne dotyczące tego projektu ustawy?
Jeśli tak, to proszę tylko o dwa słowa, w jakim one
były kształcie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Oczywiście, takie opinie były prezentowane. Ja
mówiłem o tym w sprawozdaniu. A jeżeli chodzi
jeszcze… Ja powrócę do tego pytania dotyczącego
zaufania. „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.”, „Światowe Forum Ekonomiczne:
postrzeganie niezależności sądów przez przedsiębiorstwa”… Nie, przepraszam, momencik, sekundkę…
„Niezależność sądów i sędziów w opinii przedsiębiorstw”: Polska – poziomy to „bardzo dobrze”,
„dobrze”, „źle”, „bardzo źle”, „nie wiem” – bardzo
dobrze… no, może 2%, dobrze – 31%. To jest odpowiedź. To są podstawy, na których opieram swoją
wypowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Florek zadaje pytanie. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku, ja bym chciał sprawdzić znajomość języka polskiego u jednego i drugiego pana
senatora sprawozdawcy. Otóż konstytucja jest napisana w języku polskim, naszym ojczystym, nie jest
tłumaczona i nie powinno być żadnych wątpliwości
co do jej treści. Pan senator Ambroziak… przepraszam, Ambrozik zacytował fragment konstytucji.
Moje pytanie będzie dotyczyło właśnie tego samego
fragmentu, ale przeczytam go w całości. Otóż chodzi
o art. 187 ust. 1: Krajowa Rada Sądownictwa składa
się… I tam w pkcie 1 są wymienieni pierwszy prezes
Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości itd., no,
wszyscy wiemy kto. W pkcie 2 jest napisane to, co
pan zacytował, Panie Senatorze: „piętnastu członków
wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych”. Ale nie przeczytał pan pktu 3.
A pkt 3 brzmi: „czterech członków wybranych przez
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(senator P. Florek)
Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów”. Dodam jeszcze, że według ust. 3 kadencja wybranych członków
Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata. Jasno jest
więc napisane w tym pkcie 3 w ust. 1, że jest 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2
członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, ilu Sejm może wybrać, a ilu Senat. To jest zapisane w języku polskim,
zrozumiałe chyba dla każdego. Chciałbym w takim
razie dowiedzieć się, jak państwo na posiedzeniu komisji interpretowaliście ten przepis. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, owszem, konstytucja określa, że
Sejm wybiera 4 członków rady spośród posłów i 2
członków spośród senatorów. Ale nie określa sposobu
wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Nie jest napisane, kto wybiera członków… sędziów.
Jeżeli chodzi o kadencję…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie jest napisane,
że wybiera Sejm.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, będzie pan miał czas…)
Nie, czytam wprost, literalnie to czytam.
Kadencja wybranych członków KRS trwa 4 lata.
Tak, ale obecna kadencja, jak orzekł Trybunał
Konstytucyjny, jest niekonstytucyjna…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak nie?)
…bo jej charakter jest indywidualny, a powinien
być wspólny. No, ja opieram się na wyroku trybunału
w tej sprawie. W związku z tym tak pana informuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Będę miał teraz trochę więcej pytań. Pierwsze 2
pytania są do pana senatora sprawozdawcy.
Powiedział pan przed chwilą, że Platforma miała
8 lat na zmianę procedur i się z tego nie wywiązała.
(Senator Marek Pęk: Z nawiązką.)
Z nawiązką je miała. Tak, tak, tak.
(Senator Marek Pęk: Trzeba było wszystko zmienić.)

Tak, tak. Ponieważ to się nie nagrywa, to chciałbym stwierdzić, że pan senator Pęk, również jako
prawnik, potwierdza to.
Tymczasem – obydwu panom senatorom chcę to
powiedzieć – niejaki minister Gowin, a dzisiaj premier, dokonał bardzo głębokiej zmiany procedury
postępowania karnego. Ta zmiana trwała przez 8 miesięcy, podobno miała dobry skutek. Ale ministerstwo
już pod rządami nowego ministra i nowej większości,
czyli państwa, mając tegoż ministra Gowina jako
wicepremiera, kompletnie rozwałkowało tę procedurę
w 3 bądź 4 miesiące, w ogóle się nie przejmując i nie
zadając sobie pytania, czy ona coś usprawniła, czy
nie.
Chciałbym więc, żeby pan senator – może ewentualnie z pomocą senatora Pęka – ustosunkował się
do tego, a zwłaszcza do swojego twierdzenia, że nic
nie było robione w zakresie procedur. To jest moje
pierwsze pytanie.
A drugie moje pytanie dotyczy również wcześniejszego pana stwierdzenia, że asesorzy byli blokowani przez KRS. Ja pamiętam, że ta sprawa asesorów
wyglądała w ten sposób: otóż KRS stwierdziła, że
oni nie mają odpowiednich zaświadczeń lekarskich,
ale po przedstawieniu tych zaświadczeń oni zostali
dopuszczeni. Jeżeli tak było i jeżeli ja się nie mylę,
to proszę mi wytłumaczyć: na czym to jakieś systemowe bądź złośliwe blokowanie miałoby tu polegać?
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Rozumiem, Panie Senatorze, że pyta pan o kontradyktoryjność w procesie. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Zapytałem o kontradyktoryjność… To znaczy o wprowadzenie kontradyktoryjności, czyli zmiany w procedurach, o których
pan mówił, że tych zmian nie było.)
No, były, tylko że to były zmiany, które umożliwiały dochodzenie swoich praw wyłącznie osobom,
które dysponowały pełnomocnikami profesjonalnymi. No, sędzia powinien jednak uczestniczyć w procesie… Nie może być tak, że przyjdzie obywatel,
zwykły obywatel z ulicy, a naprzeciwko niego, po
drugiej stronie stanie jakiś prezes, nie wiem, człowiek
bogaty, który obstawi się tymi pełnomocnikami…
No, wiadomo, jak to będzie wyglądać – oni rozjadą
tego obywatela, kolokwialnie mówiąc. Stąd ta kontradyktoryjność nie była najlepszym rozwiązaniem
i zostało to zniesione.
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(senator R. Ambrozik)
Jeżeli chodzi o sprawę… Drugie pytanie dotyczyło…
(Senator Aleksander Pociej: Już mówię…)
(Senator Piotr Wach: Asesorów.)
Tak, asesorów.
(Senator Aleksander Pociej: Drugie pytanie dotyczyło asesorów, ale od razu chciałbym dopytać,
jeśli chodzi o pierwsze. Pan senator nie odpowiedział na moje pytanie. Ja zapytałem, czy były próby… Jak rozumiem, pan potwierdził przed sekundą, że takie próby były. Pan senator stwierdził, że
one były bez sensu i że pan premier Gowin zupełnie
niepotrzebnie wykonał nikomu niepotrzebną dużą
robotę. Tak?)
Ja oceniam tę reformę jako niedobrą i tyle.
Dokonaliśmy zmiany tych procedur.
A jeżeli chodzi o asesorów, to trudno uznać za
coś innego niż za zablokowanie to odrzucenie kandydatur, wniesienie sprzeciwu wobec 265 osób bez
umożliwienia – a były takie wnioski – chociażby uzupełnienia, wyjaśnienia wątpliwości, które zgłaszali
sędziowie członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
Ja o tym mówiłem, w tym kontekście padły te moje
słowa o blokowaniu.
A jeżeli chodzi o zaświadczenia lekarskie i psychologiczne, to zgodnie z nowelizowaną ustawą
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
ustawą o ustroju sądów powszechnych i niektórych
innych ustaw takie zaświadczenia były konieczne… Asesorzy je złożyli, kiedy zostawali aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja mam 2 pytania, do obu panów sprawozdawców.
Pierwsze pytanie jest takie. Czy państwo podczas posiedzenia komisji mieliście do dyspozycji i omawialiście – mam nadzieję, że szczegółowo – opinię Komisji
Weneckiej z 8 grudnia, która dotyczy prezydenckich
projektów ustaw i kończy się konkluzją, że te zmiany, także w ustawie o KRS, to poważne zagrożenie
dla polskiego sądownictwa? Czy państwo tę opinię
rozważaliście, czy się do niej ustosunkowywaliście?
Jakie ewentualnie były w tej sprawie zapowiedzi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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Senator Rafał Ambrozik:
Nie było to przedmiotem obrad komisji. Nie debatowaliśmy dłużej nad opinią Komisji Weneckiej, nie
przypominam sobie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale była ona znana, była w materiałach?)
O ile dobrze pamiętam, to dostarczona nam została
w trakcie posiedzenia.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
A drugie pytanie do pana senatora Rulewskiego.
Panie Senatorze, pan nawiązywał w swoim wystąpieniu do okresu stanu wojennego, a ja bym chciał
nawiązać pozytywnie, bo do „Solidarności” i do
Okrągłego Stołu. Proszę powiedzieć, czy kwestia niezależnego sądownictwa i samorządu sędziowskiego
jako gwaranta tej niezależności była w postulatach
„Solidarności”. Jak to było w czasie Okrągłego Stołu?
Bo wydaje mi się, że to bardzo istotne, byśmy rozumieli, co się dzisiaj dokonuje.

Senator Jan Rulewski:
Najpierw słowo do tego pierwszego pytania, o komunikat czy opinię Komisji Weneckiej. Nie było to
przedmiotem rozważań, w swoim wystąpieniu nie
uwzględnił jej nawet przedstawiciel prezydenta. Oto
prezydent, który przecież jest wpisany konstytucyjnie do udziału w polityce zagranicznej, niewątpliwie
taki dokument uzasadniający bądź sprzeciwiający się
jego inicjatywom powinien cytować. Niestety, to nie
miało miejsca. Jak powtarzam, ten gwałtowny tryb
procedowania uniemożliwiał senatorom pozyskanie,
na zasadzie własnych, autonomicznych starań, tego
dokumentu. Nie przedstawiono również dokumentu środowiska chyba Republiki Federalnej Niemiec,
w którym mówiono o tych problemach.
Jeśli chodzi o historię, to ona jest ważna, ponieważ wspomniany zapis najpierw wynikał z programu
„Samorządna Rzeczpospolita”, uchwalonego w 1981 r.
na zjeździe „Solidarności”, a skonkretyzowany został
przez ogniwo „Solidarności”, które z własnej inicjatywy i bezinteresownie zorganizowało w Krakowie
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych
„Solidarności” i wokół środowiska Uniwersytetu
Jagiellońskiego czy też z udziałem wybitnych profesorów… Ja ich wszystkich nie znam, ale było ich
kilkunastu, o światowej sławie. Zaproponowano tam,
aby w pracach nad konstytucją, czyli już nie w warunkach konspiracji, ale w czasach, że tak powiem,
ciemni, zgaszonych świateł nad Polską, ten rodzaj
Krajowej Rady Sądownictwa… Nie znam przyczyn,
dla których tak uznano, że te władze mają się równo-
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(senator J. Rulewski)
ważyć, współdziałać. Jeden z uczestników – czytałem
o tym niedawno – chciał, żeby była inna instytucja,
na wzór niemiecki: komitet… po niemiecku to się
chyba nazywa komitet ochrony konstytucji czy urząd
ochrony konstytucji. To zostało odrzucone. Mało tego,
wspomniany zapis był przedmiotem referendum konstytucyjnego i został bez uwag przyjęty. Może też z tej
racji, że wówczas uczestnicy Okrągłego Stołu, bracia
Kaczyńscy, odegrali podczas tych obrad postulatywną rolę, żeby właśnie tego typu rozwiązanie stało
się wymiarem konstytucyjnym w zakresie budowy
samorządu sędziowskiego, jako element równoważący. I z tego wynika takie ukształtowanie, inne niż
w innych krajach. To nie jest powtórzenie, to nie jest
replika jakiegokolwiek innego rozwiązania. To jest
autentyczny dorobek myśli prawniczej, powiedzmy
szczerze – patrzę na senatora Klicha…
(Senator Bogdan Klich: Środowiska solidarnościowego.)
…„Solidarności”, ale też jego sąsiadów z Krakowa.
Tak nomen omen: no, zaskakiwać musi – tu nie ma
pani poseł – że ich wychowankowie idą dokładnie
pod prąd tych rozwiązań, odrzucają wiarę w to, że
samo środowisko może stanowić, tak jak naród stanowi, o pozytywnej jakości sprawowania wymiaru
sprawiedliwości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja do pana senatora sprawozdawcy.
Proszę pana… Bo pan jest oczywiście prawnikiem, Panie Senatorze, tak?
(Senator Rafał Ambrozik: Tak.)
Dobrze. A ja nie. W takim razie mam proste pytanie. Pan powiedział o tej… Ja wracam ciągle do
kwestii asesorów. No, siedzą tutaj przedstawiciele
KRS. Jeżeli ja, jako zarządzający firmą, mam jakieś
przepisy i ktoś składa do mnie aplikację, to ja nie
mogę go przyjąć do przetargu… Tak więc jeżeli…
Czy pan twierdzi, że KRS złamał prawo, nie przyjmując aplikacji od tych 263 osób, czy nie? To jest
pierwsze pytanie. Tu będzie odpowiedź, bo za chwilę
nasi goście będą uczestniczyć w… Pan już kilkakrotnie to powtarzał.
I drugie pytanie. Ale tutaj już podeprę się jednak
oceną prawników. Wszystkich interesuje, jak to jest
z tą kadencyjnością. Ocena jest taka: osobnej refleksji
wymaga wygaszenie mandatów członków Krajowej
Rady Sądownictwa będących sędziami. „Kadencja

wyznaczona przepisami rangi konstytucyjnej podlega
szczególnej ochronie”. I teraz: „w ocenie Trybunału,
w odniesieniu do przepisów dotyczących określonej
w Konstytucji kadencji organów władzy publicznej
czy członków tych organów, ustawa nie może modyfikować tej kadencji, gdyż nie pozwalają na to przepisy
Konstytucji”. Co prawda w tej samej wypowiedzi
trybunał zaznaczył, że ochrona, o której tutaj mowa,
nie ma charakteru absolutnego, tyle że – i tu jest cytat
– „złamanie zasady kadencyjności mogłyby legitymować tylko nadzwyczajne, konstytucyjnie uzasadnione
okoliczności”.
Panie Senatorze, czy wy rozmawialiście o tak poważnej sprawie, która dotyczyć będzie i dotyczy nas
wszystkich? Kwestia tego przepisu o kadencyjności
jest poruszana przez zwykłych obywateli. To dotyczy prezydenta i kolejnych osób, które mają… nas
wszystkich. Ja proszę pana, jako prawnika, o rozjaśnienie tego. Chciałbym panu tylko uzmysłowić,
z szacunkiem, że my jesteśmy oglądani w tej chwili.
Więc bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź senatora
prawnika w tej sprawie, czy my nie łamiemy tutaj
konstytucji…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

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

Senator Jan Rulewski:
Dwa pytania, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Pierwsze, żeby pan i mnie jeszcze przekonał, i drugie,
bo nie było wtedy czasu, żeby rozstrzygnąć.
Pierwsze dotyczy znów gwałtownego zakończenia
kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jaka
jest podstawa prawna tego? I czy da się wytłumaczyć
to, że to nie jest naruszenie konstytucji, skoro tutaj
jest literalne stwierdzenie, że „kadencja członków”,
a nie „rady” ulega zakończeniu? Czyli „kadencja
członków”.
No i drugie zagadnienie, ten element ludowy, czyli
wybór, wskazanie przez obywateli 2 tysięcy kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, oczywiście
spośród sędziów. Jak pan sobie to wyobraża? Czy ma
pan wiedzę, czy ktoś panu przekazał wiedzę, jak będą
wyglądały te swoiste wybory? Czy ktoś je ogłosi?
Czy to będzie chodzenie z petycjami? Czy możliwy
jest wariant, że skoro w ministerstwie pracuje 200
sędziów, to oni taką akcję rozpoczną?
I kolejne, też towarzyszące… Kandydatów mogą
zgłosić środowiska sędziowskie. A więc jak ten mechanizm będzie działał? Czy to będzie akcja wybor-
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cza z ulotkami, z prezentacją? Czy to będzie pewne
dyskrecjonalne zbieranie podpisów po domach, po
instytucjach?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pan senator sprawozdawca był uprzejmy przytoczyć tutaj pewne… może nawet nie dane, tylko
sformułowania dotyczące oceny pracy sądów. To ja
byłbym wdzięczny, gdyby pan senator powiedział, na
jakiej podstawie pan tej oceny dokonuje. Mówił pan
o tragicznie niskim poparciu dla sądów. Powiedział
pan także, że przewlekłość postępowania nie jest
głównym problemem, że problemem są niesprawiedliwe wyroki. No, ja mam przed sobą badanie CBOS
w tej sprawie, które miało miejsce w tym roku, kilka
miesięcy temu. Uprzejmie informuję pana senatora,
że jeżeli chodzi o najważniejsze problemy wymiaru
sprawiedliwości, to… Pytani mogli podać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100, ale to
pokazuje, co było najczęstsze. Otóż najczęściej, 48%,
wskazywany problem to przewlekłość postępowań
sądowych. Następny, 33%, to zbyt skomplikowane
procedury postępowań, więc to ze sprawiedliwością
też nie ma nic wspólnego. Następny – zbyt wysokie
koszty postępowań sądowych. Następny – niewydolny system przepływu informacji między sądami,
zła organizacja pracy. A to, co tyczyłoby się ewentualnej sprawiedliwości… Owszem, pojawiały się
takie, a mianowicie: orzekanie zbyt niskich kar – 23%;
orzekanie na podstawie niewystarczającego materiału
dowodowego – 15%…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę o pytanie, bo czas się panu skończył.)
…i niekompetencja sędziów – 9%. Widać z tego
wyraźnie, że kwestie związane z przewlekłością, trybem pracy sądów zdecydowanie dominowały w ocenie publicznej. To jest pierwsza sprawa. I to zaprzecza
temu, co pan powiedział, dlatego pytanie o to, w jaki
sposób te ustawy, które teraz są wnoszone, będą odpowiadały na to zapotrzebowanie, jest zasadne.
I druga kwestia. Druga kwestia jest następująca.
Powiedział pan o tym, że sądy mają fatalną opinię.
Sądy mają fatalną opinię po części dlatego, że pan
i pańscy koledzy wszędzie, w tym w telewizji publicznej, i bez przerwy eksponujecie tego sędziego
czy tę sędzię, który ukradł czy która ukradła kiełbasę.
Nie ma się co dziwić… Wynik badania CBOS był
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następujący: 51% negatywnie ocenia wymiar sprawiedliwości, a 36% pozytywnie.
(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie, Panie
Senatorze, proszę.)
Tak, już będzie pytanie. Tak na marginesie stwierdzam, że 36% ocen pozytywnych to jest więcej pozytywnych ocen niż dla Sejmu i Senatu…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Niestety.)
…a Sejm uzurpuje sobie prawo wyroczni w tej
sprawie, jak również Senat.
Otóż wtedy, kiedy CBOS zapytał tych, którzy
mieli kontakt z sądami – nie tych, którzy oglądają
telewizję publiczną, tylko tych, którzy mieli kontakt
z sądami – okazało się…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę o pytanie.)
Już kończę, Pani Marszałek, to ostatnia informacja.
…To okazało się, że spośród tych właśnie 50%
deklaruje zadowolenie z pracy sądów, a 45% niezadowolenie. To kompletnie neguje to, co pan powiedział.
Czy pan wobec tego mógłby – to jest moje pytanie
dotyczące tych dwóch spraw – w jakiś sposób przekazać wszystkim obecnym te materiały, na których
pan opierał swoje twierdzenia? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Borowski, no, ja rozumiem, że
pan by wolał, żebyśmy nie mówili o sędziach, którzy
dopuszczają się przestępstw. Tak? Żebyśmy zamiatali
to pod dywan, nie dyskutowali o tym, bo…
(Głos z sali: Rozmawiajmy jak prawnicy.)
No, takie jest przesłanie tego pytania, tej pańskiej
wypowiedzi.
(Senator Marek Borowski: Proszę nie stosować
demagogii.)
No, pan stosuje demagogię, a ja nią odpowiadam,
ja nią odpowiadam.
(Senator Marek Borowski: Ja odniosłem się do
tego, co pan mówił.)
Zacytował pan dane z jednego sondażu. No i co?
No i mamy na tym… I to ma być prawda objawiona
według pana, Panie Senatorze?
(Senator Marek Borowski: Niech pan pokaże inny
sondaż.)
Cytowałem przed chwilą wyniki…
(Senator Marek Borowski: Nic pan nie cytował.)
Ale oczywiście, że tak.
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(Senator Marek Borowski: Wziął pan jakąś kartkę…)
No, jaką kartkę?
(Głos z sali: A co pan cytował?)
(Senator Marek Borowski: To niech pan zacytuje…
A co pan zacytował?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
(Senator Marek Borowski: Niech pan ją weźmie
i niech pan przeczyta do końca.)
Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
za 2017 r.
(Senator Marek Borowski: Niech pan przeczyta
to, co pan…)
Kwestia niezawisłości i niezależności była tutaj
badana.
(Senator Marek Borowski: Test przedsiębiorców.
Pytanie, czy test jest…)
No, przedsiębiorcy chyba też są obywatelami?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Marek Borowski: Ale do końca pan tego
nie przeczytał.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Panie Senatorze, pan jest doświadczonym
parlamentarzystą i pan wie, że nie tak…
(Senator Marek Borowski: No ale, Pani
Marszałek…)
…wygląda zadawanie pytań i odpowiadanie na
te pytania.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, ja
bardzo przepraszam, ale jednej rzeczy nie toleruję,
a mianowicie tego, żeby mi zarzucano, że poprzez
moje pytania chcę chronić jakichś skorumpowanych
sędziów. To jest po prostu niedopuszczalne, Panie
Senatorze.)
(Senator Rafał Ambrozik: Ja tego nie powiedziałem, to pan powiedział.)
(Senator Marek Borowski: Powiedział pan.)
(Senator Robert Mamątow: Nieprawda, nieprawda…)
(Senator Rafał Ambrozik: Ja nie mówiłem o korupcji, to pan to powiedział.)
(Senator Marek Borowski: Pan to powiedział, dokładnie pan.)
Proszę o ciszę!
(Senator Robert Mamątow: Nie, nieprawda!)
(Senator Rafał Ambrozik: Nieprawda, Panie
Senatorze. To pan w tym momencie stosuje demagogię.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rany boskie, ja zwariuję.)
Proszę o ciszę! Szanowni Panowie, proszę zaprzestać tej polemiki…

(Senator Marek Borowski: Ja zadałem pytanie,
na czym…)
Bardzo proszę…
(Senator Marek Borowski: …pan oparł twierdzenie…)
Panie Senatorze Marku Borowski, proszę o ciszę.
(Senator Marek Borowski: …o tym, że to głównie
niesprawiedliwość…)
Panie Senatorze…
(Senator Marek Borowski: …trapi naszych obywateli, i na jakiej podstawie oparł pan twierdzenie
o niezadowoleniu z pracy sądów.)
Dajmy panu senatorowi sprawozdawcy odpowiedzieć na państwa pytania.
(Senator Marek Borowski: I przytoczyłem panu
dane. A pan do tych danych się nie odnosi, tylko zarzuca mi pan zupełnie coś innego. Tyle.)
Panie Senatorze…
(Senator Rafał Ambrozik: Odniosłem się, Panie
Senatorze. Cytowałem dane, o których mówi unijna
tablica wyników wymiaru sprawiedliwości.)
(Senator Leszek Czarnobaj: O przedsiębiorcach…)
(Senator Marek Borowski: To są dane fragmentaryczne.)
No ale…
(Senator Rafał Ambrozik: A druga sprawa…)
Przepraszam bardzo, ale…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w sprawie formalnej.)
(Senator Rafał Ambrozik: Ale chciałem odpowiedzieć, dokończyć.)
Przepraszam bardzo, Szanowni Państwo, zadajecie długie i rozwlekłe pytania, poruszacie w tych
pytaniach mnóstwo kwestii, a kiedy senator sprawozdawca chce odpowiedzieć na te pytania, to mu
to uniemożliwiacie. Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja przepraszam…)
Proszę o niewchodzenie w polemikę. Na tak długie
wystąpienia będzie czas w dyskusji. Tam będziecie
państwo mogli rozszerzyć swoje myśli. A tutaj proszę
zadawać pytania i cierpliwie wysłuchiwać odpowiedzi.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze – do pana senatora Borowskiego
się zwracam – ja również opieram swoją wypowiedź
na swoich doświadczeniach w pracy w biurze senatorskim, a także we wcześniejszej pracy w biurze posła do
Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego.
Przychodziło wiele osób, które skarżyły się właśnie
głównie na tę niesprawiedliwość w sądach, a nie na
przewlekłość. Ale oczywiście ja się zgadzam z tym,
że przewlekłość to też duży problem. Jednak, tak jak
mówię, na swoich doświadczeniach również się opieram. Czytam sondaże, ale proszę wybaczyć, będę się
opierał także na swoich doświadczeniach.
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(Rozmowy na sali)
Jeżeli chodzi o łamanie prawa przez Krajową Radę
Sądownictwa, to proszę wybaczyć, ale ja nie jestem…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja przepraszam, ale
ja muszę słyszeć, co pan mówi.)
(Głos z sali: Ciii…)
Bo pan senator Fedorowicz pytał o łamanie prawa
przez Krajową Radę Sądownictwa. Ja nie jestem od
oceny tego, od tego są sądy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale pan powiedział…)
Nie, nie powiedziałem.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan tu dwa razy powiedział, że…)
Nic nie mówiłem o łamaniu prawa przez Krajową
Radę Sądownictwa.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie powiedział pan,
ale pan…)
Moja wypowiedź sprowadzała się do tego, że
Krajowa Rada Sądownictwa miała czas na analizę
dokumentów, które zostały złożone w sprawie asesorów, nie musiała podejmować jednego dnia sprzeciwu
wobec wszystkich, mogła zbadać sprawę dokładnie
i wtedy podjąć stosowną uchwałę. I takie wnioski były
składane, zostały jednak odrzucone przez członków
sędziów. Ja dlatego mówię o pewnym blokowaniu. Bo
jak inaczej to nazwać, skoro jest czas na rozpatrzenie
sprawy, kilka tygodni mieliśmy jeszcze na to i mogliśmy swobodnie… Panie Senatorze, przychodzimy,
jest powołany zespół, jest 65 kandydatów na zespół
i dostajemy na to niespełna 4 godziny. Proszę w takim
razie zapoznać się z aktami w 4 godziny. A akta jednej
osoby mniej więcej takiej grubości, jak pokazuję, i 65
tomów takich akt. 4 godziny dostaliśmy na pracę w zespole i później musieliśmy referować te kandydatury na
posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa.
No to przepraszam, czy to jest poważne, czy to jest
niepoważne?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Senatorze, ja nie
proszę o dłuższą odpowiedź na to pytanie, bo na pewno…)
Pan pytał o procedurę, jaka była…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie. Bo jak ja przyjmuję aplikację…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …to jak widzę, że jest
błąd w aplikacji, to…)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …odrzucam ją i tyle.
Ale teraz o odpowiedź na to drugie pytanie…)
Panie Senatorze, nie udzieliłam panu głosu.
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Senator Jerzy Fedorowicz:
Ale ja mam prośbę w sprawie formalnej. Pani
Senator, ponieważ mówimy o bardzo poważnych
sprawach, to czy można by tak prowadzić obrady – ja
nie chcę sugerować – żeby tak jak to robił pan marszałek Seweryński, po każdym pytaniu pan senator,
do którego się zwracamy, mógł odpowiadać, a nie po
trzech? Bo wtedy…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, rozumiem, że…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeżeli wolno, ale ja
nic nie…)
…odpowiedź byłaby po każdym pytającym, a nie
po każdym pytaniu, bo niektórzy z państwa mają po
kilka pytań.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze to pytanie
o kadencyjność. To jest dla mnie i dla nas wszystkich
bardzo ważne.)

Senator Rafał Ambrozik:
I konstytucyjność. Panie Senatorze, od stwierdzania niezgodności ustawy z konstytucją jest Trybunał
Konstytucyjny. Jeżeli państwo mają wątpliwości co
do konstytucyjności przedstawionej ustawy, to proszę
zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie
jestem osobą upoważnioną…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mnie chodzi o kadencyjność, a nie o ustawę.)
No dobrze, ja rozumiem, ale państwo zarzucacie, że
skracanie kadencji jest niekonstytucyjne, a skracamy tę
kadencję… tzn. następuje skrócenie tej kadencji tą ustawą.
W związku z tym, jeżeli macie wątpliwości, proszę ją
zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Poza tym trybunał się wypowiedział co do kadencji i orzekł, że jest ona
niekonstytucyjna, że winna być wspólna kadencja wszystkich członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa,
a nie indywidualna. Na tym opieram swoją wypowiedź.
Pan senator Rulewski pytał o procedurę, jaka będzie stosowana przy…
(Senator Jan Rulewski: …zgłaszaniu kandydatów.)
Tak, tak.
Procedura także jest określona w ustawie, którą przedstawił nam Sejm. Tę procedurę rozpoczyna
obwieszczenie marszałka Sejmu, a wszelkie zapisy
dotyczące tej procedury są w tej ustawie.
(Senator Jan Rulewski: Jakie wymogi musi spełnić
kandydatura? To nie jest to samo. Pytanie moje…)
Cała procedura jest zapisana w ustawie, Panie
Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Czy będzie jakaś kampania…)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, będzie pan mógł za chwilę dopytać.
Czy to już wszystkie odpowiedzi na pytania?
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze zagadnienie…)
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Pani
Marszałek, wezmę to…)
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Wysoki Senacie… Bo założę maskę.)
(Wesołość na sali)

Senator Jan Rulewski:
W art. 186…
(Głos z sali: Głośniej.)
Chodzi o to, że w art. 186 mówi się wprost, że
kadencja wybranych członków Krajowej Rady
Sądownictwa trwa 4 lata. To się czyta wprost. Tu
chyba nikt, jeśli zna język polski, nie ma wątpliwości,
że kadencja każdego z tych członków trwa 4 lata.
Tymczasem państwo… W tej ustawie rozwiązuje się
całą radę, dotyczy to wszystkich członków. Zatem
dotyczy to całej rady, wszystkich członków.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Czy pan senator sprawozdawca ma coś do dodania
w tej kwestii?
(Senator Rafał Ambrozik: Tak.)
To proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Nie rozwiązuje się całej rady. Trybunał orzekał
o kadencyjności, o niekonstytucyjności kadencji wyłącznie w odniesieniu do sędziów. Nie wypowiadał
się o kadencji w odniesieniu do parlamentarzystów.
(Senator Jan Rulewski: Jak ma być w przyszłości,
a jak teraz jest?)
Nie rozumiem pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Adam Gawęda. Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie kieruję do sprawozdawcy mniejszości,
pana senatora Rulewskiego, ale zanim zadam to pytanie, pragnę wyrazić taki apel. Już nie będę kwestio-

nował ani komentował tego zachowania w masce, ale
prosiłbym, Panie Senatorze, żeby pan przeprosił panią
marszałek za te słowa, które z mównicy pan skierował. Doskonale pan wie, jakie to są słowa, zresztą one
są w stenogramie. To tak na marginesie i na wstępie.
Jest to poważna sprawa. Uważam, że pan jako senator
z dużym dorobkiem powinien to zrobić.
Jednocześnie ja rozumiem, że nie wszyscy senatorowie są zapoznani z regulaminem, aczkolwiek
każdy powinien. W każdym razie, Panie Senatorze,
mam pytanie: czy brak uzasadnienia w sprawozdaniu mniejszości, brak wyjaśnienia wniosku to było
celowe działanie, czy też pan po prostu zapomniał
uzasadnić wniosek mniejszości? Ja słuchałem pana
wystąpienia i nie usłyszałem uzasadnienia wniosku
mniejszości, a pan jest sprawozdawcą mniejszości.
To pierwsze pytanie.
I drugie. Panie Senatorze, co pan miał na myśli,
mówiąc, że to naród będzie najlepiej wiedział, co
należy zrobić? Ja myślę, że te wątpliwości, aczkolwiek nie słyszałem rozmowy i wcale nie mam takiego
zamiaru… ale myślę, że chyba również pan senator
Pociej je wyrażał, bo w jakiś sposób też chyba panu
senatorowi udzielił pewnych wskazówek.
Tak że prosiłbym o odpowiedzi na te 2 pytania.
I bardzo serdeczna prośba – to zanim pan przystąpi
do odpowiedzi – żeby pan przeprosił panią marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz tak. W drodze kompromisu, Szanowni
Państwo, zrobimy tak, że po dwóch pytających będą
odpowiedzi.
Kolejnym senatorem, który chce zadać pytanie,
jest pan senator Leszek Czarnobaj.
Do którego z panów senatorów sprawozdawców?
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani marszałek trafiła
idealnie, bo do pana senatora Rulewskiego.)
To proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, 2 pytania. Wracam do tego, o co
pana pytała pani senator Orzechowska. Czy mógłby pan powiedzieć, bo pan jest członkiem komisji,
kiedy trafił do nas projekt i kiedy tak naprawdę komisja Senatu dostała projekt tejże ustawy? Przecież
czym innym jest promowanie tego projektu, dyskusja między panem prezydentem a panem prezesem
Kaczyńskim czy między innymi osobami o tym,
w jakim kierunku to idzie. Chodzi mi o to, aby pan
senator powiedział nam, kiedy członkowie komisji
otrzymali projekt ustawy o KRS, który dzisiaj procedujemy. To jest pierwsze pytanie.
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I drugie. Dzisiaj o godzinie 16.00 mieliśmy spotkanie. Niektórzy oglądali wystąpienie pana premiera,
a w tym czasie myśmy spotkali się z panem prof.
Strzemboszem. Pan prof. Strzembosz powiedział, że
z rąk śp. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał wysokie odznaczenie za walkę o niezawisłość
sądów i niezależność. I powiedział takie zdanie – proszę pana o komentarz jako człowieka „Solidarności”
i pamiętającego tamte czasy – że te czasy przypominają mu, przypominają panu profesorowi walkę, jaką
prowadził w czasach PRL. Czy mógłby pan skomentować to jako człowiek „Solidarności”? Czy ma pan
podobne wrażenia odnośnie do projektów tych ustaw?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Prosi pan o komentarz do sytuacji, która miała
miejsce przed kilkoma godzinami, a rozumiem, że
panowie sprawozdają z posiedzenia komisji.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, zapytałem o słowa pana profesora odnośnie do projektu
ustawy.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie na temat.)
Ale to jest nie na temat, bo to nie było…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale przecież, Pani
Marszałek, Panie Marszałku… Bardzo prosimy…)
…tematem posiedzenia komisji.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale niech pan nie ocenia, przecież ja wiem, że pan ciągle mówi na temat…)
(Senator Stanisław Karczewski: Mam prawo.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę! Proszę państwa, proszę o ciszę!
(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam,
Pani Marszałek.)
(Głos z sali: O!)
(Głos z sali: O, brawo!)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Według kolejności zadawanych pytań.
(Głos z sali: Ludzkie panisko.)
Panie Senatorze, nie spełnię pańskiej prośby, ale
też nie wymagam, żeby pani marszałek mnie przeprosiła za cenzurowanie – mam nadzieję, że to było
już ostatni raz – ubioru senatora RP.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie
Senatorze, ubioru nie śmiałabym nigdy komentować,
ale maska…)
Maska należy do ubioru.
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(Wicemarszałek Maria Koc: To nie jest, wybaczy
pan, codzienny element stroju.)
Maska należy do ubioru, tak jak czapka leśnika
czy żołnierza należy do jego ubioru.
(Wicemarszałek Maria Koc: No, na szczęście
w naszej kulturze nie…)
To jest kultura grecka, na której my opieramy się
w 1/3 co najmniej.
(Wicemarszałek Maria Koc: Nawet Grecy po ulicach w maskach nie chodzili. Proszę kontynuować,
Panie Senatorze.)
Taka ciekawostka: niektórzy twierdzą, że Grecy
założyli te maski w momencie, gdy fizycznie
sprawniejsi, waleczni Spartanie pokonali światłych
Ateńczyków. Wtedy Ateńczycy, przerażeni tą porażką, założyli maski rozpaczy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Niech mnie ktoś zapyta, to opowiem, bo przecież znam tę historię.)
No dobrze, ale wróćmy do tych pytań. Maska to
taka analogia…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, Panie
Senatorze, o odpowiedź na pytanie.)
…która nie musi zostać koniecznie przyjęta.
Jeśli chodzi o uzasadnienie, to pierwsza, zasadnicza sprawa jest taka, że o demokracji decyduje
nie tylko treść ustaw, ale i przestrzeganie procedur.
Otóż ja zarzuciłem rządowi gwałtowność, co wychwyciła pańska koleżanka, polemizując ze mną. Ta
gwałtowność polegała na tym, że ten projekt nie był
konsultowany od zeszłego roku, jak pani twierdziła,
tylko tak naprawdę został przedstawiony Wysokiej
Izbie, a właściwie Sejmowi, w zeszłym tygodniu.
W piątek został, o ile wiem, uchwalony, a wczoraj
został poddany dyskusji parlamentarnej w naszej komisji. I to nazywam gwałtownością. To był właściwie
wystarczający powód do tego, żeby złożyć wniosek
mniejszości. To obraża nie tylko nas, nie tylko mnie,
ale również pana moim zdaniem. Pan powinien stanąć
tu, na mównicy, razem ze mną, choć niekoniecznie
w masce.
Dalej dowodziłem – i w odpowiedziach na te
pytania to rozwijam – że zostały naruszone przynajmniej 2–3 elementy konstytucyjne, np. kadencyjność. Gwałtowność rozwiązywania tej rady, co
dotyczy zwłaszcza sędziów… Nie mówię o pierwszym prezesie, który też chyba zostanie zmieniony. No, nie wiem, czy prezydent swojego członka
zmieni, ale pozostali w takich właśnie warunkach,
gwałtownie, z dniem wejścia w życie ustawy –
o ile pamiętam, tam jest napisane, że 1 stycznia – przestaną być członkami Krajowej Rady
Sądownictwa. A konstytucja wyraźnie mówi, że
kadencja trwa 4 lata, co wszakże, Panie Senatorze
Ambrozik, nie kłóci się ze wskazaniem Trybunału
Konstytucyjnego, które mówi, jak w przyszłości to
powinno wyglądać.
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No, chyba w ten sposób też panu senatorowi
Czarnobajowi odpowiedziałem. Nasza znajomość
tej ustawy – może dlatego taki spokój panuje po prawej stronie – jest nikła z uwagi na to, że działaliśmy
w warunkach niedoboru czasowego.
Jeśli zaś chodzi o… Nie byłem na spotkaniu z panem prof. Strzemboszem, ale przypominam, że to on
jest twórcą paru zapisów tej ustawy. No, w końcu jest
to były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, człowiek,
można by nawet powiedzieć, prawicy. On też zdradza
ten niepokój, który mi towarzyszy, tylko że to jest
sędzia i on zdradza ten niepokój w sposób, powiedziałbym, przystający do sędziowskiej dostojności
pierwszego prezesa, ja zaś jestem przede wszystkim
człowiekiem „Solidarności”, mnie rzeczywiście towarzyszą emocje. Powiem nawet więcej: słuszne jest
stwierdzenie, że emocje wyprzedzają u mnie rozum,
ale nawet w katolicyzmie nie zostało rozstrzygnięte,
czy prymat ma rozum, czy wiara. O ile wiem, przede
wszystkim liczy się modlitwa, i modlę się, żebyście
państwo tej ustawy nie uchwalili. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze Rulewski, bardzo pana przepraszam, jeśli mógłby pan tu wrócić…
(Okrzyki demonstrujących pod budynkiem Senatu)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo, Panie
Senatorze.)
Mam minutę, chciałem przez chwilę posłuchać
suwerena, bo moje pytanie będzie o suwerena.
(Głos z sali: Okno trzeba otworzyć.)
Chciałbym powiedzieć jedno zdanie o tej masce.
Chciałbym panu pogratulować, ponieważ – mimo
tego, że większość w swojej mądrości postanowiła, abyśmy obradowali dokładnie wtedy, kiedy było
exposé pana premiera – był pan wszędzie i zwrócił
pan uwagę na to, że procedujemy nad jedną z najważniejszych spraw w tej kadencji Senatu. Dzięki
tej masce ta informacja się przedostała. Niestety tabloidyzacja, której jestem przeciwny, wymusza na
nas takie gesty.
Wczoraj na posiedzeniu komisji pan minister
Mucha powoływał się wielokrotnie właśnie na suwerena. Chciałbym zapytać pana senatora, czy we
wczorajszym posiedzeniu komisji brali udział goście,
właśnie ci przedstawiciele suwerena. Chciałbym też
zapytać, czy spotkał pan tam osoby, które przyszły

z własnej woli i popierały tę ustawę. Za resztę wystarczą te głosy, które słychać za oknami.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Marek Pęk. Jest pan
senator? Jest.
(Senator Marek Pęk: Jestem. Dziękuję bardzo,
Pani Marszałek. Ja mam pytanie do pana senatora
Ambrozika…)
Dobrze…
(Senator Jan Rulewski: To ja tylko odpowiem…)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Myślę, że rzeczywiście spośród… No, dla mnie…
Ja nie potrafię dokładnie rozróżnić, kto jest suwerenem, a kto nie, traktujemy wszystkich jako wspólnotę
narodową. Widziałem osoby, które trzymały napis
„konstytucja”. Nie wiem, czy… Sądzę, że byli suwerenami, uczestnikami procesu budowy suwerenności
polskiej, bo konstytucja jest podstawowym elementem prawnym spajającym naród.
Pan pytał jeszcze o… Przepraszam, bo…
(Głos z sali: Nie, nie…)
W trakcie pańskiego pytania odzywał się też jakże
wrażliwy i, jak mi się wydaje, nadal jednak bliski
senator Kogut, który pytał, kto jest suwerenem. To
jest, Panie Senatorze, bardzo ważne pytanie. Otóż
polską myślą, która towarzyszy większości osób na
tej sali, bez względu na podział, również tej części,
o której państwo czasami bardzo brzydko się wyrażacie, jest to, że polityka, która jest prowadzona
w Polsce, konstytucja nosi w sobie elementy moralne, ona nie jest wyprana z elementów moralnych.
I obywatele w większości oczekują, że prawo, które
jest stanowione, nie będzie miało w sobie elementów
podstępu, ukrywania się przed obywatelami. Prawda
i tylko prawda nas wyswobodzi. To wszystko, co się
dzieje poza opinią publiczną, ucieczka od tej opinii, to jest ucieczka również od tej moralności, którą
Polska przyjęła, od tego, co jest wpisane w preambule w postaci pozytywnych doświadczeń polskich.
I pozytywnym doświadczeniem polskim zawartym
w preambule jest korzystanie z dorobku dziadów. Nie
chcę przez to powiedzieć, że prof. Strzembosz i inni
to są dziady, ale niewątpliwie…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze…)
…to są ludzie, którzy przechowali pamięć o przeszłości państwa prawnego i przekazali nam to jako
zobowiązanie. I dlatego, niezależnie od tego, co ja
myślę o tych ludziach czy nawet ustaleniach, mam
moralny obowiązek wynikający z preambuły, żeby tę
transmisję przeszłości pozytywnej przenosić.
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(Senator Jan Dobrzyński: Dziady to na pewno
nie są.)
(Senator Stanisław Kogut: Padło moje nazwisko,
Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie…
(Senator Stanisław Kogut: Chciałbym zadać pytanie panu senatorowi Rulewskiemu…)
Ale pytanie to trzeba…
(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie… Sprostowanie,
bo padło moje nazwisko.)
To proszę, proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Proszę, Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Przecież ja mogę na siedząco…)
Nie, nie, nie.
(Senator Jan Dobrzyński: Wystarczy już…)
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Dlatego zapytałem… Panie Kolego
z „Solidarności”, Panie Senatorze Janie Rulewski,
czy suwerenem jest ten człowiek, który obraża bardzo
uczciwą dziennikarkę, i ten, który…
(Głos z sali: O Jezu…)
(Senator Jan Rulewski: To nie na temat.)
Przepraszam. Czy ja komuś przerywałem?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Przepraszam, ja pytam… Bo powiedziałem
o suwerenie. Czy ten pan, który ubliża kobiecie
– już nie mówię o dziennikarce, ino o kobiecie
– jest suwerenem? Czy suwerenem jest ten pan,
który ma firmę i który na lewo ochrania wszystkie
marsze? I czy suwerenem jest pan poseł, który
wyrywa mikrofon bardzo uczciwemu dziennikarzowi? Czy suwerenami są ci generałowie, którzy
przychodzą na manifestację? Bo w większości ci
ludzie przychodzą… I dlatego zapytałem, Panie
Senatorze, Drogi Kolego z „Solidarności”, kto jest
suwerenem. Bo jak ja patrzę na to, co się dzieję,
to naprawdę… o inną Polskę myśmy walczyli,
naprawdę…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze. Wyczerpał
pan czas.
(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
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Senator Jan Rulewski:
Mam odpowiedzieć, tak? Bo pan pytał, czy suwerenem jest… Otóż rzeczywiście ma pan rację.
Ci wszyscy, którzy ograniczają przez akty fizyczne
wolność słowa, i ci wszyscy, którzy krzyczą „wasze
zdradzieckie mordy!”, i ci wszyscy… przede wszystkim ci, którzy dzielą – i to jest chyba bardziej bolesne
– społeczeństwo, wspólnotę narodową na pierwszy
i drugi sort, na pewno nie działają na rzecz wzmacniania suwerenności, tylko ją osłabiają. (Oklaski)
(Senator Jan Dobrzyński: To nie na temat…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
(Senator Stanisław Kogut: A najgorzej, że PZPRowcy biją brawo.)
Pytanie zadaje pan senator Marek Pęk. Panie
Senatorze, rozumiem, że pytanie jest do pana senatora sprawozdawcy większości, tak? Dobrze. Proszę
bardzo.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, ja jeszcze wrócę do sprawy asesorów, która tutaj była poruszana, bo pan jest przecież
członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Chciałbym,
żeby pan nam tutaj przybliżył pewne szczegóły procedowania tej sprawy. Zresztą to też jest taki dobry
przyczynek do tego, ażeby obrady Krajowej Rady
Sądownictwa były w pełni jawne, żebyśmy jako obywatele mogli też zobaczyć, jak tam się proceduje.
Bo z rozmowy z panem na ten temat, z rozmowy
w kuluarach wynikało, że pan się domagał wszczęcia
procedury uzupełnienia braków i na to pan sędzia,
bodajże Żurek, powiedział: no, niech mi pan, Panie
Senatorze, pokaże podstawę prawną do uzupełnienia
braków, bo absolutnie nie widzę żadnej podstawy
prawnej do uzupełnienia braków. I raptem minęło
kilka dni i podstawa prawna się znalazła. Czy to nie
jest najlepszy przykład tego, że reforma KRS jest
potrzebna i że w KRS proceduje się w taki sposób,
że nie decyduje interpretacja prawa, tylko decyduje
polityka, uznaniowość, jakieś widzimisię Krajowej
Rady Sądownictwa?
(Senator Jan Dobrzyński: Kolesiostwo…)
A drugie moje pytanie jest takie. Bo jest taki problem konstytucyjny, który tu też bez przerwy jest
omawiany… Ten kluczowy dotyczy tego, czy rzeczywiście tylko sędziowie mają prawo wybierać sędziów
do KRS, że gdyby taka była wola ustrojodawcy, to po
prostu ustrojodawca wprost by to napisał. Dlaczego
on tego wprost nie napisał, skoro jest taki racjonalny i skoro jest taki precyzyjny? Tutaj jakoś tego nie
napisał.
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(senator M. Pęk)
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie ma znaczenia.)
Ja mam jeszcze jedno takie dygresyjne pytanie do
senatora Rulewskiego; może pan senator nie wstawać. Pan ma tutaj takie pompatyczne wypowiedzi,
dużo mówi pan o „Solidarności”, o etosie. Czy zna
pan książkę pt. „Resortowe togi”… To niech się pan
z nią zapozna, bo ona wiele mówi o takim kontekście
polskiego wymiaru sprawiedliwości, którego pan nie
dostrzega. Myślę, że pan senator Pociej może panu
pewne rzeczy z tej książki we fragmentach zreferować. Bo ma pan strasznie oderwane od rzeczywistości
postrzeganie władzy sądowniczej…

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze…
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Jeszcze pan senator Jerzy Wcisła i poprosimy o odpowiedź. Chyba że do senatora Rulewskiego…
(Senator Jerzy Wcisła: Nie, do pana senatora
Ambrozika.)
To proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, pan powoływał się na pewne
dane statystyczne, które pochodzą z unijnych tablic
wyników wymiaru sprawiedliwości. Ja rozumiem, że
komisja badała te wyniki i stąd pan wie, że te wyniki
bardzo źle sytuują Polskę w kontekście europejskim.
W takim razie proszę mi wyjaśnić, dlaczego wczoraj rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar
Żurek mówił, że te wyniki, te tablice sytuują Polskę
w środku tabeli, a nie na jej końcu. Ja też przeglądałem te tablice i to potwierdzam, bliższa prawdy wydaje mi się wypowiedź pana Żurka, bo różne wyniki
– np. dotyczące długości czasu procedowania różnych
spraw z różnych zakresów – sytuują Polskę na mniej
więcej jedenastym czy trzynastym miejscu. W jednej,
w tylko jednej klasyfikacji znalazłem to, że Polska
jest na miejscu przedostatnim – to chodzi o budżet na
pomoc prawną w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
pod tym względem zajęliśmy przedostatnie miejsce.
Proszę mi powiedzieć: czy pana komisja zajmowała
się tymi sprawami? I z czego mogą wynikać te rozbieżne informacje na temat danych statystycznych?
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Informacje nie są rozbieżne. Pan sędzia Żurek cytował wczoraj na posiedzeniu komisji dane dotyczące
przewlekłości postępowań, ja zaś mówiłem o zaufaniu… to znaczy, przepraszam, o badaniu zaufania
do sędziów i ocenianiu… o tym miejscu, gdzie była
oceniana niezależność i niezawisłość sędziowska.
A więc po prostu te dane dotyczyły dwóch różnych
spraw, dwóch różnych materii.
Jeżeli chodzi o odpowiedź ma pytanie senatora
Pęka, to chcę sprostować: sędzia Żurek nie zadawał
mi tego pytania. A jeżeli chodzi o… To znaczy nigdy
nie mówiłem, że zadawał takie pytanie, nawet w prywatnej rozmowie. To jakaś drobna pomyłka.
(Senator Marek Pęk: To znaczy, Panie Senatorze,
źle się wyraziłem…)
Ale jest…
(Senator Marek Pęk: Czy było takie stanowisko
Krajowej Rady Sądownictwa co do podstawy prawnej…)
Oczywiście, Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła opinię, że nie ma podstawy do uzupełnienia
braków. A ja czytam tu ustawę o Krajowej Radzie
Sądownictwa i art. 30 – to jest rozdział 3, o postępowaniu przed radą – mówi: „W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku dokumentów uniemożliwiającego rozpatrzenie sprawy, Przewodniczący
zarządza jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia”. Tak że podstawa prawna była. No, niestety
była tu zła wola. Ja uczciwie…
Wiele się mówi o współpracy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na forum rady, ale
naprawdę bardzo różnie z tym bywa. Ja składałem
wniosek – nie wiem, czy mówiłem już o tym na posiedzeniu plenarnym, czy nie – dotyczący psychicznie
chorych osadzonych w zakładach karnych, wniosek
na podstawie kontroli rzecznika praw obywatelskich
przeprowadzonej w tychże placówkach. Okazało się,
że wyniki tej kontroli były dramatyczne: kilkadziesiąt osób… To znaczy kontrola obejmowała ostatni
kwartał 2015 r. i cały rok 2016, i okazało się, że kilkudziesięciu ludzi przebywa w zakładach karnych
w sytuacji, kiedy oni nigdy nie powinni być skazani.
A skazali ich konkretni sędziowie. Ja w tych sprawach
zwróciłem się do Krajowej Rady Sądownictwa, zdaje
się, w marcu, a odpowiedź taką konkretną dostałem
w październiku. Tak że to pokazuje, jak długo rada
może procedować nad sprawami, które dotyczą sędziów. Ja już nie mówię, czy chodzi o sprawy wygodne, czy o niewygodne, ale one dotyczą samych
sędziów i tego problemu, który jest. Ci ludzie cierpieli w tych zakładach, a tymczasem byli to ludzie
psychicznie chorzy, którzy powinni być szczególnie
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objęci ochroną państwa. Ale tego nie było. I to jest
trywializowanie problemu, który był przedstawiony
przez rzecznika praw obywatelskich.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękuję…)
(Senator Marek Pęk: Panie Senatorze, ja zadałem
jeszcze jedno pytanie, o interpretację przepisu konstytucyjnego. Czy w ogóle w ramach obrad komisji
pojawiał się taki argument, że jeżeli ustrojodawca
rzeczywiście, ponad wszelką wątpliwość, chciałby,
żeby sędziów wybierali tylko sędziowie, toby to po
prostu i wprost w konstytucji napisał?)
No, pojawiały się… Są głosy mówiące tak, jak to
powiedział pan senator Pęk. Są też głosy prawników,
którzy twierdzą, że racje mają senatorowie Platformy
Obywatelskiej. Ale, tak jak odpowiedziałem tu wcześniej, od badania konstytucyjności jest trybunał. Jeżeli
rzeczywiście są podejrzenia czy obawy, że ustawa jest
niekonstytucyjna, to należałoby skierować wniosek
do trybunału o zbadanie jej zgodności z konstytucją.
(Senator Aleksander Pociej: Pani Senator… Pani
Marszałek…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale zaraz, to kto teraz
mówi?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Zaraz, zaraz.
(Senator Aleksander Pociej: Pani Marszałek, czy
ja mogę ad vocem, skoro zostało wymienione moje
nazwisko?)
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Pęk, szczerze mówiąc, po paru
pana kolegach spodziewałbym się tak niskiego ataku,
ale w życiu nie ze strony pana senatora.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)
Ten stek kłamstw i pomówień znajdujący się
w książce, o której pan powiedział… To oczywiście
skończy się w sądzie. A chciałbym panu powiedzieć,
że chociaż pana ojciec był jednym z naszych najostrzejszych recenzentów, to kiedy w zeszłej kadencji przydarzyło mu się nieszczęście – może pan go
o to zapytać – byłem pierwszym, który poszedł do
niego i zapytał, czy można w tej sprawie coś zrobić.
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A ja byłem drugi.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Za młody jesteś.)
Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.
(Głos z sali: Obrońcy się znaleźli.)
Proszę o ciszę!
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Jeśli pani marszałek pozwoli, to zadam 2 pytania.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, pozwalam.)
Pytanie do pana senatora Ambrozika, sprawozdawcy. Czy nie wydaje się panu, że przygotowując się
pracowicie do sprawozdawania, i słusznie… W swojej
opinii przywołał pan ankietę, którą przeprowadzono
wśród pracodawców, i sam pan literalnie przeczytał,
że jest niezadowolenie z pracy sądów, co należy odróżniać od złych wyroków sądu lub sędziów. Sądy,
czego nie trzeba tłumaczyć, to nie tylko budynki,
to nie tylko sędziowie, lecz także biegli, ławnicy,
tłumacze i oczywiście pieniądze. Wydaje mi się, że
pan tu nadinterpretował. Czy nie wydaje się panu, że
powinien pan to sprostować, że nie chodziło o ocenę
sędziów? A tematem dzisiejszego posiedzenia – tak
podpowiadam – jest sprawa sędziów. Krajowa Rada
Sądownictwa nie zajmuje się sądami, zajmuje się sędziami, stojąc na straży niezawisłości i niezależności
sędziów.
I drugie pytanie. Powiadacie panowie, pan jako
sprawozdawca ustawy, czyli przedstawiciel większości, i pan minister Mucha, że… Rzeczywiście w artykule poświęconym Krajowej Radzie Sądownictwa
jest taki zapis, że ustrój, zakres działania i tryb pracy
Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru
jej członków określa ustawa, z czego wywodzi się,
że mogą wybierać posłowie albo może być inny sposób wyboru. Czy nie uważa pan, że skoro w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, do którego też
wybiera się sędziów, ustrojodawca zapisał – to jest
wprost napisane, bez odsyłania do ustawy – że oto
posłowie wybierają… Czy nie uważa pan, że gdyby
ustrojodawca chciał, aby i w przypadku Krajowej
Rady Sądownictwa wyboru dokonywali posłowie,
to też by to wpisał? A tymczasem teraz ustrojodawca zapewnia parytet władzy politycznej w krajowej
radzie poprzez wyraźne wskazanie, że nasi czterej
posłowie i nasi dwaj senatorowie będą częścią, będą
aktywami Krajowej Rady Sądownictwa. Czy nie wydaje się panu, że jest to może nie wprost, ale jednak
precyzyjnie rozpisane rola i uczestnictwo polityków
w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Florek.
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Senator Piotr Florek:
Ja mam też do pana senatora taką ogólną uwagę.
Pewnie powinniśmy zacząć dopisywać w ustawie…
W tej ustawie trzeba by chyba zapisać też, że 4 plus
2 jest 6. Bo wiadomo, że wybiera się czterech plus
dwóch kandydatów. Powołujemy się na konstytucję.
Ja przypomnę, że amerykańska konstytucja z roku
chyba 1789, o ile pamiętam, zawiera… Ile ona zawiera artykułów, a ile nasza? Proszę państwa, nie
można wszystkiego opisać, co jest jasne i zrozumiałe.
Dlatego wracam do kwestii tego niekonstytucyjnego
wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa
przez Sejm.
Sprawa jasna, jeżeli chodzi o uprawnienia do zgłaszania, o to, kto zgłasza kandydatów na członków…
200 obywateli albo 25 sędziów. Potem jest zapisana
w ustawie cała procedura, zgranie informacji itd.
A na końcu mamy, że Sejm wybiera członków rady na
wspólną 4-letnią kadencję na najbliższym posiedzeniu
Sejmu większością 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów itd. Powtarzam: 3/5
głosów. Ja już dzisiaj mówiłem, że 3/5 to jest 276 głosów – to jest w tej chwili w Sejmie dokładnie na styk.
Proszę państwa, dalej jest zapisane… I tu moje pytanie:
kto jest autorem tej drugiej części? Pamiętam, jak pan
marszałek Karczewski zabiegał, żeby Senat ewentualnie w tym drugim kroku… Bo mamy tu zapisane,
że w przypadku niedokonania wyboru członków rady
w trybie określonym w ust. 5 Sejm wybiera członków
rady bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując
na listę kandydatów, o której mowa w ust. 4. Ta lista
kandydatów, o której mowa w ust. 4… Państwo wszyscy wiecie, że to komisja ustala tę listę kandydatów
i ją przedstawia. Moje pytanie dotyczy właśnie tego
drugiego kroku. Czy autorem tego drugiego kroku…
To przejście z 3/5 do bezwzględnej większości, a bezwzględna większość to prawie zwykła większość, bo
230 przy pełnym składzie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Kto jest autorem tego? Czy autorem jest prezydent, czy to zostało ustalone w Sejmie podczas obrad? Chodzi o to drugie rozwiązanie, jeśli te 3/5 nie
zadziałają. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Nie wiem, kto jest autorem tej poprawki, ale zdaje
się, że to była poprawka wniesiona na posiedzeniu
komisji w Sejmie. Czy dobrze mówię?

(Głos z sali: Chyba tak.)
Tak mi się wydawało właśnie. Ciężko mi powiedzieć, kto… Można sobie odtworzyć posiedzenie komisji i zobaczyć, kto tę poprawkę zgłaszał.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego
i kwestię konstytucyjności, to ja już po raz kolejny
mówię: proszę się odnieść do ewentualnego orzeczenia trybunału, po złożeniu wniosku o zbadanie
zgodności z konstytucją… To rozwieje wątpliwości
wszystkich tych, którzy je mają.
Jeżeli chodzi o te badania i te sondaże, to cześć
sondaży, które były cytowane przez pana marszałka
Borowskiego… Tu jest napisane tak: 4% Polaków
sądzi, że sędziowie nie podlegają żadnym naciskom
z zewnątrz; 20% nie ma tej pewności, ale twierdzi,
że ma to miejsce w zdecydowanej większości orzeczeń; 38% ma mieszane odczucia, bo z niezawisłością
sędziowską różnie bywa; 23% nie wierzy w niezawisłość sędziów, a opinii nie ma 15% Polaków. To są
dramatyczne wyniki…
(Senator Jan Rulewski: Czyli 24%…)
Chyba pan przyzna, Panie Senatorze, że nie są
to… Zapewne przyczyniliśmy się do tego wszyscy.
Wyniki nie są najlepsze.
(Senator Jan Rulewski: Tak, zgoda. Wolałbym,
żeby były lepsze.)
Myślę, że przyczynili się do tego sędziowie, przyczyniliśmy się my parlamentarzyści w procesie tworzenia prawa… Należy to zmienić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Fedorowicz.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Tak szybciutko chciałem… My ciągle wracamy
do przeszłości. Ja muszę powiedzieć, że utraciłem
zaufanie do kolegów prawników, którzy w czasie poprzedniej debaty tak mocno rekomendowali ustawę,
którą potem w całości zawetował pan prezydent. No,
jak się jest prawnikiem, to trzeba bardzo uważać,
bo… Taki zwykły senator jak ja to może powiedzieć,
że czegoś nie rozumie. Potem wam było dosyć wstyd.
Ale pytam… 8 lat byłem posłem i nie wyobrażam
sobie, żebym mógł wprowadzić…
(Senator Jan Dobrzyński: Żurka pytanie, Żurka
pytanie…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Gdzie masz tę maskę?)
Czy ten pan mógłby mi nie przeszkadzać…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…jak rozmawiam z posłem… z senatorem?
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(Senator Jan Dobrzyński: Z senatorem, a nie z posłem.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę
kontynuować, Panie Senatorze.)
W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym mógł
wprowadzić do Sejmu projekt ustawy, gdybym nie
przestrzegał poprawek, które wniosło moje Biuro
Legislacyjne. Ten obyczaj tutaj istnieje i to mnie
dziwi. Ale niech pan mi w takim razie odpowie na
pytanie, jak to się dzieje. Przecież my tu mamy prawników, a my jesteśmy senatorami. Ci prawnicy są
ludźmi o dużej wiedzy, niejednokrotnie dużo większej, niż my mamy. I my nie realizujemy ich zaleceń,
a potem pan jako dosyć młody jeszcze senator musi
odpowiadać na pytania i ja widzę pańską konfuzję.
I drugie… To już, jeżeli wolno, do pani marszałek.
Sprawę asesorów można bardzo prosto rozjaśnić. Jest
tutaj przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
pan sędzia Zawistowski, i on może to w 2 minuty powiedzieć. Tylko czy może w tym trybie? Ja nie znam
tak dokładnie regulaminu. A wtedy nie będziemy
debatować nad interpretacją, tylko nad faktem.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
I to już koniec pytań.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, tak.)
Dobrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To drugie było do
pani, Pani Marszałek.)
Teraz jesteśmy w punkcie, w którym państwo senatorowie zadają pytania senatorom sprawozdawcom.
I bardzo proszę kierować takie pytania do pana senatora sprawozdawcy. Później będą pytania do przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, do przedstawiciela
rządu. A teraz są pytania do pana senatora sprawozdawcy większości i mniejszości.
Bardzo proszę.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Pani
Marszałek. Pani Senator…)
Teraz jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński i za
chwilę poproszę pana o odpowiedź.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym wrócić
do podstaw. Mianowicie opozycja próbuje nam tutaj
w pewien sposób absolutyzować skład Krajowej Rady
Sądownictwa – musi tam być ponad połowa sędziów,
to wtedy ona jest, w cudzysłowie, ważna, ona jest prawidłowo wyłoniona. No, to wynika z naszej konstytucji. Ale pytanie jest takie: czy tak rzeczywiście jest
– bo pan podawał pewne dane – we wszystkich kra-
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jach Unii Europejskiej? Czy są takie kraje Zachodu,
na które my jesteśmy zapatrzeni, gdzie jest inaczej?
Czy one nie byłyby bardzo podejrzane pod względem przestrzegania praw obywatelskich w mniemaniu opozycji? Tam, gdzie ta większość sędziowska
nie jest zapewniona, analogicznie do Krajowej Rady
Sądownictwa. To jest pierwsze pytanie.
Aha, jeszcze, ponieważ były problemy ze źródłami, proszę podać, na jakich źródłach pan się opiera,
a dokładnie, z czego pan cytuje te dane.
Drugie pytanie dotyczy już samego przebiegu posiedzenia komisji. A mianowicie: czy opozycja próbowała przekazać jakieś wnioski pozytywne – bo
w sprawozdaniu znajdujemy tylko wniosek o odrzucenie ustawy w całości – jakieś poprawki, ulepszenia?
Czy próbowała po prostu pracować nad tą ustawą,
czy też zgłosiła tylko wniosek o odrzucenie? I kiedy
to było?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ja tylko jeszcze chciałabym dopowiedzieć panu
senatorowi Fedorowiczowi, że pan przewodniczący
Dariusz Zawistowski również będzie zabierał głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i państwo również
będziecie mogli kierować pytania do pana przewodniczącego.
A teraz bardzo proszę o odpowiedź na pytania.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Fedorowicz pytał o opinie. Różni prawnicy różnie opiniują tę ustawę. Biuro Legislacyjne
zgłaszało poprawki, ale, powiadam ponownie, nikt
z parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej będących na posiedzeniu komisji nie przejął tych poprawek, a taka praktyka jest stosowana. Nie wiem
dlaczego. Być może uznał, że te poprawki, te zastrzeżenia biura są niezasadne.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie senatora…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Można zgłosić teraz.)
Oczywiście, a ja, Panie Senatorze, jestem sprawozdawcą z prac komisji i w związku z tym wypowiadam
się o tym, co było na posiedzeniu komisji.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana senatora Czerwińskiego, to opozycja pozytywnie odniosła się do kwestii transmisji obrad Krajowej Rady
Sądownictwa. Tak naprawdę o mało nie doszło do
niezgłoszenia wniosku mniejszości. Tylko dzięki
uprzejmości pana przewodniczącego Mamątowa,
który ogłosił chwileczkę przerwy, taki wniosek mógł
być złożony.
(Senator Stanisław Kogut: Co? Będziecie ich bronić?)
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Jeżeli chodzi o kwestię kształtowania rad sądownictwa w krajach unijnych, to one tak naprawdę… Ich
skład jest różny. Jest „Przewodnik po Europejskiej
Sieci Rad Sądownictwa” dostępny – tak mi się wydaje
– na stronie Krajowej Rady Sądownictwa.
I są np… Nie wiem, podam 2 przykłady może,
żeby… Oczywiście są rady, w których przewagę mają sędziowie, np. nasza rada, Krajowa Rada
Sądownictwa w Polsce. I my tego nie zmieniamy,
cały czas będzie wybieranych 15 sędziów do składu
rady, zgodnie z konstytucją.
We Francji – ja czytam ten dokument, tak jak tu
jest napisane, to jest oficjalnie na stronie Krajowej
Rady Sądownictwa – „rada składa się z osób wykonujących zawód sędziego i prokuratora oraz osób
spoza tych środowisk: 6 sędziów pochodzących z wyboru (5 z nich należy do składu sprawującego nadzór
nad aktywnymi zawodowo sędziami, 1 zaś należy
do składu sprawującego nadzór nad prokuratorami),
6 prokuratorów pochodzących z wyboru (5 z nich
należy do składu sprawującego nadzór nad prokuraturami, 1 zaś należy do składu sprawującego nadzór nad aktywnymi zawodowo sędziami), Pierwszy
Prezes Sądu Kasacyjnego – to kolejna osoba, która wchodzi w skład rady – Prokurator Generalny
Sądu Kasacyjnego i 8 osobistości spoza środowiska
sędziowskiego: 1 członek Rady Stanu wybierany
przez Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu, 1 przedstawiciel zawodów prawniczych nominowany przez
Przewodniczącego Narodowej Rady Stowarzyszeń
Adwokackich oraz 6 osób nominowanych odpowiednio przez Prezydenta Republiki, Przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego i przez Przewodniczącego
Senatu”. Tak jak widać, udział władzy wykonawczej
w samym wyborze jest znaczący.
Ale jest tutaj także takie pytanie: „czy sędziowie
stanowią większość składu?”. I odpowiedź: „Nie, sędziowie stanowią mniejszość w składach właściwych
do spraw nominacji sędziowskich; w sprawach dyscyplinarnych liczba sędziów i innych członków Rady
jest taka sama”. To była Francja, Szanowni Państwo.
Jeszcze powiedzmy – nie wiem – o Portugalii.
Sekundkę… Skład rady: „7 sędziów wybieranych
przez innych przedstawicieli środowiska sędziowskiego; 2 członków powoływanych przez Prezydenta,
7 członków powoływanych przez Parlament i – niejako z urzędu – Prezes Sądu Najwyższego, który zostaje
Przewodniczącym Rady”. I oczywiście tu też jest
zadane pytanie: „czy sędziowie stanowią większość
składu?”. Odpowiedź: „Nie (8 z 17 członków to osoby
wykonujące zawód sędziego)”. Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: I to nie były dane
z Białorusi, tylko – jak rozumiem – z Europy
Zachodniej.)

Tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: Bardzo dobrze.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu przytaczał pan kwestię asesorów, mówił pan też, że sędziowie stracili swoją apolityczność. A teraz, w odpowiedzi, cytował pan dane dotyczące tego, jak postrzegają
sądy obywatele, ankietowani. Mówił pan, że nie wierzą w niezawisłość, że uznają, że sędziowie ulegają
naciskom. Proszę mi powiedzieć, które z przepisów
tej propozycji zmierzają do odpolitycznienia rady?
Które z tych przepisów zmierzają do tego, żeby sędziowie byli niezawiśli? Które z przepisów gwarantują im to, że nie będzie nacisków? Niech pan będzie
konsekwentny, proszę to pokazać. Czy wybieranie
przez partie polityczne i przez polityczne Sejm i Senat
jest drogą do apolityczności? To chce nam pan tutaj
przekazać z komisji? Czy wskazywanie przez partie
to gwarancja niezawisłości i gwarancja tego, że nie
będzie nacisków politycznych? Bardzo proszę, niech
mi pan to wytłumaczy, bo nie mogę tego zrozumieć.
(Senator Rafał Ambrozik: Mogę od razu odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę od razu.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, a czy gwarancją niezawisłości
jest wybór sędziów przez sędziów? Czy o taką niezawisłość chodzi?
(Senator Mieczysław Augustyn: Od polityków.)
Tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Pan zapewne widział te zdjęcia, pokazujące, jak
z biura, z siedziby krajowej rady…
(Senator Mieczysław Augustyn: Zdjęć nie można
robić?)
…przepraszam, z siedziby Platformy
Obywatelskiej, tu, niedaleko Sejmu, wychodzili
prominentni sędziowie. No to jest… To właśnie na
podstawie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja widziałem polityków, którzy…)
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Panie Senatorze, ale proszę mi nie przerywać.
To właśnie na tej podstawie społeczeństwo ocenia
niezawisłość sędziów i niezależność sądów, właśnie
na podstawie takich zdjęć.
(Senator Waldemar Sługocki: Państwo wskażecie
sędziów i to będzie w porządku?)
Ja sobie nie wyobrażam…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pan nie odpowiada na pytanie.)
…wizyty sędziów w siedzibie innej partii.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze,
pan nie odpowiada na pytania.)
Odpowiadam, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy wybór przez
polityków daje gwarancję odpolitycznienia?)
Politycy będą kontrolowani w wyborach powszechnych przez społeczeństwo. W związku z tym…
(Senator Mieczysław Augustyn: Zawsze tak było.)
Ano właśnie, w przeciwieństwie do sędziów, którzy mają nad ludźmi niesamowitą władzę i mogą,
Panie Senatorze, wsadzić do więzienia każdego, jak
to pokazują sprawy, które badał rzecznik praw obywatelskich. Właśnie dlatego oddajemy społeczną
kontrolę nad sądami ludziom, tak to powinno być.
Art. 4 konstytucji stanowi, że władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i naród
sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale panu się partie
polityczne z narodem pomyliły.)
(Rozmowy na sali)
Nie, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: I wyborcy z narodem się pomylili.)
Jeżeli parlament, jeżeli Sejm wybierze takich sędziów, którzy będą orzekać w sposób niesprawiedliwy czy nie będą niezawiśli, automatycznie politycy,
którzy do tego dopuścili, nie zostaną ponownie wybrani.
(Senator Stanisław Gogacz: Sejm wybiera członków KRS…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
A poza tym członkami KRS są także politycy.
I co w związku z tym? Jeżeli wybieramy sędziów
w radzie i przedstawiamy ich prezydentowi do powołania, to znaczy, że ci sędziowie też mają przypiętą jakąś łatkę braku niezależności? Przepraszam,
czy oni są pozbawieni przymiotu niezależności, niezawisłości?
(Senator Waldemar Sługocki: Ci, którzy byli, to
są, a ci, którzy będą wskazani, to już nie są.)
(Rozmowy na sali)
No chyba nie.
(Senator Waldemar Sługocki: Państwa narracja…)
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Nie, Panie Senatorze, to jest pańska i pańskich
kolegów narracja. My właśnie chcemy od tego odejść,
my chcemy nie dopuścić do sytuacji, w których sędziowie będą wizytować biura krajowe partii politycznych. No nie, to jest po prostu niedopuszczalne.
Dlaczego pan o tym nie mówi, Panie Senatorze?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dobrzyński.
(Senator Jan Dobrzyński: Tak, Pani Marszałek.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja chciałbym przypomnieć kolegom senatorom
z opozycji, że członkowie partii politycznych też są
częścią narodu, żeby to było jasne.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tylko częścią.)
Panie Senatorze, pan senator z Platformy
Obywatelskiej poruszył temat wyboru przez polityków. A jak wyglądała sprawa wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego za czasów pana
Rzeplińskiego przed tym słynnym, o ile dobrze pamiętam, czerwcem roku 2015?
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie
Senatorze…)
Czy pan uważa, że to ciało wybierane przez
Platformę Obywatelską i PSL, ten Trybunał
Konstytucyjny w tym czasie można uznać za polityczny?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, zapewne nie o tym była mowa
na posiedzeniu komisji.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców?
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Do pana senatora sprawozdawcy większości.
Panie Senatorze, ta konstrukcja, którą pan przedstawił, jest zupełnie karkołomna, dlatego że dzisiaj
prokurator generalny jest zarazem ministrem sprawiedliwości i posłem koalicji rządzącej. Więc proszę się
nie oburzać, tylko proszę zerknąć do swojego ogródka
i wyciągnąć z tego wnioski. Tak że bardzo apeluję
do pana i proszę… zanim pan rzuci oskarżenia pod
adresem ludzi, którzy rozmawiali, jak sądzę, na temat
tego, co państwo proponujecie…
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(Senator Rafał Ambrozik: Tak pan sądzi, czyli nie
jest pan pewien…)
…czyli demolowania systemu wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Nie jest pan pewien.
Nawet pan, Panie…)
Jestem pewien.
(Senator Rafał Ambrozik: No, powiedział pan, że
pan tak sądzi.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę…)
(Senator Rafał Ambrozik: A jeżeli chodzi o prokuraturę, Panie Senatorze…)
Tak?
(Senator Rafał Ambrozik: …to, jak ona działała,
to wiadomo, afera Amber Gold, reprywatyzacja. Pan
to doskonale wie, pan to pamięta.)
No, ale pan też wie, kto podobno stoi za aferą
Amber Gold.
(Senator Rafał Ambrozik: Nie, nie wiem.)
No to proszę się dowiedzieć, a potem rzucać oskarżenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panowie Senatorowie, rozumiem, że to zmęczenie
powoduje, że na sali nastąpiło pewne rozluźnienie, ale
powracamy do pytań.
Jeszcze pan senator Aleksander Pociej.
(Senator Waldemar Bonkowski: Wiem, kto dawał…)
(Senator Waldemar Sługocki: A ja wiem, kto na
to pieniądze dawał.)
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, wczoraj zabierał głos prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Trela,
który jednocześnie jest przewodniczącym porozumienia zawodów prawnych grupującego wszystkie
zawody prawnicze. On mówił o niebezpieczeństwach
związanych z tą zmianą. Czy mógłby pan przytoczyć
pozytywną opinię jakiegoś większego środowiska
prawniczego – bo tam jest zgrupowanych kilkanaście
środowisk prawniczych – opinię, która by była pozytywna? Ja mówię o jakimś ugrupowaniu prawników.
A drugie pytanie dotyczy następującej kwestii.
Rozmawialiśmy wczoraj na temat ewentualnych reperkusji w zagranicznym obrocie prawnym. Chodzi
o obrót prawny z zagranicą zarówno w sprawach gospodarczych, jak i w sprawach rodzinnych, również
karnych. To właściwie dotyczy bardzo szerokiego
wachlarza spraw. Czy mógłby pan powiedzieć, Panie
Senatorze, co w tym zakresie mówili przedstawicie-

le Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego
i pan rzecznik praw obywatelskich? Bo to w obydwu
debatach się przewijało. Gdyby pan powiedział, jakie
mieli zdanie na ten temat…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców?
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze – do pana senatora sprawozdawcy mam pytanie – kandydatów do Krajowej
Rady Sądownictwa może zgłaszać 25 sędziów,
tak? Grupa sędziów może zgłaszać kandydatów do
Krajowej Rady Sądownictwa, zdaje się, że grupa 25
sędziów, tak? Czy także sędziowie, którzy są delegowani i pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości
albo w innych ministerstwach i w związku z tym
podlegają dyscyplinie jako pracownicy tych ministerstw, też mogą kandydować do Krajowej Rady
Sądownictwa? Jeżeli tak, to czy pan nie uważa, że
tutaj jest pewne przekroczenie niezależności członków Krajowej Rady Sądownictwa? Bo jeżeli sędzia
pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i staje
się członkiem rady… Czy tam jest przepis, który to
reguluje, że nie podlega on poleceniom ministra, czy
też takiego przepisu nie ma?
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Czerwiński zadaje pytanie. Proszę
bardzo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, to
będzie pytanie do przedstawiciela wniosku mniejszości, więc być może po odpowiedzi…)
Proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź, a później
pan senator zada pytanie panu senatorowi sprawozdawcy mniejszości. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Do pana marszałka Borusewicza kieruję swoją odpowiedź. W ustawie jest zapisane, że jednym z podmiotów, które są uprawnione do zgłoszenia kandydata na członka rady, jest grupa 25 sędziów. Jedynym
ograniczeniem jest to, czy oni są czynnymi sędziami,
czy nie, czy są w stanie spoczynku.
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Co do oceny, to nie będę się jej podejmował. Muszę
być neutralny jako sprawozdawca komisji, w związku
z tym tak jakby uchylę się od oceny tego zapisu.
Pan mecenas Pociej pytał… Ja bym bardzo prosił
o powtórzenie drugiego pytania, bo jeden z senatorów tutaj podszedł i mnie rozproszył, ale najpierw
odpowiem na to pierwsze. Z wypowiedzi pana mecenasa Jacka Treli zapamiętałem coś, co szczególnie
mnie uderzyło, zresztą nie tylko mnie – myślę, że
wszystkich członków komisji. Otóż pan mecenas
Trela odniósł się do Trybunału Konstytucyjnego
i jego funkcjonowania w poprzedniej kadencji, czyli
za rządów Platformy i PSL, i podkreślił, że niektóre
z orzeczeń wydawały mu się nacechowane pewną
linią polityczną. To jest zarzut nie polityka Prawa
i Sprawiedliwości, ale poważnego człowieka, mecenasa, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. No,
jeżeli adwokat tak mówi, to rzeczywiście badanie
niezawisłości sędziowskiej… I proszę nie mówić, że
tylko politycy o tym mówią, bo tak nie jest. To właśnie
na podstawie takich, a nie innych wypowiedzi oceniani są także sędziowie. No, oczywiście na podstawie
swojej pracy również.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: Czy ja mogę…)
Nie, nie.
(Senator Aleksander Pociej: Ale pan senator mnie
zapytał…)
Nie, Panie Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: Pan senator prosił,
żeby powtórzyć drugie pytanie, bo…)
A, jak drugie pytanie powtórzyć, to bardzo proszę.
(Senator Rafał Ambrozik: Tak, tak.)
Zrozumiałem, że pan chce zadać dodatkowe pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Nie, broń Boże.
Chciałbym tylko usłyszeć w ramach odpowiedzi
na pierwsze pytanie… Bo nie usłyszałem odpowiedzi
także na pierwsze pytanie, pytanie o to, co on mówił
o tej ustawie. Co mówił mecenas Trela na ten temat?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę nie dyktować senatorowi sprawozdawcy tego, co ma powiedzieć w swojej odpowiedzi.
Przepraszam bardzo, pan senator odpowiedział i prosił o powtórzenie drugiego pytania, więc teraz proszę
powtórzyć to pytanie.)
A moje drugie pytanie…
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę
kontynuować.)
…było takie: co mówiły osoby zabierające głos
w czasie wczorajszej dyskusji na temat ewentualnych
konsekwencji wprowadzenia tej ustawy dla międzynarodowego obrotu prawnego i na temat związanych
z tym zagrożeń dotyczących uznawania orzeczeń polskich za granicą i vice versa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
No, nie wiem, na jakiej podstawie sądy państw
unijnych czy też innych państw mogłyby nie uznawać orzecznictwa polskiego. Nie widzę tutaj podstaw do takich obaw. W związku z czym miałyby
go nie uznawać? W związku ze zmianami, które
są proponowane w tych ustawach? Przecież, tak
jak cytowałem tutaj informacje z „Przewodnika po
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa”, są krajowe
rady sądownictwa, w których sędziowie większości nie mają, w związku z tym myślę, że taki zarzut, że może dojść do podważania wyroków polskich, jest bezpodstawny. Bo jeżeli Krajowa Rada
Sądownictwa… Ja, Panie Mecenasie, nie będę panu
tego nawet mówił, bo pan o tym wie. KRS nie jest
organem wymiaru sprawiedliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński zadaje pytanie. Bardzo
proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie kieruję do przedstawiciela wniosku mniejszości. Otóż wniosek ten mówi o odrzuceniu całej
ustawy, a jako argumentacją posługujecie się państwo
twierdzeniem, jakoby ta ustawa była niekonstytucyjna. Główny argument jest taki, że to sędziowie
powinni sami powoływać 15 sędziów członków KRS,
czyli sami wyłaniać swoją reprezentację. Ale tego
nie ma w konstytucji. No, próbowałem ją przeczytać
i nie znalazłem żadnego innego organu, w przypadku
którego nie byłoby określone, kto dokonuje powołania
członków tego organu. Być może pan zna taki organ.
Jeśli tak, proszę to przytoczyć. Czy to jest tylko zu-
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pełny przypadek, że akurat ten jeden organ jest niedookreślony co do sposobu powoływania członków?
(Senator Jan Rulewski: Tak…)
Mało tego, art. 187, który mówi o KRS, w ust. 4
– zacytujmy – mówi wyraźnie: „Ustrój, zakres działania i tryb pracy”…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, już minęła minuta. Bardzo przepraszam,
ale…)
Chciałbym jeszcze tylko dokończyć myśl, Panie
Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No to bardzo
proszę dokończyć myśl. Mamy minutę na pytanie.)
Otóż… Rozumiem.
Ust. 4 mówi wyraźnie, że to ustawa określa sposób
wyboru. W odniesieniu do innych instytucji takiego
dopisku nie ma – np. w odniesieniu do Trybunału
Stanu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji… A więc
pytanie jest takie: skoro konstytucja zezwala, a nawet
nakazuje na określenie tego w ustawie, to dlaczego
państwo twierdzicie, że to jest niekonstytucyjne?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Tak, ja…)
Momencik.
Czy są jakieś pytania? I do kogo? Proszę bardzo.
Nie. Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Tak, zrozumiałem pańskie wątpliwości i stanowisko – które zresztą przejmuje pan prezydent, przedstawiając naszej Izbie i Sejmowi do zatwierdzenia
projekt ustawy. Ale zarówno dział legislacyjny, jak
i inne organy tutaj reprezentowane, jak myślę, zgodzą
się z moim rozumowaniem, które opiera się na, jak
mówi technika legislacyjna, przynajmniej 3 przesłankach: historycznej, funkcjonalnej i chyba celowej. Otóż, Panie Senatorze, rzeczywiście jest tak,
jak pan mówi, że konstytucja w sposób jednoznaczny
nie rozstrzyga, kto może zgłaszać kandydatów do
Krajowej Rady Sądownictwa. Ale, per analogiam,
w art. 194 ustrojodawca konstytucyjny wskazał nie
tylko swoją intencję i wolę: skoro mają to robić posłowie, to, jak powiada się wyraźnie w tym artykule,
właśnie posłowie mają zgłaszać sędziów Trybunału
Konstytucyjnego. Innymi słowy, per analogiam: gdyby ustrojodawca nie chciał tego zachować, toby tego
nie wskazywał, ale skoro ustrojodawca dał jeszcze
parlamentowi przywilej, żeby był on reprezentowa-

ny przez 4 posłów i 2 senatorów, to oznacza to, że
nie przewidział dla Sejmu i Senatu roli w typowaniu
sędziów. Można by nawet więcej powiedzieć: pan
prezydent, mocą tej ustawy, zawłaszczył sobie prawo
w ten sposób, żeby organ sejmowy wskazywał zarówno swoich przedstawicieli, notabene politycznych, jak
i, dodatkowo jeszcze, sędziów. A logika nakazuje, że
w takiej sytuacji ustrojodawca wskazałby wyraźnie,
że Sejm typuje tylu sędziów i jeszcze dodatkowo tylu
posłów, a Senat – tylu senatorów i dodatkowo jeszcze
tylu sędziów.
Istota historyczna powiada, że w ramach samostanowienia, samorządności – którą powinno przejmować państwo, w tym przypadku naród – ustrojodawca przyznał sędziom ten przywilej kształtowania
Krajowej Rady Sądownictwa po to, żeby właśnie
w odniesieniu do organu, który z definicji nie może
być organem wyłącznie samorządu sędziowskiego,
ale ma być organem współdziałania, mieli oni zdecydowany wpływ – by mieli zdecydowany wpływ
po to, żeby mogli reprezentować swoje stanowisko
wobec prezydenta, który ma tam swojego przedstawiciela, wobec ministra i wobec prezesów izb.
Myślę, że intencją było bynajmniej nie to – tak jak
przedstawia to pan minister czy nawet jak pan nam
sugeruje, że my tego chcemy – żeby sędziowie przegłosowywali przedstawiciela prezydenta, przedstawiciela ministra. Intencją tego było współdziałanie,
ale nie w oparciu o zasady matematyczne, tylko
o dialog, o rozmowę. Taka była, moim zdaniem,
intencja prof. Strzembosza, gdy to wpisywał do…
Czyli współdziałanie nie na zasadzie mechanicznej
właściwości, jakże często tu podkreślanej, tylko na
zasadzie ważenia argumentów. Byłoby nienaturalne,
gdyby dochodziło do przegłosowania w tym organie
ministra, prezydenta czy prezesów sądów, i odwrotnie, gdyby przyjąć te mechaniczne metody, które
pan sugeruje, i to prezydent, jego przedstawiciele
czy inni przegłosowywali sędziów. Teraz będzie
mogło tak się stać – ja nie twierdzę, że tak się stanie
– to znaczy w przypadku, gdy będzie ta asymetria
w typowaniu sędziów, strona polityczna tego zagadnienia będzie mogła przegłosować na przykład
prezesa Sądu Najwyższego. To są jabłka i gruszki,
przepraszam za takie uproszczenie, prezes sądu czy
minister, czy ten przedstawiciel prezydenta to nie
jest ta sama jakość, co sędzia wybrany do Krajowej
Rady Sądownictwa. Nie oceniam, kto jest lepszy,
każdy z nich ma swoją autonomię. Zatem polecam
art. 188, w którym ustrojodawca wyraźnie wskazał,
kiedy to przysługuje Sejmowi, a kiedy nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Waldemar Sługocki.
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Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Do pana senatora Jana Rulewskiego: gdyby pan
był uprzejmy i wykonał kilka kroków wstecz… Będę
wdzięczny.
Panie Senatorze, chciałbym zacytować jeden
z artykułów z rozdziału pierwszego konstytucji państwa polskiego, art. 10: „Ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej”. Czy rozmawialiście państwo na
posiedzeniu komisji na ten temat? I czy ta szeroka
wypowiedź, której udzielił pan panu senatorowi
Czerwińskiemu, nie jest najlepszym dowodem na
to, że rozwiązania, które proponuje większość parlamentarna, łamią chociażby ten art. 10 polskiej
konstytucji?
(Senator Jan Rulewski: Panie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Senatorze.
Zgłasza się pan senator Artur Warzocha.
Bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję.
Ja też mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy wniosków mniejszości. Panie Senatorze, mam do
pana takie pytanie. Czy podczas posiedzenia komisji
były jakieś problemy z odczytaniem przekazu werbalnego, który miał tam miejsce? To znaczy czy ciężko
było zrozumieć słowa, czy padały jakieś niezrozumiałe określenia, które dzisiaj musiał pan podkreślić
specjalnymi rekwizytami, które pan przyniósł? Wie
pan, zadaję to pytanie, bo już kilkakrotnie doszły do
mnie takie głosy z terenu, od moich wyborców, ale
ludzi, którzy bardzo z panem sympatyzują i którzy
bardzo pana szanują za pańską działalność opozycyjną… Oni z troską pytali mnie po pana sławnym
lipcowym występie, czy wszystko jest w porządku,
czy emocje są na odpowiednim poziomie, i ja obiecałem im, że przekażę te pytania panu senatorowi.
Uważam, że przy pomocy tych rekwizytów… Dzisiaj
pan premier Morawiecki w swoim exposé bardzo
wyraźnie mówił o tym, że dyskusja, spór polityczny
to tak, ale wojna – nie. Mnie się wydaje, że przy pomocy tych niepotrzebnych rekwizytów teatralnych
bądź oryginalnych, nie wiem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, minuta już minęła. Dziękuję bardzo…)
Już kończę. Po prostu niepotrzebnie nakręcane są
emocje. Dziękuję.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja myślę, że pan senator już wie, o co chodzi, i odpowie starannie na to pytanie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora
sprawozdawcy? Tak? Pan marszałek Borusewicz.
Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja mam pytanie
do pana senatora sprawozdawcy większości.)
To proszę zadać pytanie, pan senator słyszy, później odpowie.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, Krajowa Rada Sądownictwa powstała po roku 1989, zdaje się, że w 1990 czy w 1991 r.
(Głosy z sali: W 1991 r.)
W 1991 r., czyli po zakończeniu…
(Senator Jan Rulewski: Okrągłego Stołu.)
…okresu komunizmu. Czy pan uważa, że przyczyny powstania Krajowej Rady Sądownictwa były
jakoś związane z poprzednim okresem, czy nie?
Do pana senatora Rulewskiego takie samo pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Marszałku, przepraszam bardzo, to
jest pytanie niedotyczące ustawy. Ja uchylam to
pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale, przepraszam…)
To dotyczy oceny historii. Panie Marszałku, no,
nie robimy tutaj wykładów historycznych.
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale dotyczy… Panie
Marszałku, absolutnie…)
No nie, ocena historyczna tego, że powstał KRS…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
dotyczy to KRS.)
Tutaj nie prowadzimy debaty historycznej, Panie
Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: To nie jest debata
historyczna, to jest debata na dzisiaj.)
Nie, to nie jest debata historyczna, to jest debata
polityczna dotycząca tej ustawy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie
Marszałku, absolutnie …)
A to pytanie nie dotyczy tej ustawy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dotyczy.)
Uchylam to pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytam o KRS.)
Ale to nie dotyczy tej ustawy, Panie Senatorze.
Dziękuję.
Bardzo proszę o odpowiedź.
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Senator Jan Rulewski:
Ale nie znam jasnego… Bo pan najpierw uchylił
pytanie, a później jednak dyskutował.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator
Warzocha zadał pytanie, Panie Senatorze.)
Aha.
(Marszałek Stanisław Karczewski: I proszę o odpowiedź na to pytanie.)
Nie, najpierw senator…
(Senator Artur Warzocha: Sługocki.)
…Sługocki pytał o art. 10. Rzeczywiście, artykuł poświęcony… i nie tylko ten jest rozwinięciem
nieprzypadkowo umieszczonego już na miejscu
dziesiątym artykułu konstytucji, który określa ramy
państwa. A reszta to jest, powiedzmy, rozwinięcie
dotyczące poszczególnych instytucji. I tu rzeczywiście jest zasadnicza sprawa, i ona była przedmiotem,
Panie Senatorze, dyskusji, powiedziałbym, na wysokim poziomie, ale również na poziomie, który reprezentował przedstawiciel pana prezydenta, dowodząc,
że to, o czym tu mowa, w żadnej mierze nie narusza
rozdziału władzy, ponieważ niezawisłość i niezależność sędziowska są zachowane, natomiast państwu – w sensie: narodowi – przysługuje prawo do
kształtowania ustroju, sposobu wybierania etc., etc.
Tak że ta zasada konstytucyjna jest, tak powiem, podzielona. Jak sądzę, nawet przedstawiciel prezydenta
jej nie negował, tylko twierdził, jak pamiętam, że
każdy ma prawo do pewnych poglądów, do pewnych
wizji realizowania tego podziału. I jego zdaniem to,
że Sejm będzie kształtował, jest równoważne z tym,
jakby sędziowie mogli wybierać. Tyle że zdaniem
prezydenta to, że głównie sędziowie kształtują –
choć nie decydują, wyłącznie, o uchwałach Krajowej
Rady Sądownictwa – wynikało ze złej praktyki. Nie
ze złego rozwiązania, tylko ze złej praktyki.
Pan senator zadał bardzo trudne pytanie, które ja też,
Panie Senatorze, w sobie noszę. I rzeczywiście jest tak,
że jest to dla mnie trudne, żeby przekonać w tym przypadku nie tylko pana do tego, że naprawdę wyjątkowo
rozmawiamy o towarze, za przeproszeniem, jakim jest
ta ustawa, przeznaczonym dla tych wszystkich, w liczbie
15 milionów, którzy wnoszą swoje sprawy do sądów.
I chcemy, jak myślę, tą otwartą dysputą, może z pomocą
tych rekwizytów, spowodować społeczną dyskusję.
Panie Senatorze, tu nawet ktoś – ja nie wiem,
z której strony – zadał takie dziwne, ciekawe pytanie: ilu ludzi w Polsce wie, co to jest Krajowa Rada
Sądownictwa i jakie ma kompetencje. Według mojego badania – ale to nie jest reprezentatywne – tylko
1 na 25 przyznał się, że wie, że takie coś jest. A już
o kompetencjach nie mówię. Dlatego przepraszam,
że używam argumentów, które mają rozszerzyć
dyskusję poza tę salę i poza to słynne „nie” pana
senatora Martynowskiego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Sługocki, bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, ja będę dalej drążył wspomniany
wątek, a mianowicie art. 10. Jeszcze raz zacytuję ten
artykuł: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się
na podziale i równowadze władzy”… Czy pańskim
zdaniem ta równowaga nie zostaje zachwiana, kiedy
władza ustawodawcza de facto kształtuje władzę sądowniczą? Wprost widać, że ten art. 10 jest naruszony.
Czy pańskim zdaniem… Czy potwierdza pan mój
tok rozumowania, czy też nie? I jakie było zdanie
senatorów opozycji podczas prac komisji? Dziękuję.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, pewien prawnik, sędzia Sądu
Najwyższego, ale nie tego, który jest przedmiotem obrad – nazwiska nie będę zdradzał – napisał mniej więcej tak: to jest tylko papier, jego moc jest tylko taka,
jaką on będzie miał w sensie społecznym, czyli jak
się stanie… jak wejdzie w dyskusję, że tak powiem,
w rozumowanie, w praktykę tych wszystkich, którzy
do sądów i do innych instytucji się zgłaszają. Zatem
nie należy absolutyzować zapisów, tylko trzeba, aby
weszła ta zasada, to równoważenie na forum Krajowej
Rady Sądownictwa. Tylko ja się zgadzam z takim
cichym, niepisanym argumentem, że Krajowa Rada
Sądownictwa wypełniała swoje funkcje – nie było tu
zastrzeżeń m.in. podczas wysłuchiwania sprawozdań, w czym wszyscy uczestniczyliśmy – ale była,
powiedziałbym, zbyt mało reaktywna wobec różnych
głosów, które padają w sądownictwie. I właściwie
tylko takie padały zastrzeżenia, że nie… reprezentowała wyższy poziom ambicji, tak bym powiedział.
Ja osobiście powtarzam – ale to nie dotyczy Krajowej
Rady Sądownictwa i sądów – że jednak pewne zagadnienia, które miały charakter epidemiczny, jeśli
chodzi o stosunki prawne, zwłaszcza w zakresie rynku pracy, uprawnień stron… Wydaje mi się, że jednak
nasze wymagania wobec wymiaru sprawiedliwości
powinny być wyższe. Ale tak się stało, że ci, którzy
bardziej spoglądali na salon warszawski niż na rzeczywistość małych miejscowości, gdzie pracownicy
byli zmuszani do zamiany stosunku pracy na wykonywanie usługi… Zaowocowało to, niestety, również
moją porażką. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, najpierw chciałbym pana poprosić, żeby pan był obiektywny w prowadzeniu obrad.
Pan uchylił moje pytanie, mówiąc, że nie dotyczy kwestii rozpatrywania ustawy, a wcześniej dopuścił pan
pytanie senatora PiS, które absolutnie nie dotyczyło
ustawy rozpatrywanej w dniu dzisiejszym, bo było to
pytanie personalne, dotyczące senatora Rulewskiego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale bardzo
proszę, Panie Senatorze, już nie interpretować, tylko
zadać pytanie.)
Panie Senatorze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do rzeczy,
bardzo proszę.)
Panie Marszałku, ja zaraz przejdę do rzeczy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
do rzeczy.)
Przejdę do rzeczy, przejdę do rzeczy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale już proszę
do rzeczy.)
…tylko bardzo proszę, żeby pan prowadził te obrady obiektywnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Staram się to
robić, jak tylko mogę. Bardzo proszę zadać pytanie,
Panie Marszałku.)
W którym roku została powołana Krajowa Rada
Sądownictwa?
(Głos z sali: Przed chwilą pan słyszał…)

Senator Jan Rulewski:
W 1991 r., tak, tuż po…
(Senator Bogdan Borusewicz: I czy to miało coś
wspólnego, jakiś związek z zakończeniem komunizmu w Polsce?)
Oczywiście miało. Było właśnie wprost reakcją…
Ale nie tylko, powiem szczerze, to nie była tylko ambicja, żeby rozprawiać się przy pomocy tego aktu
z przeszłością, która odchodziła, która kończyła swój
bieg. Jak zauważam, twórcy tego patrzyli również
w przyszłość, w której widzieli potrzebę równoważenia 3 członów władzy w tym art. 10. Nie ograniczali się tylko do stwierdzenia, że władza oparta jest
na 3 filarach, widzieli ich późniejszą rolę, widzieli
konieczność współdziałania. Zatem było tam kwitowanie przeszłości, w której wyłącznie polityka, więcej, doktryna państwa socjalistycznego dominowała
czy też po prostu była obowiązująca i jedyna, ale
też projektowanie przyszłości. O tym zresztą piszą
twórcy tego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Panie Senatorze, bardzo dziękuję. Może pan już opuścić mównicę.
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Nie widzę więcej osób zgłaszających się do zadania pytania.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pana
prezydenta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku
prac parlamentarnych zostali upoważnieni pan
Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – witam pana ministra
– i pani Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Witam panią minister. Pani Zofii Romaszewskiej nie
widzę, więc jej nie witam.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Pani minister czy pan minister?
Bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Anna Surówka-Pasek: Bardzo dziękuję, Panie
Marszałku. Wysoka Izbo, czekam na pytania.)
Nie? Tak? Bo zadałem pytanie, czy przedstawiciel
prezydenta, czyli pani minister, pragnie zabrać głos.
Zrozumiałem, że tak.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Tak, oczywiście.)
Ale może pani nie zabierać głosu i tylko odpowiadać na pytania.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Chciałabym się ustosunkować
do kilku głosów, które pojawiły się w dyskusji, jeśli
można, Pani Marszałku.)
Można, nie cenzurujemy żadnych wypowiedzi.
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Na kilka rzeczy zwracano tu uwagę. Państwo
często zwracacie uwagę, że wybór, którego dokonują posłowie wśród sędziów do składu KRS, jest
wyborem o charakterze politycznym, a ponadto
że art. 187 przesądza o tym, że sędziowie powinni wybierać sędziów. No, nie do końca tak jest.
Ustrojodawca w wielu przypadkach przewidział,
jeśli zamierzał wskazać wyraźnie, kto ma dokonać
wyboru, jaki organ w jakiej sytuacji dokonuje tego
wyboru. I tak jest np. w art. 214 konstytucji, gdzie
jest wskazane, kto wybiera członków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, czy w art. 227 ust. 5,
gdzie wskazane jest, kto wybiera członków Rady
Polityki Pieniężnej. A w przypadku art. 187 nie
ma wskazania…
(Głos z sali: Ale to jest…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Panie Senatorze, art. 188 to już jest o Trybunale
Konstytucyjnym.
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek)
(Senator Jan Rulewski: Proszę mi przypomnieć,
o co…)
Art. 187 wyraźnie nie wskazuje, kto ma wybrać
sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Można
tutaj posłużyć się pewną analogią do art. 72 ust. 4
polskiej konstytucji, który odwołuje się do rzecznika
praw dziecka. Nikt z państwa raczej nie kwestionuje,
że procedura wyboru rzecznika praw dziecka powinna być analogiczna do procedury wyboru rzecznika
praw obywatelskich, chociaż tak nie jest. Po pierwsze,
inny jest katalog podmiotów uprawnionych do tego,
żeby zgłosić kandydata, tak więc ta procedura już na
wstępie troszeczkę się różni. Druga rzecz, zupełnie
inna jest procedura odwołania rzecznika praw dziecka
niż procedura odwołania rzecznika praw obywatelskich.
Pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z polską konstytucją wiele organów, którym przypisany jest przymiot niezależności, jest powoływanych przez Sejm.
Wskazany już tutaj Trybunał Konstytucyjny, w skład
którego 15 sędziów wybiera Sejm, czy Trybunał
Stanu, którzy przecież jest organem władzy sądowniczej, przed którym odpowiadają najwyżsi urzędnicy państwowi… 18 spośród 19 członków Trybunału
Stanu pochodzi z wyboru sejmowego. Dalej: Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji – 3 jej członków wybieranych jest przez parlament, w tym 2 przez Sejm,
1 przez Senat. W przypadku Rady Polityki Pieniężnej
6 członków rady wybieranych jest przez parlament
– 3 przez Sejm, 3 przez Senat. Rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka to kolejne organy,
które są obsadzane również przez Sejm… Chyba że
państwo formułujecie tezę, że każdy wybór dokonywany przez Sejm jest wyborem o charakterze politycznym. Ale to byłby bardzo poważny zarzut, który
państwo kierujecie chociażby pod adresem obecnego tutaj pana rzecznika, a nie sądzę, żeby państwo
właśnie w taki sposób go oceniali. Tak więc należy
zwrócić na to szczególną uwagę, że nie do końca jest
tak, iż wybór, którego dokonuje Sejm, ma zawsze
charakter polityczny. Jeśli są to stanowiska o charakterze politycznym, to wtedy tak, ale akurat Krajowa
Rada Sądownictwa nie jest organem o charakterze
politycznym.
Kolejna rzecz, na którą można było podczas tej
debaty zwrócić uwagę, to stwierdzenie, że konstytucja
wyraźnie wskazuje, iż Sejm wybiera tylko 4 członków, a Senat tylko 2 członków. Ale proszę zwrócić
uwagę na to, spośród kogo – spośród posłów. Czyli są
to reprezentanci stricte władzy ustawodawczej, a nie
władzy sądowniczej, bo jest tu wyraźne przypisanie,
powiązanie możliwości bycia członkiem Krajowej
Rady Sądownictwa z pełnieniem mandatu parlamentarnego. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia

w odniesieniu do senatorów – bycie senatorem warunkuje możliwość bycia przedstawicielem Senatu
w składzie Krajowej Rady Sądownictwa.
I kwestie związane z kadencją. Trybunał
Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze K 5/17 – to jest wyrok z 20 czerwca bieżącego roku – nie odwołał się stricte do możliwości…
czy też nie oceniał możliwości wcześniejszego wygaszenia kadencji, tylko wskazał, że niekonstytucyjne
są te przepisy, które dotyczą możliwości ustanowienia
indywidualnych kadencji i, tak samo, że nie ma wyraźnego wskazania w konstytucji tego, kto ma dokonać wyboru spośród sędziów członków tego organu,
jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa.
Również ten sam Trybunał Konstytucyjny
w orzeczeniu wydanym w sprawie o sygnaturze
K 40/07 wskazywał, że w pewnych nadzwyczajnych
sytuacjach jest możliwe skrócenie kadencji konstytucyjnego organu – tym niewątpliwie jest Krajowa
Rada Sądownictwa – przy czym należy wskazać jakieś nadzwyczajne, uzasadnione okoliczności. Jakie
okoliczności w tym przypadku przemawiają za tym?
Duża część składu Krajowej Rady Sądownictwa –
mówię tutaj o osobach wywodzących się ze środowiska sędziowskiego – kończy swoje kadencje na początku przyszłego roku. Tymczasem trybunał uznał
przepisy, na podstawie których dokonywano wyboru
tych osób, za niezgodne z konstytucją. Powstałby
więc poważny problem dotyczący tego, jak obsadzić… Dlatego że te przepisy, zgodnie z orzeczeniem
trybunału, przestały obowiązywać. Pełna wymiana
składu rady, gdyby utrzymać i wydłużyć dalszą kadencję obecnych członków, zakończyłaby się dopiero bodajże w marcu 2020 r., czyli tak naprawdę
nie osiągnięto by zasadniczego celu, który został
wskazany w wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
w postaci wspólnej 4-letniej kadencji wybieranych
członków rady.
Pani minister Zofia Romaszewska podczas prac
w Sejmie zwróciła uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, która towarzyszyła tworzeniu przepisów konstytucyjnych dotyczących Krajowej Rady
Sądownictwa. Powiedziała, że w zamyśle ustrojodawcy, w zamyśle twórców tych przepisów konstytucyjnych była właśnie wspólna kadencja. Później
różnego rodzaju zaszłości o charakterze zupełnie
przypadkowym – czasami śmierć jakiejś osoby, czasami rezygnacja – doprowadziły do tego, że kadencje
przestały być wspólne, że w którymś momencie zaczęto je traktować jako kadencje indywidualne, czyli
niekończące się i niezaczynające się w tym samym
punkcie czasowym. Ale – odwołując się do słów pani
minister Zofii Romaszewskiej – założenie pierwotne
było nieco inne, dlatego że ono wskazywało na chęć
zapewnienia właśnie wspólnej kadencji członków
wywodzących się spośród sędziów.
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek)
Krajowa Rada Sądownictwa jest organem bardzo specyficznie usytuowanym w ustroju Polski.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że Krajowa Rada
Sądownictwa i prezydent współdziałają ze sobą
w powoływaniu substratu osobowego władzy sądowniczej. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem stojącym na straży niezależności sądów
i niezawisłości sędziów, ma wyłączność wskazywania kandydatów do pełnienia urzędu sędziego,
ale z drugiej strony to prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej ma wyłączne prawo do tego, żeby ten
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa zrealizować. To również jest usankcjonowane orzecznictwem sądów administracyjnych, m.in. orzeczeniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło w ubiegłym tygodniu – prezydent, który nie
zgadza się z wnioskiem nominacyjnym Krajowej
Rady Sądownictwa, ma możliwość odmówienia
powołania jakiejś osoby do pełnienia urzędu. I to
znów wskazuje, że Krajowa Rada Sądownictwa
– jako organ składający się zarówno z sędziów,
jak i przedstawicieli innych władz: władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej – jest organem,
który ma przedstawiać wniosek, ale ostatecznego
powołania zawsze będzie dokonywał prezydent.
Gwarancją niezawisłości sędziego nie jest
to, czy powoła go Krajowa Rada Sądownictwa
w składzie wybranym przez sędziów, czy w składzie wybranym przez Sejm. Gwarancją jest m.in.
nieusuwalność sędziego z urzędu, zapewnienie
mu odpowiednich instytucjonalnych gwarancji
sprawowania tego urzędu w sposób niezawisły.
Niezawisły, czyli tak naprawdę wolny od ingerencji innych osób, wolny od ingerencji innych osób
w to, w jaki sposób orzeczenia w sprawach, które
trafiają do sędziego, wydaje właśnie ten sędzia.
I gwarancja niezawisłości – to, co pan prezydent
bardzo często podkreśla, nominując nowych sędziów – to jest coś, co sędziowie noszą wewnątrz
siebie. Jeżeli jakiś sędzia ma skłonność do poddawania się presji środowiska, presji kolegów, to już
jest jego tak jakby wewnętrzny mankament. Pan
prezydent podczas nominacji zawsze prosi sędziów,
tych nowo powoływanych, żeby pamiętali, że mają
być wolni od takich uzależnień, i żeby pamiętali, że osoby, które trafiają przed ich oblicze po to,
żeby sędziowie rozstrzygnęli w ich sprawie, bardzo
często po raz pierwszy, a może i jedyny stykają
się z przedstawicielami władzy sądowniczej. I od
tego pierwszego zetknięcia będzie zależało to, jak
w swoim dalszym życiu będą oceniali działalność
władzy sądowniczej. Ponieważ pan prezydent, wetując ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa, zapowiedział przedłożenie własne-
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go rozwiązania, ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm w dniu 8 grudnia bieżącego roku,
realizuje właśnie tę zapowiedź pana prezydenta.
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Proszę państwa, obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
Pani Minister, bardzo proszę jeszcze o pozostanie
na miejscu, tak myślę… O, już widzę, że są zgłoszenia.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawicieli prezydenta, także do pana ministra, związane
z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Wach. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, my mocno krytykujemy sposób
wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa ze
względu na upolitycznienie. Pani wykazywała, że
tak nie jest i że tak nie będzie. No, ale w końcu ta
rada powstanie. Dlaczego ta rada miałaby być lepsza od dotychczasowej i dlaczego w wyniku tego
sędziowie mieliby być lepsi i działać inaczej? Co się
stanie? Wystraszą się kogoś? Co takiego się stanie, że
w wyniku tego coś się zmieni poza, że tak powiem,
zmianą na inne osoby?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki, bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, argumentowała pani… odwoływała
się pani do wnętrza sędziów. Dlaczego dzisiaj wnętrze
tych sędziów jest gorsze od wnętrza sędziów, którzy
będą powołani w wyniku wskazania ich przez Sejm?
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze chce zadać pytanie?
Bardzo proszę, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o sposób wyboru członków Krajowej
Rady Sądownictwa, proszę zwrócić uwagę, że wybieranie sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa
przez samych sędziów tak naprawdę powoduje taką
kooptację przez samych sędziów nowych osób do
swojego środowiska. Władza sądownicza jako jedyna
z władz nie podlega bezpośredniej kontroli suwerena.
Państwo jako senatorowie doskonale wiecie, że macie
bezpośredni mandat pochodzący z woli suwerena.
To suweren zadecydował, że jesteście dzisiaj tutaj
w Izbie, że macie możliwość procedowania ustaw,
macie możliwość pochylania się nad różnymi ważnymi sprawami państwowymi. Wybór dokonany przez
Sejm ma być niejako tą legitymizacją, czyli daniem
demokratycznej legitymacji tym sędziom, którzy
będą zasiadali w KRS i będą w imieniu suwerena de
facto dokonywali nominacji sędziowskich. Aktualnie
ta procedura powoływania sędziów w skład Krajowej
Rady Sądownictwa nie ma tego elementu legitymizacji. Wywodzenie tej legitymacji pośrednio z legitymacji, którą posiadają parlamentarzyści będący
przedstawicielami narodu, bo właśnie w taki sposób
zostali konstytucyjnie zdefiniowani, daje tak jakby
większą gwarancję, że także te decyzje nominacyjne,
które zostaną przez nich podjęte, w wyższym stopniu będą akceptowane przez społeczeństwo, które
dokonało wyboru właśnie tych osób, które później
tą legitymacją podzieliły się z sędziami będącymi
członkami KRS.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Sługockiego,
to kwestia wnętrza sędziów to jest kwestia ich wewnętrznej oceny. Ja nie jestem w stanie ocenić wielu
tysięcy polskich sędziów. Nie ma takiej aparatury i nie
ma takiej techniki, która by pozwoliła ocenić, czy oni
są mniej, bardziej czy też w ogóle nie są niezależni.
Jednak, co tutaj wielokrotnie było wskazywane, te
badania, które zostały przedstawione, takie bardziej
ogólne, dotyczące zadowolenia z wymiaru sprawiedliwości… One pochodzą z 16 marca bieżącego roku,
zostały sporządzone przez CBOS i były opublikowane w „Rzeczpospolitej”. Zgodnie z tymi badaniami
51% respondentów negatywnie oceniło pracę sądów,
pozytywnie oceniło ją tylko 36%, a jedynie 4% respondentów uznało, że sędzia, gdy orzeka, nie podlega żadnym naciskom. Co to oznacza? A contrario,
że 96% respondentów uważa, że jednak sędziowie
mniejszym lub większym naciskom są poddani.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.

Panowie senatorowie Wach i Sługocki, a później
pan senator Wcisła.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani minister starała mi się odpowiedzieć, ale
przede wszystkim podkreśliła legitymizację, tzn.
sprawę formalną. Moje pytanie było takie: dlaczego
sądy miałyby działać lepiej, tzn. dlaczego sędziowie
wybrani przez radę ustaloną tak, jak to jest projektowane, mieliby być lepsi i miałoby to lepiej funkcjonować? Żadnego takiego mechanizmu tam nie ma.
Legitymizacja być może jest sympatyczna, jeżeli ktoś
ją uzna. Ale co z tego?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja zastanawiam się… Zgadzam się
w jakimś sensie z tym, o czym pani mówiła, czyli z tą
legitymizacją. Ale pytanie, jaka jest relacja pomiędzy
legitymizacją a niezawisłością sędziów. Czy nie obawia się pani jednak tego, że mimochodem sędziowie
wybierani przez Sejm, mający świadomość, że zostali
przez Sejm, de facto przez większość sejmową wybrani, nawet podświadomie będą mieli obawy co do
tego, aby sprawować swój mandat w KRS niezgodnie z życzeniem tejże większości, która ich wybrała?
Czy nie uważa pani, że ta wewnętrzna niezależność,
o której pani też wcześniej mówiła, w jakiś sposób
zostanie naruszona?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Minister, bardzo często tu się mówi o tym
złym wrażeniu, które polskie sądownictwo wywołuje w społeczeństwie, i o tym, że wyniki badań to
potwierdzają. Ja więc pytam: dlaczego w takim razie,
skoro jest tak źle, minister blokuje powrót do sądów
880 sędziom? To jest pierwsze pytanie.
A drugie dotyczy KRS. W czasie tych 2 lat rządów PiS odbyło się około 40 posiedzeń Krajowej
Rady Sądownictwa. Czy pani wie, dlaczego minister
Ziobro, chociaż jest członkiem rady, ani razu w takim
posiedzeniu nie uczestniczył?
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Marszałek Stanisław Karczewski:
No, Panie Senatorze, pierwsze i drugie pytanie
wykraczają poza zakres tej ustawy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o pierwsze z pytań, to ja nie mam
obaw dotyczących tego powiązania, że sędzia ma
legitymizację, a jednocześnie jest niezawisły.
Niezawisłość dotyczy sposobu orzekania. To jest zupełnie inny element. Równie dobrze można by było
sformułować taką tezę, że skoro prezydent udziela
nominacji sędziowskiej, to znaczy, że taki sędzia też
nie jest niezależny, bo musi się liczyć z wolą prezydenta. W związku z tym zawsze sposób kreacji
można powiązać tak, że będzie można stworzyć takie
twierdzenie, że sposób kreacji tego substratu osobowego w postaci sędziów, substratu osobowego władzy
sądowniczej powoduje, że sędzia nigdy nie będzie do
końca niezawisły, bo zawsze musi się liczyć z tym, że
organ, który dokonał jego powołania, później może
w jakiś sposób np. zablokować…
(Senator Waldemar Sługocki: Pani Minister…)
…karierę tego sędziego.
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku,
tylko dopytam…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale nie… Panie Senatorze, nie, momencik.
Pani minister już odpowiedziała na wszystkie
pytania?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Jeszcze nie. Jest jeszcze jedno
pytanie.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale pani minister
się nie odniosła…)
Ja nie pozwolę na wymianę zdań, na konwersację,
tylko będzie tak: pytanie – odpowiedź, pytanie – odpowiedź.
(Senator Waldemar Sługocki: Dobrze. Wycofuję
się.)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Bo jeszcze jest wypowiedź
pana senatora Wacha.)
Proszę bardzo, było pytanie i jest odpowiedź.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Anna Surówka-Pasek: I odpowiadając na pytanie pana…)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale to nie… Dobra.)
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I nie będą takie odpowiedzi, jakich sobie państwo
życzycie.
(Senator Waldemar Sługocki: Okej, ale to nie o to
chodzi.)
No nie, czasami o to chodzi, bo państwo czasami…
(Senator Waldemar Sługocki: Nie, nie.)
…sugerujecie, jaka powinna być odpowiedź,
w swoim pytaniu.
Pani Minister, bardzo proszę. Przepraszam za zakłócanie porządku.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadając na pytanie pana senatora Wacha…
Legitymizacja to jest tylko tak jakby to upoważnienie
od narodu. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że
to nie jest tak, że Sejm, dokonując wyboru sędziów
do składu KRS, równocześnie przekazuje określony sposób procedowania czy podejmowania decyzji.
Sędzia po podjęciu tej decyzji nominacyjnej na forum
KRS w dalszym ciągu pozostanie niezależny. Jednak
element legitymizacji to jest tak naprawdę ten element, który pokazuje powiązanie tego organu, jakim
jest KRS, z narodem, czyli z suwerenem. Np. Rada
Ministrów co do zasady nie ma mandatu pochodzącego bezpośrednio z woli narodu. Rada Ministrów
swoją legitymizację do działania, do podejmowania
różnego rodzaju działań związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną czerpie z woli parlamentu.
Poprzez instytucję wotum zaufania Rada Ministrów
uzyskuje upoważnienie od parlamentu, posiadającego tę legitymację z powszechnych i bezpośrednich
wyborów, do tego, żeby wykonywać swoje funkcje.
Nie ma obowiązku, by premierem była osoba, która
równocześnie piastuje mandat parlamentarny, i pan
senator na pewno doskonale o tym wie.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Konkretnie do treści ustawy… Chodzi o art. 11e, który opisuje procedurę uzupełnienia wakatu w składzie
rady. Otóż tutaj jest odpowiednie powołanie się na
art. 11a, 11b, 11c i to jest w porządku. Ale mam pytanie, co z powoływaniem się na art. 9a i 11d w przypadku wyboru pojedynczego członka rady. Bo np.
w art. 9a jest deklaracja czy też zalecenie, że dokonu-
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(senator J. Czerwiński)
jąc wyboru, trzeba uwzględnić potrzebę reprezentacji
określonego szczebla sądowego. Załóżmy – strzelam –
że jest członek rady, który jest przedstawicielem Sądu
Najwyższego. Czy wtedy mamy wybierać tylko i wyłącznie członków Sądu Najwyższego? A w art. 11d jest
jeszcze bardziej może nie tyle wątpliwa, ile wymagająca interpretacji sytuacja. Bo tu się zakłada, że na tej
liście 15 wybranych sędziów każdy klub musi mieć
przynajmniej jednego. Jeśli, załóżmy, umrze członek
rady wydelegowany czy też wybrany przez klub X…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, minuta już minęła, i to dawno.)
…to będzie mógł wybierać tylko klub X?

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

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, niejako sumując te wszystkie moje
wątpliwości i pytania, które pozwoliłem sobie do pani
skierować, zadam jeszcze jedno, które jest dla mnie
istotne. Te pani odpowiedzi są bowiem na tyle nieostre, że ja nie rozumiem związku pomiędzy sposobem wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
a jakością, efektywnością funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości w Polsce. Bo w jednej z odpowiedzi
pozwoliła pani sobie, i słusznie, zacytować dane, jak
Polacy postrzegają wymiar sprawiedliwości. Więc
moje pytanie jest konkretne, Pani Minister: w jaki
sposób legitymizacja, o której pani mówiła, sędziów
poprzez wybór ich przez Sejm wpłynie na sprawność
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? Czy to
jest słuszna diagnoza? Czy tu jest faktyczny problem,
jeśli chodzi o skuteczność funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości w Polsce? Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Odnoszę wrażenie, że to pytanie, inaczej sformułowane, już padło, ale bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To samo pytanie.)

Odnoszę się do pytania pana senatora
Czerwińskiego, jaka jest relacja. Oczywiście ta
podstawowa procedura wyboru członków KRS dotyczy wyboru 15 członków na wspólną kadencję.
W związku z tym w zakresie wyboru uzupełniającego te przepisy są stosowane przez pewną analogię,
ale w tym zakresie, który jest odpowiedni. Tak więc
tutaj pierwsze, co musi nastąpić, to zgłaszanie kandydatów. I znów od tych osób, które są uprawnione
do zgłoszenia kandydata, będzie zależało, z jakiego rodzaju sądu i ilu sędziów zostanie zgłoszonych.
Bo zgodnie z projektem osobami uprawnionymi jest
grupa 25 sędziów oraz grupa 2 tysięcy obywateli.
W związku z tym tak naprawdę pierwszy warunek,
który musi być spełniony, to taki, że trzeba zgłosić
tych kandydatów, żeby wiedzieć, z jakich sądów ci
sędziowie się wywodzą.
Druga sprawa. Te kandydatury w jakiś sposób są
opiniowane przez Komisję Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, która w tym wypadku powinna rekomendować osobę mającą zastąpić członka Krajowej
Rady Sądownictwa, który ustąpił ze stanowiska.
Co do samego głosowania i wyboru większością
głosów to, tak jak jest to zapisane w tej zasadniczej
procedurze wyboru, przebiega to tak jakby dwuetapowo. Zresztą pan prezydent postulował, żeby
to była kwestia pewnego porozumienia ponadpartyjnego. W pierwszym głosowaniu taki kandydat
musi uzyskać poparcie 3/5 głosujących. Jeżeli do
tego nie dojdzie, to wtedy przechodzimy do tej
procedury rezerwowej w postaci bezwzględnej
większości głosów, którą musi uzyskać kandydat,
żeby zostać wybranym. Tutaj jest ważne, żeby znów
nie doszło do tego rozejścia się kadencji członków,
którzy zostali wybrani za pierwszym razem en bloc
w liczbie 15, i tego członka, który został w ramach
wyboru uzupełniającego niejako dokooptowany
do sędziów z tego pierwotnego wyboru. Jego kadencja zakończy się w tym samym terminie co
kadencja tych członków, którzy zostali wybrani
na samym początku, w tym pierwszym wyborze,
którego dokonał Sejm, głosując na listę. De facto
rekomendacja klubu będzie miała znaczenie przy
ocenie poszczególnych kandydatów przez samą komisję, ale oczywiście jeżeli zwolni się jedno stanowisko, to komisja nie będzie mogła rekomendować
wyboru 15 sędziów, którzy mieliby zastąpić tego
jednego ustępującego, który z jakichś powodów
przestał być członkiem KRS, a więc tę procedurę
należy stosować odpowiednio do tego, jaka liczba
członków w tej procedurze uzupełniającej będzie
musiała zostać wybrana.
Z kolei odpowiadając na to uzupełniające pytanie pana senatora Sługockiego… De facto to jest to
samo pytanie co za pierwszym razem, tylko w innej
wersji.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
No tak, nie musi pani minister odpowiadać. Ja
uważam, że już pani odpowiedziała.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Legitymizacja jako element
zaufania obywateli…)
Pani Minister, ale pani już odpowiadała na to pytanie. Nie dopuszczę do powtarzania pytań.
Bardzo proszę, pan senator…
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku,
bardzo przepraszam…)
Nie, teraz pan senator Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Panie Senatorze, ja prowadzę obrady, nie pan.
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Istotnym novum, nawet dość akceptowanym,
jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Porządek musi
być.)
…fakt, że w tej ustawie pan prezydent wprowadza tak jakby legitymację społeczeństwa w postaci
2 tysięcy podpisów pod kandydaturą sędziego. Ale
jeśli prezydent tworzy gwarancję dla przedstawicieli partii, po jednym co najmniej, to dlaczego nie
tworzy gwarancji, żeby choć jeden z tych sędziów
wskazanych przez obywateli został ich przedstawicielem w Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy
nie byłoby to rzeczywiście… Z tej ustawy to nie
wynika. Choćby było nawet 100 takich komitetów,
co jest możliwe zresztą, i tak nie byłoby gwarancji, że choć jeden z ich przedstawicieli zostanie
członkiem KRS.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Sługocki, proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, czy uważa pani, że ten system, ten
sposób wyboru, który jest proponowany w procedowanej przez nas dzisiaj ustawie, spowoduje, że postrzeganie przez Polaków wymiaru sprawiedliwości się
poprawi, a jeśli tak, to w jaki sposób? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Borowski, bardzo proszę.
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Senator Marek Borowski:
Pani Minister, pan prezydent, wetując tę ustawę,
wygłosił taką tezę, że nie zgadza się na to, aby jedna
partia czy też większość rządząca wybierała wszystkich sędziów. Zastosowano tu pewne rozwiązania,
no ale te rozwiązania są tak skonstruowane, że jeśli
w pierwszych głosowaniach nie będzie 3/5, to później
decydować już będzie większość bezwzględna, którą
partia rządząca posiada. Otóż ta sama partia rządząca
jest w stanie zablokować w pierwszej turze wybór
każdego, dowolnego kandydata, ponieważ strona
przeciwna nie ma 3/5. A więc jest to prosta droga do
tego, żeby wybrać wyłącznie tych sędziów, których
sobie życzy większość rządząca, a tym samym słuszny skądinąd postulat pana prezydenta zostanie… Że
tak powiem, taki bajpas zostanie założony i rezultat
będzie zupełnie nie po jego myśli. Czy widzi pani takie ryzyko? Czy jest jakieś zabezpieczenie przed tym?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie.
Bardzo proszę, Pani Minister…
Jeszcze pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Ja chciałbym powiedzieć tak: pani właściwie bardzo ładnie mi odpowiedziała, ale to jest nadal odpowiedź typu formalistycznego. Ja się z nią zgadzam,
tylko że ona właściwie niewiele wyjaśnia. Wobec tego
zapytam zupełnie inaczej: czy według pani wiedzy –
pani reprezentuje urząd prezydenta – pan prezydent
zamierza w większym stopniu aktywnie ingerować
w wybór sędziów poprzez nominowanie lub nie, ze
względów merytorycznych, przedstawionych mu kandydatów? To wtedy byłaby jakaś zmiana, gdyby pan
prezydent… Oczywiście to nie jest zapisane w żaden
sposób. Poza tym, że mianuje.
(Głos z sali: Obecnie nie jest.)
Ale czy zamierza ingerować, powiedzmy, merytorycznie, żeby wpłynąć na osoby, które będą pełniły
funkcje sędziowskie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
To pytanie też wykracza poza zakres omawianej
ustawy.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek)
Odnoszę się do kwestii związanych z pytaniem
pana senatora Rulewskiego. To de facto kluby parlamentarne, które będą do marszałka zgłaszały swoje
rekomendacje dotyczące tego, kto ma zostać ich kandydatem na członka KRS, będą dobierały spośród
osób przedstawionych i zgłoszonych przez grupy
sędziów i grupy obywateli. Uregulowanie w drodze
ustawy tej kwestii, w jaki sposób i komu mają udzielić
kluby poparcia, stanowiłoby tak naprawdę przełamanie autonomii regulaminowej Sejmu. I w tym momencie Senat procedowałby nad tym, w jaki sposób kluby
mają dokonywać tych zgłoszeń.
A w tym mechanizmie, który został stworzony
podczas prac sejmowych… Bo proszę pamiętać, że
w pierwotnym przedłożeniu pana prezydenta ten
mechanizm wyboru wyglądał nieco inaczej niż ten,
który ostatecznie stał się obowiązujący w ustawie
uchwalonej 8 grudnia przez Sejm. On gwarantuje,
że każdy z klubów ma możliwość rekomendowania
swoich przedstawicieli. Oczywiście nie więcej niż
9 przedstawicieli, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez klub. Następnie Komisja Sprawiedliwości
i Praw Człowieka będzie dokonywała tak jakby selekcji czy doboru tych kandydatów na listę. I znów
spośród zgłoszenia dokonanego przez jeden klub nie
można uwzględnić więcej niż 9 kandydatów. I w miarę możliwości znów każdy z klubów musi mieć zapewnioną reprezentację. Jeżeli klub samodzielnie zrezygnuje ze zgłoszenia swoich kandydatów, to wtedy
już marszałek Sejmu czy komisja nie mają możliwości
przełamania… W związku z tym nie ma możliwości
zmuszenia klubów do zgłaszania osób, które zostały
zaproponowane przez obywateli. To jest raz. I dwa:
mechanizm, który został wypracowany w pracach
Sejmu, gwarantuje możliwość przedstawienia kandydatów także przez inne kluby parlamentarne, a nie
ten klub, który ma większość sejmową.
I od razu odpowiadam na pytanie pana senatora
Borowskiego, dotyczące większości 3/5 głosów. Znów
to jest rozwiązanie, które zostało wypracowane na
etapie prac sejmowych. W pierwotnym przedłożeniu
procedura uzupełniająca – ta procedura awaryjna,
gdyby nie doszło do wyboru indywidualnego każdego
z tych 15 członków – przedstawiała się nieco inaczej.
Sejm zadecydował, że wybór będzie dokonywany
poprzez głosowanie na listę większością 3/5 głosów.
Jeżeli ta procedura okazałaby się nieskuteczna, to
też nie mogłoby… Albo inaczej: w konsekwencji
mogłoby dojść do zablokowania funkcjonowania
konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada
Sądownictwa. W związku z tym posłowie zdecydowali się na wprowadzenie tego mechanizmu zabezpieczającego w postaci bezwzględnej większości.

Ja nie jestem w stanie na tym etapie procedowania ustawy ocenić, jak zachowają się posłowie. Tak
naprawdę to, jak oni się zachowają, będzie wiadome
w momencie, gdy podejmą procedurę wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
A odnosząc się do pytania pana senatora
Sługockiego: znów nie ma żadnej gwarancji i nie ma
żadnej możliwości wpłynięcia na to, w jaki sposób
sędzia ma orzekać, skoro sędzia jest niezależny i jest
niezawisły podczas swojego orzekania. W związku
z tym nawet kwestia nominowania przez Krajową
Radę Sądownictwa powinna uwzględniać te kryteria
oceny, które są zaproponowane w uchwalonej przez
Sejm 8 grudnia ustawie. One aktualnie wynikają, jak
na pewno państwo senatorowie wiedzą, z regulaminu
Krajowej Rady Sądownictwa – bo to nie są kryteria,
które są obce, które nie są znane Krajowej Radzie
Sądownictwa. A więc przede wszystkim z pomocą
tych kryteriów Krajowa Rada Sądownictwa powinna
dokonywać oceny. Ale po dokonaniu tej oceny, po
rekomendowaniu panu prezydentowi jakiejś osoby na
stanowisko sędziego i po powołaniu jej na stanowisko
sędziego już żaden organ, jak doskonale państwo wiedzą, nie ma możliwości ingerowania w sposób, w jaki
ten sędzia będzie orzekać. W związku z tym tu znów
jest odwołanie się do kwestii sumienia tej konkretnej
osoby, która jest sędzią, co do tego, w jaki sposób ona
w tych sprawach do niej trafiających orzeka.
A odpowiadając na pytanie pana senatora Wacha…
Tu znów chodzi o to samo, co powiedziałam panu
senatorowi Sługockiemu. Prezydent nie ma możliwości ingerowania w to, jak sędziowie będą orzekać.
Dlatego też, jak przytoczyłam, pan prezydent zawsze
podczas nominacji sędziowskich apeluje, żeby sędziowie pamiętali, iż przed ich obliczem w sądzie stoi
człowiek, któremu bardzo zależy na sprawiedliwym
rozpoznaniu jego sprawy, a także na rozpoznaniu,
które będzie bezstronne i obiektywne. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
To już ostatnie pytanie, Panie Marszałku.
Rozumiem pani odpowiedź tak, że nadal sędzia
obywatelski ma być, za przeproszeniem, klientem
partii.
Ale pytanie moje dotyczy gwałtu, no, prawie że
gwałtu – tego ekspresowego wyboru każdego członka
Krajowej Rady Sądownictwa. Bo ustawa wchodzi
w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia, a dodatkowo
asekurowana jest tak, że jeśli w 90 dni proces się nie
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(senator J. Rulewski)
zakończy, choćby np. proces wyboru kandydata społecznego, tego demokratycznego, to… i tak w ciągu
90 dni ten proces musi się zakończyć. Pytanie: skąd
ten gwałt? I dlaczego ten gwałt? Czy jest jakaś sytuacja nadzwyczajna w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Czy jakaś katastrofa ją spotkała, czy jakaś mafia opanowała Krajową Radę Sądownictwa? Może pani to
wyjaśnić? Bo przed panem prezydentem stanie też
taki sędzia i zapyta: dlaczego pan mnie pozbawia
możliwości dokończenia kadencji?

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

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, wczoraj na posiedzeniu komisji
rozmawialiśmy o tym dosyć „gęsto” i pytaliśmy o to
pana ministra. Chciałbym usłyszeć, dlaczego w zakresie skracania tej kadencji wybraliście państwo
takie wyjście, że jest ona skracana w tej chwili, a nie
np. na koniec kadencji, kiedy upływa również kadencja wybranych przez Sejm i Senat członków. Czemu
jest taki wybór, a nie inny, który zapewne wzbudziłby
mniejsze kontrowersje?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, 8 grudnia Komisja Wenecka, po
przeanalizowaniu prezydenckich propozycji, stwierdziła, że są one bardzo poważnym zagrożeniem dla
praworządności w Polsce. Prezydent współodpowiada
za politykę zagraniczną, jest reprezentantem państwa
polskiego, a więc nie powinniśmy tego lekceważyć,
tym bardziej że 2 dni temu Komisja Europejska powołała się na tę opinię, twierdząc, że 20 grudnia komisarze będą obradować nad sytuacją w Polsce. Proszę
powiedzieć: jaki jest państwa stosunek do tej opinii,
co w niej państwo kwestionujecie i czym zamierzacie
przekonać naszych partnerów, że to, co robicie, nie
jest łamaniem konstytucji i nie jest zagrożeniem dla
praworządności?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Po kolei. Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego i Krajową Radę Sądownictwa, to
ja może przypomnę, że kadencja pierwszego spośród wybranych… spośród sędziów członków rady
upływa 28 stycznia przyszłego roku, żeby nie było
jakichkolwiek wątpliwości. Większość członków
Krajowej Rady Sądownictwa kończy w marcu przyszłego roku swoją kadencję w strukturach Krajowej
Rady Sądownictwa. Przytoczył pan senator termin
wejścia w życie ustawy, czyli 14 dni. Dodatkowo
prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji dotyczącej
podpisania ustawy. A więc już mamy ponadmiesięczny termin. Dodatkowo dla Sejmu przewidziany jest
termin 90-dniowy… To oznaczałoby, że większość
członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych
spośród sędziów przestanie być członkami KRS –
zostaną raptem 2 osoby – w związku z czym KRS
nie będzie miała kworum i nie będzie mogła działać. Wprowadzenie tych działań naprawczych, czyli
uchwalenie przepisów, które będą regulowały procedurę wyboru członków KRS, de facto jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca
bieżącego roku – trybunał mocą swojego orzeczenia
uchylił obowiązywanie tych przepisów, które dotyczyły wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
wśród sędziów. Żeby zapobiec kryzysowi konstytucyjnemu w postaci całkowitego uniemożliwienia
Krajowej Radzie Sądownictwa działania, trzeba było
uchwalić przepisy, które te braki będą uzupełniać.
Ze względu na upływ kadencji obecnych członków
Krajowej Rady Sądownictwa jest to jak najbardziej
uzasadnione.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Pocieja, dlaczego wybór tych wszystkich członków nie następuje jednocześnie itd… Przypominam, że możliwość
zasiadania przez posłów i senatorów w Krajowej
Radzie Sądownictwa jest bardzo ściśle powiązana
z piastowaniem mandatu parlamentarnego – jeżeli
poseł czy senator zrezygnuje z mandatu parlamentarnego, to automatycznie straci możliwość zasiadania
w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponadto, jeżeli
Sejm dokona, nie wiem, być może w przyszłym roku,
na początku przyszłego roku obsady Krajowej Rady
Sądownictwa… Proszę zwrócić uwagę, że kadencja
tych wybranych przez Sejm członków krajowej rady
skończy się już po upływie kadencji Sejmu, natomiast
nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierał Sejm w nowym składzie.
Odnosząc się do pytania pana senatora Augustyna,
mogę tylko przypomnieć, że Komisja Wenecka odnosiła się do pierwotnych przedłożeń prezydenckich.
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek)
Przedłożenia dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa
i dotyczące Sądu Najwyższego zostały zmodyfikowane w trakcie prac sejmowych. Przedmiotem prac
Wysokiej Izby nie jest opinia Komisji Weneckiej tak
czy inaczej rozumiana, akceptowana bądź nie, ale
projekt ustawy, a w tej chwili już ustawa o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W związku
z tym ja nie będę się ustosunkowywała do tej opinii, która zresztą ma charakter niewiążący. Dziękuję
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, ja pytałem nie o przerwanie kadencji posłów i senatorów za 2 lata, tylko pytałem
o przerwanie kadencji członków KRS wybranych
spomiędzy sędziów… Pytałem, dlaczego przerywacie ją w tej chwili, a nie właśnie za 2 lata. Ale pani
odpowiedź uzmysłowiła mi inną rzecz. Czy mogłaby pani mi odpowiedzieć, co się stanie np. za rok,
gdyby z jakiegokolwiek powodu została przerwana
kadencja Sejmu i Senatu… Bo państwo mówicie, że
bardzo ważne jest… Co się stanie z tymi sędziami
wybranymi do KRS na kadencję…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już minęła minuta, Panie Senatorze.)
…czteroletnią? Co się wydarzy? Bo znowu wpadniemy…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, już minęła minuta. Zadał pan
pytanie… Nic się nie stanie.
Kto teraz?
Pan senator Augustyn.
(Senator Aleksander Pociej: Ale czy pani minister
może odpowiedzieć?)
Za chwilę. No, Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani minister…)
(Senator Aleksander Pociej: Pytam, bo zrozumiałem, że nie będzie odpowiedzi.)
Ja powiedziałem: nic się nie stanie. Krótka odpowiedź.
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, pan prezydent w lipcu zapowiadał,
że przeprowadzi szerokie konsultacje. I to jest cytat:

szerokie konsultacje. Chciałbym usłyszeć coś na ten
temat. Bo publicznie wiadomo, że byli zaproszeni
przedstawiciele partii, a potem trwał dialog między
prezesem Kaczyńskim a prezydentem. A gdzie były
konsultacje? Z kim się konsultowano? Rozmawialiśmy
dzisiaj z kilkoma autorytetami prawniczymi i instytucjami, okazuje się, że z nimi się nie konsultowano.
Tak więc jestem bardzo ciekaw, z kim państwo to
konsultowaliście.
Senator sprawozdawca mówił też o tym, że są różne opinie na temat zgodności z konstytucją proponowanych w projekcie przepisów. Wobec tego prosiłbym
o przedstawienie tych opinii. Bo to byłoby bardzo
interesujące, poznać tych profesorów, tych prawników, te instytucje…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już minęła minuta, Panie Senatorze.)
Rozumiem.
…którzy zaopiniowali to pozytywnie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Pociej ma jeszcze pytanie? Nie.
Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
To nie jest tak, że decyzja dotyczy przerwania
kadencji już teraz. Ja przed chwileczką już odpowiadałam na pytanie o to, w jaki sposób kształtuje się
kadencja aktualnie urzędujących członków Krajowej
Rady Sądownictwa. W marcu przyszłego roku skończy się kadencja większości członków Krajowej Rady
Sądownictwa. Co to oznacza? To, że Krajowa Rada
Sądownictwa nie będzie mogła funkcjonować, ponieważ przepisy, na podstawie których zostali wybrani
jej członkowie, utraciły moc obowiązującą na mocy
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca
bieżącego roku.
Zgodnie z tym, o czym mówił tu wcześniej pan
senator Rulewski… Wziąwszy pod uwagę okres vacatio legis, okres przewidziany dla pana prezydenta
na podjęcie decyzji dotyczącej podpisania ustawy,
a następnie dodatkowo jeszcze 90-dniowy termin
związany z dokonaniem wyboru członków KRS przez
Sejm, łatwo jest obliczyć, że cała ta procedura będzie
się kończyła na przełomie kwietnia i maja, czyli de
facto już po zakończeniu kadencji większości obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
W odniesieniu do pytania pana senatora
Augustyna dotyczącego konsultacji powiem, że pan
prezydent oczywiście zawsze jest otwarty na dialog
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i do Kancelarii Prezydenta wpływały projekty ustaw.
Wpłynęły m.in. projekty przedstawione przez stowarzyszenie „Iustitia”, niedawno wpłynął również projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
przedstawiony przez panią pierwszą prezes. Odbyły
się także konsultacje z klubami. Podczas tych konsultacji kluby miały możliwość przedstawienia swoich
rozwiązań. Niektóre spośród przedstawionych przez
kluby propozycji zostały uwzględnione przez pana
prezydenta w trakcie formułowania projektu ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Podczas rozmów Okrągłego Stołu bracia
Kaczyńscy bardzo bronili takiej tezy, że to samorząd
sędziowski powinien decydować o większościowym
składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj jest to
zmieniane. Jakie okoliczności za tym stoją? Jaki jest
powód tej zmiany? Bo wtedy argumentowano tak, że
ma to być gwarancja apolityczności. Jakie gwarancje
apolityczności niesie ze sobą omawiana ustawa?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, otrzymałem odpowiedź na poprzednie pytanie, a nie otrzymałem na to, które zadałem
ostatnio. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jaki w tej
ustawie będzie wpływ na kadencję…

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Ale to już było powiedziane wcześniej. Kadencja
Sejmu nie pokrywa się z kadencją członków Krajowej
Rady Sądownictwa – ja odpowiedziałam wcześniej
panu senatorowi, odwołując się nawet do Sejmu tej
kadencji – w związku z czym długość trwania kadencji Sejmu i Senatu tej kadencji…
(Senator Aleksander Pociej: Ale rozwiązanie
Sejmu…)
…naprawdę nie ma znaczenia z punktu widzenia…
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(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie ma.
Panie Senatorze, no…)
…kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, która
jest 4-letnia. W taki sposób została ona ustalona konstytucyjnie i w taki sposób została ona uregulowana
w ustawie z 8 grudnia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Augustyn, choć to pytanie też
odbiega… A właściwie już były odpowiedzi, inaczej
sformułowane.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Mogę?)
Ale bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Panie Senatorze, odpowiem w taki sposób, jak to
zrobiła pani minister Zofia Romaszewska podczas
pierwszego czytania w Sejmie, gdy została zagadnięta
przez jednego z posłów, dlaczego godzi się na to, żeby
reprezentować projekt prezydencki, który zakłada
dokonanie wyboru przez Sejm, skoro m.in. nawet jej
mąż uczestniczył w pracach i postulował dokonywanie tego wyboru sędziów wchodzących w skład KRS
przez samo środowisko sędziowskie. I pani minister
Zofia Romaszewska powiedziała tak: ale teraz mamy
zupełnie inne czasy, teraz mamy wolną Polskę.
Kolejna rzecz, która tutaj również powinna być wzięta pod uwagę, to jest to, że w momencie, gdy KRS był
tworzony – a pierwsza ustawa o KRS pochodzi z 20
grudnia 1989 r. – wymóg apolityczności sędziów nie
był rozumiany tak, jak teraz jest to czynione. Większość
sędziów była przecież… No, wielu sędziów, bo może nie
większość, było członkami Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. W przypadku niektórych sądów – mówię
tutaj przede wszystkim o sądach wojskowych – czasami
był to wręcz warunek konieczny, żeby można było zostać
sędzią, np. sądu wojskowego. Dlatego przyrównywanie
tych postulatów, które wtedy, w momencie tworzenia
KRS, były formułowane, do aktualnych ustrojowych
uwarunkowań jest po prostu nieadekwatne. Jest zupełnie
inny ustrój. W 1989 r. czy przed 1989 r. wolności nie
były tak szeroko gwarantowane i respektowane, jak jest
to czynione w tej chwili. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku,
mogę potem dopytać?)
No, może pan senator. Bardzo proszę. No, przecież
jesteśmy wolni.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, jeśli dobrze zrozumiałem…
Ponieważ żyjemy w wolnej Polsce, to nie potrzebujemy zabezpieczeń dotyczących apolityczności?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, pani minister nie wytłumaczy panu, czy pan tak, czy inaczej to zrozumiał. No,
Panie Senatorze, pan wybaczy.
(Senator Mieczysław Augustyn: No, ale nie wiemy,
może wytłumaczy? No, Panie Marszałku…)
Nie no, Panie Senatorze, każdy rozumie tak, jak
rozumie. No, inaczej rozumiemy wiele rzeczy. No
trudno. Pięknie się różnimy, tak bym powiedział.
Dziękuję bardzo, Pani Minister. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Anna Surówka-Pasek: Bardzo dziękuję, Panie
Marszałku.)
Teraz zwracam się do przedstawiciela rządu i pytam, czy pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej
ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję
bardzo.)
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Dziękuję.
Czy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
pan Dariusz Zawistowski, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Tak.)
To bardzo proszę.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanowni Państwo Ministrowie!
Chciałbym ograniczyć swoje dzisiejsze wystąpienie do analizy prezydenckiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,
chociaż w czasie debaty dzisiejszej padło wiele innych
kwestii dotyczących funkcjonowania Krajowej Rady
Sądownictwa. Jednak trzymam się porządku obrad
i zakresu umocowania, który otrzymałem również od
pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

Chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia, że do
tego prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej
ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa zgłoszono
w toku prac w Sejmie wiele poprawek, a te poprawki, które zostały przyjęte, spowodowały zasadniczą
zmianę tego projektu. Chciałbym też tutaj podkreślić, że ocena projektu oczywiście musi obejmować
materię przepisów, które są zmieniane, ale nie może
być do tego ograniczona. Dlatego konieczne jest sięgnięcie również na trochę inną płaszczyznę oceny,
związaną z instytucją państwa prawa. Tutaj powtórzę
to, co mówiłem już w Sejmie na ten temat, to jest, że
jest kilka zasadniczych powodów, dla których takiej
oceny nie można uniknąć.
Po pierwsze, trzeba podkreślić, że projektowane
zmiany niewątpliwie mają charakter ustrojowy, dotyczą bowiem kwestii istotnych dla funkcjonowania
państwa, w związku z tym muszą mieścić się w przyjętym modelu demokratycznego państwa prawnego. Jest to podstawowa zasada ustrojowa naszego
państwa, ona została wprost wypowiedziana w art. 2
konstytucji.
Po drugie, projektowane zmiany muszą być zgodne z przepisami konstytucji określonymi w preambule
do konstytucji jako prawa podstawowe dla państwa.
W państwie prawa obowiązuje określona hierarchia
źródeł prawa i tutaj, w odniesieniu do regulacji zawartej przede wszystkim w art. 8 konstytucji, musimy pamiętać, że konstytucja jest najważniejszym
źródłem prawa.
Po trzecie, za podstawy demokratycznego państwa
prawa uważa się powszechnie m.in. zasadę podziału
władz oraz zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów, których podstawowym celem jest ochrona praw i wolności obywateli i zapewnienie im prawa
do sądu w rozumieniu art. 45 konstytucji. Uznaje
się także powszechnie, że bez respektowania zasady
podziału władz niemożliwe staje się zagwarantowanie
niezależności władzy sądowniczej.
Po czwarte, państwo prawa należy do podstawowych wartości państwa demokratycznego i stanowi
podstawowe źródło wielu zasad konstytucyjnych,
których istnienie ma fundamentalne znaczenie dla
procesów wykładni prawa, w tym wykładni przepisów samej konstytucji i tych przepisów, które miałyby być zmienione i będą omawiane. Taką ocenę
jednoznacznie potwierdziło orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego jeszcze pod rządem poprzednio
obowiązującej konstytucji, to było związane z wprowadzeniem tzw. noweli grudniowej do konstytucji
z 1952 r. Pojawił się wówczas zapis, że Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym państwem prawnym.
W związku z pojawieniem się tego zapisu w konstytucji Trybunał Konstytucyjny w drodze wykładni
tego przepisu wyprowadził z niego szereg zasad konstytucyjnych, m.in. stwierdził, że w państwie prawa
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obowiązuje zasada zaufania obywateli do państwa,
zasada pewności prawa, zasada podziału władz czy
też zasada prawa do sądu. Część z tych zasad została
później wprost wprowadzona do obowiązującej konstytucji. Tu musimy mieć na uwadze przede wszystkim art. 10 i art. 45 konstytucji. Wprowadzenie tych
regulacji wprost do konstytucji oczywiście wskazuje
na ich wyjątkowe znaczenie, tych regulacji absolutnie
nie można pominąć. Przyjmując takie założenie, że
państwo prawa stanowi bardzo istotną wartość państwa demokratycznego, trzeba podkreślić, że stanowi to także wartość wspólną dla wszystkich państw
cywilizacji zachodniej i jest uznane za jedną z podstawowych wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Tutaj trzeba odwołać się
do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie wprost
mówi się, że Unia Europejska opiera się na takich
wartościach jak godność człowieka i państwo prawa.
Warto zadać sobie pytanie, czym jest w istocie
państwo prawa i jakie to ma praktyczne znaczenie
dla oceny projektu, którym dzisiaj zajmuje się Senat.
Najprostsza definicja państwa prawa, którą można
przytoczyć, to stwierdzenie, że państwo prawa to
taki ustrój państwa, w którym każda z władz podlega prawu, ponosi odpowiedzialność przed prawem
za swoje działania, uznaje podległość prawu i nie
stoi ponad prawem. Warto też podkreślić, że celem
związanym z takim modelem państwa jest przede
wszystkim zabezpieczenie obywateli przed samowolą władz. Sama idea państwa prawa sięga okresu
oświecenia, w związku z tym ma już utrwalone powszechnie znaczenie. W tym kontekście trzeba podkreślić, że podległość władzy ustawodawczej zasadom państwa prawa oznacza między innymi, że sam
proces tworzenia prawa musi podlegać określonym
regułom. Wskazywał na to wielokrotnie Trybunał
Konstytucyjny, odwołując się przede wszystkim do
standardu tzw. przyzwoitej legislacji. Z tego wynika
oczywiście wiele wymogów dla procesu legislacyjnego. Podkreśla się, że te wymogi są szczególnie istotne
dla ustaw ustrojowych, a z taką ustawą mamy do
czynienia w przypadku ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że
tego rodzaju ustawa musiałaby być przedmiotem szerokiej debaty, powszechnej dyskusji, powinna zostać
zaaprobowana przez możliwie szerokie grono podmiotów, które w takiej debacie biorą udział, i oczywiście w przyjmowaniu tego rodzaju przepisów nie
jest wskazany żaden pośpiech.
Trybunał Konstytucyjny zwracał także uwagę na
problem zgłaszania poprawek w trakcie prac legislacyjnych. Ten problem był związany m.in. z uprawnieniami opiniodawczymi, które ma Krajowa Rada
Sądownictwa, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to,
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że każdy projekt dotyczący funkcjonowania władzy
sądowniczej powinien być poddany opinii Krajowej
Rady Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał na to wprost. Stwierdził też, że
gdy poprawki wnoszone w trakcie prac sejmowych
wykraczają poza pierwotny zakres treściowy projektu w sposób przekształcający charakter materii
i założenia treściowe do projektu, to aktualizuje się na
nowo obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady
Sądownictwa.
W tym samym orzeczeniu – chodzi o wyrok
z 24 czerwca 1998 r. – Trybunał Konstytucyjny
stwierdził, że prawo przedkładania poprawek do
inicjatywy ustawodawczej nie może przekształcić się w obejście prawa. I z tego punktu widzenia
pod adresem tego procesu legislacyjnego, z którym
mamy do czynienia, można zgłosić wiele zastrzeżeń.
Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że poprawki zostały zgłoszone w ostatniej chwili w toku prac
komisji sejmowej, wcześniej właściwie nikomu nie
były znane. Nie muszę podkreślać, że Krajowa Rada
Sądownictwa o tych poprawkach nie miała absolutnie
żadnego pojęcia w momencie, kiedy przystępowano
do prac nad tym projektem, i de facto nie miała możliwości dokonania ich oceny, a – jak już podkreśliłem – one w sposób zasadniczy zmieniły założenia
projektu, które przedstawił pan prezydent. Dotyczy
to głównie proponowanego w projekcie prezydenckim sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa, co niezależnie od oceny samej konstytucyjności proponowanego rozwiązania chciałbym
tutaj zasygnalizować. Chciałbym też przypomnieć,
że pan prezydent w swoim projekcie, który został
przedłożony, przewidywał, że wyboru członków
Krajowej Rady Sądownictwa dokona Sejm, ale kwalifikowaną większością 3/5 głosów, i to będzie głosowanie indywidualne, to znaczy, że każdy członek
Krajowej Rady Sądownictwa będzie indywidualnie
wybierany kwalifikowaną większością głosów, a na
wypadek, gdyby nie było to możliwe, przewidziano
inny mechanizm zabezpieczający. Z punktu widzenia
pana prezydenta ten mechanizm miał gwarantować
apolityczność wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa. Wyraźnie na to wskazuje uzasadnienie
projektu prezydenckiego. Ja pozwolę sobie przytoczyć
kilka fragmentów.
Stwierdza się tutaj, że zwiększenie demokratycznej legitymacji członków KRS powołanych z grona sędziów wzmocni transparentność wyboru oraz
umożliwi publiczną debatę nad kandydaturami. Dalej
stwierdzono, że rezygnacja z dokonywania wyboru
członków rady zwykłą lub bezwzględną większością głosów pozwoli na uniezależnienie składu rady
wyłącznie od woli aktualnej większości parlamentarnej. Znalazło się także tego rodzaju stwierdzenie,
że uzależnienie wyboru członków Krajowej Rady
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Sądownictwa od politycznych decyzji i to bez poddania ich jakiejkolwiek kontroli społecznej nie stanowi
gwarancji właściwego funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa odpowiedzialnego za kreowanie
kadry sędziowskiej.
Tymczasem gdy przyjrzymy się rozwiązaniom,
które zostały zaproponowane w toku zgłaszanych
poprawek i które zostały ostatecznie przyjęte przez
Sejm, to zobaczymy, że tu nastąpiła zdecydowana
zmiana, nastąpiło odejście od projektu prezydenckiego. Przecież przyjęte rozwiązanie zakłada, że
wybór ma się odbyć w ten sposób, że kandydatury
będą zgłaszane de facto przez kluby parlamentarne
z założeniem takim, że żaden klub nie będzie mógł
zgłosić więcej niż 9 kandydatur. I listę 15 kandydatów ustali komisja sejmowa, czyli de facto jest to coś
zupełnie innego niż indywidualne głosowanie nad
każdą kandydaturą. Można powiedzieć, że w tym
przypadku ciężar podjęcia decyzji będzie właściwie
spoczywał nie na Sejmie, tylko tak naprawdę na komisji sejmowej, bo komisja sejmowa wskaże listę 15
kandydatów, którą Sejm może przyjąć lub odrzucić,
więc jest to zupełnie inna kwestia. I to 3/5 ma dotyczyć całej listy, a nie poszczególnych kandydatów, co
też jest rozwiązaniem zupełnie innym.
Zupełnie inne rozwiązanie jest też w przypadku
kolejnej kwestii – tego, jak ten wybór miałby być
dokonany w drugiej turze, jeśli nie da się osiągnąć
3/5. I to jest tak naprawdę moim zdaniem kwestia zasadnicza. Oczywiście nie mogę przewidzieć, jak będą
przebiegały głosowania w Sejmie, ale wydaje mi się,
że – znając arytmetykę, jak to się mówi, Sejmu i rozkład głosów – jest mało prawdopodobne, że ta lista
15 kandydatów ustalona w komisji sejmowej zostanie
przyjęta większością 3/5 głosów. Więc w praktyce
zadecyduje zwykła większość, bo prawdopodobnie
większości kwalifikowanej nie da się uzyskać.
No i z tego punktu widzenia można by było powiedzieć, że takie rozwiązanie będzie w praktyce oznaczało, że władza sądownicza, jako jedyna
z trzech władz, których dotyczy trójpodział, nie będzie wybierała swoich przedstawicieli do Krajowej
Rady Sądownictwa. No i doprowadzi to też w praktyce do takiego rezultatu, że władza ustawodawcza
wybierze 21 spośród 25 członków Krajowej Rady
Sądownictwa.
Więc jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat przepisów konstytucji, o których mówiłem, przede wszystkim art. 10, który zakłada równowagę władz i ich
podział, i art. 187 konstytucji, który mówi, jaki ma
być skład Krajowej Rady Sądownictwa, oraz art.
186, który mówi, jakie jest zadanie Krajowej Rady
Sądownictwa… Przypominam, że ten przepis przewiduje, że Krajowa Rada Sądownictwa została powo-

łana po to, żeby stać na straży niezależności władzy
sądowniczej i niezawisłości sędziów. Więc rodzi się
zasadnicze pytanie: czy taki mechanizm wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, który oznacza, że wszystkich tych sędziów wybierze parlament,
będzie odpowiadał założeniom konstytucji?
Jest jeszcze kwestia dalej idąca, bo taka regulacja może sprawić nie tylko to, że sędziowie nie będą
wybierali swoich przedstawicieli do Krajowej Rady
Sądownictwa, ale również to, że nawet żaden kandydat zgłoszony przez sędziów nie znajdzie się na tej
liście, którą sporządzi Komisja Sprawiedliwości. Bo
może się okazać przecież, że będzie np. 16 kandydatów zgłoszonych przez obywateli i wyłącznie oni
znajdą się na liście sporządzonej w komisji. Więc
sędziowie, praktycznie rzecz biorąc, nie mają żadnego
realnego wpływu na wybór swoich przedstawicieli do
Krajowej Rady Sądownictwa.
Oznacza to również, że przyjęcie tego projektu
jest właściwie równoznaczne z likwidacją samorządu
sędziowskiego. Bo powstaje pytanie: jaka będzie rola
samorządu sędziowskiego po przyjęciu tych rozwiązań? Wcześniej mieliśmy już do czynienia przecież
z takimi rozwiązaniami, które spowodowały, że sędziowie stracili realny wpływ na wybór dyrektorów
sądów, prezesów sądów, wiceprezesów sądów. I tym,
co mieli jeszcze w ramach swojego samorządu i co
było, można powiedzieć, uprawnieniem istotnym,
było wybieranie przedstawicieli sędziów, którzy wybierali później sędziów do rady, albo te organy samorządowe wybierały wprost sędziów do rady.
Bo tutaj trzeba podkreślić, że projekt pana prezydenta zakłada demokratyzację procesu wyboru do
rady. On w części był w pełni demokratyczny, dlatego
że sędziowie swojego przedstawiciela do rady wybierali bezpośrednio, a więc wszyscy sędziowie wojskowi wybierali swojego przedstawiciela, sędziowie Sądu
Najwyższego też wybierali w głosowaniu bezpośrednim swojego przedstawiciela, a tak naprawdę dwóch
przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa.
A rozwiązanie, które zostało przyjęte, nie gwarantuje, że te poszczególne szczeble sądownictwa i rodzaje sądów będą miały w ogóle jakiekolwiek swoje
przedstawicielstwo w radzie. Bo może się okazać,
że np. zostaną wybrani wyłącznie sędziowie sądów
rejonowych albo wyłącznie sędziowie sądów apelacyjnych. Nie ma tu żadnej gwarancji ustrojowej, że
będzie należycie reprezentowane całe sądownictwo.
Dotychczasowy model przecież wyraźnie określał,
że w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie jeden
przedstawiciel sądów wojskowych, dwóch – sądów
apelacyjnych, dwóch – Sądu Najwyższego. Można
dyskutować, czy ten podział miejsc w Krajowej
Radzie Sądownictwa był optymalny, ale on odpowiadał brzmieniu konstytucji, która mówi, że w Krajowej
Radzie Sądownictwa mają się znaleźć przedstawiciele
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wszystkich tych rodzajów sądów. W obecnie rozpatrywanym projekcie takiej gwarancji w istocie nie ma.
Chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia
z kwestią, na którą zwraca się uwagę również w standardach przede wszystkim Rady Europy, mianowicie, że ten sposób powoływania sędziów powinien
cechować się pewnymi ogólnymi regułami. Ja tutaj
odwołam się do najnowszej opinii Rady Wykonawczej
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, do której
wchodzi też nasza Krajowa Rada Sądownictwa; ona
zrzesza praktycznie większość rad sądownictwa
w Europie. I tutaj stwierdza się m.in. coś takiego:
„Mechanizm powoływania przedstawicieli sądownictwa do składu Rady musi być systemem, który wyklucza jakąkolwiek ingerencję władzy wykonawczej
bądź ustawodawczej, a wybór sędziów powinien być
dokonywany wyłącznie przez innych sędziów i opierać się na szerokiej reprezentacji stosownych szczebli
sądownictwa”. I dalej: „Standardy Europejskiej Sieci
Rad Sądownictwa stanowią również, że co najmniej
50% członków Rady powinno być sędziami wybieranymi przez innych sędziów. Oczywiste jest, że wybór
członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament, czy to zwykłą, czy kwalifikowaną większością
głosów, nie jest zgodny ze standardami Europejskiej
Sieci Rad Sądownictwa. Inne normy europejskie
oraz międzynarodowe wyraźnie i jednogłośnie to
potwierdzają”. I w tym momencie pojawia się właśnie
zasadniczy problem, czy ten proponowany sposób
wyboru przez parlament odpowiada w takim razie
standardom europejskim i czy jest zgodny z przepisami konstytucji, co, jak mówiłem już na wstępie, ma
podstawowe znaczenie, dlatego że ta regulacja, którą
przyjmie parlament, musi być zgodna z konstytucją.
Tutaj chciałbym się odwołać do stanowiska formalnego Krajowej Rady Sądownictwa z 31 października tego roku i stanowiska Sądu Najwyższego
z 23 października 2010 r., w których ta kwestia została
jednoznacznie oceniona jako rozwiązanie niekonstytucyjne. Zainteresowanych odsyłam do rozbudowanej
argumentacji. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę
na takie kwestie, które wydają się tutaj szczególnie
istotne z tego punktu widzenia, bo one pojawiły
się również w dyskusji, która wcześniej się toczyła. Wymaga podkreślenia to, że ta kwestia należy
do zagadnień całkowicie jurydycznych i wiąże się
z wykładnią przepisów konstytucji, a przede wszystkim z wykładnią art. 187 konstytucji. Wymaga też
podkreślenia, że przy wykładni tego przepisu nie
może być dowolności, dlatego że w przypadku wykładni przepisów obowiązują określone reguły, które
zawsze powinny być stosowane. Jedna z istotnych
reguł jest m.in. taka, że wykładnia przepisów musi
mieć charakter systemowy. Chodzi mi o argument,
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wiążący się z brzmieniem art. 187 ust. 4 konstytucji,
który mówi, że ustawa określa ustrój Krajowej Rady
Sądownictwa, kompetencje rady i sposób wyboru jej
członków. I z tego brzmienia przepisów wyprowadza
się m.in. taki wniosek, że on upoważnia Sejm do tego,
żeby przez regulacje na poziomie ustawowym określić też sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa. Drugi z argumentów, który się pojawia, to jest stwierdzenie, że konstytucja nie reguluje
wprost tego problemu, kto miałby wybierać sędziów
do rady. Więc to, że nie ma w konstytucji takich zapisów wprost do tego się odnoszących, absolutnie nie
oznacza, że konstytucja tego nie reguluje. Bo właśnie
bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją,
że mamy określony przepis i dopiero trzeba dokonać
wykładni tego przepisu, żeby stwierdzić, z jaką normą
prawną mamy do czynienia. I tutaj oczywiście nie
może być żadnych wątpliwości, że art. 187 musi być
uwzględniony w całości, nie można ograniczyć się
tylko do analizy tego ust. 4.
No a to, co widzimy wcześniej w tym samym
przepisie, wskazuje wyraźnie na to, że sędziowie do
Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybrani spośród sędziów, i jednocześnie jest ten zapis, o którym
wcześniej mówiliśmy, że parlament wybiera spośród
swoich przedstawicieli, wyłącznie spośród swoich
przedstawicieli, można powiedzieć, 4 posłów i 2 senatorów. I to już jest moim zdaniem dość wyraźny
sygnał, który wskazuje na to, że parlament nie ma
innych uprawnień. Nie można domniemywać, że jeżeli coś w przepisie nie jest zapisane, to znaczy, że
jest kompetencja parlamentu w tym zakresie.
I zwróćmy uwagę na to, co się stało z projektem
pana prezydenta. Pan prezydent w pewnym momencie zaproponował, że w przypadku, kiedy nie da się
uzyskać kwalifikowanej większości głosów, to on
wskaże tych sędziów, którzy mieliby być wybrani
do rady. Ale po pewnym czasie, po chwili refleksji
stwierdził, że nie może zaproponować takiego rozwiązania, bo konstytucja mu nie daje uprawnienia do
dokonania wyboru sędziów do rady. To jest pytanie:
a z czego wynika to uprawnienie dla parlamentu? Bo
można by było przyjąć takie założenie, że skoro to
jest pozostawione w gestii ustawodawcy i w drodze
ustawy można określić sposób wyboru sędziów do
rady, w sposób dowolny, to parlament mógłby przecież takie uprawnienie przyznać panu prezydentowi.
A więc widzimy, że tu mamy jednak bardzo poważny
problem związany z wykładnią samego art. 187.
Ale w takiej sytuacji oczywiście musimy sięgnąć
do jeszcze innych reguł. Trzeba sobie powiedzieć,
jaki jest charakter tego przepisu. I oczywiście nie ma
wątpliwości co do tego, że na gruncie konstytucji są
przepisy o różnym charakterze. Są zwykłe przepisy,
które pełnią normalną rolę, taką jak każdy inny przepis prawa, ale są też przepisy, które mają charakter
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zasad. O tym mówiłem na początku. Część tych zasad została wyprowadzona z instytucji państwa prawa. I do tych zasad należy m.in. zasada trójpodziału
i równowagi władz. Zatem tego przepisu, o którym
mówimy, art. 187 nie można wykładać w oderwaniu
od art. 10 konstytucji, który, jak tutaj zresztą było mówione, został rozwinięty później przez ustawodawcę
w przepisach dotyczących władzy sądowniczej i tam
wprost znalazł się również zapis, że władza sądownicza jest władzą niezależną od innych władz. Jeżeli
spojrzymy na tę regulację i jakby samą ideę utworzenia Krajowej Rady Sądownictwa… Bo nie ulega
wątpliwości, do czego Krajowa Rada Sądownictwa
została powołana. Jeszcze raz podkreślam, że to ma
być organ niezależny, który ma stać na straży niezależności władzy sądowniczej. Tak więc tę regulację
oczywiście też musimy brać pod uwagę.
W związku z tym powstaje rzeczywiście zasadniczy problem tego rodzaju, czy to rozwiązanie, które jest teraz proponowane, jest rzeczywiście zgodne
z konstytucją. I trochę dziwi mnie podejście, które tutaj słyszałem. Bo niektórzy państwo również
mają wątpliwości, czy to jest konstytucyjne, ale
mówią, żeby tę wątpliwość rozstrzygnął Trybunał
Konstytucyjny. No, wydaje mi się, że gdy mamy do
czynienia z tak poważnymi wątpliwościami, które
podziela część senatorów, i to nawet z tej strony sali,
to jest pytanie, czy to jest właściwy moment, żeby
w takim razie te przepisy przyjąć, skoro istnieje niebezpieczeństwo ich niekonstytucyjności, choć uważam – i to jest również oficjalne stanowisko Krajowej
Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego – że to będzie rozwiązanie niekonstytucyjne.
I chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną sprawę związaną z tym art. 187 ust. 4. Bo tam się mówi o sposobie
wyboru sędziów do rady. Tylko zwróćmy uwagę na
to, że to nie jest regulacja o charakterze ustrojowym,
która może przesądzać o tym, kto będzie wybierał
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ten przepis zezwala, żeby określić sposób wyboru w takim
znaczeniu, że to może być np. wybór bezpośredni
przez sędziów, że może być on związany z takim
modelem, który został teraz przyjęty, czyli z modelem
mieszanym, w którym część sędziów jest wybierana
do rady, np. przez sędziów Sądu Najwyższego czy
przez sędziów sądów wojskowych, bezpośrednio,
a część w wyborach pośrednich. Można też przyjąć
takie założenie – i ten przepis miałby wtedy realne
znaczenie – że w radzie będzie np. pięciu przedstawicieli sądów rejonowych i pięciu przedstawicieli
sądów okręgowych. Nikt oczywiście nie kwestionuje uprawnień parlamentu, który w tym sensie może
określić sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa, ale to nie jest w żadnym wypadku ar-

gument za tym, że można zmienić zasadę ustrojową
wyboru i przyjąć taki mechanizm, że tego wyboru
będzie dokonywał Sejm.
To były takie zasadnicze argumenty, do których
chciałem się tutaj odwołać, ale chciałbym też zwrócić
uwagę na to, że Polska jest członkiem Rady Europy.
Bardzo charakterystyczne było to, w jakim momencie
staliśmy się członkiem Rady Europy, a nawet w jaki
sposób do niej przystąpiliśmy. To się odbyło w ten
sposób, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu wybranego w demokratycznych wyborach zdecydowano,
że przystąpimy do Rady Europy, a na posiedzeniu,
które miało miejsce miesiąc później, 18 grudnia
1991 r., Sejm przyjął uroczystą deklarację, w której odniósł się do aktu przystąpienia Polski do Rady
Europy. Ponieważ ta deklaracja składa się tylko
z trzech zdań, pozwolę sobie przytoczyć tę uchwałę
Sejmu, w której podkreśla się, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu wybranego w wolnych wyborach
doszło do przystąpienia Polski do Rady Europy. Sejm
w związku z tym stwierdził, że stać będzie na straży
demokracji, wolności i praw obywatelskich, a członkostwo w Radzie Europy jest symbolem trwałych
więzi Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego
państwa prawnego i demokratycznego ze wspólnotą
międzynarodową. Dlaczego o tym mówię? Mówię
o tym z dwóch zasadniczych powodów. No, Rada
Europy wypracowała określone standardy, które dotyczą niezależności władzy sądowniczej, i my jako
państwo przyjęliśmy poprzez swoje członkostwo
w Radzie Europy i tę deklarację Sejmu, że do tych
standardów będziemy się odnosili. Mówiłem już
o tym, że podstawowym standardem, jeżeli chodzi
o rady sądownictwa, jest założenie, że co najmniej
połowa członków w radzie sądownictwa to sędziowie
i że oni są wybierani przez sędziów.
I teraz chciałbym odnieść się również do tego
problemu, o którym się już tutaj mówiło w takim
duchu, że właściwie jeżeli chodzi o zagwarantowanie
niezawisłości sędziów, to istotą tego problemu jest
tzw. niezawisłość wewnętrzna sędziego, tzn. to, czy
on będzie podlegał jakimś zewnętrznym naciskom,
czy też będzie sędzią, który na takie naciski nie będzie podatny. Ale zwróćmy uwagę na to, że nie ma
w żadnym cywilizowanym kraju takiego modelu,
który się ogranicza do tego, że pod adresem sędziów
zgłasza się tego rodzaju postulat. We wszystkich krajach wprowadza się jednak pewne gwarancje niezawisłości władzy sądowniczej. Jedną z takich gwarancji
jest również sposób powoływania Krajowej Rady
Sądownictwa. Dlaczego? Dlatego że przyjmuje się
– i to jest dosyć oczywiste – że sam sposób powoływania sędziów ma znaczenie dla ich niezawisłości.
To dotyczy również sposobu awansowania sędziów.
Jeżeli nie ma organu niezależnego, który decyduje
o tym, w jaki sposób sędziowie są powoływani, to
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trudno jest mówić, że mamy do czynienia z bardzo
istotną gwarancją niezawisłości sędziowskiej.
Ale zwróćmy jeszcze uwagę na coś bardzo istotnego, co wynika z orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Te gwarancje niezawisłości mają dotyczyć nie tylko samych sędziów,
ale także ustroju, który ma zapewniać niezależność
władzy sądowniczej. A więc tu są potrzebne dwa
elementy, które ze sobą współdziałają i na siebie zachodzą. I na to zwracały uwagę jednoznacznie i nasz
Trybunał Konstytucyjny, i Europejski Trybunał Praw
Człowieka. Przede wszystkim dla nas bardzo istotne
są dwa orzeczenia dotyczące asesorów sądowych.
Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy dotyczące asesorów sądowych,
które zakładały, że będą powoływani przez ministra
sprawiedliwości, nie gwarantują im statusu sędziego
niezawisłego. W tym orzeczeniu wyraźnie odniesiono
się do kwestii, jakie muszą być stworzone gwarancje
niezawisłości sędziowskiej, ale również niezależności
sądów jako instytucji, żeby można było powiedzieć,
że sędzia będzie niezawisły.
A z tym się oczywiście wiąże jeszcze jedna bardzo
istotna kwestia, na którą Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę, to znaczy, że nie można też mówić o bezstronności sędziego, jeżeli on nie ma przymiotu sędziego
niezawisłego. I tutaj sięgamy do też zasadniczego problemu, o którym mówiłem, to znaczy art. 45 konstytucji, który gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do
rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie przez
bezstronny i niezawisły sąd. I to nie są kwestie czysto
teoretyczne, bo zwróćmy uwagę na to, że orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka spowodowało
zasadniczą zmianę modelu ustroju i funkcjonowania
sądownictwa np. w Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy
do czynienia z taką sytuacją, że sądownictwo było
podporządkowane lordowi kanclerzowi, który pełnił
też oczywiście ważną funkcję w rządzie. I cały czas
Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślał, że
Wielka Brytania nie spełnia tego standardu, o którym się
mówi w art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka. I co
to spowodowało? To spowodowało, że nastąpiła reforma
ustrojowa sądownictwa w Wielkiej Brytanii. Zabrano
lordowi kanclerzowi nadzór nad sądownictwem i powołano rady sądownictwa Walii, Anglii, Szkocji i Irlandii
Północnej. Czyli widać, że ten wymóg dotyczący ustroju
gwarantującego niezależność władzy sądowniczej nie
jest mniej istotny niż gwarancje dotyczące niezawisłości
sędziów. I o tym musimy pamiętać. Jeżeli mamy do
czynienia z takim procesem, w którym te gwarancje
niezależności władzy sądowej są zdejmowane i ograniczane, to cofamy się w kierunku odwrotnym niż ten,
który został zapoczątkowany zmianami ustrojowymi
w 1989 r.
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I na koniec może jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka pojawia się jeszcze jedna bardzo
ważna kwestia. Ona została właśnie podniesiona
w sprawie Urban i Urban przeciwko Polsce. Chodziło
o wydanie orzeczenia przez asesora w takiej sytuacji,
kiedy wcześniej nasz Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to jest rozwiązanie niekonstytucyjne przede
wszystkim dlatego, że powoływanie asesora przez
ministra sprawiedliwości nie gwarantuje mu pozycji
niezawisłego sędziego. I powiedział, że, niezależnie
od tej gwarancji ustrojowej dla sądownictwa i dla
niezawisłości sędziów, równie ważną kwestią jest
to, jak niezawisłość sędziowska jest odbierana przez
opinię publiczną, że to również należy do gwarancji
niezależności władzy sądowniczej. Jeżeli przez opinię
publiczną sędzia nie jest uznawany za osobę niezawisłą, to wtedy nie można mówić, że gwarantuje się
prawo dostępu do sądu w rozumieniu art. 6 konwencji.
Tak więc prosiłbym, żebyście państwo spojrzeli na ten
problem również z tego punktu widzenia, jakie skutki
w opinii publicznej spowoduje ta regulacja. Czy tego
rodzaju przepisy, które, generalnie rzecz biorąc, będą
przewidywały zmianę modelu wyboru sędziów do
rady, wzmocnią zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości jako niezależnego od władzy politycznej,
czy też raczej będzie to inna ocena? Tutaj podkreślam
jeszcze raz, że intencją pana prezydenta przy zgłaszaniu tego projektu oczywiście nie było to, żeby
maksymalnie upolitycznić sposób wyboru sędziów
do rady, ale wydaje mi się, że, obiektywnie rzecz
biorąc, tak ta zmiana zostanie ostatecznie odczytana.
I na koniec chciałbym jeszcze w ramach podsumowania podkreślić jednak bardzo wyraźnie, że taka
ocena o upolitycznieniu procesu wyboru sędziów do
Krajowej Rady Sądownictwa znalazła się w opinii
Komisji Weneckiej, która jest organem Rady Europy,
i że na pewno będzie ona miała duże znaczenie dla
oceny tych rozwiązań na arenie międzynarodowej. Tak też została jednoznacznie oceniona przez
Europejską Sieć Rad Sądownictwa. Odwołując się do
tej opinii z 5 grudnia, chciałbym przytoczyć ten fragment, który na to wyraźnie wskazuje. Tutaj mówi się
coś takiego: „Zmiany w ustawie o KRS nie powinny
być postrzegane jako kwestia wyizolowana, ale raczej
w połączeniu ze zmianami wprowadzonymi do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawą o Sądzie
Najwyższym. Traktowanie łączne ostatnich poprawek
do aktów prawnych odnoszących się do organizacji
sądownictwa zdaje się, w opinii Rady Wykonawczej
ENCJ, wskazywać na to, że władza wykonawcza
i ustawodawcza próbują uzyskać kontrolę nad trzecią
władzą państwa, sądownictwem. Jest to alarmujące
i może potencjalnie wpłynąć na pozycję i zaufanie
do polskiego wymiaru sprawiedliwości w europejskiej wspólnocie prawnej. Praworządność leży u pod-
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staw Unii Europejskiej i ma kluczowe znaczenie dla
każdego systemu demokratycznego. Poszanowanie
państwa prawa jest warunkiem wstępnym ochrony
wszystkich podstawowych wartości wymienionych
w Traktatach Europejskich, w tym demokracji i praw
podstawowych”.
To jest też pewne nawiązanie do tego problemu,
który się tutaj pojawił, a który dotyczy tego, czy polskie sądy mogą mieć jakiś problem z uznawaniem
ich orzeczeń. No, jeżeli taka będzie ocena w Unii
Europejskiej, to ten problem się pojawi. Chciałbym
podkreślić, że to nie jest problem uzgodnień między
polskim rządem a rządami państw, które należą do
Unii Europejskiej, bo tą kwestią będzie się zajmował wyłącznie sąd w konkretnym państwie. Jeżeli on
uzna, że nasz system nie gwarantuje dostępu do sądu
niezależnego i niezawisłego, np. w rozumieniu art. 6
konwencji, może odmówić uznania wyroku, choćby
relacje między państwami były na najwyższym poziomie. Bo to nie będzie decyzja na poziomie państwa.
Tę decyzję podejmie określony sędzia, który będzie
musiał zdecydować o tym, czy wyrok uznaje, czy też
nie. W związku z tym jest to kwestia naprawdę bardzo delikatna i proponowałbym nie tracić tego z pola
widzenia. Oczywiście wolałbym zdecydowanie, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji jak Turcja,
w przypadku której zaczęto odmawiać uznawania
orzeczeń. Musimy brać pod uwagę, że to nie do końca
będzie zależało od nawet bardzo dobrych relacji międzypaństwowych. Jeszcze raz podkreślam, że to nie
będzie decyzja państwa, tylko decyzja sądu, a w takiej sytuacji nasi obywatele znaleźliby się w bardzo
trudnym położeniu. To tyle z mojej strony. Dziękuję
bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, związane
z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Rulewski pierwszy zapisał się do zabrania głosu.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nasuwa mi się najpierw taka refleksja, że rzeczywiście tak się zdarzyło w sprawie zabójstwa śp. pana
Papały, kiedy to sąd amerykański zarzucił nam, pań-

stwu polskiemu czy też naszemu wymiarowi sprawiedliwości, brak obiektywizmu i nie wydał człowieka,
o którego wydanie się zwracaliśmy. Ale to nie jest
treścią mojego pytania.
Panie Przewodniczący, pan również był świadkiem tej piorunującej informacji, która jest lejtmotywem, podstawą tej ustawy, jej podstawą polityczną. Otóż pan minister Mucha rozpoczął swoje
wystąpienie w tej sprawie od tego, że przyczyną,
dla której uruchomiono tak gwałtowny, przyspieszony proces legislacyjny, jest wiele zarzutów
kierowanych pod adresem sądów, a mianowicie…
Przypominam sobie następujące: korupcja, nepotyzm, łamanie zasad etycznych. Czuję się odpowiedzialny za te oskarżenia i chciałbym, Panie
Ministrze, żeby pan chociaż częściowo zdjął z nas
tę odpowiedzialność i odpowiedział na pytanie, czy
te zarzuty, w których zabrakło tylko gangsteryzmu
i mafijności, opierają się na prawdzie i czy dają one
dostateczny mandat do takiego procedowania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, to już trwa grubo ponad minutę.
Przepraszam i dziękuję.
Pan senator Jan Dobrzyński zadaje pytanie.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, odniosę się
do trzech spraw. Pan się wypowiadał na temat 3/5,
jeśli chodzi o wybór sędziów. Tak? Z pana wypowiedzi wynika, że jednak nie dojdzie do tego wyboru
większością 3/5 i że zwykła większość, to znaczy
koalicja rządząca, tych sędziów wybierze. Na jakiej
podstawie pan twierdzi, że tych 3/5 głosów parlament nie uzyska? Jest to szansa dla opozycji, z którą
panowie często rozmawiają, nawet spacerują… Czy
opozycja z tego nie skorzysta… No, jest to po prostu
szansa. Opozycja z tego korzystać nie musi, ale jest
to szansa. Jeżeli nie chce, to jest to ich sprawa.
Sprawa następna. Pan mówił również o podleganiu
naciskom. Panie Sędzio, w mojej ocenie sędzia to jest
osoba, która bez względu na sytuację nie powinna
podlegać naciskom.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak jest.)
Pan w jakiejś mierze część sędziów postponuje.
Nawet gdyby samorządu nie było – zakładajmy, choć
my tego nie chcemy – to sędzia musi… To jest osoba,
która powinna być z powołania, tak jak lekarz czy jak
kapłan. To jest bardzo ważne.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo…)
I sprawa następna.
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze…)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, ale
minuta to minuta.)
Ale jeszcze…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, minuta wszystkich senatorów
dotyczy. Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze.)
Pan senator Dobrzyński… Nie, już mówił, przepraszam.
(Senator Jan Dobrzyński: Myślałem, że jeszcze
raz.)
Nie, nie, nie.
Senator Czarnobaj, minuta.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku
Panie Sędzio, przede wszystkim bardzo dziękuję
za przedstawienie w tak krótkim czasie istoty tego
sporu. Myślę, że każdy, kto słuchał pana wystąpienia choć trochę ze zrozumieniem, zrozumiał, o co
w ogóle chodzi i dlaczego ci ludzie tam protestują.
I pytanie, Panie Sędzio. Powiedział pan o tym, że
pozbawiono lorda kanclerza tych uprawnień, o których pan mówił. Czy pan sędzia ma wiedzę, ile trwał
proces…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to pytanie
w ogóle nie dotyczy tej ustawy, przepraszam, Panie
Senatorze.)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No zupełnie
nie dotyczy tej ustawy.)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Lord kanclerz?
To nie dotyczy tej ustawy.)
Ale w tym czasie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, no…)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ludzie, no nie
rozmawiajmy…)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
W tym czasie, kiedy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan marszałek już
zna treść pytania.)
Panie Marszałku, w tym czasie, kiedy pan sędzia
przedstawiał rolę kanclerza w systemie brytyjskim…
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Też się bardzo
zdziwiłem.)
…w porównaniu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ja się bardzo dziwiłem, że porównuje pan…)
…w tym czasie przeglądał pan internet i może pan
tego nie słyszał.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, ja słuchałem, uważnie słuchałem, tak że proszę mi nie zarzucać…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dajcie skończyć…)
W związku z tym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę zadać pytanie.)
(Głos z sali: Niech skończy.)
Przychylając się do pana prośby, rezygnuję z pytania, tak żeby pan był szczęśliwy. Im mniej my będziemy mówili, tym pan mniej zrozumie. Dziękuję
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję za tę złośliwość. To było zupełnie nie
na miejscu.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale prawdziwe.)
No, to według pana. Według mnie złośliwe i nie
na miejscu. Powtarzam: złośliwe i nie na miejscu.
Kto zadaje pytanie?
Pan senator Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, myślę, że większości obywateli należy się wyjaśnienie dotyczące skutków tej
ustawy. Otóż jeżeli się martwimy, to przecież nie
losem iluś tam sędziów, którzy będą tak czy inaczej
wybrani – martwimy się, że ta ustawa upolitycznia
krajową radę. Prosiłbym pana sędziego, ażeby pan
spróbował powiedzieć, co dalej się będzie działo,
jaki będzie skutek upolitycznienia Krajowej Rady
Sądownictwa dla zwykłych obywateli.
(Głos z sali: Tego chyba nikt nie wie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to nie znam wypowiedzi pana ministra Muchy, więc trudno mi się do
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niej odnieść. Trudno by się było odnieść do problemu
postawienia tego rodzaju zarzutów na takim bardzo
ogólnym poziomie, bo trudno mówić o czymś, co nie
ma żadnego odniesienia do faktów. Gdyby to było uściślone, to oczywiście mógłbym się do tego wprost odnieść. Już wcześniej mówiłem, iż osobiście uważam, że
sam proces przyjmowania tych przepisów, tak ważnych
z punktu widzenia ustroju państwa, jest zbyt szybki –
tak naprawdę nie było czasu na rzeczową, merytoryczną debatę np. w komisji sejmowej. Byłem świadkiem
tego, jak to wyglądało: te rozmowy toczyły się w nocy,
była taka sytuacja, że najpierw ograniczono czas wystąpień do 3 minut, a później do 1 minuty. Osobiście
uważam, że przy dyskusji o takich kwestiach… że to
nie był właściwy sposób rozpoznawania tego projektu.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora, skąd wiem,
że nie będzie 3/5… Ja nigdy nie twierdziłem, że wiem,
iż nie będzie 3/5. Ja powiedziałem, że raczej się tego
spodziewam, dlatego że znane mi są wypowiedzi
przedstawicieli opozycji, chyba z 3 klubów, że nie
zgłoszą swoich kandydatów do tego rodzaju wyborów.
Tak więc dlatego zakładam…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale głosować mogą.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii… Panie
Senatorze!)
No ale odpowiadam na pytanie: dlatego mi się wydaje, że tych 3/5 nie będzie. Być może się mylę, ale to
jest tylko pewne przypuszczenie. Dlatego mówiłem,
że prawdopodobnie efekt będzie taki, że decydujący będzie ten drugi krok wyboru. Czy tak będzie,
to oczywiście przyszłość pokaże. Bo to nie będzie
przecież przyszłość zbyt odległa.
A jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że sędzia nie
powinien podlegać żadnym naciskom, to ja się absolutnie z tym zgadzam. No, to jest podstawowy
wymóg. Jeżeli sędzia by podlegał naciskom, to nie
miałby etycznych walorów do tego, żeby być sędzią,
tak więc tutaj się z panem senatorem absolutnie zgadzam. Chciałbym jednak podkreślić coś innego: to, że
my wymagamy od sędziego, żeby był sędzią niezawisłym, to jest oczywiście bardzo dobre i powinniśmy
tego wymagać, tylko że to nie jest wystarczające.
Trzeba stworzyć gwarancję niezależności sędziego,
po to, żeby on mógł być rzeczywiście niezawisły, i ponieważ jest to wymóg jak gdyby ustrojowy państwa
demokratycznego. Tak więc są dwa ważne powody.
Muszą być mechanizmy, które będą zabezpieczały tę
niezawisłość sędziego, i jednocześnie jest to wymóg
związany z organizacją sądownictwa, po to, żeby
nasz kraj odpowiadał standardom np. Rady Europy.
Jeżeli chodzi o skutki ustawy związane z upolitycznieniem, to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to by było przewidywanie przyszłości. Wydaje
mi się, że podstawowym skutkiem, którego można się

obawiać – i o tym już mówiłem – będzie to, że w odczuciu społecznym wybór sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa będzie dokonywany przez polityków.
Szczególnie przy takim założeniu, że to poszczególne
kluby parlamentarne będą w komisji sprawiedliwości zgłaszały swoich kandydatów. Wydaje mi się, że
oczywiście niezależnie od tego, jakie są rzeczywiste
przekonania sędziów, którzy będą wybrani do rady,
to wszystko spowoduje taki mechanizm odbioru tych
kandydatur, że to są sędziowie określonej opcji politycznej. Ci, którzy zostaną zgłoszeni przez klub PiS,
będą uznawani za sędziów PiS wybranych do rady,
a ci, którzy zostaną zgłoszeni przez PO, jeżeli takie
zgłoszenie nastąpi, będą uznawani za sędziów PO
w Krajowej Radzie Sądownictwa. Obawiam się, że
taki będzie społeczny odbiór tego sposobu wyboru
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I tego się
generalnie obawiam, bo to by było przekreślenie podstawowego założenia, że sędzia ma być apolityczny.

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

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Trzecie pytanie lub też zagadnienie, Panie Sędzio.
Pamiętamy tę sytuację związaną z odrzuceniem asesorów. Tam było chyba 250 osób, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić…
(Głos z sali: 265.)
Bardzo dziękuję za podpowiedź.
Panie Sędzio, jak pan skomentuje tę skandaliczną
wypowiedź rzecznika, chyba przedstawiciela KRS,
który stwierdził na konferencji prasowej – sam to
słyszałem – że odrzucono ich m.in. dlatego… lub też
uzasadniano to tak, że kto by chciał mieć w swojej
historii podpis ministra Ziobry. Sam to słyszałem, to
było na konferencji prasowej, to powiedział pan Żurek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, to nie jest pytanie dotyczące
omawianego punktu…)
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, Panie Marszałku,
to dotyczy KRS i ja chciałbym prosić o komentarz
pana przewodniczącego.)
Panie Senatorze, KRS dotyczy wiele spraw. A my
mamy, proszę państwa, debatować i pytać o ustawę
o KRS, a nie o wypowiedź… No, moglibyśmy prowadzić…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale, Panie Marszałku…)
Ja uchylam to pytanie, bardzo przepraszam.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo pana przepraszam, Panie Marszałku…)
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Szanuję pana, Panie Senatorze, jak innych, ale
uchylam to pytanie.
(Senator Jan Dobrzyński: Ja pana również, Panie
Marszałku.)
No nie, Panie Senatorze, no to nie jest na temat.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam nadzieję, że nie uchyli pan
mojego pytania, z taką nadzieją je zadaję.
Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, zakładając,
że jest ogłoszony projekt ustawy dotyczącej KRS, taki
jak ten, który tutaj jest, lub inny, ile w ocenie pana
sędziego powinien trwać proces legislacyjny, jeśli
wziąć pod uwagę wszystkie etapy dobrej legislacji,
o których mówił pan sędzia, żeby produkt, mówiąc
krótko, był produktem dobrym, zgodnym z konstytucją i wyczerpywał wszystkie te znamiona, o których
pan sędzia mówił?

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

Senator Marek Borowski:
Ja mam troszkę podobne pytanie. Ponieważ, Panie
Marszałku, padło poprzednio pytanie, uchylone przez
pana, o lorda kanclerza… No, rzecz polega na tym,
że w tej dyskusji, którą tutaj mamy, często są przywoływane, m.in. przez senatora sprawozdawcę, przykłady z innych krajów, dotyczące np. tego, komu tam
są podporządkowane rady sądownictwa, jak się je
wybiera itd., itd. Ponieważ ta ustawa, którą dzisiaj
omawiamy, w parlamencie jak do tej pory jest chyba
ze 2 tygodnie, czyli bardzo krótko, pytanie jest takie… Ponieważ zmieniono system podporządkowania
w Wielkiej Brytanii, utworzono te rady sądownictwa,
to pytanie jest takie, czy pan przewodniczący, czy
pan sędzia wie może – nie musi wiedzieć, ale może
wie – ile czasu tam trwała ta zmiana.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, ja uchylam to pytanie, bo naprawdę nie dotyczy tej ustawy. Absolutnie nie dotyczy tej
ustawy. Już w 100% jej nie dotyczy.
(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: No jakże, dotyczy…)
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
Ale nie będziemy się sprzeczać. Dziękuję bardzo.
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(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, przepraszam, dotyczy trybu…)
Bardzo proszę…
(Senator Marek Borowski: Dotyczy trybu pracy.
Przecież o tym też mówimy.)
Dziękuję bardzo. To pan się… Dobrze, to na piśmie panu odpowie pan sędzia…
(Senator Marek Borowski: Dobrze.)
Dobrze. Nas to nie interesuje. To nie dotyczy…
(Senator Marek Borowski: Ale…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, ale
to nie musi pana interesować.)
Bardzo proszę, Panie Sędzio, o odpowiedź.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Dziękuję bardzo. Zrozumiałem,
że mam odpowiedzieć…)
(Senator Marek Borowski: To mnie interesuje,
wyborców interesuje.)
(Senator Robert Mamątow: Co, Londyn?)
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: …na jedno z tych pytań, które
padły…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
rozumiem, że jest czas pytania i czas uchylania, no…)
(Wesołość na sali)
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: …ile powinien trwać proces
legislacji.)
Panie Marszałku, proszę nie przeszkadzać, ja panu
nigdy nie przeszkadzałem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie można,
Panie Marszałku…)
Proszę też stosować się do tej zasady.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Stosujecie państwo obstrukcję. Więc ja na to…
(Senator Mieczysław Augustyn: Reguła…)
Proszę bardzo… Proszę nie przeszkadzać.
(Senator Bogdan Borusewicz: Zadajemy pytanie
i chcemy uzyskać odpowiedź.)
Bardzo proszę.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Dziękuję bardzo.)
(Senator Bogdan Borusewicz: A pan to uniemożliwia.)
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Jeżeli chodzi o to, ile powinien
trwać proces…)
Pilnuję regulaminu i będę pilnował regulaminu,
Panie Marszałku. Może pan to nawet nagrywać – no,
nowe metody.
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Właśnie to robię.)
No, cieszę się. Pana prowokacja akurat się nie
udała tym razem.
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Bardzo proszę…
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Wracając do pytania, powiem,
że oczywiście trudno mi to określić w dniach, tygodniach czy miesiącach. W każdym razie chodziłoby
o to, że jeżeli…)
Ale ja uchyliłem to pytanie, Panie Sędzio. Proszę
nie odpowiadać, bo to pytanie nie dotyczy ustawy.
(Poruszenie na sali)
No, nie dotyczy ustawy!
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: No, Panie Marszałku!)
Proszę bardzo, Panie Sędzio. Panie Sędzio, proszę
o odpowiedź.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nerwy leczymy!)
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Ale to w takim razie już
wszystkie pytania są uchylone, tak że…)
(Wesołość na sali)
Nie, nie wszystkie. Pana Czarnobaja nie i na pytanie pana Czarnobaja proszę odpowiedzieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku,
może ja powtórzę?)
Jeśli pan sędzia zapomniał, to proszę powtórzyć.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, pan
sędzia rozpoczął odpowiedź na moje pytanie i w tym
momencie pan marszałek je uchylił. Bardzo bym prosił, żeby pan nie uchylał mojego pytania.)
Dobrze, nie uchylam pana pytania. Uchyliłem
pytanie pana senatora i chociaż one były zbliżone…
No dobrze.
Proszę bardzo, Panie Sędzio, niech pan odpowiada. Proszę uprzejmie.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Wracam do początku odpowiedzi, że nie chodzi
chyba o czas, tylko jak gdyby o to, co powinno
w takim procesie legislacyjnym się zdarzyć. No
i wydaje mi się, że jeżeli znaliśmy projekt pana
prezydenta, a nie wiedzieliśmy tego, jakie będą do
niego zgłoszone poprawki, chociaż było to zapowiadane od dłuższego czasu, to gdy one zostały
zgłoszone, wszystkie osoby szczególnie zainteresowane, a więc środowiska prawnicze, sędziowie,
a przede wszystkim Krajowa Rada Sądownictwa,
powinny mieć szansę odniesienia się również do
tych poprawek, a nie do samego projektu pana
prezydenta, który już na wstępie prac okazał się
nieaktualny. A mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie

poprawek nie miała nic do powiedzenia. Tak więc
z tego punktu widzenia uważam – i jeszcze raz to
powtórzę – że tak ważna ustawa jak ustawa ustrojowa powinna być uchwalona w ten sposób, że po
zgłoszeniu poprawek, które w zasadniczy sposób
zmieniały pierwotną treść projektu, właściwie
powinno się wrócić do początkowego etapu, tzn.
te poprawki powinny być również przekazane do
zaopiniowania. No, tak mi się wydaje, że to byłby
prawidłowy proces legislacyjny. No i uważam, że
później sama praca w parlamencie też nie powinna
się toczyć w nocy i w takich warunkach, że są 2
minuty czy minuta, czy 3 minuty – to ograniczenie
wprowadzone przez prowadzącego obrady – na
ocenę zagadnienia, które jest omawiane. Tak ogólnie bym się odniósł do tego zagadnienia.
Ale wydaje mi się, że szczególnie istotne z punktu widzenia Krajowej Rady Sądownictwa jest to, że
Krajowa Rada Sądownictwa ma prawo i obowiązek
zaopiniowania każdego aktu prawnego, który dotyczy funkcjonowania sądownictwa, czyli na pewno
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a ten wymóg nie został spełniony. Oczywiście problemem
jest, jakiego ciężaru jest to uchybienie. Chciałbym
tylko przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny
stwierdzał, że sam proces legislacyjny może być
na tyle wadliwy, że może prowadzić do niekonstytucyjności przyjętych przepisów niezależnie od ich
merytorycznej treści. A więc to nie jest kwestia tylko
czysto teoretyczna, bo może mieć bardzo praktyczne
znaczenie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Sędzio.
Pan senator Fedorowicz, bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, Panie Przewodniczący, takie proste pytanie – ono się przyda obywatelom, którzy
nas w tej chwili obserwują – ile w sumie zostało
z wotum… z tego odwołania pana prezydenta w tej
ustawie?
(Głos z sali: Z wotum nieufności.)
Z wotum nieufności pana prezydenta…
(Senator Jan Dobrzyński: Z weta!)
(Głosy z sali: Z weta.)
Przepraszam bardzo: z weta pana prezydenta w tej
ustawie.
Bo my rozmawiamy tutaj takim pięknym językiem
prawniczym, ale był taki piękny moment w tym kraju,
kiedy wszyscy byli uradowani, że pan prezydent zawetował. I nagle się okazuje, że z tego nic nie wynika.
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Może pan rozjaśni obywatelom, którzy nas oglądają,
co właściwie z tego zostało?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, pan mówił o tym, że de
facto będzie tak, że to komisja sprawiedliwości będzie ustalała ten skład kandydatów, że w pewnym
momencie może dojść do takiej sytuacji. A ja bym
się cofnął o jeden krok. Mamy w art. 11a w pkcie 6
zapisane, że marszałek Sejmu w terminie 3 dni od
otrzymania zgłoszenia kandydata wysyła jego kandydaturę do sądu rejonowego i do sądu apelacyjnego
celem sporządzenia i przekazania informacji. Teraz
mamy taką sytuację, że przewodniczący są już w tej
chwili wskazywani przez ministra sprawiedliwości.
Czy może dojść do tego, że te opinie od strony politycznej będą blokowały takich kandydatów, którzy
będą niewygodni?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie
związane z pana wypowiedzią, w której sugerował
pan, że zalecenia Rady Europy są w pewnym sensie
drugim dekalogiem, że trzeba je spełnić, bo inaczej
po prostu jesteśmy poza Europą. A z dokumentu,
który wisi na państwa stronie internetowej, wynika,
że na – raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
osiem, dziewięć… – 10 państw Europy Zachodniej
aż w 4 z nich w krajowych radach sądownictwa, tam
różnie się nazywających, większość stanowią nie sędziowie, o zgrozo! Mało tego, tam w 2 innych, we
Włoszech i w Hiszpanii… Te 4 to Dania, Francja,
Malta i Portugalia. We Włoszech i w Hiszpanii, mimo
że większość stanowią sędziowie, to wybierają ich
niesędziowie. Tak jak my, no to…
(Rozmowy na sali)
A tylko w 4 – Belgia, Irlandia, Holandia i Wielka
Brytania…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku, pan już był marszałkiem. Sorry.)
…sędziów wybierają sędziowie.
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(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę ciszej.)
A więc pytanie jest takie: ku jakiemu wzorcowi
my w końcu dążymy? Większości Europy Zachodniej
czy mniejszości? A może jest tak, że każdy kraj wybiera…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, już pan przekroczył czas.)
…sobie właściwy system.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Grubo powyżej
minuty, Panie Senatorze.)
Jak zawsze, Panie Marszałku. Ale przepraszam.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale w regulaminie mamy minutę i mamy pytania
związane z ustawą. To pytanie też nie dotyczy samej
ustawy. Możemy debatować o wszystkim, ale musimy
debatować o ustawie. Przecież pytania mają dotyczyć
ustawy. Tak jest w regulaminie i proszę o takie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, co zostało z weta
pana prezydenta, to przede wszystkim jest zasadnicza
różnica tego rodzaju, że nie ma zapisu o podziale
Krajowej Rady Sądownictwa na 2 zgromadzenia, bo
w tej wersji, którą pan prezydent zawetował, był tego
rodzaju mechanizm. Jak przypominam, zakładał on,
że to ciało, które się składa z 25 członków, zostanie
podzielone na, umownie mówiąc, część polityczną
i część sędziowską, czyli tę składającą się z 15 wybieranych sędziów. Pan prezydent z tego rozwiązania
zrezygnował. To było kwestionowane jako rozwiązanie niekonstytucyjne. Tak więc tutaj widzę zasadniczą
różnicę.
A jeżeli chodzi o pozostałe 2 kwestie, które są
szczególnie istotne z punktu widzenia konstytucyjności, to pozostają właściwie te dotychczasowe
wątpliwości. Bo sposób wyboru sędziów do rady
nie ulega moim zdaniem istotnej zmianie. Tutaj
mówiliśmy o tym, że różnica polega na tym, że
miałaby być w pierwszym głosowaniu kwalifikowana większość, a później bezwzględna, ale to jakby
nie zmienia istoty problemu, o którym mówiliśmy
i który jest zasadniczy: czy to rozwiązanie jest
konstytucyjne, czy też nie? No i druga kwestia,
która z punktu widzenia konstytucyjności też jest
wątpliwa, to skrócenie kadencji sędziów w radzie.
Przypominam, że ta kadencja jest określona na 4
lata. I ja w pełni się zgadzam z okolicznościami,
o których mówiła pani minister, że dla większości
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sędziów już niewiele z tych kadencji zostało. Ale
to nie zmienia faktu, że 3 lata i 10 miesięcy to nie
4 lata. Tak więc wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli
pozostać w zgodzie z przepisami konstytucji, to
lepiej by było, gdyby ta ustawa wchodziła w życie np. w marcu, a nie w grudniu. Wtedy problem
by wyglądał inaczej, chociaż on by i tak pozostał
problemem dla tych sędziów, których kadencje sięgają dalej. Tu zresztą powstanie pewna wątpliwość,
moim zdaniem bardzo poważna, przy wykładni
tych przepisów, bo tam znalazł się taki zapis, że po
wejściu w życie tych przepisów dotychczas wybrani
sędziowie zachowają swój mandat w radzie. Moim
zdaniem to nie jest klarowna konstrukcja. Nie bardzo w tym momencie jestem nawet w stanie powiedzieć, co to znaczy, że zachowają swój mandat. Bo
przestaną być członkami rady, gdy ustawa wejdzie
w życie, a zachowają mandat jeszcze maksymalnie
przez 90 dni. Wydaje mi się, że to sformułowanie
w praktyce i tak będzie rodziło jakieś wątpliwości
interpretacyjne, chociaż zakładam, że zamierzenie
jest takie, żeby to było coś w rodzaju kontynuowania kadencji wygaszonej wcześniej niż upływ
kadencji konstytucyjnej jeszcze maksymalnie przez
90 dni, a tak naprawdę do czasu wyboru nowych
członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ten wybór
może być dokonany np. w styczniu i wtedy ewidentnie kadencja będzie skrócona np. o 2 miesiące.
Jeżeli chodzi o kolejny problem, o który pan
senator pytał, czy może nastąpić jakieś blokowanie kandydatury, to w pewien sposób właściwie
tak, no bo może się okazać, że opinia o kandydaturze nie zostanie przedstawiona w terminie
określonym w tym przepisie. Ale tu jest pewna
deska ratunku – tak mogę powiedzieć – bo jeżeli kandydat nie uzyska opinii urzędowej, tak
ją nazwijmy, to wtedy może przedstawić własną
opinię, sporządzoną przez siebie; może tak zrobić,
jeżeli w czasie wymaganym w przepisie ta opinia
nie zostanie w trybie urzędowym przedstawiona.
Tak więc nie do końca to uniemożliwia ocenę tej
kandydatury, tylko ona będzie oparta jakby na
innych przesłankach.
Jeżeli chodzi o standardy europejskie, to rozumiem, że to pytanie jest uchylone, więc na nie nie
odpowiadam.
(Głosy z sali: Nie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale odpowiedź
nie.)
(Senator Jan Dobrzyński: Uchylone czy nieuchylone?)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie jest chyba uchylone. Nie było uchylone.)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Słucham?
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: To pan marszałek musi zdecydować, bo…)
No, wykracza poza zakres ustawy.
Proszę bardzo, ktoś… Pan senator Pociej chciał
zadać pytanie.
(Głos z sali: A ja?)
(Senator Jan Dobrzyński: Pociej też jest przecież
uchylony.)
(Głos z sali: Dziękuję bardzo…)
No ale pan senator zapisuje. Jak nie zapisał, to
proszę mieć pretensje do pana senatora. Przecież zapisuje bardzo skrupulatnie, bardzo uczciwie i bardzo
rzetelnie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jurek, nie śpij.)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chciałem…)
Nie, tego pan nie może zrobić.
Pan senator Pociej. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
w sprawie formalnej.)
W sprawie formalnej? Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Półformalnej. Panie
Marszałku…)
A, półformalnej? Nie ma takiej procedury…
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Panie Marszałku, nie ma takiej…
(Senator Bogdan Borusewicz: …w sprawie formalnej…)
Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
w sprawie formalnej.)
…był pan 10 lat marszałkiem, 2 lata wicemarszałkiem. W regulaminie nie ma procedury półformalnej.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
ale proszę mi pozwolić, bo mam pytanie do pana.)
(Senator Jan Dobrzyński: Może pan uchylić.)
Może będzie sprawa formalna. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zadeklarował
pan, że obradujemy do 22.00. Czy to jest aktualne,
czy będziemy obradować…
(Marszałek Stanisław Karczewski: A, to jest pytanie. To może pan zapytać…)
To jest pytanie do pana oczywiście.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …podejść do
mnie i zapytać.)
To jest pytanie do pana. Pytam, dlatego że chciałbym pójść… tzn. ze względu na tych ludzi, którzy tam
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stoją już 8 godzin. Uważam, że czas, żeby poszli do
domu. Ale chcemy im podziękować…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja uważam, Panie… Panie Marszałku, ja uważam,
że ten czas już dawno nastąpił i że powinni pójść do
domu.
(Wesołość na sali)
Dawno już powinni pójść…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo,
ale ja bardzo proszę…)
Bo przeszkadzają i nam… Przeszkadzają…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę, żebyśmy tak
nie rozmawiali, Panie Marszałku. Mówimy o fundamentalnych prawach, ustrojowych!)
Ale, Panie Senatorze, pan nie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę się nie gniewać, no ale…)
Panie Senatorze, ja panu nie udzieliłem głosu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale…)
Panie Senatorze Fedorowicz, nie udzieliłem panu
głosu.
Panie Senatorze, ja panu odpowiem, choć nie powinienem. Ale odpowiem. Nie mam nic przeciwko zgromadzeniom, jestem za. Sam protestowałem,
chodziłem po ulicy – tak i pan chodził, i wszyscy
chodzili. Ale jestem przeciwny temu, żeby nam przeszkadzano. Bo przeszkadzają mnie, panu sędziemu
i państwu również. Ale jeśli państwo uważacie, że
to jest dobra formuła protestu, to ja się z wami nie
zgadzam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
ale ja zadałem nieśmiało pytanie, czy jest aktualne…)
Ja, Panie Senatorze, będę… Panie Marszałku, będę
starał się kontynuować obrady, tak żeby wyczerpać porządek do piątku i nie pracować w sobotę. Zobaczymy,
do której godziny będziemy obradować. Zobaczymy.
Nie jestem w stanie przewidzieć, jak będą przebiegały
obrady. Powracamy w tej chwili… Jak pan zauważył,
już prowadzimy dłużej te obrady. Zaplanowałem w tej
chwili przedłużenie obrad do 23.30.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo dobrze.)
Być może jeszcze zadecyduję, że będziemy obradować dłużej.
(Senator Jan Dobrzyński: Dłużej, bardzo dobrze.)
Na razie zadajemy pytania. Jesteśmy w fazie pytań.
Kto zgłosił się pierwszy?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, ja wrócę do swego pytania,
tylko je uszczegółowię. Chodzi mi o to, żeby pan
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przewodniczący zechciał odpowiedzieć na pytanie
o przewidywane skutki tej ustawy w odniesieniu do
uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa. Pan przewodniczący już troszeczkę mówił o tym, że ta rada
będzie opiniowała akty prawne, będzie też oczywiście
decydowała o tym, kto będzie sędzią. Jeżeli będzie
tak, że będzie ona z nominacji… tzn. sędziowie będą
z przeważającej nominacji jednego ugrupowania, to
jakie pana zdaniem mogą być tego konsekwencje?

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, to nie nominacja, tylko wybór, Panie Senatorze.
Tu jest bardzo duża różnica.
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: To zależy…)
No, to jest pana zdanie.
Bardzo proszę…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja byłem tutaj też
wtedy, Panie Marszałku, kiedy głosowano…)
Panie Senatorze, nie dyskutujemy. Nie prowadzimy debaty, nie prowadzimy dyskusji. Prowadzimy
w tej chwili obrady – jesteśmy w fazie zadawania
pytań.
Bardzo proszę, pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, z olbrzymim żalem muszę
stwierdzić, że w wyniku panów, pana i pana marszałka Borusewicza, półformalnej rozmowy zapomniałem, o co chciałem zapytać…
(Wesołość na sali)
…ale mam nadzieję, że za chwilę sobie przypomnę. Tak zbiliście mnie z pantałyku…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, jak się panu przypomni, to proszę
się zgłosić.
Pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Miałem nadzieję, Panie Marszałku, że będzie teraz
zmiana prowadzącego – liczyłem na panią Koc.
(Wesołość na sali)
Ale myślę, że teraz pan będzie bardziej wyrozumiały. Chodzi o to moje pytanie, które pan uchylił.
Ale przedstawię jego uzasadnienie. Otóż pan sędzia
– i słusznie, bardzo to szanuję i to jest bardzo ważne
– wypowiadał się na temat zaufania do sądu, a więc
w kwestii takiej szerszej, europejskiej. Ale jak można mieć zaufanie do sędziów, którzy w sposób taki,
jak powiedziałem, się wypowiadają? Panie Sędzio,
bardzo proszę o odpowiedź. Jak pan to skomentuje?
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze. No, wykracza to naprawdę poza zakres omawianego punktu, ale…
Kto jeszcze chce zadać pytanie? Bo na razie był tu
pan senator Pociej, ale zapomniał pytania.
Pan marszałek. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, 25 sędziów może zaproponować
członka Krajowej Rady Sądownictwa… Kandydata!
Oczywiście, kandydata. Około 180 sędziów pracuje
w Ministerstwie Sprawiedliwości…
(Senator Leszek Czarnobaj: Bliżej mikrofonu.
Bliżej mikrofonu.)
Około 180 sędziów pracuje w Ministerstwie
Sprawiedliwości, mają pracować także
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W związku
z tym moje pytanie jest jasne: sędziowie, którzy pracują w administracji państwowej, także w Ministerstwie
Sprawiedliwości – które też do niej należy – podlegają
różnym poleceniom, zaleceniom, są kierowani przez
odpowiedniego ministra. Czy w związku z tym w sytuacji, kiedy 25 sędziów pracujących w Ministerstwie
Sprawiedliwości wysunie swojego kandydata albo
kiedy ten kandydat będzie pracował w Ministerstwie
Sprawiedliwości… Czy nie uważa pan, że należy
wprowadzić takie zabezpieczenie, taki warunek, że
on wtedy przestaje pracować w administracji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, przykro mi bardzo, ale minęło
już bardzo dużo czasu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy to jest zrozumiałe? Takie są moje obawy.)
Tak, wszyscy to rozumiemy.
(Senator Jan Dobrzyński: Rozumiemy.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam dwa krótkie pytania. Panie Przewodniczący, czy
Krajowa Rada Sądownictwa została zaproszona przez
pana prezydenta do konsultacji? To jest pierwsze pytanie.
A teraz drugie. Nie udało mi się ani od pana senatora sprawozdawcy, ani od pani minister uzyskać odpowiedzi na pytanie związane z ich oświadczeniem,
że zdania konstytucjonalistów co do konstytucyjności
zapisów tego projektu ustawy są różne i że są też takie
opinie, które mówią, że to jest konstytucyjne. Nikt
nie chciał ujawnić, gdzie są te opracowania i kto je
przygotował. Może pan przewodniczący je zna i nas
o nich poinformuje, bo ja pechowo trafiam tylko na
te przeciwne.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Muszę powiedzieć, że nie podoba mi się to, że
w trakcie naszej debaty w Senacie – a w zasadzie jesteśmy ludźmi wybranymi w okręgach jednomandatowych za zasługi dla społeczeństwa – potrafimy tak
dosyć zabawnie debatować nad taką ważną… w moim
pojęciu nawet bardzo ważną ustawą. No dobrze, może
powiem o tym kiedyś w oświadczeniu.
Mam takie proste pytanie. Proszę o ocenę pana
sędziego Zawistowskiego, który jest autorytetem dla
mnie i dla wielu Polaków. Co to wszystko znaczy dla
człowieka, który nie ma żadnych poglądów politycznych, tylko po prostu skończył studia, zrobił asesurę,
po czym został sędzią, a już dzisiaj, w tym momencie,
wie, że zostanie zakwalifikowany do ludzi, którzy
będą spełniać oczekiwania polityków? Bo ta ustawa
jest zrobiona na zamówienie polityczne. To jest moja
opinia. Nie chciałbym być w skórze mojego wnuka,
który za chwilę może zechce być sędzią…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, trwa to już ponad minutę.)
…i będzie miał takie właśnie poczucie. Dziękuję
bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Może malarstwo studiować.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Zadajemy dalej pytania.
Jeszcze pan senator Czarnobaj, bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Sędzio, czy projekt tej
ustawy odpowiada na oczekiwania Polaków, którzy
w sondażach mówili, że…
(Senator Jan Dobrzyński: W 80%.)
…zastrzeżenia, jakie mają do funkcjonowania sądów, to przewlekłość, zbyt skomplikowane procedury,
zbyt wysokie opłaty i zła organizacja pracy? W którym fragmencie tejże ustawy jest próba odpowiedzi
na te sugestie czy oczekiwania obywateli?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
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Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Padło kilka pytań. Pierwsze dotyczyło skutków
wejścia w życie tych przepisów. Oczywiście zasadniczą kwestią jest to, czy te przepisy zostaną ocenione jako zgodne z konstytucją, czy też nie, bo gdyby
się okazało, że są niezgodne z konstytucją, to wtedy
skutki mogłyby być dramatyczne. Może się okazać, że
wybór określonych osób na stanowiska sędziowskie
będzie wątpliwy z punktu widzenia skuteczności tego
wyboru. Właśnie m.in. z tego względu wydaje mi się,
że tu żadnych wątpliwości konstytucyjnych być nie
powinno. To powinna być kwestia tak jasna, żeby
nie budziła w ogólne żadnych wątpliwości, bo gdyby
ktoś stwierdził niekonstytucyjność tych przepisów, to,
można powiedzieć, będzie to rodziło skutki, praktycznie rzecz biorąc, de facto związane z nieważnością
postępowań. Gdyby się okazało, że sędzia został nieprawidłowo powołany, to moim zdaniem mielibyśmy
do czynienia z sytuacją, w której sąd był nieprawidłowo obsadzony, zatem w przypadku tych wszystkich
spraw potencjalnie groziłaby nieważność postępowań. Byłyby to skutki wprost trudne do wyobrażenia,
dlatego to jest kwestia szczególnie dużej wagi. Gdyby
jednak takiego niebezpieczeństwa realnie nie było
czy ta niekonstytucyjność nie zostałaby stwierdzona,
to pozostaje niebezpieczeństwo, o którym mówiłem,
a które się wiąże przede wszystkim z oceną, że to
będzie upolityczniony sposób wyboru przedstawicieli
do Krajowej Rady Sądownictwa. Moim zdaniem to
się przełoży później na ocenę funkcjonowania sądownictwa, bo jeżeli sposób myślenia będzie taki, że
został dokonany polityczny wybór sędziów do rady,
to jest pytanie, jak będzie oceniany później wybór
poszczególnych kandydatów. Wydaje mi się, że to jest
również realne i poważne niebezpieczeństwo.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora dotyczące
wypowiedzi pana sędziego Żurka, to ja muszę powiedzieć, że taka wypowiedź nie jest mi znana. Ja byłem
na tej konferencji prasowej…
(Senator Jan Dobrzyński: Kocham to u prawników, Panie Sędzio.)
Nie, nie, nie, ja byłem, Panie Senatorze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
…na tej konferencji prasowej i w tej konferencji
uczestniczyli też asesorzy, grupa 3 albo 4 osób, i tam
była mowa o różnych rzeczach, ale tego rodzaju wypowiedź nie padła.
Przy okazji chciałbym podkreślić, że tutaj też
mamy poważny problem. Chodzi o to, czy sam
mechanizm powoływania asesorów jest konstytucyjny. Ja odwoływałem się już do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w 2007 r.
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stwierdził, że powoływanie asesorów przez ministra
sprawiedliwości nie gwarantuje ich niezawisłości
i że jest rozwiązaniem niekonstytucyjnym. Krajowa
Rada Sądownictwa, opiniując projekt ustawy, który
zmienił przepisy dotyczące asesora, zwracała na to
uwagę. W związku z tym istnieje również poważna
wątpliwość co do tego, jakie będą skutki powoływania asesorów przez ministra sprawiedliwości. Więc
wyobrażam sobie, że mogła być jakaś wypowiedź
ze strony rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa,
który odwoływał się do stanowiska Krajowej Rady
Sądownictwa…
(Senator Jan Dobrzyński: Do Ziobry się odwoływał.)
Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Do pana Ziobry się odwoływał.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze…)
Do pana Ziobry, bo pan Ziobro…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę…)
(Senator Jan Dobrzyński: Do pana Ziobry…)
…jest ministrem sprawiedliwości.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, proszę nie przeszkadzać panu przewodniczącemu.)
Ale tu nie chodzi o pana Ziobrę, tylko o rozwiązanie ustrojowe, które ministrowi sprawiedliwości
powierza tego rodzaju kompetencje.
Jeżeli chodzi o problem zgłaszania kandydatów na
te stanowiska do Krajowej Rady Sądownictwa przez
sędziów i problem sędziów, którzy są delegowani do
Ministerstwa Sprawiedliwości, to oczywiście jest to
poważny problem. Ja uważam, że ci sędziowie nie powinni kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa,
dlatego że byłoby tutaj rzeczywiście coś w rodzaju
konfliktu interesów. Otóż mielibyśmy do czynienia
z taką sytuacją, że właściwie znowu byłoby przekonanie, że to władza wykonawcza wskazuje kandydatów
do Krajowej Rady Sądownictwa, a władza ustawodawcza te osoby wybiera, więc to by było podwójnie niebezpieczne. Zresztą w tej ustawie znajduje się
taki zapis, który moim zdaniem będzie rodził pewną
wątpliwość, dlatego że tutaj się mówi o uprawnieniu
dotyczącym sędziów czynnych. Ja rozumiem, że to
miało się odnosić głównie do tego zagadnienia, czy
sędziowie w stanie spoczynku będą mogli zgłaszać
kandydatów na stanowiska sędziowskie, ale pojawienie się tego przepisu może rodzić pewne wątpliwości,
dlatego że ci sędziowie, którzy są oddelegowani do
Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mają prawa orzekania. W tej sytuacji powstaje pytanie, jak będzie
rozumiane tak naprawdę to sformułowanie, że to mają
być sędziowie czynni. Ja uważam, że choćby z tego
względu oni nie powinni kandydować do rady i nie
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powinni przejawiać inicjatywy zgłaszania kandydatów.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję…)
Przepraszam, jeszcze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, proszę
bardzo.)
Było jeszcze pytanie o konsultacje…
(Marszałek Stanisław Karczewski: O konsultacje
KRS z prezydentem.)
…z Krajową Radą Sądownictwa. Ściśle rzecz
biorąc, po wecie pana prezydenta odbyło się spotkanie z panem prezydentem, na którym pan prezydent
przedstawił ogólnie swoją wizję tych zakwestionowanych przez siebie przepisów, i praktycznie rzecz
biorąc, była to jedyna taka forma konsultacji z panem prezydentem, którą można w ten sposób potraktować. Oczywiście można by było powiedzieć,
że w Krajowej Radzie Sądownictwa jest pewien
mechanizm, który gwarantuje stały kontakt rady
z panem prezydentem, bo pan prezydent ma swojego
przedstawiciela w radzie. Tak więc musimy również
uwzględniać to, że mimo że nie było bezpośrednich
rozmów między przedstawicielami rady a panem
prezydentem, ten kontakt cały czas był zachowany,
bo akurat pan sędzia Johann w ten proces się angażował i wiem, że on przedstawiał panu prezydentowi
stanowisko rady. Więc formalnie można powiedzieć,
że takich konsultacji nie było, ale w jakiś sposób
rada mogła panu prezydentowi przedstawić swoje
stanowisko.
Jeszcze odpowiedź na pytanie o oczekiwania
Polaków co do tych rozwiązań, które zostały wprowadzone. No, one mają zupełnie inny charakter.
One dotyczą kwestii ustrojowych, organizacji
i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
I dlatego uważam, że one właściwie nie powinny
być jak gdyby przedstawiane jako element reformy
wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o to, że bardzo
często pojawia się takie stwierdzenie, że te przepisy
dotyczące ustroju sądów powszechnych… no, tam
jeszcze pewien element reformy wymiaru sprawiedliwości można by było dostrzec… Ale czy te
przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa to jest
reforma wymiaru sprawiedliwości, której oczekują
obywatele? Tu się zgadzam z tą sugestią, że to nie
jest rozwiązanie, na które obywatele czekają, bo
te oczekiwane rozwiązania wiązałyby się przede
wszystkim ze zmianami w procedurach sądowych.
I głównie tego obywatele oczekują i to by mogło poprawić funkcjonowanie sądownictwa. A jeśli chodzi o rozwiązania, o których mówimy, właściwie
można powiedzieć, że praktyka stosowania tych
przepisów ma pewne znaczenie dla funkcjonowania sądów, bo – tutaj o tym już mówiliśmy – np.

bardzo poważnym problemem jest nieobsadzanie
wolnych stanowisk sędziowskich. Tutaj powszechnie się mówi, że zasadniczym problemem naszego
wymiaru sprawiedliwości jest czas trwania postępowań sądowych. Tak więc, generalnie rzecz biorąc, taka sytuacja faktyczna, że od dłuższego czasu
nie ma ogłoszeń o wolnych etatach sędziowskich,
jest z tego punktu widzenia jakby zupełnie niezrozumiała. Mogę powiedzieć, że praktyka jest taka,
że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Krajowa Rada
Sądownictwa wskazuje kandydatury praktycznie
tylko do sądów administracyjnych, dlatego że sądy
administracyjne nie podlegają nadzorowi ministra
sprawiedliwości i te procedury związane z obsadą
wolnych etatów są w gestii prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego. W przypadku sądów
powszechnych, gdzie o tej procedurze decyduje
minister sprawiedliwości, praktycznie nie ma ogłoszeń o wolnych etatach sędziowskich. Więc tutaj
niebezpieczeństwo dla sprawnego funkcjonowania
sądów może nie wiąże się wprost z przyjętymi rozwiązaniami, tylko jak gdyby z praktyką stosowania
tych przepisów.

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

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie dotyczące wpływu tych regulacji
zgłoszonych przez Sejm na skład rady. 25 sędziów
może wielokrotnie złożyć więcej niż jedno zgłoszenie, więc teoretycznie 25 sędziów zatrudnionych
w Ministerstwie Sprawiedliwości może zgłosić bardzo dużą liczbę kandydatów. Czy według pana przewodniczącego nie niesie to za sobą niebezpieczeństwa
niezachowania symetrii czy proporcji?
I drugie pytanie. Jeżeli czytać literalnie… Czy
z tych 180 sędziów zatrudnionych w Ministerstwie
Sprawiedliwości… Oni nie mogą być członkami
KRS, bo zgodnie z art. 9a pkt 3 Sejm wybiera spośród
sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych,
sądów administracyjnych i sądów wojskowych 15
członków rady. I dalej jest napisane, że występuje do
prezesa odpowiedniego sądu o opinię o kandydacie.
Czyli, jak rozumiem, tych 180 sędziów jest wyłączonych z możliwości wyboru. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz, bardzo proszę.
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Senator Jerzy Fedorowicz:
Spotkałem przedsiębiorcę spoza Polski, który ma
tutaj bardzo poważną firmę, ta firma zatrudnia osoby
z niepełnosprawnością, i on powiedział mi, że jeżeli
polskie sądy zostaną uznane w Europie za upolitycznione, czyli nie niezawisłe, to przedsiębiorcy będą
wyprowadzać swoje firmy z Polski, bo będą się obawiać wyroków sądów administracyjnych, które mogą
być sterowalne. Według mnie to jest bardzo poważne
niebezpieczeństwo, pan sędzia był łaskaw już o tym
mówić. Proszę mi powiedzieć, czy takie przypadki
miały już miejsce np. na Węgrzech czy w Turcji. My
za chwilę możemy uchwalić prawo, które będzie przeciwko nam, mówię to po spotkaniach z ludźmi, którzy
płacą w Polsce ogromne podatki. Żeby zakończyć,
powiem anegdotycznie, że ten człowiek powiedział,
iż najpierw wyprowadzi tych 200 niepełnosprawnych
do Rumunii, tam przeszkoli Rumunów i oni potem
wrócą do Polski. To są słowa, które usłyszałem od
mojego wyborcy w Krakowie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, mam takie pytanie. Pan powiedział,
że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa
może budzić wątpliwości prawne, w związku z tym
decyzje, które oni będą podejmowali, mogą być
prawnie nieskuteczne. Czy to oznacza, że pan nie
zgadza się z art. 187 pkt 4 konstytucji? Przeczytam
go: „Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej
Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków
określa ustawa”. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze i problem
zgłaszania kandydatów przez sędziów, którzy są
w Ministerstwie Sprawiedliwości, to powiem, że
częściowo już o tym mówiłem. Wydaje mi się, że
oni nie powinni uczestniczyć w tym procesie dlatego, żeby nie było wątpliwości, ale moim zdaniem w ustawie nie ma takiego zakazu wprost,
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z niczego nie wynika, żeby taki zapis obowiązywał. Moim zdaniem problem jest istotny również
z takiego punktu widzenia, że chodzi o właściwą
reprezentację sądownictwa. No, jeżeli kandydatów
będą zgłaszali sędziowie, którzy są zatrudnieni
w Ministerstwie Sprawiedliwości, a niektórzy
w tym ministerstwie pracują już od kilkunastu lat,
to pojawia się pytanie, jaki oni mają w ogóle związek z rzeczywistymi problemami sądów, z których
teoretycznie pochodzą. Wydaje mi się, że istota
tego problemu jest taka, że na wybór kandydatów
powinno mieć wpływ, jak to się mówi, środowisko
sędziowskie, czyli ci sędziowie, którzy funkcjonują w sądach. To się wiąże właśnie z reprezentacją
środowiska sędziowskiego ogólnie. Chodzi też o to,
żeby były zagwarantowane kandydatury z poszczególnych typów sądów, a więc i z sądów administracyjnych, i z powszechnych, i z Sądu Najwyższego.
Obawiam się, że jeżeli to będą w zdecydowanej
większości np. kandydatury sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, to nie da
się uzyskać tej odpowiedniej reprezentatywności.
Ale ja tych przepisów nie interpretuję w ten sposób,
że jest zakaz kandydowania.
Jeżeli chodzi o skutki decyzji, które miałyby być
związane z przyjęciem tych rozwiązań, to o tym
też już mówiłem. One dotyczą bardzo istotnej kwestii, związanej z tym, że jesteśmy członkiem i Unii
Europejskiej, i Rady Europy. Właściwie to nawet
trudno to rozdzielać, dlatego że Unia Europejska
przyjmuje standardy wypracowane przez Radę
Europy, a więc wszystkie standardy, które są obowiązujące dla Rady Europy, są przyjmowane we
wszystkich państwach Unii Europejskiej, no bo Unia
Europejska nie ma własnych instytucji tego typu.
Podstawowe znaczenie dla określenia tych standardów ma działalność Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. I to on właśnie zwraca uwagę na
te sprawy, o których ja mówiłem, to jest że z punktu widzenia niezależności sądów i niezawisłości
sędziów istotne są rozwiązania zarówno na płaszczyźnie ustrojowej organizacji sądownictwa, jak
i związane z gwarancjami niezawisłości poszczególnych sędziów. Niebezpieczeństwa z tym związane
mogą być takie, jak np. w związku ze sprawą Urban
i Urban przeciwko Polsce. Jeszcze raz do tego wracam, bo… Myśmy już to przerobili. Skazany przez
asesora za popełnienie wykroczenia skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
twierdząc, że sędzia, który wydał wyrok, nie miał
cechy sędziego niezawisłego.
Przypominam, że ta skarga została uwzględniona
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, tylko
że europejski trybunał… Tam chodziło o grzywnę w wysokości 100 zł. Wcześniej nasz Trybunał
Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tego
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rozwiązania. Europejski Trybunał Praw Człowieka
powiedział, że samo stwierdzenie niekonstytucyjności tego rozwiązania, to, że ta sprawa, powiedziałbym, nie miała poważnego charakteru, już stanowi
wystarczające zadośćuczynienie dla skarżącego.
Gdyby chodziło o inny rodzaj sprawy, no to konsekwencje oczywiście mogłyby być inne. Stwierdzenie
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że wyrok w Polsce wydał sędzia, który nie był niezawisły, mogłoby dawać dalej idące konsekwencje dla
państwa, przede wszystkim w sferze finansowej,
bo w takich sytuacjach trybunał zwykle przyznaje
zadośćuczynienie pieniężne, tak więc za to muszą
zapłacić obywatele. Tak że istnieje tutaj tego rodzaju
realne niebezpieczeństwo plus ten problem, o którym
już mówiliśmy, związany z uznawaniem orzeczeń
polskich sądów za granicą.
Czy ja zgadzam się z brzmieniem art. 187
ust. 4, czy kwestionuję istnienie tego przepisu?
Oczywiście, że nie kwestionuję i zgadzam się z jego
brzmieniem. To jest oczywiste. Starałem się tylko
powiedzieć, że rola tego przepisu w mojej ocenie
jest zupełnie inna niż ta, jaką mu się przypisuje.
Jeszcze raz powtarzam, że ten przepis mówi o tym,
że w ramach ustawy można określić ustrój Krajowej
Rady Sądownictwa, jej kompetencje i sposób wyboru członków. Na poziomie ustawowym można
przyjąć bardzo różne rozwiązania. Ten przepis będzie miał zastosowanie… Ustawa nie będzie uznana za niezgodną z konstytucją, jeżeli ona określi,
w jaki sposób będą wybierani sędziowie przez
sędziów – o tym już mówiłem – i że np. będzie
powszechny wybór sędziów. Można sobie wyobrazić taki system, że wszyscy sędziowie w Polsce,
10 tysięcy sędziów będzie elektronicznie wybierać 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa.
I to byłoby określenie sposobu wyboru sędziów
do Krajowej Rady Sądownictwa. Ten przepis ma
zastosowanie do wyboru, ale on moim zdaniem nie
ma zastosowania do kwestii ustrojowych, to znaczy
określenia, kto wybiera sędziów do rady. Moim
zdaniem przy założeniu, że sędziów do rady wybierają sędziowie, on może określać bardzo różne
kwestie związane z tym wyborem, również, o czym
mówiłem, ten podział na poszczególne rodzaje sądów, które będą miały np. określoną liczbę miejsc
do obsadzenia. Jeszcze raz to powtórzę. Można
przyjąć, że np. sędziowie rejonowi wybierają pięciu
swoich przedstawicieli do rady, sędziowie okręgowi
też pięciu, a sędziowie apelacyjni dwóch. Ten przepis ma możliwość realnego zastosowania, ale nie na
płaszczyźnie ustrojowej. Takie rozwiązania przecież znajdują się w obecnie obowiązującej ustawie
o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ona mówi, w jaki

sposób sędziowie wybierają sędziów do Krajowej
Rady Sądownictwa. Tak więc obecnie obowiązujące przepisy dokładnie odpowiadają treści tego
art. 187 ust. 4.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Marek Borowski zadaje pytanie.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, poruszył pan, odpowiadając na pytanie dotyczące tego, czy byli sędziowie, ale
ciągle jeszcze sędziowie, zatrudnieni w Ministerstwie
Sprawiedliwości, delegowani tam, zatrudnieni często od kilkunastu lat… Pan powiedział, że pańskim
zdaniem oni nie powinni kandydować. No ale to…
Pytanie, czy to wynika z tej ustawy, czy za chwilę
się dowiemy, że jest interpretacja w tej sprawie, tak
samo jak jest interpretacja w sprawie art. 187. To po
pierwsze.
Po drugie, czy np. wiceminister Piebiak, który
akurat jest tam stosunkowo krótko, ale jest sędzią, jak
wiadomo… To on mógłby być członkiem Krajowej
Rady Sądownictwa czy nie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Patrząc na ten przepis i odczytując go literalnie,
mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że tam żadnego zakazu nie ma. Wystarczy, że ktoś jest sędzią.
Jedyna wątpliwość moim zdaniem wiąże się z wykładnią pojęcia: jest sędzią czynnym. Jeszcze raz
powtarzam, że ten przepis został wprowadzony z tą
intencją, żeby nie dotyczył sędziów w stanie spoczynku, no ale w praktyce, skoro taki zapis się w ustawie
znalazł, pewną wątpliwość może budzić, jak należy
taki zapis rozumieć. Nawet z tego względu uważam,
że powinno to dotyczyć tych sędziów, którzy orzekają
w sądach, pracują jako sędziowie, bo idea jest właśnie
taka, żeby w radzie byli reprezentowani sędziowie,
a nie urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy są sędziami, ale de facto nie wykonują czynności
sędziowskich.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja już…
Przepraszam, rezygnuję z pytania. Zadałam pytanie
panu marszałkowi. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn, a potem pan
senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Sędzio, dziękuję, że pan, choć tak w ratach, odpowiada na dręczące mnie pytania o te najgłębsze możliwe skutki wprowadzenia tych zmian.
Przypomnę, bo pewnie ze zmęczenia to gdzieś
umknęło… Czy panu znane są opinie, które by mówiły, że te przepisy są konstytucyjne? Bo nikt do tej
pory pytany nie chciał mi ujawnić tych opinii.
Drugie pytanie dotyczy Komisji Weneckiej i jej
opinii. Czy rzeczywiście, tak jak sugerowała tutaj
pani minister, główne stwierdzenia, do których komisja się odnosi – na nich opiera się także Komisja
Europejska, która ma wkrótce podjąć debatę o kwestii
praworządności w Polsce – są tak odległe od treści tej
ustawy, że właściwie nie ma o czym mówić, ponieważ
zostały wprowadzone pewne poprawki do ustawy?
Jaka jest pana opinia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o opinie dotyczące konstytucyjności
tych rozwiązań, to ja osobiście z żadną się nie zapoznałem, ale wydaje mi się, że pani minister w czasie
prac w Sejmie wymieniała chyba 2 autorów takich
opinii. Chyba wśród autorów takiej opinii, która mówiła o tym, że to rozwiązanie jest konstytucyjne,
znalazł się pan prof. Banaszak. I chyba jeszcze jedna
osoba, ale pewności nie mam.
Jeżeli zaś chodzi o stanowisko Komisji Weneckiej,
to moim zdaniem trudno jest powiedzieć, że ono nie
odnosi się do aktualnie rozpoznawanego aktu. To
wynika przede wszystkim z tego, że, jak mówiłem,
nie zmieniła się istota projektu, to znaczy sposób
wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Pan prezydent proponował wybór sędziów przez parlament i ten wybór jest ciągle aktualny. Jak już mówiłem, to jest zasadniczy problem z punktu widzenia
konstytucyjności.

77

Mam przed sobą tę opinię Komisji Weneckiej. O ile
wiem, obecnie dostępna jest tylko wersja angielska.
Tak na gorąco tłumacząc… Mogę zerknąć do odpowiedniego fragmentu. Tutaj się mówi mniej więcej
coś takiego, że elekcja 15 członków sędziów do rady
sądownictwa przez Sejm będzie prowadziła do upolitycznienia tego ciała i że Komisja Wenecka rekomenduje, żeby członkowie Krajowej Rady Sądownictwa byli
wybierani przez sędziów, podobnie jak to jest na mocy
obecnie obowiązujących przepisów. Wydaje mi się, że
w tym stanowisku Komisji Weneckiej jest wyraźne
odniesienie się do zasadniczego problemu, czy sędziów
do Krajowej Rady Sądownictwa powinien wybierać
parlament. To jest kwestia zasadnicza. Opinia w tym
zakresie, wydaje mi się, jest dosyć oczywista. Wydaje
mi się, że ona jest też aktualna, bo istota projektu pana
prezydenta przecież się nie zmieniła.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Sędzio, obradujemy w momencie, kiedy po
drugiej stronie, za ścianą, słychać ludzi, którzy protestują przeciwko tej ustawie. My oczywiście jako opozycja też jesteśmy przeciwko tej ustawie. Chciałbym
o jedno zapytać, ponieważ prawdopodobnie już za
chwilę zakończymy pytania do pana. Nie mogę sobie
w ogóle wyobrazić – mając, bo byłem też posłem,
10-letni staż, w dodatku 8-letni staż członka koalicji
rządzącej – żeby mogła przechodzić ustawa, do której
są takie poprawki zaproponowane przez prawników
z naszego Biura Legislacyjnego. Proszę mi powiedzieć: czy skutki tej ustawy mogą doprowadzić do
takich sytuacji, o jakich rozmawialiśmy tutaj przez
cały czas? My jako strona opozycyjna uważamy, że
ta ustawa ma charakter wyłącznie polityczny. I z weta
prezydenta – według mojej oceny, choć może nie jest
ona tak fachowa – niewiele zostało.
Proszę mi powiedzieć: czy my za chwilę – no, nie
my, bo my będziemy przeciw, ale moi koledzy senatorowie z koalicji rządzącej – nie zadekretujemy złego
prawa, które może mieć ogromnie złe konsekwencje
dla Polski i dla polskiego prawa? Zwracam się do pana
jako autorytetu. Przez te lata, kiedy byłem w tzw.
grupie rządzącej… My nigdy nie wpływaliśmy na
sędziów, nie znam przypadku, który można byłoby
tak komentować, że ktokolwiek z tamtej strony próbował na was wpływać. Czy w tej chwili nie stajemy
przed najtrudniejszą w historii, od czasu odzyskania
wolności przez Polskę, sytuacją w naszym prawie,
a zwłaszcza prawie o niezawisłości sądów? Mówię
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to jako człowiek, któremu zależy na tym, żeby ten
kraj był piękny, mądry, sprawiedliwy i niezawisły.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o pytanie o skutki wprowadzenia
tych przepisów, to właściwie już powiedziałem
o tym, co będzie dotyczyło sfery odnoszącej się
ściśle do konsekwencji prawnych. Wydaje mi się,
że one będą miały też pewne znaczenie symboliczne,
bo niestety wprowadzenie wybierania przez parlament sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa cofnie nas, jeżeli chodzi o zachowanie wspomnianych
standardów, o 30 lat. Powoływałem się już tutaj na
przykład Ukrainy, bo akurat mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w czasie, kiedy ten projekt
został zgłoszony, przyjmowaliśmy delegację rady
sądownictwa z Ukrainy i członkowie tej delegacji byli zdumieni, że pojawił się u nas taki projekt.
Dlaczego? Dlatego, że Ukraina stara się o członkostwo w Unii Europejskiej i w związku z tym zabiega
o to, żeby spełnić standardy niezależności sądownictwa określone przez Radę Europy. I z tego powodu
Ukraińcy zmienili swoje prawo i poszli w takim
kierunku, że mają przepisy podobne do tych, które
obowiązują u nas obecnie, tzn. mają powołaną radę
sądownictwa – która zresztą ma kompetencje o wiele
szersze niż nasza rada sądownictwa – i te zmienione
przepisy zakładają, że sędziowie będą wybierali sędziów do krajowej rady sądownictwa. A wcześniej
mieli regulację, z której wynikało, że to parlament
wybiera sędziów do krajowej rady sądownictwa.
Tak więc akurat tutaj jest pewna symbolika, bo oni
zrezygnowali z tego rozwiązania, które nie spełnia
standardu europejskiego, a my de facto przyjmujemy, zamiast standardu europejskiego, standard
ukraiński. Wydaje mi się, że jest to niestety pewien
skutek tego, o czym tutaj mówimy, i to jest niestety
też odejście od tej uroczystej deklaracji polskiego
Sejmu z roku 1989 – już o niej mówiłem – w której
Sejm zakładał, że będzie przywiązywał dużą wagę
do standardów związanych z członkostwem Polski
w Radzie Europy. I wtedy jak gdyby przywiązywano do tego wagę, był chyba odpowiedni nastrój, bo
odzyskaliśmy wolność, a teraz jakby… No, tak to
oceniam, że to jest jednak odejście od tego trendu,
zatrzymanie się albo cofnięcie się na tej drodze do

państwa prawa, bo wydaje mi się, że tak naprawdę
o to chodzi.
Czy to jest dobre, czy złe prawo? Oczywiście
uważam, że ta regulacja jest niedobra. To wynika wprost ze stanowiska Krajowej Rady
Sądownictwa, którym właściwie jestem nawet
formalnie związany. Krajowa Rada Sądownictwa
oceniła te rozwiązania negatywnie, podobnie
zresztą jak Sąd Najwyższy. Tutaj była mowa
o wielu innych opiniach środowisk prawniczych
i w Polsce, i za granicą. Przytaczałem też opinię
np. Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, która
grupuje rady sądownictwa z wielu krajów europejskich. Ona też jest bardzo niekorzystna i dla
tego projektu, i dla projektu ustawy o Sądzie
Najwyższym. Bo musimy pamiętać, że my nie
mamy problemu oddzielnej oceny tylko ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa, że bardzo się
łączą z sobą 3 projekty: dotyczące ustroju sądów
powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa
i ustawy o Sądzie Najwyższym. Nawet trudno
któryś z nich oceniać oddzielnie z tego punktu
widzenia, czy on jest dobry, czy niedobry. Wydaje
mi się, że całość prowadzi nas w złym kierunku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący, ja próbowałem dopytać
panią minister, jednak chyba się nie zrozumieliśmy. Wczoraj pan minister Mucha na posiedzeniu
komisji bardzo podkreślał, że to skrócenie kadencji jest potrzebne w wyniku orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego, żeby była równa kadencja senatorów i posłów oraz wybranych sędziów, żeby
one się pokrywały, a nie rozjeżdżały. Nie odpowiedzieli mi co prawda wczoraj pan minister ani
dzisiaj pani minister, dlaczego musi się skończyć
w tej chwili, a nie np. właśnie w marcu, ale ja
zadałem inne pytanie. Jeżeli tak ważne jest wyrównanie tych kadencji, to czy w tej ustawie jest
mechanizm, który będzie wyrównywał te kadencje, jeżeli przypadkowo zostanie skrócony czas
funkcjonowania parlamentu? Bo wtedy według
mnie będziemy mieli znowu rozjazd tych kadencji,
ponieważ sędziowie zostaną wybrani na 4-letnią
kadencję, a parlament zostanie np. rozwiązany
i po pół roku będą wybrani nowi posłowie i nowi
senatorowie. Czy tutaj jest taki mechanizm, który
zabezpieczy przed właśnie takim rozjazdem tych
2 kadencji?
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Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Wydaje mi się, że intencja tych przepisów jest
inna. Tu nie chodzi chyba o… tzn. na pewno, w moim
przekonaniu, nie chodzi o wspólną kadencją sędziów
i parlamentarzystów w radzie, tylko chodzi o wspólną
kadencją dla sędziów wybranych do rady. Tak więc
wydaje mi się, że te kadencje, jeżeli mają być wspólne
dla sędziów i wspólne też dla parlamentarzystów…
że nie chodzi o to, żeby one na siebie się nałożyły.
Chodzi o to, żeby sędziowie wybrani do rady mieli wspólną 4-letnią kadencję i parlamentarzyści też
mieli swoją wspólną, co siłą rzeczy i tak ma miejsce,
bo są oni mniej więcej w tym samym czasie wybierani przez parlament. Jednak tu jest moim zdaniem
inne niebezpieczeństwo dotyczące ukształtowania
kadencji, a mianowicie jest tu taki problem, że może
się zdarzyć tak – zresztą to jest wprost przewidziane
w przepisach – że w czasie trwania tej wspólnej kadencji sędziów wybranych do rady któryś z sędziów
z rady ubędzie. Z takim przypadkiem mieliśmy do
czynienia niedawno, bo sędzia awansowała z jednego sądu do drugiego i już nie mogła pełnić funkcji
w radzie. Wtedy pojawia się taka regulacja, która
właściwie powoduje, że będzie się wybierało następcę
sędziego na brakujący okres. Moim zdaniem jest to
zasadniczy mankament tego rozwiązania, dlatego
że konstytucja mówi, że kadencja członka rady trwa
4 lata. I wtedy kadencja tego członka, który będzie
wybierany jakby w ramach uzupełnienia z różnych
przyczyn losowych – bo ktoś może np. w ogóle zrezygnować ze stanowiska sędziego albo awansować
z sądu powszechnego do Sądu Najwyższego – nie
będzie kadencją 4-letnią. I pod tym względem moim
zdaniem to też będzie bardzo poważny problem konstytucyjny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja może w inny
sposób, ale ponowię to pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Pan powołuje się tutaj często, Panie
Przewodniczący, na standardy europejskie, na Radę
Europy, ale z tego zestawienia, które wisi na państwa
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stronie internetowej, wynika, że nie wszystkie państwa w Europie Zachodniej te standardy spełniają,
a wręcz można powiedzieć, że mniejszość. Ja wymienię, może pan mnie poprawi ewentualnie: Dania,
Francja, Malta, Portugalia – w tych państwach większość stanowią niesędziowie, a nie tak, jak w naszej
konstytucji, sędziowie. Mało tego, tam, gdzie większość stanowią sędziowie, np. we Włoszech ta część
– nazwałbym ją sędziowską czy też może prawniczą
– to są sędziowie i prokuratorzy, wspólne grono, zaś
w przypadku Hiszpanii wyboru dokonuje parlament,
czyli identycznie, jak my proponujemy w projekcie
ustawy… Grupa 12 sędziów jest powoływana przez
parlament, 8 osób spoza kasty sędziowskiej. Podobnie
jest w Belgii: 22 sędziów i prokuratorów wybiera spośród siebie członków krajowej rady sądownictwa. To
nie jest tak, jak pan mówi. Być może są takie zalecenia
Rady Europy, ale – jak widać – Europa Zachodnia
ma inne modele.
I teraz jest do pana bardzo proste pytanie: czy
Polska może mieć swój własny model powoływania
Krajowej Rady Sądownictwa? Może mieć?
(Głos z sali: Może.)
To bardzo dobrze. Pytanie: czy ten model musi być
zgodny z modelem Rady Europy, z pewnym ideałem,
który pan tu nakreślił, który tak naprawdę jest realizowany w mniejszości krajów Europy Zachodniej?
Pytanie: czy my mamy prawo po prostu ustalać sobie
własny model nadzoru nad sądownictwem, tak jak to
zrobiły inne państwa w Europie Zachodniej?
(Senator Marek Borowski: To pytanie było uchylone.)
(Wesołość na sali)
Kota nie ma, myszy harcują.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Sędzio. Proszę bardzo.
(Wesołość na sali)
Proszę o ciszę!

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Odpowiadając na pytanie pana senatora, chciałbym powiedzieć, że badania prawnoporównawcze
oczywiście są bardzo dobre, bo one pokazują różne modele rozwiązań, które są możliwe. Ale tutaj
zasadniczą kwestią jest to, o czym mówiłem, tzn.
każdy model, który kraj przyjmuje wewnątrz swojej
regulacji dotyczącej tego problemu, musi być zgodny z jego konstytucją, więc argument taki, że np.
w jakimś kraju parlament wybiera sędziów do rady,
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niekoniecznie musi być argumentem za tym, że takie
rozwiązanie u nas jest zgodne z konstytucją.
Przykład hiszpański pokazuje bardzo wyraźnie,
jak duże są różnice ustrojowe, bo – przypominam
– jest to monarchia konstytucyjna i głową państwa
jest król, więc trudno porównywać te dwa modele
ustrojowe państw. Należałoby jeszcze podkreślić,
że w żadnym z tych krajów, a przynajmniej tak jest
w Hiszpanii… Tam Kortezy wybierają sędziów do
rady, owszem, ale wyłącznie spośród kandydatów
wskazanych przez sędziów. I tam działa taki mechanizm, że jest np. większa liczba kandydatów niż
miejsc do obsadzenia w radzie, ale tylko spośród tych
kandydatów parlament wybiera sędziów do rady. To
jest inny mechanizm niż ten, który jest u nas proponowany.
Ale zasadniczą kwestią – jeszcze raz to podkreślam – jest to, czy taki mechanizm może być wprowadzony u nas w świetle obowiązującej u nas konstytucji. Dlatego że te modele mogą być bardzo różne. Pan
powoływał się na modele np. francuski czy belgijski
i mówił pan, że w radzie sądownictwa są też prokuratorzy. No, są też takie modele rad sądownictwa,
w których do rady oprócz sędziów wybierani są np.
obywatele i przedstawiciele świata nauki. Więc te
granice nie są postawione sztywno, można wyobrazić
sobie różne modele i nasza konstytucja też może przewidzieć coś takiego, że w radzie sądownictwa oprócz
sędziów będą np. przedstawiciele jakichś organizacji
pozarządowych czy przedstawiciele uniwersytetów.
Ja osobiście uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie, tyle że ono może być wprowadzone po zmianie
konstytucji. O tym musimy pamiętać.
Pan senator mówił tu o pewnej rzeczy, która moim
zdaniem jest też trochę wprowadzeniem w błąd, bo
mówił o tej deklaracji dublińskiej. Ona nie dotyczy
problemu wyboru sędziów do krajowej rady sądownictwa, tylko powoływania sędziów przez krajową
radę sądownictwa. I tam się podkreśla, że w krajowej
radzie sądownictwa powinni być np. przedstawiciele
obywateli po to, żeby ten mechanizm był transparentny, żeby obywatele mieli kontrolę, ale nad powoływaniem sędziów, a nie nad wyborem sędziów do
rady sądownictwa, bo to jest moim zdaniem zupełnie
inna kwestia. Dlatego tego problemu, sposobu wyboru
sędziów do rady sądownictwa deklaracja dublińska
w ogóle nie dotyczy.
We Francji i w Belgii jest taka sytuacja, że jest
swobodny przepływ pomiędzy stanowiskami sędziów
i prokuratorów. Oni tworzą jakby jeden, nie wiem,
jak to powiedzieć…
(Senator Marek Borowski: Korpus.)
…korpus sędziów i prokuratorów. W związku
z tym nie ma takiego mechanizmu, że formalnie na-

stępuje przenoszenie kogoś z urzędu, np. prokuratora
na stanowisko sędziego. Tam ten przepływ odbywa
się swobodnie, dlatego taki jest mechanizm, że w radzie sądownictwa są przedstawiciele i sędziów, i prokuratorów. Przypominam, że u nas prokuratorzy mają
własny organ, który zajmuje się powoływaniem ich
na stanowiska. Więc to jest kwestia modelu. W Grecji
są chyba 3 rady sądownictwa, dotyczy to wyboru do
sądów administracyjnych, powszechnych itd. Tam
do określonego rodzaju sądu wyboru dokonuje inna
rada sądownictwa. Więc i taki model jest możliwy,
że w jednym kraju są 3 rady sądownictwa.
Tutaj oczywiście nie wymaga się przyjęcia jednego modelu, dlatego że wszyscy zdają sobie sprawę
z tego, że są różne sposoby organizacji sądownictwa.
Dlatego nie można tu niczego narzucić w porządku
wewnętrznym. Chodzi o zalecenie, które jest uważane
za optymalne. Ja uważam, że skoro myśmy już takie
założenie przyjęli, nie ma powodu, żeby się z niego
wycofywać. To w tym kontekście odwołuję się do
standardu europejskiego, nie w tym sensie, że to jest
coś, co nas wiąże, bo te zalecenia nie mają charakteru
wiążącego, one tylko wskazują, który model można
uznać za optymalny.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja bym chciał dobrze zrozumieć odpowiedź
pana przewodniczącego, bo to jest podstawa naszej dyskusji.
Są różne modele, każdy kraj ma prawo, ale jest ten
model najrówniejszy spośród równych. I teraz tak:
nasz model będzie prawidłowy i zgodny z europejskim standardem, trzymajmy się tego określenia, jeśli
tylko będzie zgodny z konstytucją. Ale to przecież nie
przewodniczący KRS ocenia, czy model jest zgodny
z konstytucją, czy ustawa jest zgodna z konstytucją.
Mało tego, to, co tutaj ustalamy i uchwalamy, ma
domniemanie zgodności z konstytucją.
(Senator Mieczysław Augustyn: Gołym okiem
widać…)
(Rozmowy na sali)
No więc jak można przed wydaniem wyroku, po
ewentualnym zaskarżeniu i przed wydaniem wyroku
przez Trybunał Konstytucyjny, jeśli takie zaskarżenie
będzie… Czekamy na to.
(Głos z sali: No właśnie.)
Można teoretyczne gmachy, wywody budować
właśnie w ten sposób. No nie można zbudować prawdy na fałszu, to jest po prostu niemożliwe.
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Panie Przewodniczący, proszę powiedzieć prostymi słowami: czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie? Czy pan ma w ogóle prawo do
wypowiadania takich stwierdzeń? To oczywiście
są pana opinie, ale nie mogą to być stwierdzenia.
Budowanie całego ciągu wywodu na tej podstawie
jest po prostu fałszywe. No, nie możemy tak robić.
Ja rozumiem politykę, ale do pewnych granic, potem jest logika.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Ja nie jestem w stanie przesądzić tego, czy to jest
rozwiązanie konstytucyjne, czy nie. Cały czas podkreślałem i mówiłem, że w mojej ocenie jest niekonstytucyjne. I starałem się przytoczyć argumenty, żeby
ewentualnie przekonać kogoś mającego wątpliwość,
czy to jest rozwiązanie konstytucyjne, czy nie, odwołując się do reguł, wykładni i przepisów konstytucji,
do niczego więcej. No i ta ocena jest jeszcze jak gdyby
podbudowana – mówiłem o tym – stanowiskami czy
opiniami innych gremiów, nie tylko Krajowej Rady
Sądownictwa, ale też innych osób.
I ja uważam, jestem przekonany, że rację mają ci,
którzy twierdzą, że obecnie obowiązująca konstytucja nie zezwala na dokonywanie wyboru sędziów do
rady sądownictwa przez parlament. Nie mogę oczywiście tego przesądzić, bo to nie jest rola ani moja,
ani Krajowej Rady Sądownictwa. Myśmy, jako organ,
który opiniuje akt dotyczący funkcjonowania sadów,
przyjęli taką opinię, że w naszej ocenie to jest rozwiązanie niekonstytucyjne.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dziękuję za uczciwość,
Panie Przewodniczący.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj, tak? Nie?
Przepraszam.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie.)
Pan senator Władysław… Senator Marek
Borowski.
Panie Senatorze, czy ja mam dobrze zapisane, że
pan… Tak? Proszę bardzo.
(Głos z sali: Uchylone…)
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Senator Marek Borowski:
Nie, nie, ja nie pójdę tropem pana senatora
Czerwińskiego i nie będę zadawał pytania uchylonego. Mam jednak inne pytanie, mianowicie tym razem, chociaż nie jestem specjalnym zwolennikiem,
o czym jeszcze będę mówił w dyskusji, tego wyboru
członka Krajowej Rady Sądownictwa przez 2 tysiące
obywateli – ale to uzasadnię w innym momencie…
Ale skoro to już jest w tej ustawie…
(Senator Robert Mamątow: Nie wyboru, tylko
zgłoszenia.)
No, zgłoszenia, zgoda. Zgłoszenia. Czyli możliwości wyboru, o, tak bym to określił. No, ale skoro taki
przepis już jest… W ustawie jest powiedziane tak, że
marszałek Sejmu otrzymuje to zgłoszenie, sprawdza,
czy ono jest prawidłowe, i jeżeli uzna, że jest nieprawidłowe, to odmawia przyjęcia. Pełnomocnik tych
2 tysięcy obywateli może w ciągu 3 dni złożyć zażalenie, skargę do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy
w ciągu 3 dni powinien orzec, czy jest tak, czy tak.
Ale jeżeli nie orzeknie… Uwaga: jeżeli nie orzeknie
w ciągu 3 dni, to sprawa ulega umorzeniu i kandydat
przepada.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To się nie da…)
Otóż wydaje mi się, że to jest naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa, dlatego że czym
innym jest to, że pełnomocnik musi w ciągu 3 dni
złożyć zażalenie… To jest w jego interesie, jeżeli tego
nie zrobi, to jego wina. Ale jeżeli to zrobi, a organ
państwa, jakim jest Sąd Najwyższy, z jakichś powodów w ciągu 3 dni nie orzeknie, to obywatel nie może
ponosić konsekwencji tego. W związku z tym ten
przepis powinien być chyba jakoś inaczej skonstruowany albo wspomniany okres powinien być dłuższy.
Bo te 3 dni to może być z jakichś powodów przykrótko. Nie wiem, jakie jest pana zdanie na ten temat.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Mnie też się wydaje, że ten termin jest za krótki,
dlatego że z przyczyn zupełnie obiektywnych rozpoznanie tego odwołania w tak krótkim czasie może
nie być możliwe. A to jest jednak kwestia istotna dla
ludzi, którzy chcą skorzystać ze swojego uprawnienia
przewidzianego przez prawo. I jest pytanie, czy taki
termin nie jest w ogóle pewną fikcją środka odwoławczego, który został przewidziany. No bo tutaj,
znowu odwołując się do poglądów Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, można powiedzieć tak
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w skrócie, że pozostawia się ustawodawstwu wewnętrznemu np. to, czy w ogóle wprowadzić jakiś
środek zaskarżenia. Ale jeżeli ustawodawca decyduje
się na wprowadzenie środka zaskarżenia, to on musi
być tak skonstruowany, żeby dawał realną możliwość
jego wykorzystania. Tak więc z tego punktu widzenia
wydaje mi się, że tutaj tworzy się jednak coś w rodzaju pewnej fikcji, że te 3 dni to właściwie generalnie
będzie zbyt mało. I jest pytanie, dlaczego to mają być
3 dni, a nie np. 7 dni. Czy to jest rzeczywiście aż tak
pilna sprawa, żeby musiała być rozpoznana w terminie 3 dni. Uważam osobiście, że to jest termin zbyt
krótki i zupełnie się z panem senatorem zgadzam co
do tej oceny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Z uwagą wysłuchałem, Panie Przewodniczący…
Ma pan ogromną wiedzę nie tylko w zakresie tego, co
dotyczy sądów u nas w kraju, ale też i tego, co dotyczy
sądów za granicą. Ja mam 2 pytania.
Pierwsze moje pytanie brzmi: ile razy był pan zapraszany przez sejmową Komisję Ustawodawczą lub
przez ekspertów pana prezydenta po zawetowaniu
ustawy?
A drugie moje pytanie, Panie Przewodniczący,
zmierza w takim kierunku. Pańskie doświadczenie
i wyczucie, bo koledzy z PiS, proponując tę ogromną zmianę, zawsze uzasadniają ją przede wszystkim
tym, że przyspieszymy postępowania… Moje pytanie
brzmi: czy według pańskiej wiedzy – a widzę, że ma
pan ją ogromną – przyspieszymy postępowania, Panie
Przewodniczący?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
No, jeżeli chodzi o pytanie pana senatora, to mogę
odpowiedzieć bardzo konkretnie. Zawiadomienie
z komisji było jedno, bo było jedno posiedzenie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wstyd.)
(Senator Władysław Komarnicki: Przez cały okres
procedowania, tak?)

Tak, tak.
No i tutaj już mówiłem o tym, że w tym momencie, kiedy przyszło to zawiadomienie, tak naprawdę
Krajowa Rada Sądownictwa za bardzo nie wiedziała,
jaki projekt będzie rozpoznawany. Bo był złożony
projekt prezydencki, ale było też już powszechnie
wiadomo, że do tego projektu będą zgłoszone poważne poprawki, i wiadomo było, że de facto inny projekt
tak naprawdę będzie rozpoznawany.
A jeżeli chodzi o kwestię przyspieszenia postępowania, to nie wiem, czy pan senator miał na uwadze
przyspieszenie postępowania przed radą, czy przed
sądami.
(Senator Władysław Komarnicki: Przed sądami.)
Jeżeli chodzi o to przed sądami, to wydaje mi się,
że tutaj założenie mogłoby być tylko takie, że ta nowa
Krajowa Rada Sądownictwa będzie szybciej powoływała sędziów na wolne stanowiska sędziowskie i to
wpłynie na liczbę spraw, które w związku z tym można będzie szybciej załatwić. Ale, jak już mówiłem,
to nie jest właściwie problem tych przepisów, jakości
tych przepisów, tylko ich stosowania. No i problem
jest taki, że dysponent, od którego zależy, czy będą
ogłaszane konkursy na wolne stanowiska, po prostu
ich nie ogłasza.
Jeżeli chodzi o sam sposób postępowania przed
radą, to z danych statystycznych wynika, że obecnie przed radą postępowanie trwa około 2 miesięcy. Tak więc wydaje mi się, że trudno będzie ten
wynik poprawić, dlatego że ta procedura oceny
kandydata jednak wymaga pewnych czynności.
To wygląda w ten sposób, że przede wszystkim
Krajowa Rada Sądownictwa nie obraduje ciągle, tylko obraduje na posiedzeniach, zwykle raz
w miesiącu przez tydzień, dlatego że i sędziowie,
i parlamentarzyści nie mają wyłącznego zajęcia
w radzie, oni pełnią swoje normalne obowiązki, a to są jakby obowiązki dodatkowe. Tak więc
zawsze trzeba powołać zespół złożony z kilku
członków rady, który wstępnie ocenia kandydaturę, taka kandydatura jest później przedstawiana
na posiedzeniu plenarnym, zatem nawet z tych
względów czysto technicznych właściwie trudno
jest przyspieszyć proces postępowania przed radą.
Można sobie wyobrazić model, który byłby sprawniejszy. Takie rozwiązanie jest np. w Holandii, bo
tam jest tak, że sędziowie, którzy są członkami
rady sądownictwa, są jakby delegowani do rady
i oni pełnią tylko czynności w radzie, więc mogą
się poświęcić całkowicie pracy w radzie sądownictwa. To z punktu widzenia efektywności jest
prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem niż to,
które funkcjonuje u nas.
Ale, jak mówię, tego modelu organizacji rady –
właśnie to jest to, o czym mówi m.in. art. 187 ust. 4
konstytucji – przecież się nie zmienia, więc wydaje
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mi się, że efektu przyspieszenia na etapie postępowania przed radą sądownictwa w wyniku zmiany tych
przepisów też nie będzie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, 2 sprawy, prosiłbym o poszerzenie mojej wiedzy na 2 tematy.
Po pierwsze, pan podczas sprawozdania rocznego w tej Izbie powiedział kiedyś, a później pan
to próbował powiedzieć w komisji sprawiedliwości
w Sejmie, o tym, jak to Ukraińcy próbują w tej chwili
wprowadzić polski model niezależnego sądownictwa,
a my cofamy się do tego modelu, od którego Ukraińcy
odchodzą. Bardzo bym prosił o rozwinięcie tego wątku, na czym polega tamten model ukraiński i jakie
rozwiązania oni przyjmują. To po pierwsze.
Po drugie, wspomniał pan o tym, że dysponent
nie ogłasza konkursów. Czy to prawda? Czy dobrze
pamiętam, że w tej chwili około 880 stanowisk sędziowskich nie jest obsadzonych, bo nie zostały rozpisane konkursy? I jak by pan to przeliczył na liczbę
spraw rocznie, jeśli chodzi o sprawy, które nie są
prowadzone, a które mogłyby być prowadzone, gdyby
te stanowiska były obsadzone? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o ten problem, to ja częściowo już
powiedziałem, na czym on polega. Chodzi o problem sposobu wyboru członków sędziów do rady
sądownictwa. Ukraina przyjęła model, który u nas
obecnie obowiązuje, a my zmierzamy w kierunku
modelu ukraińskiego. Ale te rozwiązania jak gdyby
istotnie różnią się również pod takim względem, że
w ukraińskiej radzie sądownictwa przewiduje się
wyraźne wzmocnienie kompetencji rady sądownictwa. Bo jeżeli spojrzymy na nasze rozwiązania
dotyczące kompetencji rady sądownictwa, to zobaczymy, że one są stosunkowo skromne, dlatego
że rada sądownictwa w naszych realiach ma istot-
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ny wpływ tylko na proces powoływania sędziów
i później awansowania sędziów. A w przypadku
niektórych rozwiązań, które obowiązują w Europie,
rady sądownictwa mają np. istotny wpływ na finansowanie całego sądownictwa, czyli kierują budżetem sądów czy też mają istotne uprawnienia
w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów.
No i w takim kierunku zmierzają generalnie rozwiązania przyjęte przez Ukrainę. Tak że mniej
więcej tak to wygląda.
Jeżeli chodzi o liczbę nieobsadzonych etatów,
to z informacji, które mamy, wynika, że to jest
około 800 etatów plus, jak tutaj była mowa, duża
liczba sędziów delegowanych do Ministerstwa
Sprawiedliwości i innych instytucji, czyli stosunkowo łatwo można przeliczyć, że to jest około 1
tysiąca etatów. W polskim sądownictwie jest około 10 tysięcy etatów sędziowskich. Zatem z tego
wynika, że jest to mniej więcej 10% liczby etatów
sędziowskich w Polsce. Jeżeli z kolei weźmiemy pod
uwagę, że do polskich sądów wpływa 15 milionów
spraw rocznie, to okaże się, że 10% tych spraw to
jest około 1,5 miliona spraw. Więc można by było
powiedzieć, że te 1,5 miliona spraw mogłoby trafić,
przy takim samym jak gdyby obciążeniu, do tych
sędziów, których de facto w sądach nie ma. I tutaj
zwracam uwagę na to, że sądownictwo za chwilę
stanie nie tylko przed problemem nieobsadzania
tych etatów, ale w ogóle przed problemem jeszcze
uszczuplenia liczby sędziów orzekających, dlatego
że niedawno wprowadzono przepisy, które przewidują obniżenie wieku, w którym kobiety przechodzą w stan spoczynku, do 60 lat. W przypadku
naszych sądów zdecydowana większość sędziów to
kobiety. Wydaje mi się, że w sądach okręgowych
i apelacyjnych to za chwilę będzie bardzo poważny
problem. Może się okazać, że oprócz tych obecnie
nieobsadzonych etatów za chwilę pojawi się duża
liczba nieobsadzonych etatów w wyniku odejścia
tych osób w związku z wprowadzeniem przepisów
obniżających wiek przejścia w stan spoczynku. I to
będzie kolejny realny problem, przed którym stanie
sądownictwo, i to na pewno nie poprawi sprawności
postępowań sądowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Sędzio, tak się składa, że akurat sprawę
Urban przeciwko Polsce ja prowadziłem. W związku
z tym, skoro pan już o tym wspomniał, mam do pana
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sędziego pytanie. Rzeczywiście uznano, że asesor nie
spełnia wymogów przewidzianych dla sędziego niezawisłego w rozumieniu art. 6 europejskiej konwencji
praw człowieka. Czy przyznaje pan, że przyczyna
tkwiła w tym, że ówczesna regulacja przewidywała,
że minister sprawiedliwości mógł w każdym momencie usunąć takiego asesora ze stanowiska czy
przesunąć do innego okręgu? A zatem nie było gwarancji niezależności od władzy wykonawczej, czyli
egzekutywy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Rzeczywiście tu jest problem tego rodzaju, że…
Zwrócono uwagę na kilka kwestii, m.in. na to, że
minister miał możliwość nie tylko powoływania, ale
i odwoływania asesora. To prawda. Ale, generalnie
rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy na problem tego, co brał
pod uwagę i Trybunał Konstytucyjny, i Europejski
Trybunał Praw Człowieka, to okaże się, że generalnie powiedziano, iż trzeba zwrócić uwagę na relację
pomiędzy władzą wykonawczą a tym sędzią, który
był powoływany przez ministra. A więc to nie chodziło ściśle tylko o sposób powoływania i odwoływania, ale również o inne okoliczności, które wiążą
się z wpływem ministra na pozycję asesora jako niezależnego. I bardzo istotny z tego punktu widzenia
mógłby być też moment przechodzenia asesora ze
stanowiska asesorskiego na stanowisko sędziowskie.
Bo przecież asesura zakłada, że to jest powołanie
tylko na określony czas. Zresztą czas, na który jest
powoływany asesor, też jest istotny, bo np. według
standardów europejskich przyjęto, że ten okres, na
który jest powoływany sędzia na próbę, nie powinien
być krótszy niż 3 lata. A więc tutaj tak naprawdę bierze się pod uwagę szereg elementów, również to, czy
ten asesor, który chce być sędzią, nie będzie np. pod
presją władzy wykonawczej i czy możliwość przejścia
ze stanowiska asesora na stanowisko sędziowskie nie
będzie go uzależniała od władzy wykonawczej. Tutaj
prawda oczywiście jest taka, że trzeba brać pod uwagę całość sytuacji ustrojowej, która asesora dotyczy.
W naszym przypadku nastąpiła zmiana, bo minister nie może asesora odwoływać, tak jak to było w tej
wersji, o której pan senator wspominał. Ale mamy
z kolei taki mechanizm, że awans asesora na stanowisko sędziowskie właściwie będzie uzależniony od
pozytywnej oceny sędziego wizytatora, a wobec tych

rozwiązań, które teraz zostały wprowadzone, gdzie
prezes sądu w zupełności zależy od tego, kogo wskaże
minister, można powiedzieć, że de facto to minister
będzie decydował o tym, kto będzie sędzią wizytatorem i kto będzie sporządzał tę opinię decydującą
tak naprawdę o karierze asesora. I takiego elementu
nie można pominąć.
Nie można by było pominąć w naszych realiach
również tego, że możliwość uzyskania w ogóle stanowiska asesorskiego ograniczono by tylko do absolwentów krakowskiej szkoły prawa – co też byłoby
wątpliwe z punktu widzenia równego dostępu do służby publicznej. Cała ta szkoła też jest podporządkowana ministrowi sprawiedliwości w sposób, no, można
powiedzieć, ostateczny, a więc znowu musielibyśmy
powiedzieć, że trzeba by brać pod uwagę całość regulacji dotyczącej asesorów po to, żeby można było
odpowiedzieć, iż asesor jest lub nie jest osobą niezawisłą w rozumieniu przepisów konwencji. Tak że
tutaj… No, pan senator chyba się zgodzi, że tutaj wiele
okoliczności trzeba brać pod uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bonisławski, a potem pan senator
Mieczysław Augustyn.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja chciałbym uzyskać informację… Bo tu pewna
niezgodność występuje. W art. 11a w pkcie 5 jest tak:
„Zgłoszenie kandydata obejmuje informacje o kandydacie, pełnionych dotychczas funkcjach i działalności
społecznej oraz innych istotnych zdarzeniach mających miejsce w trakcie pełnienia przez kandydata
urzędu sędziego”. A w art. 35 pojawia się już coś, co
jest wykładnią swoistego poziomu merytorycznego
kandydata, bo tu jest dopisane tak: „doświadczenie
zawodowe – czyli to jest uwzględnione – w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek
naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty”. I tu mam pytanie dotyczące
tej wspomnianej działalności społecznej. Czy to chodzi o działalność w jakichś organach prawniczych,
samorządach itd., czy np. stowarzyszenie hodowców
kanarków lub jakieś tam kółko różańcowe również
będzie brane pod uwagę?

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
No, wydaje mi się, że to chodziło o coś bardziej
sensownego i realnego, a więc nie o tego rodzaju or-
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ganizacje. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o pewną
ideę, że ktoś, kto ma zostać sędzią, powinien mieć
też jakiś realny kontakt ze społeczeństwem. I w wielu
państwach obowiązuje zasada, pisana lub niepisana,
że ktoś, kto ma zostać sędzią, musi się zaangażować
w jakąś działalność społeczną. Przedmiot tej działalności jest kwestią otwartą, ale w każdym razie chodzi
o coś takiego, co buduje jakąś relację pomiędzy sędzią a obywatelami, którzy ewentualnie staną przed
tym sądem. To jest bardzo istotne, jeśli chodzi m.in.
o zaufanie obywatela do wymiaru sprawiedliwości.
Ja też już tutaj częściowo mówiłem o tym, że właściwy odbiór wymiaru sprawiedliwości, legitymacja
sędziów – tzn. to, czy np. ich wyroki będą uznawane,
czy szanowane – zależy m.in. od tego, czy sędziowie
będą oceniani przez obywateli jako osoby niezawisłe i czy ten proces, który oni podejmują, wydając
orzeczenia, uwzględnia też oczekiwania obywateli.
Więc wydaje mi się, że właściwe relacje pomiędzy
określonym kandydatem a obywatelami są oczywiście bardzo istotne, jeśli chodzi o to, czy ktoś jest
dobrym kandydatem na stanowisko sędziowskie, czy
nie. I wydaje mi się, że o to tak naprawdę tutaj chodzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan Mieczysław Augustyn. Proszę, Panie
Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, krajowa rada jako reprezentant samorządu sędziowskiego na pewno może,
pośrednio przynajmniej, oceniać poziom zaufania do
tego, co robią sędziowie i sądy. Muszę powiedzieć, że
w mojej ocenie – jak wynika ze spotkań z wyborcami
– wygląda to tak, że stało się już ogromne zło przez
to, że podważano, wykorzystując bardzo nieliczne
przypadki i sytuacje powtarzane w kółko, autorytet
sądów i sędziów, który jest podstawą państwa praworządnego. Chodzi właśnie o to zaufanie do wymiaru
sprawiedliwości i sądów. Czy państwo w radzie macie,
będąc w kontakcie z sędziami, takie same odczucia?
Czy jest to widoczne? To pierwsze pytanie.
A jeśli te rozwiązania, mimo sprzeciwu tylu autorytetów, tylu instytucji międzynarodowych, wolą
narzuconą w sumie przez jednego człowieka, przejdą,
to jak pan będzie widział rolę samorządu sędziowskiego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Sędzio.
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Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Zaczynając od ostatniego pytania… Właściwie
już powiedziałem, że praktycznie samorząd zostanie
zlikwidowany, bo nie będzie miał żadnych realnych
uprawnień. Będzie tylko pewnym figurantem, jeżeli
chodzi o to, co w sądownictwie się dzieje. Istnieją
jeszcze zagrożenia nawet dla funkcjonowania stowarzyszeń sędziowskich, bo przepisy, które mają
być wprowadzone, również w tym przypadku mogą
wiązać się z pewnymi ograniczeniami.
Jeżeli chodzi o to, czy zmniejszyło się zaufanie
obywateli i jak wygląda sytuacja, to na to nawet
wskazują dane statystyczne dotyczące poziomu zaufania do sądów. 2 lata temu ono było na poziomie
ponad 40%, teraz spadło do trzydziestu kilku procent, czyli dane wskazują, że w ciągu ostatnich 2 lat
zaufanie obniżyło się o mniej więcej 10 punktów;
jest to bardzo znaczący spadek. To się przejawia
nawet w pewnym nastawieniu ludzi formułujących
np. pisma, które są kierowane do sądów. Właściwie
nie ma już takiej formy, że ktoś się do sądu zwraca
z prośbą o coś, tylko ktoś żąda, żeby sąd coś zrobił,
jakby z pewną groźbą, że jeżeli nie, to oczywiście
ten zainteresowany poprosi o pomoc ministra sprawiedliwości. Generalnie rzecz biorąc, tego rodzaju
tendencja jest niestety widoczna. I to jest oczywiście
bardzo duży problem, bo, jak mówiłem, to zaufanie
obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest jedną
z podstawowych kwestii.
I tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
z tych standardów europejskich, o których m.in. mówiłem, Panie Senatorze, wynika, że dbałość o dobrą
markę sądownictwa to nie jest tylko problem samego
sądownictwa. Na każdej z władz ciąży obowiązek
podejmowania takich działań, które będą budowały
autorytet sądu. No i teraz można sobie zadać pytanie, czy w ciągu ostatnich 2 lat władza ustawodawcza albo wykonawcza podjęła takie działania, które
miały służyć budowaniu autorytetu sądownictwa. Ja,
szczerze mówiąc, nie jestem w stanie wskazać takiego przypadku. Są natomiast tego rodzaju działania,
które wskazują jakby na tendencję odwrotną, takie,
że się próbuje uzasadniać konieczność tzw. reformy
sądownictwa złym stanem sądownictwa i szczególnie
podłym stanem morale sędziów. Tak więc wydaje mi
się, że jeżeli tego rodzaju działania są podejmowane,
to one przynoszą jakiś efekt. Tylko jest to coś, moim
zdaniem, bardzo szkodliwego dla sądownictwa i dla
państwa, bo łatwo jest zburzyć, że tak powiem, czyjeś dobre imię, natomiast odbudowanie tego dobrego
imienia i autorytetu zwykle zajmuje o wiele więcej
czasu niż doprowadzenie go do upadku. Wydaje mi
się więc, że odpowiedzialne działanie wszystkich
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władz powinno być skierowane na to, żeby osiągnąć
efekt zupełnie przeciwny niż ten, który de facto został
osiągnięty.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Zdaje się, że to te działania władz wykonawczych
demonstrujący przed chwilą wygwizdali. Ale chciałbym pana sędziego zapytać… Gdyby pan zechciał
powiedzieć tak bardziej precyzyjnie o tym, na czym
polega to uprawnienie, a jak niektórzy twierdzą,
wręcz obowiązek sędziów dotyczący tego, żeby zabierać publicznie głos w sytuacji, kiedy niezależność
sądów i niezawisłość sędziowska są podważane…

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
To jest bardzo istotne pytanie, także dlatego, że
i standardy Rady Europy, i standardy etyki sędziego
zalecają dużą powściągliwość, jeżeli chodzi o manifestowanie swoich poglądów. W każdym razie przyjmuje się, że nie powinno to być manifestowanie przekonań o charakterze politycznym. W związku z tym
co do zasady przyjmuje się, że sędzia nie powinien
się angażować w jakieś tego rodzaju działania, które
by wzbudzały podejrzenia co do jego zaangażowania
politycznego. Ale jednocześnie przyjmuje się założenie tego rodzaju, że jeżeli zagrożone są podstawowe
wartości państwa prawa, takie jak praworządność czy,
w przypadku sędziów, niezależność władzy sądowniczej, co dla sędziów jest szczególnie istotne, to sędziowie mają nie tylko obowiązek wypowiadania się, np.
publicznie, w tym zakresie, ale… Mają nie tylko prawo do wypowiadania się, ale mają wręcz obowiązek
publicznie opowiedzieć się po stronie tych wartości.
Tak więc tutaj też stanowisko jest, praktycznie rzecz
biorąc, jednoznaczne. W tej opinii Europejskiej Sieci
Rad Sądownictwa z 5 grudnia tego roku, o której
mówiłem, ten problem też został wyraźnie poruszony. Tutaj się znalazło tego rodzaju stwierdzenie, że
jeżeli są zagrożone podstawowe wartości państwa
prawa, to sędziowie mają obowiązek publicznie się
wypowiadać na ten temat.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana sędziego?

Proszę, Panie Marszałku, bo za chwilę kończymy
obrady.
(Senator Bogdan Borusewicz: To ja może…)
Proszę, bo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę, tak?)
No, proszę, tak.
(Senator Mieczysław Augustyn: Żeby zakończyć.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panie Sędzio, proszę mi powiedzieć, ile postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów było
prowadzonych w ciągu, załóżmy, ostatnich 2 lat,
ponieważ jednym z argumentów zwolenników tych
ustaw dotyczących sądownictwa, także Krajowej
Rady Sądownictwa, było to, że rada wybierana
w ten sposób, oparta na samorządzie sędziowskim,
nie działała należycie energicznie, ażeby oczyścić
stan sędziowski z tych ludzi, z tych sędziów, którzy
albo popełnili przestępstwa, albo zachowywali się
niegodnie. Jeżeli chodzi o przestępstwa, zarzut dotyczył przeciągania postępowań dyscyplinarnych. Więc
mam do pana takie pytanie: czy pan mógłby powiedzieć, jak wyglądały te statystyki i ilu sędziów – nie
w stanie spoczynku, tylko czynnych – funkcjonuje
w Polsce?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Sędzio.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski:
Czynnych jest niecałe 10 tysięcy, bo etatów jest
ponad 10 tysięcy, a – jak już mówiłem – blisko tysiąc
nie jest obsadzonych.
Liczba postępowań dyscyplinarnych w ostatnich
3 latach utrzymuje się mniej więcej na tym samym
poziomie, z tym że – doprecyzuję może – chodzi
o tego rodzaju postępowania, w których wyroki zostały wydane przez sądy dyscyplinarne. Takich spraw
jest mniej więcej 60 rocznie. Wszystkie te orzeczenia
trafiają do Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego że
Krajowa Rada Sądownictwa nie jest w naszych rozwiązaniach ustrojowych organem, który prowadzi
postępowania dyscyplinarne. Mamy podobne uprawnienia jak minister sprawiedliwości, tzn. możemy
wnieść odwołanie od każdego orzeczenia sądu dyscyplinarnego na korzyść lub niekorzyść sędziego. I jeżeli chodzi o korzystanie z tego uprawnienia, też w ciągu ostatnich 2–3 lat, to Krajowa Rada Sądownictwa
skarżyła kilkanaście orzeczeń rocznie, z czego zdecydowaną większość stanowiły skargi na niekorzyść.
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Krajowa Rada Sądownictwa była w ocenie tych przewinień dyscyplinarnych sędziów jak gdyby bardziej
surowa niż same sądy dyscyplinarne. Oczywiście jeśli
chodzi o wyniki tych postępowań odwoławczych, to
teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych skarg
zostało uwzględnionych. Pewnym mitem jest też to,
że sądy dyscyplinarne dotychczas były bardzo łagodne dla sędziów, dlatego że w ciągu ostatnich 3 lat
wydalono ze służby chyba 12 sędziów, jeżeli dobrze
pamiętam. Nie wiem, czy jest inna grupa zawodowa, w której sądy dyscyplinarne pozbawiłyby prawa
wykonywania zawodu tak wiele osób, a sędziowie
nie są najliczniejszą grupą zawodową w Polsce. No,
np. lekarzy jest, podejrzewam, przynajmniej kilka
razy więcej niż sędziów, więc twierdzenie, że sądy
dyscyplinarne w stosunku do sędziów są nadmiernie
pobłażliwe, jest z gruntu nieprawdziwe.
Niedawno mieliśmy do czynienia z przypadkiem
wydalenia ze służby sędziego z uwagi na nieterminowe sporządzanie uzasadnień, z tym że to już miało
charakter notoryczny, bo ta osoba miała już wcześniej
postępowanie dyscyplinarne i została ukarana karą
nagany, ale to nie odniosło żadnego skutku. Zaległości
w pisaniu uzasadnień były rzędu kilku miesięcy i sąd
dyscyplinarny złożył tego sędziego z urzędu. W tym
przypadku Krajowa Rada Sądownictwa nie wnosiła
zaskarżenia na korzyść tego sędziego.
Mnie się wydaje, że sądownictwo dyscyplinarne
w powszechnej ocenie jest traktowane jako taki łagodny sąd kolegów dla kolegów, a w rzeczywistości
to zupełnie inaczej funkcjonuje. Jeżeli ktoś chce się
przekonać, jak jest naprawdę, no to proponuję, żeby
się zapoznał np. z orzecznictwem dyscyplinarnym
Sądu Najwyższego, bo wszystkie orzeczenia, które
Sąd Najwyższy wydaje w postępowaniu dyscyplinarnym – przypominam, że jako sąd drugiej instancji
– są powszechnie dostępne. Te orzeczenia są nawet
publikowane w formie takich rocznych zbiorów, które
dotyczą postępowań dyscyplinarnych. I na podstawie
tego można się przekonać, jak sądownictwo dyscypli-
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narne funkcjonuje. Problemem jest właściwie to, że
tak naprawdę nikt się tymi sprawami dyscyplinarnymi nie interesuje. A te postępowania toczą się według
procedery karnej, czyli każdy obywatel zainteresowany np. sposobem rozpoznania sprawy dyscyplinarnej
może wziąć udział w takim postępowaniu, podobnie
jak w postępowaniu karnym. Szczerze mówiąc, nie
słyszałem o takim przypadku, poza nielicznymi sytuacjami, kiedy pojawiali się dziennikarze, żeby obywatele przychodzili do sądu i interesowali się tym,
jak przebiega postępowanie dyscyplinarne. A dopiero
wtedy mogliby się przekonać o tym, jaki jest rzeczywisty obraz. Tymczasem powszechne jest takie
mniemanie, że to jest coś, co funkcjonuje na jakichś
zupełnie niezrozumiałych zasadach.
I przypominam, że też minister sprawiedliwości
jako przedstawiciel władzy wykonawczej ma istotny
wpływ na funkcjonowanie sądownictwa dyscyplinarnego, bo on może zaskarżyć każdy wyrok sądu dyscyplinarnego, który uważa za nieprawidłowy. A więc
to nie jest też tak, że to jest poza kontrolą i społeczną,
i np. władzy wykonawczej, że to sądownictwo dyscyplinarne to jest taka działka, którą sędziowie sobie
sami uprawiają na własne potrzeby i nikt nie ma realnego wpływu na to, co się w tym sądownictwie dzieje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego?
Nie ma.
Bardzo dziękuję panu sędziemu.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Dariusz Zawistowski: Dziękuję, Pani Marszałek.)
(Oklaski)
Wysoki Senacie, ogłaszam przerwę do jutra do
godziny 10.00.
Jutro jako pierwszy zabierze głos rzecznik praw
obywatelskich, pan Adam Bodnar.
Przepraszam, że już nie dzisiaj, ale godzina jest
taka, Panie Rzeczniku, że musimy już ogłosić przerwę.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 37)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw.
Rzecznik praw obywatelskich.
Czy pan, Panie Rzeczniku, chce zabrać głos?
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Tak.)
Tak? To bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani
Minister! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość
zabrania głosu na forum Senatu w sprawie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Rzecznik praw obywatelskich uczestniczy w debacie dotyczącej reformy sądownictwa, ponieważ
uważam, że zarówno ustawa o Krajowej Radzie
Sądownictwa, jak i ustawa o Sądzie Najwyższym,
a także wcześniej przyjęte prawo o ustroju sądów
powszechnych, mają fundamentalne znaczenie
z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego prawa
do sądu wyrażonego w art. 45 konstytucji oraz art. 6
europejskiej konwencji praw człowieka. Poza tym
chciałbym podkreślić, że zaniepokojenie projektowanymi ustawami, w tym ustawą o Krajowej Radzie
Sądownictwa, wyrażają liczne organizacje pozarządowe, liczne organizacje międzynarodowe. Uważam,
że ten niepokój jest uzasadniony, gdyż wejście w życie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a być może
także ustawy o Sądzie Najwyższym, będzie powo-

dowało bardzo konkretne konsekwencje z punktu
widzenia niezależności sądownictwa.
Uważam, że konstytucyjne prawo do sądu nie
może być realizowane, jeżeli sądy nie są niezależne.
Ta niezależność sądu jest fundamentem, na którym
opiera się zasada trójpodziału władzy. Co więcej,
jeżeli obserwujemy proces, a ten proces można zaobserwować, koncentrowania w ostatnim czasie różnych
uprawnień władczych w rękach Policji, prokuratury,
służb specjalnych, to sądy są jedyną tarczą dla obywateli, sądy są jedyną tarczą przed wszechwładzą
władzy wykonawczej i powinny stanowić tę obronę
praw i wolności obywatelskich. Ale trudno, aby to
było możliwe bez ich niezależności.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym rozpocząć moje wystąpienie od przypomnienia, a dzisiejszy dzień temu dobrze służy, jakie były historyczne podstawy stworzenia Krajowej
Rady Sądownictwa, a także dlaczego Krajowa Rada
Sądownictwa jest ukształtowana w taki, a nie inny
sposób na gruncie konstytucji. Chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ podejście do tego zagadnienia ma
znaczenie z punktu widzenia tego, jak myślimy o tym,
kto powinien powoływać członków sędziowskich czy
członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, czyli to jest to, co jest w zasadzie główną osią sporu, jeśli
chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Pierwszy taki historyczny moment, jeśli chodzi
o dziedzictwo „Solidarności”, kiedy poważnie rozmawiano na temat zagwarantowania niezależności
sądownictwa, to było ogłoszenie Listu 59 z 1975 r.,
listu 59 sygnatariuszy, który był skierowany do władz.
Pisano wtedy, że należy zapewnić niezależność sądów
od władz wykonawczych. Później postulaty dotyczące
niezależności sądownictwa pojawiały się w działaniach Komitetu Obrony Robotników. A jeśli chodzi
już o samą Krajową Radę Sądownictwa, to takim,
można powiedzieć, najważniejszym punktem, jeżeli
chodzi o dyskusję na ten temat, było ogólnopolskie
forum pracowników wymiaru sprawiedliwości, które
się odbyło 17 stycznia 1981 r. z inicjatywy sędziego

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(rzecznik A. Bodnar)
Sądu Rejonowego w Krakowie Kazimierza Barczyka
na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był ten moment,
kiedy to forum, a następnie inicjatywy, które zostały
podjęte pod, można powiedzieć, kierownictwem pana
sędziego Kazimierza Barczyka… To był ten moment,
kiedy powstało Centrum Obywatelskich Inicjatyw
Ustawodawczych i wtedy po raz pierwszy pojawił się
postulat, aby powołać Krajową Radę Sądownictwa.
I w zasadzie to, co było niekwestionowane później
przez cały okres lat osiemdziesiątych, to jest właśnie
to, że reformy wymiaru sprawiedliwości powinny
się opierać na niezależności sądownictwa, na zachowaniu trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów,
ale właśnie także na stworzeniu niezależnej Krajowej
Rady Sądownictwa.
Proces ten i to, że ten postulat w zasadzie był niekwestionowany i nie podlegał większym dyskusjom,
opisał bardzo dobrze pan prof. Andrzej Friszke w referacie „Przy Okrągłym Stole. O Polskę – demokratyczne państwo prawa”. Referat ten został wygłoszony
3 września tego roku na konferencji na Uniwersytecie
Warszawskim. No, przez całe lata osiemdziesiąte –
wydaje się, że warto to podkreślić – ten postulat był
cały czas popierany, aż doszło do obrad Okrągłego
Stołu. W dniu 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. W pracach podzespołu do
spraw reformy prawa i sądów uczestniczyli przedstawiciele władzy komunistycznej i przedstawiciele
„Solidarności”. Zespołowi przewodniczyli, jak już
wszyscy dobrze wiemy, pan prof. Adam Strzembosz
i Łukasz Balcer, a stronę solidarnościową, opozycyjną
tworzyli wybitni działacze, w tym m.in. Zbigniew
Bujak, Lech Falandysz, Jarosław Kaczyński,
Zbigniew Romaszewski, Jadwiga Skórzewska, Adam
Strzembosz właśnie, Zofia Wasilkowska. I to jest
bardzo istotne, że już na początku prac Okrągłego
Stołu pojawiła się propozycja stworzenia naczelnej
rady sądowniczej. Chciałbym tutaj podkreślić – to
są słowa pani Jadwigi Skórzewskiej – że mówiono
o utworzeniu naczelnej rady sądowniczej złożonej
z delegatów zgromadzeń ogólnych sądów, Naczelnego
Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i delegatów klubów poselskich. Proszę zauważyć, że słowo
„delegatów” ma fundamentalne znaczenie. Od początku prac myślano o Krajowej Radzie Sądownictwa
właśnie w ten sposób, jako o organie, który będzie
stanowił delegację sędziów z poszczególnych zgromadzeń ogólnych.
Można powiedzieć, że historyczną datą podjęcia
tej decyzji w ramach wspomnianego podstolika był
22 lutego 1989 r. Wtedy właśnie podzespół do spraw
reformy prawa i sądów podjął decyzję dotyczącą
stworzenia najwyższej rady sądowniczej. Uzasadnił
to Jerzy Ciemniewski, a Jarosław Kaczyński w cza-

89

sie tych prac poparł to stanowisko. Można powiedzieć, że nie podlegało dyskusji to, że Krajowa Rada
Sądownictwa, wtedy zwana najwyższą radą sądowniczą, ma powstać. Toczyły się tylko spory dotyczące
właśnie nazewnictwa. Kością niezgody, sprawą, co
do której przedstawiciele władzy komunistycznej
i „Solidarności” się nie zgodzili, była ogólna reforma polityki karnej. W tym referacie prof. Friszke
wskazuje, że to była akurat porażka, bo różne kwestie
dotyczące reformy procedury karnej nie zostały zrealizowane. Ale akurat kwestie dotyczące zagadnień
instytucjonalnych zostały uzgodnione.
I jeżeli teraz spojrzymy na porozumienie
z 5 kwietnia 1989 r., czyli to porozumienie, które
podsumowywało ustalenia polityczne, to znajdziemy tam taki fragment: „Niezawisłości sędziowskiej
strzec będzie Krajowa Rada Sądownictwa, składająca się w większości z sędziów delegowanych przez
zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych.
Będzie ona przedstawiała Prezydentowi do powołania na stanowisko sędziego lub awansowania do
wyższego sądu jednego z dwóch kandydatów zgłoszonych przez zgromadzenie ogólne sądów z okręgu, w którym powstała potrzeba powołania sędziów.
Niezawisłość sędziowska będzie opierać się na zapisanej w Konstytucji zasadzie nieusuwalności sędziów
(poza przypadkami określonymi w ustawie) i nieprzenoszenia sędziów, wbrew ich woli, na inne miejsce
urzędowania”. Podkreślam, że słowo „delegowanych”
ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ to jest nasza
tradycja ustrojowa, tradycja historyczna. Krajowa
Rada Sądownictwa jest tworzona w ten sposób, że
z jednej strony jest reprezentacja polityczna, składająca się z 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciela
prezydenta i prokuratora generalnego, a z drugiej
strony są sędziowie delegowani przez odpowiednie
zgromadzenia sędziowskie.
I jeżeli teraz spojrzymy na naszą konstytucję
z 1997 r., to zobaczymy, że ona oddaje ten właśnie
historyczny charakter rady. Nikt tego nie kwestionował i nawet jeżeli pojawiały się jakieś krytyczne głosy
w doktrynie, to ja sobie nie przypominam żadnych
poważnych argumentów sugerujących, że właśnie
w tym kierunku należy zreformować Krajową Radę
Sądownictwa, że ten przepis art. 187 konstytucji należy zmienić w taki sposób, żeby przekazać parlamentowi możliwość powoływania członków Krajowej Rady
Sądownictwa. I chciałbym na to zwrócić uwagę, bo
wydaje mi się, że skoro mamy tak cudowne i wielkie
dziedzictwo historyczne, dziedzictwo wynikające
z tego, że w czasach komunistycznych łamano prawa
człowieka, że sądy były podporządkowane władzy
politycznej i stworzono mechanizmy, które miały
temu przeciwdziałać… Krajowa Rada Sądownictwa
miała być jednym z tych mechanizmów. Jej konstruk-
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cja właśnie zakładała to równoważenie różnych rodzajów władz, można powiedzieć, rozpięcie Krajowej
Rady Sądownictwa między różnymi organami władzy, tak aby była ona organem kontroli i wzajemnego
równoważenia się władz. I najzwyczajniej w świecie
nie widzę argumentów, dla których należałoby to
psuć, nie widzę argumentów, dla których należałoby
to zmieniać.
Kiedy słyszę argument, że potrzebna jest większa polityczna kontrola… Moim zdaniem należałoby raczej dążyć do tego, żeby posłowie, senatorowie i przedstawiciel prezydenta w maksymalny
sposób wykorzystywali swoje możliwości działania
w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie należy jednak
przekazywać parlamentowi możliwości powoływana
sędziów.
I teraz to, co w tym kontekście może budzić wątpliwości, i co było zresztą przedmiotem debaty już
wczoraj. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli
to posłowie mieliby dokonywać wyboru członków
Krajowej Rady Sądownictwa, tych członków sędziowskich, to sama sytuacja, w której sędzia staje się
nominatem tej czy innej partii, tego czy innego klubu
parlamentarnego, już stwarza, można powiedzieć,
zagrożenie dla jego poczucia niezawisłości i pewnie
dla odbioru przez społeczeństwo. Od tego, wydaje mi
się, warto w ogóle zacząć dyskusję: że sama procedura nominowania i poparcia przez tę czy inną partię
polityczną już stwarza wątpliwości.
Musimy też jednak zdawać sobie sprawę z tego,
że przecież procedura, która jest przewidziana
w ustawie, pozwala chociażby na to, aby członkami
Krajowej Rady Sądownictwa stawali się sędziowie
delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie
ma tutaj żadnych przeszkód ku temu, aby ci sędziowie z jednej strony zgłaszali kandydatów, a z drugiej strony sami byli kandydatami do Krajowej Rady
Sądownictwa. Jeżeli spojrzymy też na liczby, czyli na
fakt, że około 200 sędziów pracuje w Ministerstwie
Sprawiedliwości, ma swoistą relację, także służbową,
z ministrem sprawiedliwości, no to zobaczymy, że
niebezpieczeństwo jest poważne.
Co więcej, wejście w życie prawa o ustroju sądów
powszechnych spowodowało, że niektórzy sędziowie mają swoistą bezpośrednią relację z ministrem
sprawiedliwości także ze względu na to, że zostali
prezesami sądów. Tutaj pragnę podkreślić, że prawo
o ustroju sądów powszechnych pozwala na to, aby odwoływać prezesów sądów praktycznie na podstawie
dyskrecjonalnej decyzji ministra, a także powoływać
nowych prezesów sądów w ten sam sposób. I to też
tworzy, można powiedzieć, taką relację, która już
sama w sobie zagraża niezależności sądownictwa.
A wyobraźmy sobie teraz, że właśnie np. ci nowo

powołani prezesi będą wskazywani jako kandydaci
do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak że obywatele
mogą mieć poczucie, że organ ten nie będzie w pełni
niezależny.
Ja rysuję takie scenariusze, żeby pokazać, że to
są kwestie, które mają bardzo konkretne, określone
znaczenie, jeżeli chodzi o konstrukcję organów, i że
przepisy, które pozornie może nawet brzmią neutralnie, mogą służyć zrealizowaniu określonych celów.
Tak więc chciałbym podkreślić, że kwestia budząca największe wątpliwości to jest właśnie to, że
parlament będzie miał wpływ na obsadę Krajowej
Rady Sądownictwa i w ten sposób zburzy się to, co
jest, można powiedzieć, dorobkiem naszej historii,
historii lat osiemdziesiątych i późniejszych, która
znalazła odzwierciedlenie w konstytucji z 1997 r.
Oczywiście warto nadmienić, że tego typu konstrukcja budzi także zastrzeżenia z punktu widzenia
standardów międzynarodowych. Jeżeli przywołamy
jeden z tych standardów – zasady kijowskie dotyczące niezależności sądownictwa, które zostały stworzone w ramach prac Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie… Zasady te stanowią, że
jeżeli tworzy się organ, który ma za zadanie strzec
niezależności sądownictwa – właśnie taki organ jak
Krajowa Rada Sądownictwa – to większość jego
członków powinna być powoływana przez samych
sędziów, bo to jest forma zapewnienia niezależności
tego organu.
I chciałbym podkreślić, że nie bez przyczyny
ta reforma ustawowa budzi zainteresowanie społeczności międzynarodowej. OBWE przygotowała
swoją własną krytyczną opinię, która była prezentowana na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji Senatu w poniedziałek,
ale także chciałbym zwrócić uwagę na opinię,
która pojawiła się ze strony specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sądownictwa.
Specjalny sprawozdawca ONZ to jest organ, który
jest powoływany przez Radę Praw Człowieka ONZ
i ma za zadanie obserwować, jak kształtują się standardy w różnych państwach. Odbył on oficjalną
wizytę w Polsce kilka tygodni temu i po tej wizycie
sformułował ogólne rekomendacje, które odnoszą
się także do kwestii niezależności Krajowej Rady
Sądownictwa. Zwrócił uwagę na 2 kwestie – po
pierwsze, na to, że ustawa w tym kształcie może
budzić niepokój z punktu widzenia zagrożeń dla
niezależności sądownictwa; po drugie, na skrócenie
kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Podobny niepokój wyraziła Komisja Wenecka
w opinii, która została przyjęta 8 grudnia tego roku.
Tego dnia Komisja Wenecka przyjęła 2 raporty,
2 sprawozdania dotyczące polskiego ustawodawstwa.
Jedno odnosiło się do niezależności sądownictwa,
drugie odnosiło się do reformy prokuratury.
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(rzecznik A. Bodnar)
Teraz chciałbym się odnieść właśnie do tego
drugiego sprawozdania, do sprawozdania Komisji
Weneckiej dotyczącego reformy sądownictwa, ponieważ wydaje mi się, że… Przysłuchując się wczorajszej
debacie, uznałem, że warto wytłumaczyć jedną kwestię i ją uzupełnić. A mianowicie Komisja Wenecka,
przygotowując swoją opinię, bazowała na projekcie
ustawy, który był, można powiedzieć, przygotowany
wcześniej przez pana prezydenta, na tym pierwotnym
projekcie. Czyli na tym projekcie, który zakładał wybór 3/5 składu Krajowej Rady Sądownictwa przez
parlament, a następnie, w przypadku nieosiągnięcia
zgody dotyczącej wyboru, wprowadzenie zasady:
1 poseł to 1 głos. Jak wiemy, z różnych przyczyn
z tego rozwiązania zrezygnowano. Rozwiązanie, które jest obecnie w ustawie, to jest rozwiązanie zakładające powołanie członków bezwzględną większością
w przypadku niedokonania wyboru co do 3/5. I faktycznie pod tym względem opinia Komisji Weneckiej,
tak jak mówiła pani minister Surówka-Pasek, jest
nieaktualna, ponieważ nie odnosi się do zmienionej kwestii. Niemniej jednak chciałbym podkreślić,
iż Komisja Wenecka wskazuje, że już powierzenie
i zmiana sposobu powoływania na rzecz parlamentu
zagrażają niezależności sądownictwa.
A to, co się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pierwotny
projekt i ten obecny, to jest to, co budzi moje drugie zaniepokojenie i powinno budzić zaniepokojenie
każdej osoby, która przygląda się ustawodawstwu,
czyli skrócenie kadencji członków Krajowej Rady
Sądownictwa. To jest wprowadzenie rozwiązania,
które skraca biegnącą obecnie kadencję członków
Krajowej Rady Sądownictwa na rzecz wprowadzenia
tej, można powiedzieć, wspólnej kadencji dla wszystkich członków.
Do tej kwestii Komisja Wenecka odnosi się
w sposób bardzo bezpośredni, poświęca temu zagadnieniu aż 3 paragrafy swojej opinii. Przede
wszystkim Komisja Wenecka wskazuje, że już samo
wprowadzenie tej wspólnej kadencji może budzić
wątpliwości, ponieważ niezsynchronizowane kadencje są powszechną cechą w ciałach kolegialnych
w Europie. Dlaczego? Ponieważ gwarantują one zapewnienie instytucjonalnej pamięci oraz kontynuacji
pracy takich organów. Co więcej, zapewniają one
wewnętrzny pluralizm i wzmacniają niezależność
takich ciał. Komisja Wenecka wskazuje, że jeżeli
osoby są powoływane na zróżnicowane kadencje,
to można dzięki temu zapewnić pluralizm ich opinii. Komisja Wenecka wskazuje – i tutaj chciałbym
zacytować – że nawet jeśli założymy, iż wspólna
kadencja jest politycznie uzasadniona, to ten cel
może być osiągnięty w inny sposób, w sposób, który
nie narusza kadencji aktualnych członków. Wyrok
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Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2017 r. nie
wzywa do tego, aby jednocześnie usunąć wszystkich
obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Obecni członkowie powinni pozostać w swojej
funkcji aż do wygaśnięcia kadencji, na którą zostali powołani, natomiast nowi członkowie mogą być
powoływani na krótszy okres – z zapewnieniem,
że w którymś momencie osiągnięty zostanie cel
w postaci wspólnej kadencji wszystkich członków.
Jak Komisja Wenecka wskazuje, to rozwiązanie nie
tylko będzie respektowało bezpieczeństwo kadencji,
ale także zapewni lepsze instytucjonalne kontynuowanie prac tego typu ciała.
Chciałbym wskazać, że rolą Komisji Weneckiej
nie jest tylko i wyłącznie krytyka – jej rolą jest
w pewnym sensie, z czego musimy sobie zdawać
sprawę, doradzanie państwom. Przecież Komisja
Wenecka została utworzona jako organ Rady
Europy – organ wyposażony, można powiedzieć,
w największy autorytet, jeśli chodzi o opiniowanie
różnych aktów ustawowych, propozycji zmian, nawet konstytucji; organ, w skład którego wchodzi
wielu wybitnych ekspertów prawa konstytucyjnego.
Ten organ, można powiedzieć, rozszerza granice
swojego działania poza Radę Europy. Państw, które
wspierają Komisję Wenecką, jest łącznie 61 wraz
ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Trudno sobie
wyobrazić inny organ, który cieszy się w świecie
większym autorytetem. Skoro jest wskazanie, sugestia, że rozwiązanie dotyczące wprowadzenia
tej wspólnej kadencji można było osiągnąć w inny
sposób, jednocześnie nie naruszając standardów ani
konstytucji, to, jak mi się wydaje, należy tego typu
rekomendację wziąć sobie do serca. Chciałbym
wskazać, że to są zagadnienia, które nie powinny być rozwiązywane w sposób pospieszny – to
są zagadnienia, które powinny być przedmiotem
szerszych konsultacji. Wydaje mi się, że ta wskazówka, iż można osiągnąć cel polityczny w postaci
wspólnej kadencji poprzez pozwolenie dotychczasowym członkom Krajowej Rady Sądownictwa na
dokończenie swojej kadencji, jest warta większej
rozwagi.
Chciałbym na koniec mojego wystąpienia wskazać, że mamy 2 rodzaje argumentów przemawiających za tym, aby nie dokonywać reformy Krajowej
Rady Sądownictwa w ten sposób. Po pierwsze,
argumenty historyczne. To jest nasze dziedzictwo
historyczne, że Krajowa Rada Sądownictwa działa
w ten, a nie w inny sposób i że stanowi reprezentację
sędziów – poprzez prawo powoływania 15 członków
Krajowej Rady Sądownictwa – a także reprezentację innych rodzajów władzy. To jest konstrukcja,
które przez wiele, wiele lat była – i wydaje mi się,
że jest – ceniona w świecie. Przypominam sobie, że
kiedy 2 lata temu, w czerwcu 2015 r., brałem udział

92

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(rzecznik A. Bodnar)
w konferencji w Brnie, gdzie rozważano stworzenie
krajowej rady sądownictwa, to poproszono mnie,
żeby przedstawić polski model, ponieważ uznano,
że polski model jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi
właśnie o tworzenie tych dobrych relacji pomiędzy
poszczególnymi organami władzy. Drugi argument
to jest argument natury konstytucyjnej. Uważam, że
art. 187 powinien być interpretowany w taki sposób,
że to właśnie sędziowie powołują tych 15 członków
Krajowej Rady Sądownictwa i że ta systemowa i historyczna interpretacja konstytucji do tego powinna
prowadzić.
Po drugie, uważam, że ustawodawca nie powinien
skracać kadencji organów konstytucyjnych. Jeżeli
się pojawiają tego typu praktyki, że ustawodawca
podejmuje decyzję o skróceniu kadencji, to ktoś może
sobie zadać pytanie: w takim razie kto będzie następny? Jaki następny organ konstytucyjny będzie miał
skróconą kadencję mocą ustawy? I tym pytaniem
chciałbym zakończyć moje wystąpienie. Dziękuję.
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ja nie przywitałem gości, więc bardzo serdecznie
witam wszystkich gości, którzy brali udział w naszym
posiedzeniu w dniu wczorajszym. Witam również
dziś przybyłą panią minister, doradcę prezydenta,
panią Zofię Romaszewską. Bardzo serdecznie witam
panią minister.
(Doradca Prezydenta RP Irena Zofia
Romaszewska: Dzień dobry.)
Dzień dobry.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do rzecznika praw obywatelskich związane z omawianym
punktem porządku obrad.
I jeśli pan rzecznik pozwoli, to chciałbym zadać
panu pytanie.
Pan był uprzejmy powiedzieć, że całą dyskusję
powinno się rozpocząć od problemu politycznego, od
nominacji, od wyboru, od niezależności. Chciałbym
zapytać pana jako rzecznika praw obywatelskich,
czy pan jest w swoich decyzjach, w swoim działaniu obiektywny? Czy są naciski jakiejkolwiek partii
politycznej na pana działalność? Jeśli tak, to które
partie i którzy politycy na pana naciskają? Jeśli tak,
to bardzo proszę powiedzieć, które pana decyzje zostały podjęte…
(Senator Leszek Czarnobaj: Trzeba uchylić to pytanie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Trzeba uchylić to pytanie.)

(Senator Robert Mamątow: Panowie, trochę powagi.)
…pod wpływem nacisków jakiejkolwiek partii
politycznej i jakichkolwiek polityków?
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Czyli pytam: czy pan jest obiektywny w swoim
działaniu, czy pan jest nieobiektywny w swoim działaniu?
(Poruszenie na sali)
Bo pan powiedział, że to fundamentalny zarzut.
W pana wypowiedzi było to głównym zarzutem.
Tym senatorom, którzy pokrzykują, powiem, że
nie zadałbym tego pytania, bo nie mam w zwyczaju
zadawania pytań… Ale pan sam rozpoczął od tego,
że to jest główny pana zarzut.
Pan został wybrany przez jedną formację polityczną. Ja przypominam sobie, że jak tutaj, w Senacie,
wybieraliśmy pana, to wszyscy senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości byli przeciwko, a senatorowie
Platformy Obywatelskiej potwierdzili pana wybór.
Czy pan się czuje zależny, czy niezależny?
Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku, dziękuję bardzo za
pytanie. W zasadzie traktuję to pytanie bardziej jako
uwagę do mojego wystąpienia i w ogóle prawdopodobnie do samego faktu, że tutaj się dzisiaj w tym
kontekście pojawiam, tudzież do tego, że pojawiałem
się w tym kontekście także w lipcu tego roku.
Rzecznik praw obywatelskich jest niezależny od
innych organów władz, od wszystkich władz, jest
także niezawisły w swoich sądach.
Jeśli chodzi o różne działania, które podejmuję,
także jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące reformy
sądownictwa, to one absolutnie wynikają z mojego
głębokiego przeświadczenia, uzasadnionego moją
wieloletnią pracą naukową oraz wcześniejszą pracą
w charakterze niezależnego działacza Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. One opierają się na mojej
trosce o niezależność sądownictwa jako o wartość
konstytucyjną. Co więcej, mam wrażenie, że jeżeliby
się przyjrzeć mojej działalności, to byłoby wyraźnie
widać, że jest wiele spraw, w których zajmuję stanowisko zgodne z linią… czy z propozycjami przedstawianymi przez rząd. Interpretowanie moich wystąpień
w taki sposób, że ja rzekomo współpracuję z tą czy
inną partią polityczną lub że jej w jakiś sposób pomagam, jest moim zdaniem absolutnie nie na miejscu.
Podkreślam, że zasadą urzędowania rzecznika praw
obywatelskich jest niezależność oraz niezawisłość.
Chciałbym też podkreślić coś, co mówiłem w moim
rocznym sprawozdaniu: przysięgałem na konstytucję
i traktuję konstytucję śmiertelnie poważnie.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Sędziowie też będą przysięgać na konstytucję,
Panie Rzeczniku. Ja to rozumiem. W moim pytaniu
nie było żadnej sugestii. W moim pytaniu był wyraźnie postawiony znak zapytania. Ja tylko pytałem, jak
się pan czuje i czy jest pan rzecznikiem niezależnym.
Bardzo panu dziękuję za odpowiedź.
Pan senator Fedorowicz pierwszy zadaje pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Powinno się uchylić
to pytanie.)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Cieszę się, że jest tu pani Romaszewska. Bardzo
szanuję tę osobę.
Niedobrze się czuję, Panie Marszałku, kiedy jest
pan łaskaw zgłaszać takie komentarze w stosunku
do osoby…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Żadne komentarze, Panie Senatorze. Zadałem pytanie…)
To nie było… Przepraszam bardzo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja nie komentuję pana pytań, więc pan niech nie komentuje moich.
Dobrze?)
No dobrze. Mogę ich nie komentować…
(Senator Grzegorz Peczkis: To nie komentuj.)
…ale na pewno skomentują je wszyscy inni. Pan
nam zwraca uwagę, że zadajemy pytania niedotyczące sprawy, o której debatujemy, a sam pan takie pytania zadaje. W związku z tym odczuwam dyskomfort.
Pytanie do rzecznika nie było pytaniem związanym
z jego wystąpieniem, a ja mam pytanie dotyczące
wystąpienia.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Było związane
z wystąpieniem, Panie Senatorze. Proszę bardzo.)
Dobrze. Ocenę naszej lojalności w stosunku do
przysięgi, którą składamy, zostawmy na boku, bo nie
jesteśmy dziećmi. Ja mam do pana rzecznika ogromne zaufanie i wiem, że jest on człowiekiem niezależnym. Jeżeli zdarzą się takie sytuacje, w których
coś panu zarzucą, to, proszę, niech ktoś to przekaże.
Przepraszam za lekkie emocje.
Mam konkretne pytanie. Rozmawiamy tutaj
w gronie prawników. Są tu młodzi prawnicy, którzy
przygotowali ustawę, z którą my się nie zgadzamy.
Proszę sobie wyobrazić… Proszę stanąć na miejscu
młodego sędziego, który będzie teraz mianowany
przez polityków. W każdej sytuacji jego wyrok będzie
oczerniany i zdezawuowany przez podsądnego.
(Senator Alicja Zając: To nie na temat.)
To jest psychologiczne załatwienie studentów prawa i ludzi, którzy w tej chwili aplikują do zawodu
sędziego. To jest pewne. Proszę mi w związku z tym
powiedzieć, czy na Zachodzie i na Wschodzie są kraje, które mają takie zasady. To jest pierwsze pytanie.
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Drugie pytanie. Bardzo ważna była wczorajsza
długa debata, w której uczestniczyłem. Skracanie
kadencji może stać się precedensem i początkiem
skracania kadencji wszystkich przedstawicieli organów konstytucyjnych, w tym pana. Przypominam, nie
będąc prawnikiem, że precedens to jest kazus prawny, który może być zastosowany. Proszę mi powiedzieć, czy takie sytuacje mają miejsce gdziekolwiek
w Europie i czy ktokolwiek się na nie powołuje. Mnie
przekonuje opinia Komisji Weneckiej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, już pan przekroczył swój czas o 30 sekund.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przekroczyłem, przepraszam.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ambrozik. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, kontynuując myśl pana marszałka Karczewskiego, zapytam o art. 209 konstytucji:
„Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany
przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat”. Art. 210 konstytucji: „Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej
działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych”.
Pan sugerował, że przeprowadzanie konkursów
przez członków rady, przez sędziów, którzy będą
wybierani przez Sejm, powoduje zagrożenie dla niezawisłości. Czy uważa pan, że traci pan przymiot
niezawisłości w związku z tym, że jest pan wybrany
przez Sejm za zgodą Senatu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Warzocha. Bardzo proszę.
Później poprosimy pana rzecznika o odpowiedzi.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, starałem się bardzo uważnie wysłuchać pańskiego wystąpienia i muszę powiedzieć,
że ono samo w sobie zawierało wiele różnego rodzaju
sprzeczności. Chodzi mi m.in. o ten fragment pańskiego wystąpienia, kiedy przywoływał pan historię,
początki dyskusji na temat kształtu polskiego sądownictwa. Wymieniał pan jednym tchem nazwiska polityków jednej bądź drugiej strony sporu politycznego,
który wówczas już toczył się w Polsce, m.in. prof.
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Strzembosza, nawet pana Jarosława Kaczyńskiego.
Jak to się ma do wygłoszonej później przez pana tezy,
zgodnie z którą, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa
czy organy władzy sądowniczej mają być niezależne,
to muszą być jak najdalej od polityki, skoro to u jej
podstaw legła dyskusja na temat jej kształtu, w której
brali w udział właśnie politycy, środowiska związane
ze światem polityki? Ponadto uważam, że nie uchronił się pan też od własnych uczuć i emocji, zdarza
się panu ujawniać tutaj te emocje, np. wobec naszej
inicjatywy ustawodawczej używał pan słowa „psuć”,
potem szybko je pan poprawiał stwierdzeniem, że
„nie można raczej zmieniać”.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
Proszę mi też powiedzieć, dlaczego uważa pan, że
zagadnienia, nad którymi pochylamy się w tej chwili,
są rozstrzygane w sposób pospieszny. Czy pół roku
debaty na temat kształtu polskiego sądownictwa to
jest pośpiech? Ta dyskusja trwa od wczesnych miesięcy letnich, a w tej chwili mamy już okres bożonarodzeniowy, można powiedzieć.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze,
czas.)
Wydaje mi się, że pół roku to jest czas, w którym
naprawdę można spokojnie przyjrzeć się wszystkim
aspektom tej sprawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za zapytania.
Odpowiadając na pytanie pana senatora
Fedorowicza, wyjaśnię, że są generalnie 2 modele
powoływania sędziów w Europie. Jeden model to
jest model: stanowisko sędziego jako korona kariery
prawniczej, czyli model, w którym wybiera się, selekcjonuje już wybitnych, doświadczonych prawników,
mając do nich, do ich kompetencji merytorycznych
absolutne zaufanie, a następnie nominuje się te osoby
do sądów. W Polsce to też jest możliwe, aczkolwiek
jest stosunkowo rzadko stosowane, nad czym moim
zdaniem należy ubolewać. Obecny tutaj na sali prezes Izby Karnej, sędzia Stanisław Zabłocki, jest tego
przykładem, bo jego powołanie do Sądu Najwyższego
poprzedziła kariera adwokata, wybitnego adwokata.
Drugi model opiera się zaś na tzw. karierze sędziowskiej i zakłada, że prawnicy są kształceni i przygotowywani do roli sędziego, przygotowywani do tego,
w jaki sposób sprawować władzę sądowniczą. I to

jest model, który w zasadzie chyba dominuje obecnie
w Europie ze względu na to, że sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości wymaga dość szczególnego przygotowania, a także dość dużych kadr sędziowskich.
A model, w którym stanowisko sędziego jest koroną
zawodów prawniczych, nie do końca jest realizowany.
Jednak bez względu na model, czy ten, czy inny, we
wszystkich procedurach, które są tworzone, zawsze
stawia się na tę daleko idącą niezależność sędziego
w momencie powoływania, w taki sposób, aby ten
sędzia nie podlegał żadnym naciskom politycznym.
Krajowa Rada Sądownictwa, tego typu organy pełnią
bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o proces selekcji
kandydatów, proces weryfikacji ich kwalifikacji i następnie ich powoływania bądź też przedstawienia
odpowiednim organom władzy, takim jak prezydent,
do powołania.
Jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego wpływu polityków na poczucie niezależności, to mamy polski kazus, o którym wczoraj dyskutowano. Chodzi o sprawę
dwaj panowie Urban przeciwko Polsce, pan mecenas
Cichoń był w tej sprawie pełnomocnikiem. Nie był to
na pewno pan Jerzy Urban, on miał inne historie przed
trybunałem w Strasburgu, to byli tacy dwaj zwyczajni dżentelmeni. Otóż Europejski Trybunał Praw
Człowieka wskazał, że właśnie taka, a nie inna konstrukcja dotycząca powoływania asesorów sądowych
może powodować zagrożenie dla ich niezależności
orzeczniczej. W tym kontekście można powiedzieć
tak. To, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to fakt,
że jeżeli obniżymy standardy dotyczące procedur
nominacyjnych, w tym także standard dotyczący niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, to niestety
w którymś momencie może się pojawić zarzut, że
sędziowie, którzy są powoływani w Polsce, nie są
niezależni. Czyli może się zdarzyć tak, że nie będzie
to miało tylko i wyłącznie skutków w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo
jeżeli nawet to wystąpi, to jest to perspektywa dość
oddalona w czasie, ale niebezpieczeństwem może być
też podważanie wyroków sądów krajowych właśnie
ze względu na kwestie dotyczące niezależności sądownictwa. Mam tutaj na myśli szczególnie współpracę w sprawach cywilnych, w sprawach karnych.
Możemy sobie wyobrazić np. sąd we Francji, który
stwierdza, że ponieważ wyrok został wydany przez
sąd, odnośnie do którego mamy wątpliwości, jeśli
chodzi o jego niezależność – ze względu na różne
czynniki, ze względu na to, że prezes tego sądu został
powołany bezpośrednio przez ministra, ze względu
na to, że procedury nominacyjne nie były do końca
jasne i precyzyjne, a Krajowa Rada Sądownictwa
zmniejszyła swój poziom niezależności – to odmawiamy współpracy z naszymi sądami np. w sprawach
europejskiego nakazu aresztowania. Tak że to jest
bardzo poważna perspektywa.
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Ja przywołuję opinie Komisji Weneckiej, ponieważ
świat na te kwestie patrzy, przygląda się tym kwestiom i bierze to pod uwagę. Chciałbym podać przykład jednej bardzo konkretnej sprawy i pokazać, jak to
może wyglądać. W tym przykładzie akurat udało się
podważyć wątpliwości, ale jest on, jak myślę, dość ilustracyjny. Otóż jest sprawa pozwu z powództwa pana
Karola Tendery przeciwko telewizji ZDF za użycie
sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. W tej
sprawie sądy okręgowy oraz apelacyjny w Krakowie
uznały i orzekły, że użycie tego typu sformułowania
w stosunku do byłego więźnia obozu w Auschwitz
stanowi naruszenie jego dóbr osobistych, i sąd nakazał przeprosiny na rzecz pana Karola Tendery. Mam
to wielkie szczęście, że mogłem się przyłączyć do tej
sprawy i wspierać argumentację pana Karola Tendery.
I teraz dochodzimy do drugiego etapu, a mianowicie
do wykonania tego wyroku. Proszę sobie wyobrazić,
że przed sądem w Koblencji pełnomocnik telewizji
ZDF zaczął przestawiać takie argumenty, że ponieważ w Polsce są wątpliwości dotyczące niezależności
sądownictwa – co więcej, odwoływał się do całej
debaty, która trwała w Polce w lipcu – to nie można
już ufać temu wyrokowi. Ja przedstawiłem pełnomocnikowi pana Karola Tendery moje własne pismo, które
zostało przedstawione w postępowaniu, i szczęśliwie
sąd w Koblencji, można powiedzieć, nie złapał się na
ten argument dotyczący braku niezależności sądów.
Ale to pokazuje pewną perspektywę, tj. że tego typu
argumenty będą za chwilę wykorzystywane i będą
przedmiotem debaty… nawet nie debaty, będą sposobem podważania wiarygodności naszego wymiaru
sprawiedliwości. Dlatego tak ważna jest niezależność
Krajowej Rady Sądownictwa, tak ważna jest niezależność Sądu Najwyższego.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące skracania kadencji organów konstytucyjnych, to chciałbym podać 2
przykłady, akurat przykłady z Węgier. Jeden przykład jest powszechnie znany, to jest sprawa pana
Andrása Baki, czyli prezesa Sądu Najwyższego
Węgier, którego kadencja została skrócona ze
względu na stworzenie nowego organu, Kúria. Ten
organ zastąpił Sąd Najwyższy, ale posiadał praktycznie takie same możliwości działania. Europejski
Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że stanowi to
naruszenie prawa, art. 6 oraz art. 10 europejskiej
konwencji praw człowieka, czyli standardów niezależności sądów oraz wolności słowa. To jest jeden taki przypadek. Drugi przypadek nie dotyczy
wprawdzie organu konstytucyjnego, ale, jak myślę,
organu o dość podobnym… organu w pewnym sensie niezależnego – tak? A mianowicie na Węgrzech
dokonano reformy organu ochrony danych osobowych, efektem tej reformy było połączenie różnych
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instytucji, które zajmowały się tymi kwestiami.
A kolejnym efektem tego było skrócenie kadencji
Andrása Jóri, który pełnił funkcję, można powiedzieć, węgierskiego GIODO, czyli generalnego
inspektora ochrony danych osobowych. I w tym
przypadku akurat orzekał… Jego kadencja była
4-letnia, ale po 2 latach ta kadencja została skrócona
ze względu na wejście w życie nowej ustawy, która
reformowała te wspomniane wewnętrzne instytucje
ochrony danych osobowych. Sprawą tą zajmował się
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tenże
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ze względu
na brzmienie art. 7 Karty praw podstawowych UE
– a to jest przepis, który mówi o tym, że Unia przestrzega ochrony danych osobowych i niezależności
organów, które tym się zajmują – tego typu reforma,
która doprowadziła do skrócenia kadencji, zagrażała
niezależności tego organu. To jest wyrok TSUE,
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
w sprawie Komisja przeciwko Węgrom. Bo tutaj
Komisja Europejska zapoczątkowała postępowanie.
Tak że takie sytuacje się zdarzają.
Odnosząc się do pytania pana senatora Ambrozika
dotyczącego art. 209 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niezależności i niezawisłości rzecznika,
chcę powiedzieć, że nasz model urzędu rzecznika
praw obywatelskich jest tak skonstruowany, że rzecznik jest wprawdzie wybierany przez taką czy inną
partię polityczną bądź przedstawicieli partii politycznej – akurat w moim przypadku to była w zasadzie
duża część Platformy Obywatelskiej, kilku posłów
PSL oraz SLD, tak że to była reprezentacja szersza
niż to, co pan marszałek sugerował – ale jest powoływany przede wszystkim na kadencję 5-letnią. Ponadto
dotyczą go odpowiednie mechanizmy odpowiedzialności, czyli przedstawianie sprawozdania rocznego,
i poprzez to ta niezależność oraz niezawisłość są zachowane. Są one zachowane także dlatego, że nie
można tej kadencji skrócić – chyba że rzecznik np.
popełni przestępstwo bądź popełni inne czyny, które
mogłyby prowadzić do swoistej procedury impeachmentu. Tak że tutaj…
Tu chciałbym wskazać, że to, co jest zasadniczą
różnicą, jeśli chodzi o urząd rzecznika praw obywatelskich i organ Krajowej Rady Sądownictwa, to
jest to, że rzecznik praw obywatelskich jest organem,
który ma za zadanie mówić, komentować, składać
wystąpienia generalne, przystępować do postępowań
itd., itd., ale rzecznik nie podejmuje żadnych decyzji. Tak? Rzecznik nie podejmuje żadnych decyzji,
które miałyby wpływ na konkretne rozstrzygnięcia
dotyczące praw i wolności obywatelskich, w odróżnieniu od Krajowej Rady Sądownictwa, bo Krajowa
Rada Sądownictwa rozstrzyga decyzje dotyczące
przyszłości zawodowej osób, dotyczące awansów,
przenoszenia ich itd. O tym, jak ważne są to decy-
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zje, świadczy chociażby niedawna debata dotycząca
problemu asesorów sądowych.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Warzochy,
to ja nie widziałbym tutaj sprzeczności, ponieważ
politycy… Jakkolwiek na to patrzeć, to od polityków
zaczyna się proces dokonywania zmian konstytucyjnych. To politycy decydują o tym, w jaki sposób
są kształtowane reguły ustrojowe w państwie, to oni
przygotowują odpowiednie projekty czy to rozwiązań
ustrojowych, czy rozwiązań konstytucyjnych – tak jak
to miało miejsce najpierw w 1989 r., a później w ramach prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego. Czym innym jest jednak tworzenie tych
ram ustrojowych, a czym innym – bieżący wpływ
polityków na obsadę organów konstytucyjnych. Jeżeli
nasza konstytucja przewidziała taki, a nie inny format tworzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czyli
powierzyła politykom prawo powołania 4 posłów,
2 senatorów i przedstawiciela prezydenta do Krajowej
Rady Sądownictwa, to sędziowie powinni mieć prawo
powoływania pozostałych.
Jeżeli chodzi o słowa, można powiedzieć, bardziej
przymiotnikowe, no to niestety uważam, że wprowadzenie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa pogorszy standardy w zakresie niezależności sądownictwa. Jeśli chodzi natomiast o tryb prac, to faktycznie,
jeżelibyśmy spojrzeli na ustawę o Krajowej Radzie
Sądownictwa z takiej dłuższej perspektywy, czyli, można powiedzieć, wręcz od początku roku, to
zobaczymy, że ta dyskusja trwa od jakiegoś czasu,
natomiast ten ostatni projekt, z którym mogliśmy
się zapoznać, został przedstawiony stosunkowo niedawno, a istotne poprawki były wprowadzone także
na forum komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
I stąd moje słowa o tym pośpiesznym trybie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Nie ma pana marszałka?
Pan Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, my tu dobrze wiemy, co to jest
pośpieszny tryb. Przedwczoraj po nocy obradowała
komisja, a następnego dnia mieliśmy się tym zająć.
Tak że jeśli akurat senator zadaje pytanie w tej sprawie, to się dziwię.
Chciałbym zapytać o 2 kwestie. Pan, sprawując
urząd, ma ustawicznie – wiem o tym – kontakt z wymiarem sprawiedliwości, z sądami. Obywatele czują

się skrzywdzeni, dochodzą swoich praw, odwołują się do rzecznika, proszą o pana udział w wielu
postępowaniach. Proszę wobec tego z racji swojego
doświadczenia, dzięki takiemu spojrzeniu od dołu, od
strony spraw ludzkich, powiedzieć, czy w pana ocenie
Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie jest
winna niedomogom polskiego sądownictwa. Bo jest
o to posądzana, także w uzasadnieniu – zmienia się
tryb powoływania, dlatego że chce się poprawić stan
sądownictwa, który jest zły, za co rada odpowiada.
Tak więc prosiłbym, żeby może do tego się odnieść.
Następna kwestia. No, pan rzecznik jako pierwszy,
chyba z racji swego doświadczenia, najlepiej pokazał,
co to znaczy, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na
czele niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Ale chciałbym, żeby pan też spojrzał tak od dołu i powiedział, czym to finalnie grozi obywatelowi. Jeżeli
dojdzie do upolitycznienia rady, to czym to grozi
obywatelowi tak finalnie? Bo ludzie nie rozumieją
tego, że my tutaj debatujemy na temat tego, kto ma
być przez kogo wybrany; myślą: a co mnie to obchodzi? Dlaczego powinniśmy rozumieć tych obywateli
protestujących na zewnątrz?

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

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, w oparciu o opinię Komisji
Weneckiej i swoje własne opinie pan właściwie wymienił 3 poważne wątpliwości konstytucyjne; ja bym
je nazwał niekonstytucyjnymi rozwiązaniami. Jest
to mianowicie – mówię w skrócie – wybór przez
Sejm, zsynchronizowane kadencje, które pan nazywa
wspólnymi, i skrócenie kadencji. Mnie się wydaje, że
te 3 problemy nie są równoważne, to znaczy zasadniczym problemem jest wybór przez Sejm. Z kolei
zsynchronizowanie kadencji bardzo wzmacnia upolitycznienie; tam nie ma tego rozmycia poprzez czas,
poprzez różne momenty wyboru. Z kolei skrócenie
kadencji jest w tym przypadku mało ważne, jak mi
się wydaje, aczkolwiek najklarowniejsze pod względem przestępstwa konstytucyjnego. Czy dokumenty,
które pan ma, np. opinia komisji, oraz pana własna
ocena potwierdzają jakąś hierarchizację tego i stopień
zagrożenia wynikający z tych wątpliwych rozwiązań?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Leszek Czarnobaj, a potem poprosimy
o odpowiedzi na pytania.

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Pani Marszałek,
przede wszystkim chciałbym powiedzieć króciutko
jedną rzecz. Dziękuję za to, że pani wczoraj nie uchylała naszych pytań. Panu marszałkowi Karczewskiemu
również dziękuję, że dzisiaj rozpoczął od pytania
niezwiązanego z ustawą i sobie go nie uchylił. Myślę,
że my też będziemy mieli jakby w tym duchu… że
nasze pytania też będą nieuchylane.
Panie Rzeczniku, nawiązując do pytania pana senatora Warzochy, prosiłbym o ocenę pana rzecznika
takiego oto trybu. Bo wiemy o tym – wczoraj mówił
o tym pan sędzia Zawistowski, a wczoraj pan rzecznik był chyba obecny, był z nami do końca obrad –
że to jest ustawa ustrojowa i praca nad taką ustawą
powinna trwać 2–3 lata. Czyli mamy taką sytuację:
pan prezydent składa projekt ustawy we wrześniu,
później trwają dyskusje pana prezydenta z panem
prezesem Kaczyńskim, następnie pracują nad tym
urzędnicy, pan minister Mucha z panem posłem
Piotrowiczem, potem są poprawki i szybko trafia to
do Sejmu, a w piątek my jako senatorowie oglądamy
gotowy projekt ustawy. Czy to w ocenie pana rzecznika jest właściwy tryb pracy nad projektem ustawy
ustrojowej? Ja nie pytam, co na to senatorowie PiS,
czy im to nie przeszkadza, że w piątek dostają ustawę
i mają ją uchwalić, ale pytam, jak pan ocenia taki tryb.
To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Panie Rzeczniku, oczywiście
rzecznik jest wybrany głosami Sejmu i Senatu. I jeśli
chodzi o to, co dzisiaj mówili tutaj senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości, ten wybór również może być poczytywany jako wybór polityczny. Chciałbym, aby
pan skomentował taką sytuację. Czy jest zasadnicza
różnica między rzecznikiem wybieranym przez Sejm
i Senat a sędzią, który orzeka, wydaje decyzje, który
jest wybierany, ale również monitorowany i oceniany
przez polityków? Czy mógłby pan tę różnicę wskazać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za pytania.
Faktycznie rzecznik praw obywatelskich ma szeroki kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Zresztą
tutaj na sali nie jestem sam. Jest pan minister Marcin
Warchoł, z którym współpracowałem wcześniej, jeszcze wtedy, kiedy pan minister był pracownikiem biura
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rzecznika. I razem z panem ministrem zajmowaliśmy
się chociażby…
(Sygnał telefonu komórkowego)
Co to jest? Aha, to mój… Przepraszam.
…sprawą nadmiernego stosowania tymczasowego
aresztowania czy innymi sprawami, które trafiały do
Zespołu Prawa Karnego. W Polsce jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Zresztą
po tym, jak pan prezydent ogłosił decyzję o wetach,
w biurze przygotowaliśmy takie duże wystąpienie generalne – ono zostało wysłane na początku września
do Kancelarii Prezydenta – gdzie w pewnym sensie
podsumowaliśmy wszystkie wystąpienia rzecznika
praw obywatelskich i zagadnienia do rozwiązania,
jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To były m.in.: kognicja sądów; promowanie
mediacji; kwestia doręczania przesyłek sądowych;
zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach
nieletnich; kwestie organizacyjne dotyczące asystentów, urzędników sądowych wspierających sędziego
w wykonywaniu jego pracy; status biegłych sądowych
wciąż pozostawiający wiele, wiele do życzenia. To
było mnóstwo zagadnień, które składają się na to,
w jaki sposób funkcjonuje nasz wymiar sprawiedliwości.
Krajowa Rada Sądownictwa ma bardzo szczególne
zadanie, bo ona ma konstytucyjne zadanie stania na
straży niezależności sądownictwa oraz niezawisłości
sędziów. Ona nie ma za zadanie stania na straży tego,
żeby wymiar sprawiedliwości idealnie funkcjonował,
ponieważ ona nie ma nawet, można powiedzieć, mechanizmów, za pomocą których mogłaby to zapewnić.
Ona nie jest w stanie zapewnić, żeby był taki, a nie
inny budżet dla sądów, nie jest w stanie zapewnić,
żeby została przyjęta ta czy inna ustawa, nie jest
w stanie zapewnić odpowiedniej obsady administracyjnej dla sądów. To wszystko to jest zadanie rządu
oraz ministra sprawiedliwości. Oczywiście ona może
mieć wpływ na dyskusję, może mieć wpływ na podejmowanie określonych tematów, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, ale tę moc sprawczą
ma w tym zakresie minister sprawiedliwości.
Jeżelibyśmy spojrzeli na przestrzeń całej transformacji, to zobaczylibyśmy, że jedna z głównych win
dotyczących wymiaru sprawiedliwości jest taka, że
bardzo często zmieniali się ministrowie, którzy mieli
różne wizje dotyczące tego, w którym kierunku sądownictwo powinno podążać. W zasadzie teraz minister Ziobro jest chyba najdłużej sprawującym funkcję
ministrem sprawiedliwości w historii, bo wcześniej
przeciętnie to było 11, 12, 13 miesięcy. Jeżeli zmieniali się ministrowie i nie towarzyszyła temu gruntowna, można powiedzieć, polityczna zgoda, w jaki
sposób należy organizacyjnie zmieniać wymiar sprawiedliwości, i jeżeli – na to też chciałbym zwrócić
uwagę – temu nie zawsze towarzyszyła właściwa
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refleksja samych sędziów dotycząca tego, co mówi
społeczeństwo na temat ich pracy, i tutaj chciałbym
nawiązać do wspaniałego dorobku organizacji pozarządowych, które wskazywały chociażby na szereg
kwestii dotyczących kultury i organizacji rozpraw,
planowania posiedzeń, relacji ze stronami postępowań, przewlekłości postępowania itd., to niestety to
wszystko spowodowało sytuację, jaką mamy obecnie.
Ja absolutnie się zgadzam, że wymiar sprawiedliwości należy reformować, należy go zmieniać, nie
jestem natomiast przekonany, czy akurat to, od czego
powinniśmy zacząć, to jest reforma Krajowej Rady
Sądownictwa, i że to jest ten najważniejszy punkt,
jeśli chodzi o reformy. Tak że chciałbym… I to moje
pismo – jeszcze do tego bym wrócił – do pana prezydenta, wysłane we wrześniu, to w pewnym sensie
było takie zaproszenie czy wskazanie, można powiedzieć, swoistej mapy drogowej, ile rzeczy należy naprawić. I tutaj też, żeby… Ja nie chcę też pozostawać
jakby w takim klimacie, że nie dostrzegam zmian,
które podejmuje czy to Ministerstwo Rozwoju, czy
Ministerstwo Sprawiedliwości. Mówiłem np. o postępowaniu w sprawach nieletnich i jest pewna szansa,
o ile wiem, że nowelizacja w tej sprawie zostanie
przyjęta czy zostanie wprowadzone nowe postępowanie w sprawach nieletnich. Wiem, że niektóre prace
są podejmowane, natomiast nie uważam, że akurat
od reformy Krajowej Rady Sądownictwa zmieni się
ogólne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Uważam, że raczej będzie to powodowało zagrożenie
dla niezależności sądownictwa.
Teraz odnosząc się do kwestii tego drugiego pytania senatora Augustyna, związanego z tym, co finalnie grozi obywatelowi, chciałbym wskazać na,
można powiedzieć, dość ważne rozróżnienie, jeżeli
chodzi o pojęcie niezawisłości. Bo jeżeli obywatel
przychodzi do sądu, to ma przed sobą sędziego, który ma rozstrzygnąć jego sprawę, i ten obywatel powinien mieć poczucie, że ten sędzia jest absolutnie
niezawisły w swoich sądach i opiera interpretacje
przepisów na podstawie konstytucji oraz ustaw. Tylko
teraz są dwa pojęcia, jedno pojęcie to jest niezawisłość
wewnętrzna, drugie pojęcie to jest niezawisłość zewnętrzna. Niezawisłość wewnętrzna to jest to, co ten
sędzia ma w sercu, co jest częścią jego etosu, etyki
zawodowej, jego, można powiedzieć, przygotowania moralnego do sprawowania tej funkcji. I można
tworzyć ogólny klimat i kształcić sędziów na rzecz
kształtowania tego etosu, ale to jest coś bardzo nie do
uchwycenia. To jest coś, co się formuje przez lata, ale
także coś, co zależy od tego, jak kształtujemy, można
powiedzieć, stabilność tej służby. Czyli jeżeli ktoś
podejmuje taką funkcję, to w pewnym sensie wie, że
ma służyć tym wartościom, które ma gdzieś głęboko

w sercu, przez całe swoje życie. Ale jest jeszcze coś
takiego, co nazywamy niezawisłością zewnętrzną,
a mianowicie to, jaki tworzymy wokół tego sędziego
krąg różnych zabezpieczeń prawnych powodujących,
że nie zostawiamy decyzji w sprawach tylko i wyłącznie jego uczuciom. Bo uczucia mogą być różne,
to mogą być uczucia lęku, to mogą być uczucia presji,
uczucia zagrożenia dla tego sędziego. I te aspekty,
które mają służyć niezawisłości zewnętrznej, to są
wszystkie aspekty dotyczące powoływania sędziów,
przesuwania ich między wydziałami czy między sądami, nieusuwalności, ale także te, które dotyczą tego,
w jaki sposób jest powoływany prezes sądu, w jaki
sposób jest powoływany przewodniczący wydziału,
jaką rolę pełni sędzia wizytator, czyli to są wszystkie te relacje służbowe. Ale to jest oczywiście także
kwestia relacji z takimi organami jak Krajowa Rada
Sądownictwa. Jeżeli ten organ, jakim jest Krajowa
Rada Sądownictwa, działa na rzecz, można powiedzieć, głęboko pojętej niezależności sądownictwa,
a temu służy też taki, a nie inny sposób powoływania
członków Krajowej Rady Sądownictwa, to w pewnym sensie wzmacnia to tę wartość w postaci niezawisłości zewnętrznej sędziego.
Pytanie pana senatora Wacha dotyczące opinii
Komisji Weneckiej. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę… Ja cytowałem ten fragment z opinii dotyczący
wspólnej kadencji. I tutaj chciałbym wskazać, że
komisja §30 opinii zaczyna od słów: ale jeśli nawet
założymy, że wspólna kadencja jest politycznie uzasadniona, cel może być osiągnięty w inny sposób.
Czyli Komisja Wenecka ocenia to, można powiedzieć,
z punktu widzenia pewnego pragmatyzmu, racjonalności rozwiązania, uznając, że jeśli weźmie się
pod uwagę wcześniejsze doświadczenia członków
komisji i doświadczenia międzynarodowe wynikające
z obserwacji wielu różnych systemów, byłoby lepiej,
gdyby to były kadencje podzielone, ale jeżeli uzna się,
że jednak taka decyzja polityczna jest podjęta, to efekt
ten można osiągnąć w inny sposób, czyli poprzez
zróżnicowanie wygaszania kadencji poszczególnych
członków i doprowadzenie do momentu, w którym
wszyscy razem zaczynają pełnić kadencje. Tak że
wskazuję na to. Ale oczywiście ze względu na wagę
tych argumentów ustrojowych absolutnie powoływanie przez Sejm to jest ten najważniejszy argument,
jest to clou problemu i to już są, można powiedzieć,
swoiste didaskalia w porównaniu z tym, co jest trzonem regulacji.
Pytanie senatora Czarnobaja dotyczące trybu przyjęcia takiej ustawy. Jeżeli podejmowana jest zmiana
ustrojowa, to moim zdaniem dobry tryb legislacyjny
powinien wyglądać w następujący sposób. Najpierw
przeprowadzane są konsultacje ze środowiskiem naukowym, środowiskiem konstytucjonalistów za pomocą konferencji, seminariów i, można powiedzieć,
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metody szukania pewnego porozumienia, zrozumienia dla zagadnienia. Później przygotowywane są
założenia do projektu ustawy, które są przedmiotem
opiniowania. Następnie przygotowywany jest projekt
ustawy, który jest przedmiotem szerokich konsultacji
z udziałem wszystkich możliwych środowisk zainteresowanych. A dopiero później to jest przedstawiane
jako projekt ustawy, jest oczywiście odpowiednia
debata w parlamencie, następnie jest decyzja pana
prezydenta. W tym przypadku, mam wrażenie, te
zasady nie zostały zachowane. Jeżelibyśmy patrzyli
z punktu widzenia idealnego procesu stanowienia
prawa, to zobaczylibyśmy, że ten taki idealny, można
powiedzieć, model nie został zachowany.
I teraz, żeby wskazać, że to jest możliwe, powiem,
że ja sobie przypominam, że była np. przygotowywana ustawa o pozwach zbiorowych, nowelizacja
ustawy o pozwach zbiorowych, w przypadku której
mniej więcej w ten sposób debata przebiegała, czyli
były wcześniejsze szerokie konsultacje, założenia do
projektu, projekt ustawy… no, ustawa jeszcze nie
została przyjęta. Ale też, jeżeli chodzi o tryb konsultacji, moim zdaniem dorobkiem tego rządu – i tu
nie waham się użyć tego słowa – jest tryb przygotowywania konsultacji reformy szkolnictwa wyższego
przez pana premiera Gowina. Dlaczego? Ponieważ to
jest trochę inny model, zakładający wybranie konsorcjów naukowych, które skonsultują problem ze środowiskiem naukowym, a następnie dyskutowanie nad
tymi propozycjami, które przez te konsorcja zostały
przygotowane. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy
nowy dorobek w zakresie tego, w jaki sposób można
przeprowadzać proces legislacyjny. Ale niezależnie
od tego, czy to będzie ten, czy inny model, to wszystko musi trwać, bo to wszystko musi być odpowiednio
długo przygotowywane, być przedmiotem takiej refleksji, która da szansę wszystkim zainteresowanym
stronom na odpowiednie przemyślenie tych zmian.
Jeżeli chodzi o kwestię oceny politycznej i tę zasadniczą różnicę między rzecznikiem a sędziami, to
już mówiłem o tym, że sędziowie podejmują bardzo
konkretne decyzje, ale moim zdaniem nie jest prawdziwa taka teza, że sędziowie nie podlegają żadnej
ocenie. Czasami w naszej debacie publicznej przebija
się taka ocena, że sędziowie są nieodpowiedzialni,
nie podlegają ocenie. Szanowni Państwo, jeżeli spojrzymy na to, jakiej ocenie podlegają sędziowie, to
zobaczymy w pierwszej kolejności ocenę instancyjną,
czyli korektę wyroków przez sądy wyższej instancji,
w tym sądy kasacyjne. To jest pierwsza kwestia. Jest
ocena, która może wynikać z wizytacji danego sądu
przez sędziów wizytatorów, którzy oceniają praktykę w danych sądach. Jest ocena społeczna, która
może wynikać albo z przyłączania się organizacji
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pozarządowych do postępowań, albo z obserwowania
procesów, albo z monitorowania przez media tego,
jak działają sądy w konkretnych sprawach. W Polsce
wielkim problemem jest moim zdaniem to, że w ostatnim czasie prawie zniknął zawód reporterów sądowych, a to było zawsze dla nas wszystkich bardzo
ważne źródło informacji o tym, co się w sądach dzieje. Wreszcie jest ocena naukowa, polegającą na sporządzaniu glos. Sędziowie naprawdę bardzo liczą się
z tym, w jaki sposób środowiska naukowe oceniają ich
wyroki. I jest także ocena dyscyplinarna, a postępowania dyscyplinarne są przecież jawne. Takie postępowania dyscyplinarne wielokrotnie kończyły się dla
sędziów bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie
z usunięciem z zawodu. Być może problem jest taki,
że te pozostałe mechanizmy nie zawsze wystarczająco
dobrze działają. Być może jest za mało organizacji
pozarządowych, które się interesują wymiarem sprawiedliwości, za mało dziennikarzy, którzy byliby tym
zainteresowani. Obywatele często w ogóle nie wiedzą,
że mogą po prostu pójść do sądu i obserwować, jak
sąd pracuje, że zasada jawności rozpraw dotyczy każdego obywatela, który może w każdej chwili pojawić
się w każdym sądzie. Ale nie zgodziłbym się z tezą,
że sędziowie nie podlegają jakiejkolwiek ocenie. To
są moim zdaniem bardzo poważne mechanizmy dokonywania ocen.
No i wreszcie ta ocena – to też jest bardzo istotne
– polega i na tym, że sędzia dobrze wykonujący swoją
funkcję powinien zostać awansowany, powinien osiągać te wyższe szlify. Problem, jaki się tu pojawia, jaki
ja też widzę, jest taki, że czasami myślenie w kategoriach awansu może wywoływać pewne podejrzenia
dotyczące swoistego oportunizmu sędziowskiego, ale
znowu jest to raczej… Politycy z zewnątrz tego nie
rozwiążą, to sami sędziowie muszą dbać o to, aby
kształtować odpowiednie mechanizmy weryfikacji
i awansu tych najlepszych, faktycznie mądrych sędziów.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, przepraszam. Zadam jeszcze jedno pytanie, jeśli można.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Jeżeli to za
duży kłopot, to proszę powiedzieć „nie” i nie będzie
żadnego problemu. Czy pan rzecznik mógłby mi, tak
na jedną stronę, z logiem rzecznika praw obywatelskich, napisać: według mnie prawidłowa legislacja
– chodzi o to, co pan już powiedział – wygląda tak,
tak i tak? Tak na jedną stronę, z podpisem. Ja to sobie
oprawię w ramki, żebym nigdy nie zapomniał. To po
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pierwsze. A po drugie, poślę to do wielu moich przyjaciół polityków, żeby oni również przy okazji świąt
Bożego Narodzenia zwrócili na to uwagę. Czy mógłbym prosić o takie pismo do mnie? Będę wdzięczny,
oczywiście jeżeli to nie jest problem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze… Dobrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Mam do pana 2 pytania w tej rundzie. Prawie połowę
pana wystąpienia stanowiła argumentacja historyczna. Tłumaczył pan, dlaczego ten sposób procedowania, który my tutaj wprowadzamy… dlaczego kształt
tej ustawy jest zły. Właściwie argumentował pan to
postanowieniami Okrągłego Stołu. Wie pan, żeby wykazać fałsz takiej argumentacji, najlepiej doprowadzić
sprawę do absurdu. Przypomnę, że przy Okrągłym
Stole ustalono też, że wybory do Sejmu mają być
kontraktowe, tzn. że 65% mandatów ma być zagwarantowane dla PZPR i jej aliantów. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy pan chce zachować, a właściwie
przywrócić, to postanowienie okrągłostołowe i która
partia miałaby dostać te 65%.
(Senator Leszek Czarnobaj: PiS.)
Oczywiście. Widzicie państwo absurdalność tego
argumentu. Proszę państwa, od momentu…
(Głos z sali: Nie…)
(Rozmowy na sali)
Dajcie mi skończyć.
Od 1989 r. do roku 2017 minął kawał czasu.
Zmieniły się stosunki. Historyczne przemiany, które myśmy przeszli w pewnej kompensacji, inne kraje
przechodziły przez znacznie dłuższy okres.
(Senator Leszek Czarnobaj: A duch pozostał.)
Panie Rzeczniku, od tego momentu coś się zmieniło, więc argument historyczny jest przynajmniej
naciągany, jeśli nie w ogóle błędny, fałszywy. To jest
pierwsza kwestia.
Druga kwestia. To też się pojawiało w pana wypowiedzi. Chodzi o standardy europejskie. Wczoraj
wieczorem mówiliśmy o tych standardach, o tym,
jak jest w Unii Europejskiej. No, może nie w Unii,
ale w niektórych państwach na zachodzie Europy.
Są takie państwa, które mają zupełnie inny kształt
wyłaniania członków do ciał analogicznych do naszej
Krajowej Rady Sądownictwa.
(Senator Aleksander Pociej: Pytanie.)
Pytanie jest takie. Czy Komisja Wenecka, która
była tutaj na tapecie, zwróciła się do tych państw…

Możemy wymienić kilka z nich: Dania, Francja,
Malta, Portugalia. Tam w ogóle nie ma przewagi sędziów w KRS-ach. Czy Komisja Wenecka zwróciła
się do nich z prośbą o naprawienie takiego, a nie innego stanu? Bo przecież to jest niezgodne ze standardami europejskimi.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Senatorze.)
Jeszcze ostatnia myśl. We Włoszech i Hiszpanii,
gdzie jest większość sędziów… Tam sędziowie są
wybierani przez parlamenty.
Pytanie jest takie. Co z tymi państwami? Gdzież
jest Komisja Wenecka?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Niestety nie mogę się oprzeć wrażeniu, że rzeczywiście dużo zmieniło się w Polsce przez ostatnie lata,
dużo, tylko pan Piotrowicz się nie zmienił i dalej jest
przy partii rządzącej.
Moje pytanie. Panie Rzeczniku, chciałabym poprosić pana o to, żeby… To pytanie zostało wczoraj skierowane do pana przewodniczącego Zawistowskiego,
ale chciałabym też, żeby pan wyraził własną opinię na
ten temat i wytłumaczył wszystko prostym językiem,
który byłby zrozumiały także dla wyborców. Chodzi
mi o to, że ludzie tego wszystkiego nie rozumieją.
Mieliśmy w lipcu bardzo duże demonstracje. Pan
prezydent zawetował wtedy 2 ustawy. Dzisiaj wydają
się one niewiele zmienione. I ludzie pytają, co takiego się właściwie stało. To są pytania, które powinny
być zadawane panu prezydentowi. Ale chciałabym,
żeby pan wytłumaczył, czym różnią się od siebie
te 2 projekty, lipcowy i ten, który mamy obecnie.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Rafał Ambrozik. Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, chciałbym wrócić do sprawy spotkania pańskich pracowników z osadzonymi w zakładach karnych. Wspólnie z senatorem
Pękiem wystosowałem do pana pismo w tej sprawie. Z odpowiedzi wynika, że analizie – to jest
stan na marzec 2017 r. – poddano 82 postępowania
sądowe toczące się wobec 35 skazanych. Pisze pan:
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Wicemarszałek Maria Koc:

zakwestionowałem 36 rozstrzygnięć, co stanowi
blisko 45% analizowanych spraw. Wystosował pan
kasacje, kierował pan wystąpienia do prezesów sądów z wnioskiem o ewentualne rozważenie wznowienia postępowania. W pańskim piśmie można
przeczytać, że „większość kasacji zawierała zarzuty rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów postępowania, w tym
szeroko pojętego prawa do obrony”. W kasacjach
podnoszono „zignorowanie przez sąd informacji
o stanie zdrowia oskarżonego, uzasadniających powzięcie wątpliwości co do poczytalności i błędne
procedowanie w trybie nakazowym mimo istnienia
ustawowego zakazu”.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Senatorze.)
„W postępowaniach dochodziło również do zaistnienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych
wskazanych w art. 439 k.p.k., wobec niezapewnienia
obrońcy z urzędu”.
(Głos z sali: Mikrofony są sprzęgnięte.)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: No
właśnie, może ja mój wyłączę…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Telefony.)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Tak, tak. Nie wiem, czy to pana senatora, czy…)
(Głos z sali: Chyba ktoś na sali nie wyłączył…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, rozumiem, że to już…)
Nie, nie… To był wstęp, ale już zadaję pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę zadać pytanie, bo czas już minął.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani marszałek jest
łaskawa dzisiaj.)
(Głos z sali: Panie Rzeczniku, niech pan może
wyłączy swój…)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Ja
już swój wyłączyłem.)
(Głos z sali: Ale mikrofon. Da radę?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale ja… Proszę o ciszę. Proszę o ciszę.)
W związku z tym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę zadać pytanie. Krótko, bo wyczerpał pan już swój
czas.)
W związku z tym mam pytanie. Mówił pan o szerokich kompetencjach Krajowej Rady Sądownictwa.
Jest to możliwość lustracji, wizytacji; Krajowa Rada
Sądownictwa wypowiada się też o stanie kadry sędziowskiej. Mam pewne pytanie. Wiem, że kierował
pan wystąpienia do różnych organów. Czy kierował
pan to wystąpienie również do rady z informacją o tej
kontroli? A jeśli nie, to dlaczego? Dziękuję.

Proszę, Panie Rzeczniku. Oddaję panu głos.
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Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za pytania.
Pierwsze pytanie, dotyczące Okrągłego Stołu.
Cytując ustalenia Okrągłego Stołu, wskazywałem na
to, co nie było później kwestionowane. Jest dla mnie
oczywiste, że taki, a nie inny tryb wyboru składu
parlamentu, Sejmu oraz Senatu, będący uzgodnieniem Okrągłego Stołu, został następnie zmieniony
i że była to decyzja polityczna. Jednak ta decyzja
– dotycząca takiego, a nie innego ukształtowania
Krajowej Rady Sądownictwa, a w szczególności
tego, co podkreślałem wyraźnie, że sędziowie mają
być delegowani przez inne sądy do składu Krajowej
Rady Sądownictwa – nie była podważana w zasadzie przez cały okres od 1989 r. aż do czasu, kiedy
pojawiła się ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa. I w tym zakresie, jak uważam,
absolutnie w pełni uprawnione jest korzystanie z tej,
można powiedzieć, wykładni historycznej dotyczącej
tego, dlaczego w taki, a nie inny sposób Krajowa
Rada Sądownictwa została ukształtowana. I nie bez
przyczyny jedną z tych osób, które uczestniczą w tej
debacie i w pewnym sensie starają się bronić swojego dorobku, a także dorobku tamtych lat, jest pan
profesor Adam Strzembosz, który właśnie chociażby
w wydanej niedawno książce, w wywiadzie rzece
autorstwa Stanisława Zakroczymskiego wskazuje,
że w taki właśnie sposób zostało to ukształtowane.
Dlatego wydaje mi się, że sięganie po tego typu argumenty historyczne oraz wskazywanie, skąd one się
wywodziły, ma tutaj absolutne uzasadnienie. Bierze
się tu też pod uwagę rangę i – można powiedzieć
– charakter tych osób, które w ustaleniach tego, powiedzmy, podstolika do spraw reformy sądów brały
udział.
Teraz kwestia standardów europejskich. Jest to
bardzo trudne zagadnienie, ponieważ podczas jakiejkolwiek dyskusji, która dotyczy czy to Trybunału
Konstytucyjnego, czy sądów, czy innych organów
władzy, bardzo łatwo jest dyskutować w taki sposób: w tym państwie jest inaczej, w tamtym państwie
jest inaczej, a w tym państwie jest jeszcze inaczej,
w związku z tym my bierzemy te przykłady, na nie
się będziemy powoływali i będziemy wprowadzali
określone zmiany. Wysoka Izbo, Szanowni Państwo,
kultura konstytucyjna ma to do siebie, że my jako
państwo tworzymy nasz własny dorobek, który odnosi się do realizacji określonych zasad ogólnych. To
nie jest sytuacja, w której my zastanawiamy się nad
skopiowaniem jakiegoś, nie wiem, szczególnego mo-
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delu postępowań grupowych, class action, z Holandii
czy z Niemiec. Zastanawiamy się nad rozwiązaniami
ustrojowymi, które wywodzą się z naszej tradycji
i z naszej konstytucji. I jeżeli nasi twórcy konstytucji założyli, że będzie funkcjonowała Krajowa Rada
Sądownictwa w takim kształcie, jako ten organ, który
równoważy inne rodzaje władz, to powinniśmy brać
pod uwagę przede wszystkim dorobek naszej kultury
konstytucyjnej. Bo jeżeli przyjęlibyśmy ten argument,
że powinniśmy się kierować tylko i wyłącznie przykładami z innych państw, to ktoś mógłby powiedzieć,
że skoro np. w Niemczech nie ma rzecznika praw obywatelskich, to trzeba zlikwidować urząd rzecznika.
Tak? I nie ma znaczenia, że akurat rzecznik obchodzi
trzydziestolecie swojego istnienia. Zresztą przy okazji
bardzo dziękuję panu marszałkowi Karczewskiemu
za list gratulacyjny z tej okazji.
Wskazuję na to, że nasza tradycja konstytucyjna
w ten sposób określa powoływanie Krajowej Rady
Sądownictwa. I po to są te różnego rodzaju rekomendacje międzynarodowe, standardy, aby spojrzeć na
wszystkie państwa i zastanowić się nad tym, w jaki
sposób kształtować w każdym z nich jak najlepsze
zasady. Taką rolę pełni chociażby OBWE – tworzy
zasady ogólne, które powinny być powtarzane czy
promowane w innych państwach. Nawet jeżelibyśmy wzięli za przykład państwo typu Dania czy inne,
w których mamy zupełnie inny system… Ktoś mógłby powiedzieć: tam jest po prostu inaczej. Tylko że
problem polega na tym, że w tamtych państwach nie
powstają jakiekolwiek zagrożenia dla niezależności
sądownictwa, że sądownictwo jest tam traktowane
jako władza odrębna. Ono ma tam szczególne znaczenie, co jest z kolei związane z kulturą konstytucyjną
i tradycją danego państwa.
Chciałbym wskazać, raz jeszcze wrócić do tej
opinii, która została wyrażona 5 maja przez OBWE,
opinii do tego pierwotnego projektu ustawy. Można
powiedzieć, że wiele się nie zmieniło. Czytamy tu, że
rady sądownictwa i inne podobne organy są niezbędne w celu wspierania i gwarantowania niezależności
władzy sądowniczej w danym kraju, więc powinny
same być niezależne i bezstronne, to jest wolne od
ingerencji ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej; w istocie ingerencja w niezależność organów
będących gwarantami niezależności sądów mogłaby
mieć skutki dla niezależności sądownictwa jako całości, potencjalnie jej zagrażając. I dalej: w Polsce
zakres odpowiedzialności takich rad obejmuje na
ogół kluczowe kwestie odnoszące się do niezależności sędziów, w szczególności powołania sędziów
i ich awansów, jak też reprezentują one interesy władzy sądowniczej jako całości, w szczególności w jej
relacjach z władzą wykonawczą i ustawodawczą. To

są wskazówki płynące z opinii, która została przedstawiona przez OBWE. OBWE, odnosząc się do tych
argumentów, w pkcie 47 tej pierwotnej opinii wskazywała na kwestie związane z niezależnością władzy
sądowniczej.
Jeżeli chodzi o pytanie pani senator Zdrojewskiej,
jak wytłumaczyć… Ustawa o Krajowej Radzie
Sądownictwa w dużej mierze pozostała… Ten główny
trzon polegający, po pierwsze, na skróceniu kadencji,
po drugie, na powoływaniu przez parlament… Te
kwestie tu pozostały. Tak że ten sposób, przeniesienie
możliwości powoływania 15 członków Krajowej Rady
Sądownictwa z sędziów na polityków nie jest zmienione i na tym należy się skupić. Oczywiście nastąpiły
istotne zmiany, ale to będzie przedmiotem odrębnej
debaty, dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Nie ma tam już kwestii takiej, że wszyscy sędziowie
z dnia na dzień przechodzą w stan spoczynku, a pan
minister sprawiedliwości dokonuje selekcji, którzy
w Sądzie Najwyższym zostają. Niemniej jednak dobrze wiemy, że ustawa o Sądzie Najwyższym też budzi wątpliwości, ale to zostawiłbym może na później.
I pytanie pana senatora Ambrozika. Ja bardzo się
cieszę, że pan senator wraca do tego tematu, bo mnie
ten temat równie poważnie niepokoi. Chodzi o kwestię osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w zakładach karnych oraz w aresztach śledczych. Analiza, której dokonaliśmy… Postaram się
jutro panu senatorowi przynieść książkę, którą właśnie wydaliśmy. To jest gruba, 300-stronicowa księga, dotycząca tych wszystkich problemów prawnych,
problemów związanych ze stosowaniem prawa w sytuacjach dotyczących takich osób. O ile pamiętam, to
na bieżąco wszystkie wystąpienia przekazywaliśmy
przede wszystkim Ministerstwu Sprawiedliwości,
ale, o ile wiem, Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła w konferencjach i w seminariach na ten temat,
które organizowaliśmy. Zresztą jest taka dobra tradycja, że rzecznik praw obywatelskich mniej więcej
raz, dwa razy w roku się spotyka z Krajową Radą
Sądownictwa i przedstawia swoje różne zastrzeżenia
dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
To zawsze są bardzo dobre spotkania, bardzo głębokie
dyskusje, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa
starają się wsłuchać w te kwestie.
Ale ja rozumiem, że pytanie jest trochę głębsze,
tak? Bo, jak rozumiem, treścią tego pytania jest to, że
przecież mamy do czynienia z różnymi sytuacjami,
które można byłoby nazwać kryzysowymi czy które
nie powinny występować w wymiarze sprawiedliwości. Ale moim zdaniem, jeżeli takie sytuacje, takie
problemy występują, to trzeba je starannie rozwiązywać w drodze dialogu, poszukiwania porozumienia
ze wszystkimi organami, zaangażowania wszystkich
możliwych uczestników i wskazywania, na czym
polega problem. Ja jestem przekonany, że po tej całej
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akcji, którą zrobiliśmy, po licznych wystąpieniach,
kasacjach, ten problem zostanie zmniejszony.
I jeszcze bym wskazał właśnie na kwestię oceny.
Mówiłem o tym wcześniej. Sąd Najwyższy, do którego kierowałem kasacje, jest właśnie od tego, żeby
w takich sytuacjach mówić: tak nie można robić; takie
standardy postępowania, np. niezapewnienie prawa
do obrony osobom z niepełnosprawnością intelektualną, są niedopuszczalne. Wtedy tego typu stanowiska, że tak powiem, promieniują w dół i wtedy sądy
niższej instancji znacznie baczniej patrzą na to, jak
w takich sytuacjach postępować.
Może jeszcze bym wspomniał… Szkoda, że nie
ma z nami senatora Cichonia. Jest jeden taki temat,
za który jestem bardzo wdzięczny Krajowej Radzie
Sądownictwa, dobrze, że go podjęła. A mianowicie
w Polsce mieliśmy przez wiele, wiele lat problem z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Nie w sensie płacenia zadośćuczynienia,
bo to jest proste, ale w sensie przekazywania, można
powiedzieć, rekomendacji, które wynikają z wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do sądów.
Tak? I to akurat Krajowa Rada Sądownictwa wzięła
na siebie ciężar takiej debaty. Zorganizowała kilka
spotkań i stworzyła taki, można powiedzieć, wzór
postępowań i rekomendacji, jak sądy powinny sobie
z tego typu wyrokami radzić – nie tylko na poziomie
ogólnym, ale także w kontekście pojedynczych spraw
– w sensie tego, jak się z tych wyroków uczyć i nie
popełniać podobnych błędów w przyszłości. Tak że
ta rola oczywiście powinna być dalej przez niezależną
Krajową Radę Sądownictwa odgrywana.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Mam pytanie. Jedną kwestię w zasadzie wyczerpał kolega Czerwiński, ale nie potrafię przejść do
porządku dziennego nad tym, że mówiąc o KRS,
mówił pan o tradycji uświęconej pamięcią, o historii
lat osiemdziesiątych.
Panie Szanowny, KRS z tego, co dobrze pamiętam,
powstała 20 grudnia 1989 r.
(Wicemarszałek Maria Koc: Trochę głośniej, Panie
Senatorze, bo chyba pana nie słychać.)
KRS powstała 20 grudnia 1989 r. i była finałem
uzgodnień czysto politycznych pomiędzy ustępującymi przedstawicielami reżimu autorytarnego, komunistycznego i poddanymi im bądź zmanipulowanymi,
wybranymi z opozycji, nie najmocniejszymi intelektualnie jednostkami.
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(Wesołość na sali)
(Senator Aleksander Pociej: O Kaczyńskim…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Senatorze.)
Już.
I w związku z tym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Powiedziałem: wybranymi.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Powiedziałem to bardzo wyraźnie.
(Senator Marek Borowski: W obecności…)
Ja mam… Ale czy mogę dokończyć?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Leszek Czarnobaj: 13 grudnia…)
Tak czy inaczej piętno lat osiemdziesiątych, które pan tutaj z rozrzewnieniem wspomina, dla wielu
Polaków, których znam osobiście, jest po prostu katastrofą i katorgą. Dosłownie. Wtedy cierpieli, byli…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan jesteś katorgą.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Senatorze, poproszę.)
Czy pan w tamtym czasie obserwował rzeczywistość w Polsce, czy pan był gdzieś za granicą? To jest
pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Jest taka zgodność czasu, miejsca
i osób, w której…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Pani Marszałek, ale czy ja mogę zadawać pytanie, czy pani Zdrojewska będzie mi przeszkadzać, bo akurat chce teraz sobie porozmawiać.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam,
ale chciałabym słyszeć, a tutaj bardzo słabo słychać.
Naprawdę.)
(Senator Rafał Ambrozik: Bo koledzy przeszkadzają.)
Proszę podejść do mnie bliżej, to będzie pani lepiej
słyszeć.
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Mogę zadawać pytanie, czy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Panie
Senatorze, proszę kończyć pytanie, bo czas już się
panu skończył.)
Już.
Czy drugie pytanie mogę zadać w ciszy?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę.)
Dobrze.
Szanowny Panie, czy zdarzyło się panu kiedykolwiek zwracać w tej Izbie, kiedykolwiek w minionych 10 latach – 2 lata już minęły, ale wcześniej,
w ciągu 8 lat – uwagę senatorom zebranym tutaj,
w większości z Platformy Obywatelskiej, rządzącej
wtedy, na nieprawidłowości funkcjonowania KRS?
Dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: On nie był wtedy
rzecznikiem.)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Piotr Florek.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Profesorze…)
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Teraz ja, Szanowni Koledzy i Koleżanki.
Panie Rzeczniku, abstrahując od tego, że to politycy mają wybierać 15 członków rady i że to jest
niekonstytucyjne, chciałbym wrócić do tego wyboru
większością 3/5, do propozycji prezydenta. Bo w drugim kroku mamy wybór bezwzględną większością.
Czy ten wybór większością 3/5 to nie jest w tej chwili
taki zapis fasadowy? Bo przecież wiemy, że 3/5 to
jest 276 głosów i w tej sytuacji w zależności od tego,
jaka będzie lista kandydatów, będzie można podejmować decyzje: albo się zgadzamy, albo, jak nie, to i tak
mamy większość. Chciałbym, żeby pan to ocenił, czy
w tej sytuacji wspomniany zapis, to, że pan prezydent ustąpił, przystał na tę większość bezwzględną,
w ogóle ma sens. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Józef Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, zacznę tak, jak zaczynają niektórzy senatorowie. Mianowicie ja bardzo cenię ludzi,
którzy są wierni swoim poglądom, bez względu na
to, czy ja się z tymi poglądami zgadzam. I do takiej
grupy zaliczam pana rzecznika.
Jeżeli chodzi o moje pytania, to pierwsze będzie
dotyczyło Komisji Weneckiej, której to komisji i jej
opiniom poświęcił pan w swojej wypowiedzi bardzo
dużo czasu, powiedziałbym, że połowę czasu. Z ostatniego pobytu Komisji Weneckiej w Polsce dowiedzieliśmy się, Polacy się dowiedzieli, że niestety jej
przedstawiciele w większości nie rozumieją polskiego
prawa, specyfiki polskiego prawa. Tak więc pytam,
dlaczego jej opinie, opinie ludzi, którzy nie rozumieją
prawa, mają dla pana tak olbrzymie znaczenie. Mało
tego, jak rozumiem, pan traktuje jak wyrok… Nas
oglądają i słuchają Polacy i mogą odnieść wrażenie,
że coś nam będzie groziło, jeżeli te opinie, te zalecenia
nie zostaną wcielone w życie i nie będą traktowane
jako wiążące. To jest jedna kwestia.
Drugie pytanie dotyczy Krajowej Rady
Sądownictwa, o której już mówimy, dyskutujemy
od kilkunastu miesięcy, a teraz od kilkudziesięciu
godzin. Ja bym prosił, żeby pan tak jasno określił,

żeby to zrozumiał przeciętny Kowalski, którego sprawy ciągną się w sądzie, tym najniższym, rejonowym,
już, załóżmy, jedenasty rok. Czy obecna krajowa rada,
czy ta, którą wybierzemy zgodnie z nową ordynacją,
pomoże temu Kowalskiemu, spowoduje, że sądy staną
się bardziej wydolne, skuteczne i szybko wydadzą
sprawiedliwy wyrok? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję serdecznie za pytania, za kolejny zestaw.
Ja uważam, że jednak warto wracać do lat osiemdziesiątych i warto wracać do dorobku podstolika do
spraw reformy prawa i sądów, który był powołany
w ramach Okrągłego Stołu i który miał na celu doprowadzenie do przygotowania tych zmian ustrojowych.
Ten główny argument opieram nie tylko na autorytecie członków ze strony solidarnościowej, którzy byli
w tym składzie, osób związanych wcześniej z komisją
helsińską, z KSS „KOR”, z komitetem helsińskim,
profesorów, ekspertów, działaczy „Solidarności”…
Mówiłem o tych nazwiskach tutaj na początku. Ale
takim, można powiedzieć, symbolem tej współczesnej, ale także ówczesnej debaty był pan profesor
Adam Strzembosz, co do którego niezłomności oraz
niezależności trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości.
Właśnie profesor Adam Strzembosz po wielu latach
podejmuje różne działania, aby bronić wspomnianego
dziedzictwa i wspomnianego rozwiązania ustrojowego. I znowu, jeżeli przeczytamy wywiad rzekę,
jeżeli prześledzimy historię pana profesora Adama
Strzembosza, to jasno zobaczymy, dlaczego osoba,
która stała na czele tzw. „Solidarności” sądowej, tak
walczy o standardy dotyczące niezależności sądownictwa. To jest jeden argument.
Drugi argument jest taki, że, tak jak mówiłem,
mamy pewną kontynuację, jeśli chodzi o podejście do
uzgodnień, które zostały poczynione. I ta kontynuacja
znalazła odzwierciedlenie w postanowieniach naszej
konstytucji z 1997 r. i w tej szczególnej konstrukcji
Krajowej Rady Sądownictwa. Wydaje mi się, że zadawanie mi pytań dotyczących obserwowania rzeczywistości w tamtych czasach jest chyba nie na miejscu,
bo w 1989 r. miałem 12 lat i byłem skupiony raczej
na obserwowaniu atlasów geograficznych i uczeniu
się na bieżąco w szkole niż na głębokim śledzeniu
spraw politycznych. To, na czym się opieram, jeżeli
chodzi o dyskusję historyczną, to jest referat przygotowany przez wybitnego eksperta, prof. Andrzeja
Friszkego, który przebrnął przez wszystkie archiwa
z tamtych czasów i dokonał ustaleń, które państwu
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przytaczałem. Uważam, że wczoraj te kwestie nie
padły w sposób wystarczający, i uznałem, że ważne
jest, aby o tym mówić.
Jeżeli chodzi o wykazywanie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa, to
powiem, że rzecznik praw obywatelskich jest raczej od
tego, żeby obserwować nieprawidłowości, jeśli chodzi
o ochronę praw i wolności obywatelskich, i to jest przedmiotem moich corocznych sprawozdań. My nie dzielimy
aż tak bardzo, czy to ten sąd, czy inny sąd… Ja się staram wskazywać na ogólne tendencje. Oczywiście krytyka funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości znalazła
swoje odzwierciedlenie w raporcie rocznym rzecznika
praw obywatelskich, także w moich sprawozdaniach
przedstawionych Wysokiej Izbie.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Florka dotyczące wyboru większością 3/5, to powiem, że mam
wrażenie, iż to byłaby już analiza spekulacyjna, to
znaczy to byłaby analiza, która wymagałaby ode mnie
odnoszenia się do tego, co się może stać w parlamencie. Wolałbym unikać spekulacji tego typu, czy przepis dotyczący 3/5 jest pozorny, czy też tak naprawdę
będzie miała zastosowanie bezwzględna większość,
która wynika z tego drugiego kroku.
Pytanie dotyczące Komisji Weneckiej. Ja jeszcze
raz chciałbym podkreślić, jaki jest status Komisji
Weneckiej. Nie ma innego organu międzynarodowego, który pełniłby funkcję doradczą dla organów
państw, różnych państw. Mamy taką ciekawą sytuację,
że Komisja Wenecka przez wiele, wiele lat w ogóle nie
interesowała się Polską, jeżeli chodzi o rozwiązania
ustrojowe, bo te kwestie nie budziły większych wątpliwości, w wielu przypadkach polskie rozwiązania były
wręcz stawiane za przykład. Ale Komisja Wenecka
regularnie opiniuje rozwiązania w poszczególnych
państwach. Gdy swego czasu intensywnie zajmowałem się Gruzją czy Azerbejdżanem, to z wielkim zainteresowaniem czytałem opinie na temat rozwiązań
czy to dotyczących wolności zgromadzeń, czy zmian
konstytucji, czy właśnie reformy sądownictwa w tamtych państwach, które to opinie były przygotowywane
przez Komisję Wenecką. Wydaje mi się, że tryb pracy
Komisji Weneckiej polega na tym, że tu nie ma tylko
i wyłącznie analizy przepisów ustaw czy projektów
ustaw, które są przedstawiane, ale są też wizyty w państwach, konsultacje z różnymi osobami. Przede wszystkim jednak sama selekcja osób do tego organu, to, kim
one są, że to są wybitni eksperci konstytucyjni, wpływa
na jakość i autorytet tego organu. Chciałbym wskazać,
że oczywiście opinia Komisji Weneckiej jest niewiążąca. Pani minister Surówka-Pasek mówiła wczoraj
o tym, że to jest opinia, która nie może być traktowana,
nie wiem, jak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
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bo jest to opinia przede wszystkim o charakterze doradczym. Jednak jest to opinia, która ze względu na charakter Komisji Weneckiej cieszy się dużym uznaniem
w świecie. Oczywiście tu nie ma takiego mechanizmu,
że jak nie wykonamy opinii Komisji Weneckiej, to zaraz będzie jakaś sankcja, bo to tak nie działa. To działa
w taki sposób, że te opinie są brane pod uwagę przez
inne państwa w relacjach z nami, przez inne organizacje międzynarodowe w relacjach z Polską, ale także
brane są pod uwagę, i na to zwracałem uwagę, w kontekście wzajemnego uznawania wyroków i współpracy
sądowej w sprawach karnych, cywilnych, tego, w jaki
sposób postrzegany jest nasz wymiar sprawiedliwości, oraz tego, czy pojawiają się jakieś zagrożenia dla
współpracy międzynarodowej, szczególnie w obszarze
Unii Europejskiej. I to, może nie od razu, ale w jakiejś
perspektywie może mieć znaczenie, jeśli chodzi np.
o podważanie wiarygodności niektórych wyroków.
Czyli w tym przypadku te sankcje w pewnym sensie
nie są bezpośrednie, one są rozpisane w czasie. A więc
wszelkie kryzysy dotyczące niezależności sądownictwa oraz niezależnych sądów będą mogły mieć konsekwencje w późniejszym okresie.
Czy obecna Krajowa Rada Sądownictwa wpłynie,
czy pomoże… Mnie się wydaje, że zagadnienie przewlekłości postępowania jako takie nie jest bezpośrednio
związane z samym funkcjonowaniem, z taką czy inną
konstrukcją Krajowej Rady Sądownictwa, tak bym to
ujął. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli już, to
bardziej to zależy od pewnej aktywności, zainteresowania problemem. Wiem, że Krajowa Rada Sądownictwa
była bardzo zaangażowana w obserwowanie procesu
wykonania pilotażowego wyroku w sprawie Rutkowski
i inni przeciwko Polsce. To był wyrok, który mówił
o tym, że nasz instrument, czyli skarga na przewlekłość
postępowania, nie działa w sposób odpowiedni, że ma
sporo braków. To zagadnienie… Powinniśmy o tym
problemie i o tej ustawie myśleć z perspektywy nie tego,
czy sądy będą szybsze, czy wolniejsze, ale z perspektywy tego, czy sądy będą mniej, czy bardziej niezależne.
Niestety zmiana sposobu obsadzania członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa obniży standardy
niezależności sądownictwa w Polsce. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ryszard Majer.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Jak tak słucham pana rzecznika, to mam wrażenie,
jakbyśmy byli z 2 różnych planet i przyglądali się
rzeczywistości albo przez jakąś szybę, albo z jakiejś
bardzo odległej…
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(Senator Bogdan Klich: To prawda.)
Bo z jednej strony pan rzecznik – ja pomijam te
elementy historyczne – odmalowuje stan prawny KRS
jako instytucji odpowiadającej za wymiar sprawiedliwości w barwach bardzo idealnych, barwach optymistycznych, a z drugiej strony… Mam pytanie, Panie
Rzeczniku. Czy do biura pana rzecznika docierają
zwykli ludzie i skarżą się na wymiar sprawiedliwości?
(Senator Jan Dobrzyński: A gdzie tam, coś ty…)
Bo do mojego biura senatorskiego – sądzę, że
do większości biur senatorskich – docierają zwykli
mieszkańcy, którzy nie mogą sobie w sądach poradzić
i dojść sprawiedliwości. Skoro, Panie Rzeczniku, do
pana również docierają ci zwykli obywatele, w interesie których powinien działać każdy ombudsman…
I pytanie. Jakie są spostrzeżenia pana rzecznika na
temat mankamentów polskiego wymiaru sprawiedliwości? Czy jest pan w stanie wymienić 5 największych wad, 5 takich elementów, które powinny ulec
zmianie, o których zmianę pan rzecznik np. apelował
w wystąpieniach? Bo to być może jakoś nas zbliży do
siebie. My przecież nie jesteśmy na 2 przeciwległych
krańcach, ale wydaje mi się, że ten obraz rzeczywistości mamy zupełnie odmienny. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Aleksander Pociej.
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam 2 pytania. Chciałbym dopytać, rozwinąć
pytanie zadane przez senatora Peczkisa, które wydaje
mi się bardzo istotne. Chodzi o tę rzekomą miałkość
intelektualną przedstawicieli „Solidarności”, którzy
w 1989 r. negocjowali z władzą rozwiązania, o których mówił senator Peczkis. Ja tu od razu mówię
„rzekomą”, bo z tego, co wyczytałem – chciałbym
zapytać, czy to prawda – to w tym podstoliku pracował Jarosław Kaczyński. Chciałbym zapytać, czy
to jest prawda.
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Zbigniew…)
(Senator Jan Dobrzyński: Kto to powiedział?)
(Wesołość na sali)
I drugie moje pytanie. Tutaj chciałbym odnieść
się do wcześniejszego pytania senatora Ambrozika.
Senator Ambrozik, pytając o sprawy dotyczące tych
więźniów niepełnosprawnych i krytykując krajową
radę za brak reakcji, wystawił panu rzecznikowi laurkę. Ja na pewno, gdyby ewentualnie komukolwiek
przyszło do głowy kiedykolwiek skracać pańską ka-

dencję, bym się powoływał na tę wypowiedź, która
panu przynosi zaszczyt.
A moje drugie pytanie dotyczy Rady Europy.
Przystępując w 1991 r. do Rady Europy, podjęliśmy
pewne zobowiązania. Pan o tym mówił dosyć oględnie na początku, ale przecież Rada Europy, której…
Są pewne zobowiązania międzynarodowe, są zalecenia, są rekomendacje, są pewne mechanizmy współpracy międzynarodowej, głównie w zakresie ochrony
praw człowieka i ochrony demokracji, i chciałbym,
żeby pan jednak parę słów na ten temat powiedział.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
No, uwiódł mnie pan tym stwierdzeniem, że możemy
jednak się kierować naszą historią i tradycją, a niekoniecznie standardami europejskimi, chociaż przyznam, że jestem przeciwny temu, żeby kultywować
i wzmacniać porozumienia okrągłostołowe. Ale to
jest temat na inną dyskusję.
Teraz pytanie. Panie Rzeczniku, u podstawy pana
rozumowania leży takie oto stwierdzenie: grupa osób,
która zostaje wybrana czy wskazana przez pewne
gremium, jest od niego zależna. Jeśli to politycy będą,
w cudzysłowie, wskazywać sędziów do Krajowej
Rady Sądownictwa, to nastąpi upolitycznienie tej
rady i będzie źle. No, ja jestem przeciwny takiemu
rozumowaniu, bo to by oznaczało, że także ci, którzy
wybrali pana, w jakiś sposób na pana oddziałują.
Przecież pan też został wybrany.
(Senator Jan Dobrzyński: Jest to dobry przykład,
Panie Senatorze.)
No, ja tutaj bronię pana rzecznika. Ja mówię, że
tak nie jest, no ale pan tak twierdzi, to leży u podstaw
pana rozumowania. Więc teraz zadaję bardzo proste
pytanie: komu będzie łatwiej wywierać taki wpływ?
Czy politykowi, który nie zna osoby, którą wskazuje
– bo tak jest na ogół – czy też osobie z tego samego sądu, która jest tego sędziego zwierzchnikiem,
a czasami podwładnym? Stosunek osoby wskazującej
i wskazywanej jest, praktycznie rzecz biorąc, stosunkiem służbowym. W którym przypadku ten wpływ
może być, tak na logikę, większy, Panie Rzeczniku?
Komu łatwiej będzie wpływać na skład… Może
nie chodzi o skład, ale o działanie Krajowej Rady
Sądownictwa – i tej starej, i tej nowej.
I drugie pytanie. No, jak już nie wiemy, co zrobić, to musimy się odwołać do tzw. argumentu do
kamienia, uciec od rzeczywistości. Pytanie jest bardzo proste: jak pan ocenia obecną Krajową Radę
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Sądownictwa i jej działanie, w szczególności ten
ostatni popis dotyczący asesorów? Ponad 260 osób
nie dostało nominacji, bo chyba niewłaściwy był kolor
spinaczy. Tak? Czy tam była jakaś dokumentacja…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To było wyjaśniane
wczoraj.)
Tak, bardzo dobrze. Chcemy jeszcze raz uzyskać… nie wyjaśnienia, ale opinię pana rzecznika
na ten temat. Jak pan ocenia działalność obecnej
Krajowej Rady Sądownictwa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Rzeczniku, o odpowiedź.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za kolejne pytania. Myślę, że na
część z nich już odpowiedziałem w pewnym zakresie.
Absolutnie, do biura rzecznika zgłaszają się osoby
skarżące się na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To są osoby, które mają, można powiedzieć,
ogólne pretensje dotyczące tego, jak sądy funkcjonują, ale także osoby, które proszą o wniesienie skarg
kasacyjnych w swoich sprawach. Tak że myślę, że
mamy dość dobry ogląd tego, jak sądy funkcjonują,
jak sądy działają.
Co do mankamentów to mogę wymienić ich pięć.
Myślę, że pierwszy mankament to przewlekłość postępowania. To jest największy chyba problem. Drugi
jest taki, że nasze procedury zakładają wieloinstancyjność. To jest ważne, no bo to jest gwarancja konstytucyjna, niemniej jednak niestety ta wieloinstancyjność w którymś momencie staje się wartością sama
dla siebie i nie prowadzi do rozstrzygnięcia sprawy.
Jak sądy zaczynają robić kolejne tzw. okrążenia, to nie
przybliża to sprawy do odpowiedniego rozwiązania.
Trzecim mankamentem są różne problemy z doręczaniem przesyłek sądowych, zawiadamianiem stron
postępowania. To chyba najczęściej wpływa na przewlekłość postępowania.
Czwartym mankamentem jest status biegłych sądowych, wciąż niewystarczająco uregulowany, wciąż
niedofinansowany. To wpływa na to, że sędziowie
nie mają odpowiedniego wsparcia merytorycznego,
a my albo długo oczekujemy na opinie biegłych, albo
te opinie są niewystarczająco dobrze przygotowane,
niewystarczająco głęboko przygotowane i są podważane w toku dalszych prac.
Kolejny mankament, który bym wskazał, to problemy organizacyjne wymiaru sprawiedliwości związane z tym, że sędziowie nie mają wystarczającej
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liczby asystentów oraz urzędników sądowych, którzy
by wspierali ich w pracach, ale także z tym, że wiele
etatów sędziowskich jest nieobsadzone. Wydaje mi
się, że… Takim bardzo przejmującym apelem był
apel sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie, którzy napisali, podali publicznie, że w referacie danego
sędziego jest od 500 do 700 spraw i że od wielu lat
nowe stanowiska sędziowskie nie były obsadzane,
w związku z czym trudno sobie poradzić z tak wielką
liczbą spraw.
Żeby te wszystkie zagadnienia rozwiązać, moim
zdaniem trzeba zajmować się tak organicznie i powoli
wszystkimi kwestiami, które są z tym związane, czyli
wprowadzać rozwiązania, które do tego się odnoszą.
W tym zakresie skierowałem – mówiłem już o tym
wcześniej – wystąpienie do pana prezydenta, które podsumowywało moje wcześniejsze wystąpienia
dotyczące różnych kwestii organizacyjnych związanych z wymiarem sprawiedliwości. Tak że, Panie
Senatorze, tak samo jak w temacie przeciwdziałania
bezdomności, tak samo w tym temacie na pewno znaleźlibyśmy porozumienie i przestrzeń do współpracy.
Drugie pytanie… Zaraz, momencik… Pytanie
pana senatora Pocieja dotyczące przedstawicieli
„Solidarności” w składzie tego podstolika. Czytam:
stronę solidarnościowo-opozycyjną tworzyli Zbigniew
Bujak, Jerzy Ciemniewski, Lech Falandysz, Jerzy
Jasiński, Jarosław Kaczyński, Andrzej Milczanowski,
Jan Olszewski, Zbigniew Romaszewski, Jadwiga
Skórzewska, Adam Strzembosz, Jacek Taylor, Zofia
Wasilkowska, Janina Zakrzewska, Tadeusz Zieliński
oraz Andrzej Zoll. To był skład podstolika ze strony
„Solidarności”. (Oklaski)
Jeśli chodzi o Radę Europy, to Polska jest państwem członkowskim Rady Europy, ale także stroną
europejskiej konwencji praw człowieka z 1950 r. To
przystąpienie oczywiście oznacza, że Polska respektuje
standardy rządów prawa, standardy demokratyczne.
Respektowanie tych standardów, szczególnie rządów
prawa, to jest kwestia różnego rodzaju szczegółowych
postanowień. I tutaj warto wskazać, bo o tym jeszcze
nie mówiliśmy, że organem Rady Europy, który się
Polską intensywnie interesuje – takie ma zadanie – jest
komisarz praw człowieka Rady Europy, a jest nim Nils
Muižnieks, który równie krytycznie ocenia te rozwiązania dotyczące sądownictwa. Komisja Wenecka,
rekomendując swoje opinie, także jest częścią systemu
Rady Europy. To jest instytucja działająca pod egidą Rady Europy, ale niejako wykracza poza granice,
jeśli chodzi o zakres zainteresowania i członkostwo
– oprócz 47 państw członkowskich Rady Europy
Komisję Wenecką współtworzy 14 innych państw,
w tym, tak jak już wspomniałem, Stany Zjednoczone.
Organem, który również jest istotny, jest Europejska
Sieć Rad Sądownictwa, która też ma istotne znaczenie
i też odnosiła się do kwestii tych rekomendacji.
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Z praktycznego punktu widzenia oczywiście to
oznacza, że ten temat może być przedmiotem dyskusji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
które jest pewnym – można powiedzieć – organem
parlamentarnym monitorującym wykonywanie naszych zobowiązań na tej podstawie, a także może
stać się przedmiotem zainteresowania Komitetu
Ministrów Rady Europy czy sekretarza generalnego
Rady Europy. W każdym razie członkostwo w Radzie
Europy to członkostwo, które zobowiązuje do tego,
żeby tych standardów przestrzegać.
Oczywiście najdalej idącym mechanizmem egzekucyjnym jest…
Można powiedzieć, że to wszystko, o czym mówiłem do tej pory, ma znaczenie tzw. reputacyjne. Tak
się mówi w świetle prawa międzynarodowego – te
wszystkie opinie krytyczne wpływają na reputację
i postrzeganie państwa w sferze międzynarodowej.
Mechanizmem egzekucyjnym jest oczywiście
Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale żeby
Europejski Trybunał Praw Człowieka działał w tych
sprawach, to musi być bardzo konkretna sprawa,
która jest przedmiotem rozważań. Dyskutowaliśmy
tutaj chociażby o sprawie Urban i Urban przeciwko
Polsce jako o przykładzie tego, że nawet rozwiązania instytucjonalne odnoszące się do statusu asesora
czy sędziego mogą być przedmiotem oceny trybunału w Strasburgu, tak samo jak sprawa Andrása
Baki, czyli prezesa Sądu Najwyższego Węgier, która też była przedmiotem rozważań Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Pytanie pana senatora Czerwińskiego brzmiało
tak: co jest większym zagrożeniem – czy sytuacja,
kiedy to polityk powołuje sędziego, którego może
nie znać, a wskazuje go jako członka Krajowej Rady
Sądownictwa, czy ten właśnie stosunek służbowy? Ja
bym chciał w tym miejscu wrócić jednak do mojej wypowiedzi z początku wystąpienia. Jednak bym chciał
wskazać na to, że art. 11a ust. 3 ustawy… Przepraszam,
najpierw ust. 2. „Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest grupa co najmniej – pkt 2 – dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku”. Jako obywatel,
jako rzecznik czułbym się bezpieczniejszy, gdyby np.
było tutaj dodane: „z wyłączeniem sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości”, gdyby
była taka gwarancja, że np. sędziowie delegowani
do Ministerstwa Sprawiedliwości nie mogą zgłaszać
kandydatów.
Czułbym się także bezpiecznie i pewnie, gdyby
było tak, że podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą
złożyć więcej niż jedno zgłoszenie… Przecież teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, w której
przykładowo grupa 25 sędziów delegowanych do

Ministerstwa Sprawiedliwości zgłasza 15 kandydatów, którzy są innymi sędziami delegowanymi do
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Oczywiście nie chcę w żaden sposób podważać
niezawisłości tych osób i być może tego, że będą one
sprawowały ten urząd w sposób niezawisły, także
jako członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, bo nie
mam żadnych podstaw do tego, żeby wskazywać na
takie zagrożenie, ale moją rolą – wydaje mi się – jest
wskazywanie na potencjalne zagrożenia, rysowanie
także czasami czarnych scenariuszy, które mogą
się pojawiać, tych scenariuszy, które niestety mogą
spowodować jeszcze większy wpływ ministra sprawiedliwości na obsadę Krajowej Rady Sądownictwa,
niż wpływ, który ma on tylko jako członek Krajowej
Rady Sądownictwa, jako prokurator generalny.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, ja chciałbym wrócić jednak do
kwestii fundamentalnej i de facto fundamentalnego
w tym przypadku sporu między nami, tzn. między
panem a naszą stroną, Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowaną tutaj, w Senacie. Ten spór fundamentalny dotyczy w gruncie rzeczy tego, czy jako naród,
jako Polacy, jesteśmy przymuszeni do tego, by trwać
w dziedzictwie PRL-owskim, czy też możemy wybić
się na suwerenność i naród jako tenże suweren ma
przejmować funkcję podstawowego twórcy zasad
konstytucyjnych. Ten spór jest fundamentalny, dlatego że w gruncie rzeczy, jak się go wyartykułuje,
to porządkuje coś, co można nazwać porządkiem
logicznym myślenia. Pan reprezentuje porządek logiczny myślenia takiego, że jesteśmy przymuszeni do
tegoż trwania w dziedzictwie PRL – pan to nazywa
tradycją konstytucyjną – i szukam w związku z tym
tego pańskiego porządku logicznego.
I 2 pytania związane z tym pańskim porządkiem
logicznym według tego fundamentalnego sporu.
Mianowicie na jakiej zasadzie widzi pan mniejsze
zagrożenie, jakie było do tej pory, jeśli chodzi o niezawisłość orzecznictwa, w sytuacji, kiedy KRS i całe
sądownictwo postpeerelowskie były funkcją tego
pierwotnego momentu…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Solidarnościowe, Panie
Senatorze.)
…czyli właśnie tej dyskusji okrągłostołowej…
Proszę pamiętać, a warto to skonfrontować choćby…
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(senator J. Żaryn)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, pytanie.)
Tak, tak.
Mianowicie dlaczego niezawisłość sądowa miałaby być większa w latach 1989–2017, według tego
porządku logicznego, który pan przedstawia, niż na
podstawie tego, co wypływa z dzisiejszej ustawy,
która bierze za fundament suwerenność narodu?
I druga kwestia, mianowicie właśnie dotycząca
konfrontacji stanowisk. Otóż ten podstolik, o którym
tutaj mowa – i ja bardzo się cieszę z pytania pana senatora Pocieja i z pańskiej odpowiedzi… Otóż proszę
zapytać zarówno prof. Adama Strzembosza, jak i pana
Jana Olszewskiego i pana Jarosława Kaczyńskiego,
jaki jest jednej i drugiej strony stosunek do prac tamtego podstolika. Ja jako historyk mogę państwa zapewnić – ale chciałbym prosić o pana opinię na ten
temat – że…
(Głosy z sali: Pytanie!)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze…)
(Głos z sali: Pytanie, a nie wykład.)
Już.
…Że w warunkach nierówności wówczas prowadzono rozmowy, tzn. strona komunistyczna mogła zabić negocjatorów z drugiej strony podstolika,
z solidarnościowej strony, a strona solidarnościowa
nie mogła zabić komunistów. W związku z tym czy
trwanie w takim dziedzictwie jest rzeczywiście naszą
zmorą, która ma trwać ustawicznie tylko dlatego, że
pan ją nazwie… przezwie „tradycją konstytucyjną”?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam, zanim pan odpowie, Panie Ministrze,
to ja zwracam się do państwa senatorów z 2 apelami.
Po pierwsze, proszę respektować minutowy czas na
sformułowanie pytania, a po drugie, prosiłbym, żeby
państwo zechcieli wyciszyć rozmowy, będziemy lepiej słyszeć.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Już mogę, tak? Dziękuję bardzo.
Przepraszam serdecznie senatora Czerwińskiego,
bo zapomniałem odpowiedzieć na pytanie o asesorów
sądowych, a absolutnie nie chciałbym pominąć tego
wątku. Ja akurat dość dokładnie przeanalizowałem tę
sprawę, spotkałem się także z asesorami sądowymi,
którzy w ramach tej pierwotnej decyzji nie zostali
przedstawieni do pełnienia funkcji przez Krajową
Radę Sądownictwa. Ja zrozumiałem tę sytuację
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w taki sposób, że Krajowa Rada Sądownictwa była
w tej trudnej sytuacji, że z jednej strony nie zostały
przygotowane odpowiednie dokumenty, czyli głównie
zaświadczenia o ochronie zdrowia, a z drugiej strony
rada musiała podjąć określoną decyzję. Po spotkaniu
się z asesorami przedstawiłem swoją opinię, dość kompleksową, zachęcając Krajową Radę Sądownictwa do
wznowienia postępowania w sprawie i stworzenia
asesorom sądowym możliwości uzupełnienia tej dokumentacji. O ile wiem, znacząca większość z nich
te dokumenty uzupełniła, w związku z czym została
podjęta decyzja przez Krajową Radę Sądownictwa.
Tak że wydaje mi się, że na zasadzie racjonalnej i…
(Senator Jan Dobrzyński: Dogadali się.)
Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Na zasadzie dogadania
się.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, proszę nie wtrącać się do wypowiedzi.)
Nie, nie dogadania się, wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie na zasadzie rozwiązania określonego problemu. Mogę państwu oczywiście… Zresztą
na stronie rzecznika jest dostępne moje wystąpienie
w tej sprawie.
Pytanie pana senatora Żaryna ma oczywiście fundamentalną wagę, dotyczącą ogólnej oceny tego, co
można zrobić, a czego nie można zrobić na gruncie
konstytucji i w jaki sposób ta tradycja czy dziedzictwo nas zobowiązują.
Wydaje mi się, że ja po to przytaczałem te argumenty natury historycznej, aby wskazać, że…
Mam wrażenie, że to jest akurat to zagadnienie,
które – i tak wynika z późniejszych zainteresowań
konstytucjonalistów – w zasadzie nie było kwestionowane, tzn. znalazło ono, praktycznie rzecz biorąc,
dokładne odzwierciedlenie na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Jeżeli nawet w art. 187 konstytucji nie
użyto wyraźnie sformułowania, że to zgromadzenie
sędziowskie ma powoływać tych sędziów, to moim
zdaniem nie należy tego interpretować w taki sposób, że można przekazać to władztwo innemu organowi, gdyż w ten sposób zburzyłoby się relację,
jaka zachodzi między organami, i ten szczególny
typ niezależności sądownictwa.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że negocjacje odbywały się na zasadzie tego warunku nierówności,
który sformułował pan senator. Zresztą tym, co
jest też przedmiotem oceny historycznej, jest to, że
wiele kwestii w ogóle nie zostało uzgodnionych; to
były kwestie chociażby reformy polityki karnej. Ale
kwestie dotyczące ukształtowania Krajowej Rady
Sądownictwa znalazły następnie odzwierciedlenie
ustawowe, znalazły odzwierciedlenie konstytucyjne.
Wydaje mi się, że warto w tym zakresie wracać do
tradycji.
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Mój porządek logiczny myślenia opiera się na tym,
że powinniśmy dbać o przestrzeganie wartości konstytucyjnych oraz niezależności sądownictwa. I tak
jak dopuszczam podejmowanie różnych rozstrzygnięć
władczych dotyczących ogólnego funkcjonowania
państwa, tak uważam, że one nie powinny prowadzić
do tego, że mocą ustaw w pewnym sensie zniekształca
się zasady konstytucyjne, w tym także zasadę niezależności sądownictwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Mam 2 pytania dotyczące tekstu ustawy.
Jedno, które wydaje mi się może mniej istotne, jednak… Art. 9a „Sejm, w miarę możliwości, uwzględnia potrzebę reprezentacji w Radzie sędziów poszczególnych rodzajów i szczebli”. Chodzi mi przede
wszystkim o „w miarę możliwości”. Ja w ogóle jestem
przeciw wyborowi przez Sejm, ale zakładając, że taki
jest tekst i zasadnicze… Co to znaczy „w miarę możliwości”? To niczego, moim zdaniem, nie zapewnia.
I co by było, gdyby skreślić to „w miarę możliwości”?
Czy Sejm musiałby…
Drugie pytanie dotyczące tekstu, moim zdaniem
ważniejsze. W moim odczuciu, tak jak czytam tekst
ustawy, w art. 11d jest mowa o komisji, właściwej
komisji, która ustala listę 15 kandydatów. Sejm może
głosować tylko nad tą listą w całości, tzn. przyjąć ją
lub odrzucić, czy to 3/5, czy bezwzględną większością, ale tylko nad tą listą. Według mnie z tego tekstu
wynika, że nikt nie może zostać wybrany do Krajowej
Rady Sądownictwa, jeżeli się nie znajdzie na liście
właściwiej komisji. Nie wiadomo, co to jest „właściwa
komisja”. Wydaje się, że komisja sprawiedliwości, ale
może to będzie specjalna… Wydaje mi się zupełnie
złym rozwiązaniem to, i zapewne niekonstytucyjnym,
że Sejm nie jest w stanie wybrać nikogo, jeżeli go
nie przedstawi na liście komisja. Może odrzucać te
listy, może to robić wielokrotnie – wtedy się powtarza tę samą procedurę – ale Sejm jako całość nie jest
w stanie nikogo wybrać, jeżeli go nie przedstawiła
właściwa komisja.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak jest.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie, jaka to komisja jest właściwa?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestie reprezentatywności, to
zgadzam się z tym, że art. 9a ust. 2 ustawy o KRS
nie zawiera gwarancji, że sędziowie każdego rodzaju
i szczebla sądów zostaną wybrani do Krajowej Rady
Sądownictwa. Mam wrażenie, że jednak tak ogólne
sformułowanie przepisu ustawy może prowadzić do
tego, że postulat, który został wskazany w uzasadnieniu do projektu ustawy, nie zostanie… może nie
zostać zrealizowany i że to zostanie pozostawione
dobrej bądź złej woli polityków. Czyli tak naprawdę to
politycy będą musieli się nad tym zastanawiać i w razie potrzeby to uwzględniać. Tutaj chciałbym wskazać, że w uzasadnieniu projektu ustawy padło stwierdzenie, cytuję: „Reprezentatywność Krajowej Rady
Sądownictwa i jej społeczna akceptacja to właściwości zapewniające realizację jednego z najważniejszych praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest prawo do sądu,
realizowane przez bezstronny, niezawisły, niezależny
i sprawiedliwy sąd. Proponuje się więc wprowadzenie
w projekcie regulacji umożliwiającej reprezentację
w radzie, w miarę możliwości, sędziów należących
do poszczególnych rodzajów i szczebli sądów”. No,
ale właśnie to „w miarę możliwości” jest zbyt ogólne,
żeby faktycznie można to było zapewnić. I to też było
przedmiotem mojej opinii, którą przedstawiłem, na
stronie 5.
Co do art. 11d ust. 4 powiem tak. Prawdopodobnie
uwaga pana senatora jest słuszna, że tutaj może się
pojawiać taka wątpliwość. Ale jeżeli mógłbym prosić… Wydaje mi się, że może pan minister Mucha albo
pani minister Romaszewska później mogliby się do
tego ustosunkować, bo nie mam na ten temat poglądu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Sługocki.
(Senator Waldemar Sługocki: Ja zrezygnowałem.)
To następny w kolejce jest pan senator Dobrzyński.
Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę pana, ja twierdzę, jeśli chodzi o osoby,
które się wypowiadają na temat możliwości nacisku
polityków na sędziów, że jest to obraza sędziów, po
prostu jest to teza nieprawdziwa. I dziwię się tym
osobom, szczególnie sędziom tutaj się wypowiadającym, że dopuszczają możliwość nacisku na sędziów.
Widocznie mają w związku z tym jakąś praktykę.
(Głos z sali: Nie no…)
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Ale do rzeczy… Proszę pana, ostatnie wybory
samorządowe pokazały ewidentne fałszerstwa. Jak
społeczeństwo polskie ma ufać obecnemu środowisku
sędziowskiemu, jeżeli w zasadzie ani Sąd Najwyższy,
ani KRS, ani pan nie zajął stanowiska w tej sprawie
i nic nie zrobiono, aby sprawdzić przyczyny takiego
wysokiego poparcia PSL – 27% i tak, że tak powiem,
masowej oceny, jeśli chodzi o głosy nieważne?
Sprawa druga. Pamiętamy, jak w roku
2015 Platforma wybierała sędziów Trybunału
Konstytucyjnego jakby do przodu… Ja nie słyszałem jakiegoś wyraźnego sygnału czy wyraźnego
oporu ze strony środowisk sędziowskich KRS,
Sądu Najwyższego, z pańskiej strony, że jednak to
jest niezgodne z konstytucją. Tak naprawdę środowisko sędziowskie samo zasłużyło sobie, jeśli
chodzi o takie bardzo poważne sprawy państwowe,
na negatywną ocenę naszego społeczeństwa. Panie
Rzeczniku, moja sprawa… Mnie oczywiście się nie
śpieszy, ale od kilku miesięcy pan nie odpowiedział
pisemnie na moje pytanie. To pytanie dotyczyło
trybunału. Chciałbym pana zapytać, czy to jest
pańskie lenistwo, czy bałagan w pańskim urzędzie?
Już prawie rok będzie, jak panu zadałem pytanie
i prosiłem o odpowiedź pisemną. Szczególnie odpowiedź na to ostatnie pytanie mnie interesuje.
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Mam pytanie, Szanowny Panie Marszałku. Czy
to jest roczne sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich, czy debata o ustawie o Krajowej Radzie
Sądownictwa?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie. Brawo!)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Rzeczniku, proszę mnie nie pytać, tylko odpowiadać
na pytania stosownie do tego, co pan wie i jak pan
chce odpowiedzieć.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Proszę nie odpowiadać.)
Ja chętnie odpowiem, tylko żal czasu Szanownej
Wielkiej Izby na kwestie, które nie są związane bezpośrednio z debatą.
Po pierwsze, jestem przekonany, że odpowiedziałem na pismo. Naprawdę ja bardzo poważnie traktuję
swoje obowiązki…
(Senator Jan Dobrzyński: To nie było pismo.)
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To znaczy na wystąpienie. Pamiętam, jak podpisywałem pismo do pana senatora. Postaram się jeszcze
w czasie tej sesji Senatu dostarczyć to pismo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze.)
Druga sprawa, czyli kwestia wyborów samorządowych. W 2014 r. nie byłem rzecznikiem praw
obywatelskich. Jednak chciałbym zapewnić państwa,
że dość regularnie… że akurat biuro rzecznika dość
aktywnie zajmuje się kwestią wszelkich zagadnień
związanych z ordynacją wyborczą, kodeksem wyborczym. Nawet teraz w pracach nad ordynacją bierze udział pan dr Zbieranek. Mieliśmy cały szereg
wystąpień generalnych oraz seminariów, które były
poświęcone tym kwestiom.
Co do wyboru sędziów w 2015 r… Będąc jeszcze
w fundacji helsińskiej, podpisałem opinię – też mogę
kopię przynieść – w której uważałem, że Platforma
czy większość parlamentarna miała prawo wybrać 3
sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a przypadku 2
dodatkowych było to niezgodne z konstytucją. Być
może głos fundacji helsińskiej był wtedy zbyt słabo
słyszalny, jednak takie stanowisko na piśmie z czerwca 2015 r. istnieje.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo, Panie
Rzeczniku.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Rzeczniku, pan odpowiadał na dość szerokie pytanie historyczne. Ja chciałbym, żeby pan
dookreślił sprawę powstania tej instytucji, nad którą
dyskutujemy. Czy ona była rezultatem komunizmu,
czy też powstanie rady było związane z nieprawidłowościami w czasie komunizmu? I czy pan zaliczyłby
ją do dziedzictwa ruchu „Solidarność”, czy do dziedzictwa komunistycznego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Absolutnie to jest dziedzictwo „Solidarności”,
to jest dziedzictwo ruchu „Solidarność”, które
było związane… Można powiedzieć, że było kilka czynników. Najpierw był KOR. Następnie była
dyskusja związana ze zmianami w statucie NSZZ
„Solidarność”, które były dokonane 24 października 1980 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, co
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wywołało reakcję „Solidarności”, ponieważ sąd arbitralnie dokonał zmiany statutu. Potem było podjęcie
inicjatywy przeprowadzenia zmian ustrojowych w sądownictwie przez środowisko sędziów. I tutaj szczególnie chodzi o Krajową Komisję Koordynacyjną
NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru
Sprawiedliwości, czyli tę słynną „Solidarność” sędziowską, oraz dzieło prof. Strzembosza, bo pojawiała
się tam dyskusja dotycząca gwarancji niezawisłości.
Wreszcie w styczniu 1981 r. powołana została ta inicjatywa w postaci Centrum Obywatelskich Inicjatyw
Ustawodawczych prowadzona przez Kazimierza
Barczyka. W pracach brali udział sędziowie Stanisław
Rudnicki, Zofia Wasilkowska, Kazimierz Barczyk
oraz Adam Strzembosz. I tam już dyskutowano na
temat projektów reform prawa, przygotowano 20 projektów aktów prawnych. Następnie to była kwestia
podniesiona w kontekście już dalszych prac. W ramach prac Okrągłego Stołu uznano, że należy stworzyć… Najpierw był pomysł, żeby to była Najwyższa
Rada Sądownictwa, ale były uwagi, że „najwyższa”
trochę nie najlepiej brzmi. I pani sędzia Wasilkowska
sugerowała, żeby to była Krajowa Rada Sądownictwa.
Absolutnie był to postulat, na którego realizację naciskała strona „Solidarności”. Naciskano w kwestii
wszystkich gwarancji dotyczących niezależności
Krajowej Rady Sądownictwa. Była to odpowiedź na
naruszenia praw człowieka w tamtym okresie i brak
niezależności sądownictwa. Tło historyczne miało
tu wielkie znaczenie. Chyba najważniejszym tłem
historycznym, takim dokumentem, który pokazywał, na czym polega brak niezależności sądownictwa
i dlaczego trzeba je wzmacniać, był raport madrycki
– prawda? – raport, który został przygotowany przez
KSS „KOR”, a następnie był przedmiotem szerokich
obrad na forum OBWE, i który dokumentował nadużycia prawa do sądów w tamtym okresie.
Te wszystkie gwarancje dotyczące nieusuwalności
sędziów Sądu Najwyższego, zakazu przenoszenia
sędziów bez ich zgody oraz powołania Krajowej Rady
Sądownictwa są po to, żeby odpowiedzieć na wyzwania, na naruszenia prawa do sądu, które miały miejsce
w tamtym czasie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Panie Rzeczniku, wielokrotnie mówiło się tutaj
o mankamentach stanu sędziowskiego, o klice, o stanie wyodrębnionym. Czy mógłby pan podać, albo

w liczbach bezwzględnych, albo w procentach, ilu
sędziów jest w Ministerstwie Sprawiedliwości? Jak
tam się kształtują te proporcje?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
O ile wiem, być może nie mam aktualnych statystyk, tych sędziów jest około 200. Swego czasu
było ich ciut mniej, 150–160 osób. W ramach prac
fundacji helsińskiej przygotowałem kiedyś raport
razem z panem prof. Dawidem Sześciłą na temat
problemu delegowania sędziów do Ministerstwa
Sprawiedliwości. To jest raport sprzed 6–7 lat.
Sugerowaliśmy w nim, że jest to problem natury
strukturalnej. W momencie, kiedy obsada części
pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości opiera
się na sędziach delegowanych, co w pewnym sensie
może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia
funkcji nadzorczych, jakie wykonuje Ministerstwo
Sprawiedliwości… Może to powodować zagrożenie
nie tylko dla niezależności sędziów. Oni oczywiście w tym czasie nie mogą orzekać, ale już sam
fakt, można tak powiedzieć, związania się z ministerstwem budzi pewne wątpliwości. To jest taka,
powiedziałbym, przeszkoda, która utrudnia stworzenie korpusu służby cywilnej w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Na dłuższą metę powinniśmy
dbać o to, żeby w ministerstwie był porządny,
profesjonalny korpus urzędników służby cywilnej
znających się na sądownictwie.
Ten stan utrzymuje się pomimo zastrzeżeń zgłaszanych już wiele lat temu i żaden minister nie podjął
decyzji, aby zrezygnować we współpracy z sędziami
delegowanymi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Niestety nie uzyskałem odpowiedzi na dwa poprzednie pytania. Ja nie pytałem o fakty, tylko o pana ocenę
tych faktów. Jeszcze raz zapytam.
Jak pan ocenia? Kiedy łatwiej jest wpływać na
działania wybieranej osoby? Chodzi o ciało, które dokonuje wyboru. Czy wtedy, kiedy propozycję zgłasza
grupa obywateli lub inny podmiot, np. 25 sędziów, tak
jak my to proponujemy, a wybierają politycy – tutaj
styk jest w miarę luźny – czy też wtedy, kiedy wybierają koledzy z tego samego albo zbliżonego sądu,
czasami nawet podlegli albo nadrzędni służbowo?
Kiedy wpływ może być większy?
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Drugie pytanie. Nie chodziło mi o to, co pan zrobił, żeby ten, tak go nazwę, kryzys wywołany przez
KRS z rezydentami… przepraszam…
(Senator Antoni Szymański: Asesorami.)
No właśnie, brakowało mi słowa.
…z asesorami zażegnać, tylko o to, jak pan ocenia
pierwotną decyzję KRS o odmowie dania tym asesorom prawa… mało tego, na podstawie wniosku… na
podstawie zarzutów formalnych, a nie na podstawie
np. prośby o uzupełnienie dokumentacji.
I takie, powiedziałbym, świeże pytanie. Często jest
tak, że osoby, które wypowiadają się w tej sprawie,
a pochodzą spoza Polski, obcokrajowcy, szczególnie
z Europy Zachodniej, nie mają w swoich krajach odpowiednika KRS albo w odpowiedniku KRS nie są
w większości sędziowie, albo też ci sędziowie, jeśli
są w większości, są wyłaniani przez inne podmioty,
a nie przez samych sędziów. Proszę mi powiedzieć,
jak pan ocenia takie wypowiedzi. Czy one są w ogóle
właściwe i na miejscu? Mało tego, jeszcze ingerują
one w postępowanie ustawodawcze w innym kraju.
I ostatnie pytanie. Powołał się pan… Tak zanotowałem, że wykładnia, jak ją nazwano, historyczna
i systemowa powinna mieć… powinna być traktowana jako pierwsza, podstawowa w stosunku do wykładni literalnej. No, być może tak jest. Ale sięgnąłem do
wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym
składzie z 14 października 2004 r. I cóż tam czytam?
Otóż: „W doktrynie i w orzecznictwie trafnie akcentuje się prymat wykładni językowej nad pozostałymi
rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową.
Jednocześnie przyjmuje się słusznie, że w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od literalnego znaczenia przepisu. Może to mieć miejsce, gdy – i teraz
dokładnie – wykładnia językowa pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm, prowadzi
do absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub
ekonomicznego konsekwencji, rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej
sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normami
moralnymi”. Proszę mi powiedzieć, przeczytać artykuł… nie pamiętam jego numeru… ust. 4… bodajże
w art. 187…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pytanie się zadaje
minutę.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, 4 pytania… Proszę mi nie zwracać uwagi,
bo czuwam nad sytuacją.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
Dobrze. Już formułuję myśl. Proszę powiedzieć
dokładnie, Panie Rzeczniku, gdzież jest ta absurdalność tego artykułu i z którym jest oczywiście
sprzeczny… Chodzi o porównanie artykułów konstytucyjnych o tej samej mocy prawnej.

Proszę bardzo.
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Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Tutaj jest kilka wątków. Pierwsza rzecz, żebyśmy
mieli jasność, jest taka. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby określić procedurę wyboru sędziów
członków Krajowej Rady Sądownictwa w drodze,
nie wiem, jakiegoś dużego konkursu, żeby była
pełna przejrzystość, takiego konkursu, który by
eliminował wszelkie, powiedziałbym, przejawy
niebezpieczeństw, o których mówił pan senator,
czyli kwestie dotyczące relacji służbowych, znajomości itd. Podam przykład. Wysoka Izbo, ostatnio
dostałem informację, że mój dobry znajomy Arkadij
Buszczenko, który jest wybitnym prawnikiem reprezentującym strony przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka, został wybrany w drodze swoistego publicznego konkursu na sędziego Sądu
Najwyższego Ukrainy. Chodzi mi o to, że pójście
w takim bardzo otwartym, przejrzystym, transparentnym kierunku, jednak przy założeniu, że to organy władzy… że to sami sędziowie dokonują tego
wyboru bądź ich określona reprezentacja, jest, wydaje mi się, jak najbardziej dopuszczalne i pożądane.
Nawet w naszej najnowszej historii mieliśmy takie
przykłady, kiedy w ten sposób dokonywano wyboru
osób do pełnienia ważnych stanowisk.
Chciałbym przypomnieć poprzednią ustawę
z 2009 r. o prokuraturze, która zakładała, że prokurator generalny jest wybierany w drodze swoistego…
tzn. jest wybierany przez prezydenta, ale w drodze
konkursu organizowanego przez Krajową Radę
Sądownictwa. Tak że cała procedura dojścia do tego,
kim była ta dwójka kandydatów – chodziło o pana
prokuratora Seremeta i prokuratora Zalewskiego,
o ile mnie pamięć nie myli – była bardzo ważna ze
społecznego punktu widzenia, bo ona stworzyła okazję do dyskutowania nie tylko na temat kandydatów,
lecz także na temat kondycji prokuratury w ogóle.
Tak że ja absolutnie jestem za tego typu formami,
ale mówimy tutaj o czymś zupełnie innym, bo de
facto o odebraniu sędziom prawa współdecydowania o tym, kto jest członkiem sędziowskim Krajowej
Rady Sądownictwa. Ja oczywiście pomijam milczeniem ocenę tego, jak prokuratura działała w latach
2010–2015, bo to jest zupełnie odrębny rozdział, ale
wydaje mi się, że sam tryb dokonania wyboru był
bardzo ciekawy i warto o takich naszych doświadczeniach państwowych pamiętać.
Co do decyzji, to odpowiem w ten sposób: jeżeli
oceniałbym decyzje Krajowej Rady Sądownictwa
w pełni pozytywnie, to nie podejmowałbym działań,
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które zmierzały do rozwiązania tego problemu. Tak że
w ten sposób chciałbym na to pytanie odpowiedzieć.
Jeżeli zaś chodzi o kwestię tego, że wypowiadają się osoby, które nie mają u siebie odpowiednika
Krajowej Rady Sądownictwa, to tak to bywa, że konstytucjonaliści to są osoby, które zajmują się systemami konstytucyjnymi na zasadzie porównawczej,
zajmują się tym, jak funkcjonują różne instytucje,
jakie są zasady. Oni, mimo że czasami pochodzą
z państw, w których być może nie ma odpowiednika
organu polskiego, to jednak potrafią ulokować nasze
organy konstytucyjne na mapie innych organów władzy i z użyciem powszechnych w państwach demokratycznych zasad konstytucyjnych, takich jak trójpodział władzy, równoważenie się i kontrola władz,
przestrzeganie konstytucji, gwarancja ochrony praw
i wolności obywatelskich, są w stanie wyprowadzić
z tego wnioski, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, swoją wiedzę merytoryczną. Na tym polega
nauka, że trzeba poruszać się na poziomie ogólnym,
a niekoniecznie tylko i wyłącznie odwoływać się do
własnych, osobistych doświadczeń. Gdybyśmy w ten
sposób rozumowali, to moglibyśmy powiedzieć, że
ktoś, kto nie przeszedł danej choroby, nie może zajmować się szczepionkami, bo nie zdobył osobistych
doświadczeń.
I ostatnia kwestia, dotycząca reguł wykładni.
Wydaje mi się, że w tym przypadku mamy zupełnie
inną sytuację, bo nie chodzi o to, żeby wykładnią
systemową czy wykładnią historyczną zastępować
wykładnię literalną, tylko chodzi o to, w jaki sposób
można zinterpretować słowo „spośród”, które pojawia się w art. 187 ust. 1 pkt 2: piętnastu członków
wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego…
itd. I jestem zdania, że to słowo „spośród”, jeśli weźmie się pod uwagę systematykę konstytucji, rolę
Krajowej Rady Sądownictwa w systemie organów
władzy, trójpodział władzy i zasadę, że ma to być
organ równoważenia władzy, a także porówna się
pkt 2 i pkt 3, gdzie w pierwszym przypadku nie mówi
się o Sejmie, a w drugim mówi, i jeszcze weźmie
pod uwagę wykładnię historyczną… To wszystko
prowadzi do wniosku, że to jednak sami sędziowie
powinni dokonywać tego właśnie wyboru.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, skoro już wiemy o tym, że
Krajowa Rada Sądownictwa jest dziedzictwem

„Solidarności”, a nie komunistycznym, to teraz
chciałbym, żeby pan, odpowiadając na moje pytania,
pokazał, z jakiej planety jesteśmy i z jakiej planety
pochodzi KRS.
Po pierwsze, czy prawdą jest, że Departament
Stanu Stanów Zjednoczonych czterokrotnie, w tym
ostatni raz wczoraj, wypowiadał się z niepokojem
o zmianach dokonywanych w polskim ustawodawstwie sądowym?
Po drugie, ile razy i w jaki sposób Komisja
Wenecka zabierała głos w tej sprawie?
Po trzecie, czy w tej sprawie wypowiadał się sekretarz generalny Rady Europy i komisarz praw człowieka Rady Europy oraz Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy? Kiedy mówię „w tej sprawie”, to mam
na myśli praworządność w Polsce, respektowanie zasady państwa prawa.
Kolejne. Czy prawdą jest, że w tej sprawie kilkakrotnie zabierała głos OBWE, a ostatni raz w znanym
nam, dostarczonym wszystkim senatorom stanowisku
sprzed kilku dniu?
Kolejne. Czy prawdą jest, że swoje zaniepokojenie w sprawie likwidacji niezależności sądownictwa wyrażały Parlament Europejski oraz Komisja
Europejska?
I wreszcie, czy znane są panu jeszcze jakieś inne
instytucje, poza dziewięcioma wymienionymi przeze mnie, a reprezentującymi zasady państwa… tzn.
zachodni krąg wartości prawnych, które by wypowiadały się na temat zagrożeń wynikających z rozpatrywanych przez nas ustaw sądowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Mam nadzieję, że zdołał pan zanotować wszystkie
pytania. Proszę bardzo teraz o odpowiedzi.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Okej, dziękuję bardzo.
Oczywiście kilka instytucji innych państw wypowiadało się na temat zagrożeń dla praworządności
w Polsce. Departament Stanu USA wyraża takie stanowiska na 2 sposoby. Jeden sposób to jest oświadczenie Departamentu Stanu – wczoraj takie oświadczenie
dotyczyło kary nałożonej na TVN24, ale nie jestem
pewien, czy także dotyczyło praworządności, bo…
(Senator Bogdan Klich: Dotyczyło, w wypowiedzi
rzeczniczki.)
Okej. Ale oczywiście w lipcu oświadczenie
Departamentu Stanu dotyczyło zagrożeń dla praworządności. A druga forma stanowisk to są raporty
roczne przygotowywane przez Departament Stanu
USA, no i tam Polska ujęta pod tym kątem także się
pojawia.
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Komisja Wenecka interesowała się Polską, można tak powiedzieć, na 3 sposoby, to znaczy w odniesieniu do 3 zagadnień. Pierwsze zagadnienie to
była sytuacja Trybunału Konstytucyjnego i ocena
tych reform. Druga kwestia to jest ocena przepisów
prawa telekomunikacyjnego w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych – opinia, która w zasadzie została zignorowana i jest niewykonana przez
rząd. I teraz trzeci… Trzeci element oceny, który
ma bardzo silny związek z oceną praworządności,
to są 2 opinie przyjęte 8 grudnia tego roku, jedna
dotyczy oceny ustaw sądowych, czyli nowelizacji
prawa o ustroju sądów powszechnych oraz projektu
ustawy… Przepraszam, to dotyczy tylko nowelizacji
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy
o Sądzie Najwyższym, czyli tych projektów, które
zostały przygotowane i przedstawione przez pana
prezydenta. Ale warto także zwrócić uwagę na drugą
opinię z 8 grudnia, która troszeczkę umknęła uwadze
opinii publicznej, a dotyczyła prawa o prokuraturze.
Komisja Wenecka wskazuje, że połączenie urzędu
prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości co do zasady nie jest niewłaściwe czy nie budzi
wątpliwości, ale poszerzenie różnych uprawnień indywidualnych prokuratora generalnego, połączone
z tym, że prokurator generalny ma wpływ na obsadę stanowisk prezesów sądów, budzi zagrożenia dla
praworządności oraz dla niezależności sądownictwa.
Stanem praworządności w Polsce zajmował się
też sekretarz generalny Rady Europy w swoich stanowiskach, a także w czasie swojej wizyty w marcu
2016 r., ale również w tak zwanym raporcie rocznym, który jest przygotowywany przez sekretarza
generalnego Rady Europy. Komisarz praw człowieka wydał pierwszy raport dotyczący Polski, był
w Polsce w dniach 5–8 grudnia i dość… Miał pewne
pierwsze stanowiska wstępne. Na Kongresie Praw
Obywatelskich, który organizowałem 8 grudnia, miał
mowę, w której wyrażał swoje głębokie zaniepokojenie zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz ustawą o Sądzie Najwyższym.
Jeśli chodzi o OBWE, to OBWE przedstawiła opinię dotyczącą tego projektu ustawy, ta opinia jest krytyczna. Opinia ta była prezentowana na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w ten poniedziałek. Ale też można powiedzieć, że
nie jest to pierwsze stanowisko OBWE w tym zakresie. Oczywiście to jest też temat zainteresowania
Parlamentu Europejskiego, rezolucja, która została
przyjęta, ale także procedura, która się toczy, wszczęta przez Komisję Europejską. Przy czym, o ile mnie
pamięć nie myli, ustawa o KRS chyba jeszcze nie była
przedmiotem takiej szczegółowej analizy Komisji
Europejskiej, ale to musiałbym sprawdzić.
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Jeśli chodzi jeszcze o inne organy, to na pewno
należy wspomnieć o misji specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sądownictwa, który
po wizycie sformułował zestaw rekomendacji i zastrzeżeń, przy czym przygotowuje, można powiedzieć, kompleksowy, ostateczny dokument. Należy
wspomnieć o stanowisku i wnioskach końcowych
Komitetu Praw Człowieka ONZ, odnoszących się do
niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Należy też
wspomnieć o powszechnym przeglądzie okresowym,
który Polska przechodziła na forum ONZ, gdzie te
zagadnienia też się pojawiły.
Jeżeli chodzi o inne instytucje, to chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch. Akurat w Polsce jest teraz
misja American Bar Association, czyli największej
amerykańskiej organizacji prawniczej, która wizytuje
Polskę, sprawdza i pewnie będzie chciała przygotować raport na temat zagrożeń dla praworządności.
Mówię o American Bar Association, ponieważ stanowisko zostało wydane przez ABA w lipcu tego
roku. I na sam koniec chciałbym wspomnieć o liście,
który dla mnie był szczególnie ważny, choć nie chcę
tu umniejszać wagi tamtych pozostałych stanowisk.
Chodzi mianowicie o list podpisany przez prezesów
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału
Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego Republiki
Czeskiej, a także przez ombudsmana Republiki
Czeskiej, panią Annę Šabatovą. To jest list z lipca
tego roku, który dotyczył ówczesnych ustaw o Sądzie
Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa
i wyrażał troskę, zaniepokojenie zmianami następującymi w Polsce. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka
Izbo! Ponieważ wątek historyczny przewijał się
i w pytaniach, i na początku pana długiej wypowiedzi, chciałbym do tego wrócić, bo to jest istotne. Pan
prof. Żaryn przed chwilą pytał, co jest kontynuacją
tradycji, czy to jest PRL-owska tradycja, czy to jest
solidarnościowa tradycja. Pan Borusewicz rozwijał
tę kwestię. Chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ pan
o tym mówił, że krajowa komisja koordynacyjna resortu wymiaru sprawiedliwości to nie była komisja,
w której byli wyłącznie sędziowie, to była komisja
pracownicza. Czy pan to potwierdza? Byli w niej
urzędnicy sądowi, kuratorzy sądowi, ale również
reprezentacja sędziów. I ich podstawowym postulatem w roku 1980… Krajowa Rada Sądownictwa
pojawiła się później, najpierw był samorząd sędziowski, a istotą powszechnego wówczas woła-

116

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator A. Szymański)
nia o samorząd sędziowski było to, żeby powstała
siła i struktura, która nie pozwoli na to, by partia,
wówczas PZPR, wpływała na sądy i na niezawisłość sądów. Czy rzeczywiście tak to było i czy pan
ma np. taką wiedzę, że wówczas sąd wojewódzki
w Gdańsku miał ochronę ze strony komisji zakładowej – to była formalnie podjęta uchwała komisji
zakładowej „Solidarności” stoczni im. Lenina – po
to, żeby jako struktura stosunkowo mała wobec
dużej siły władzy administracyjnej mógł radzić sobie w pewnych sprawach? A jeśli chodzi o komisję
koordynacyjną resortu wymiaru sprawiedliwości
„Solidarności”, osobą, która reprezentowała komisję
krajową „Solidarności” i wspierała tę komisję, był
pan Andrzej Gwiazda, który jeździł na poszczególne
spotkania tej komisji, również z ministrem Bafią, po
to, żeby walczyć o samorząd sędziowski…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Po co my tego słuchamy…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wyraźne pytanie, Panie Senatorze.)
…o samorząd sędziowski… Czy pan to potwierdza? Ale w konsekwencji również o powołanie
Krajowej Rady Sądownictwa… Ale to jest również
rozszerzone pytanie o to właśnie, skąd to pochodzi,
skąd te rozwiązania i do jakiej tradycji nawiązują.
Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja nie chciałbym tutaj absolutnie wcielać się w rolę historyka. Ja podkreśliłem
wyraźnie, że to…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie ma takiej
potrzeby.)
…na czym opieram swoją wiedzę, to jest analiza,
która została przeprowadzona przez prof. Andrzeja
Friszkego w referacie „Przy Okrągłym Stole. O Polskę
– demokratyczne państwo prawa”. Z tego artykułu absolutnie wynika, że komisja koordynacyjna, o której
pan senator mówił, popierała postulaty zarówno nieusuwalności sędziów i uchylenia przepisów o kadencyjności Sądu Najwyższego, jak i kwestie dotyczące
likwidacji przepisów, które dotyczyły powoływania
sędziów na czas oznaczony. Chodziło o to, żeby byli
powoływani na czas nieoznaczony. Wtedy faktycznie
planowano powołanie samorządu zawodowego, który
kształtowałby kadrę, sytuację płacową i socjalno-bytową. Ale później te dość ogólnie sformułowane
postulaty zostały jednak przekształcone i na forum
Okrągłego Stołu pojawił się taki postulat stworzenia
Krajowej Rady Sądownictwa.

Ale naprawdę nie chciałbym już tutaj konkurować
z wiedzą, bo wiem, że to jest przecież doświadczenie
osobiste wielu z państwa na tej sali i że to nie jest moja
rola. Chciałbym to jednak przypomnieć, bo wydaje
mi się, że wczoraj w czasie debaty to nie wybrzmiało
wystarczająco mocno.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku,
przypomnę tylko śp. panią senator Annę Kurską, która była w samorządzie sędziowskim i walczyła o ten
samorząd sędziowski, zresztą straciła w stanie wojennym tę pracę, a dzisiaj jest ta rocznica. Przepraszam
za to wtrącenie. Przepraszam bardzo.)
Przechodzimy do dalszych pytań.
Głos ma pani senator Staroń. Proszę.

Senator Lidia Staroń:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Podkreślmy… Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich,
pan mnie trochę, że tak powiem, do tej wypowiedzi
sprowokował, bo dopiero przy tej drugiej ustawie
miałam zabierać głos. Panie Rzeczniku, my rozmawiamy dzisiaj o wymiarze sprawiedliwości, a pan
reprezentuje przecież obywateli, nazywa się pan
rzecznikiem praw obywatelskich. I rozmawiamy
także o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rozdział 2
tej ustawy daje tej radzie, można powiedzieć, nieograniczone kompetencje. To od tej rady będzie zależało
i powinno zależeć, jak wygląda nasze sądownictwo.
To jest sprawa przede wszystkim wyboru rzeczników
dyscyplinarnych, sprawa etyki, pilnowania tejże etyki, a także szkoleń. To ta rada tak naprawdę decyduje
i ona formułuje ustrój sądownictwa. To w jej rękach
jest tak naprawdę wymiar sprawiedliwości.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator,
proszę sformułować pytanie.)
Stąd to moje pytanie i ten troszkę może przydługi
wstęp.
Ja zajmuję się od lat sprawami ludzi. Do tej rady ci
ludzie przez lata pisali, pisali także w sprawie różnego
rodzaju sędziów, ale zawsze bez odzewu.
I, Panie Rzeczniku, ja mam takie 2 pytania, takie
może od dołu, od tych ludzi z tej strony, ale ja sama
też bym chciała to wiedzieć.
Pierwsze pytanie. Panie Rzeczniku, pan bardzo
mocno podkreśla, że jak pana wybierano… Ja byłam
wówczas w Platformie. Pan bardzo mocno podkreśla,
że pan co prawda jest przecież z wyboru politycznego, ale działa pan niepolitycznie, jest pan niezależny.
I chwała, że tak jest. Ale pan też mocno podkreśla, że
jeżeli Sejm, mam nadzieję, wybierze tą kwalifikowaną
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większością 3/5 Krajową Radę Sądownictwa, jeżeli
do tego dojdzie, to ona jednak tej przesłanki będzie
pozbawiana. To jest pierwsze pytanie, troszeczkę
w kierunku padających tu pytań: skąd ta pewność,
że jednak na przesłance niezawisłości czy też nawet
niezależności sędziów może być jakiś uszczerbek?
Przecież mówimy dokładnie o pana sytuacji.
I drugie pytanie. To jest sprawa, która mnie jeszcze bardziej nurtuje, bo słyszałam różnego rodzaju
rzeczy. Uważam, że trzeba dużo więcej zmienić, np.
kodeks postępowania cywilnego. Nigdy nie słyszałam, żeby pan kwestionował choćby przedsąd. A dla
mnie jest to w ogóle zastanawiające – jeden sędzia
na posiedzeniu niejawnym. Ale to zostawmy na dyskusję o drugiej ustawie. A jak powinno być, Panie
Rzeczniku? Czy powinno być tak, jak jest dzisiaj?
Czy chodzi o to, żeby tak zostało? A ludzie tego nie
chcą. Przecież ponad 80% ludzi… Ja sama widzę
każdego dnia te lawiny próśb o pomoc. Oni mówią,
jakie są problemy, i nie są to niestety tylko problemy
dotyczące przewlekłości postępowania. One są dużo
szersze, a wynikają przecież nie z kompetencji rady,
tylko może z braku reakcji na różnego rodzaju rzeczy,
ale oczywiście nie tylko, absolutnie. Tak więc jak
powinno być? Czy tak, jak jest dzisiaj? Co by pan
zmienił? I dlaczego pana – podkreślmy rzecznika
praw obywatelskich – stanowisko w ogóle kwestionuje zmianę? Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Szanowna Pani Senator, dziękuję za pytanie.
Przede wszystkim – i to powtarzam ponownie,
wielokrotnie to mówiłem, i w lipcu, i teraz – ja nie
kwestionuję potrzeby zmian w sądownictwie. Ja nie
kwestionuję potrzeby dokonywania zmian, także być
może jeśli chodzi o kwestię np. większej reprezentatywności sędziów sądów niższej instancji w Krajowej
Radzie Sądownictwa. Nie kwestionuję, że być może
należałoby w ten sposób doprowadzić do większej
efektywności funkcjonowania tego organu.
Uważam jednak, że sytuacja, w której powierzy
się Sejmowi prawo powoływania członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa, może stwarzać
zagrożenie dla niezależności sądów w dłuższej perspektywie. Bo przecież nie możemy na to wszystko
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patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia omawianej tu ustawy, musimy brać pod uwagę także przyjęte
prawo o ustroju sądów powszechnych, także ustawę
o Sądzie Najwyższym, która być może za chwilę zostanie przyjęta, i pewien, można powiedzieć,
proces przesuwania się, swoistego centralizowania
się władzy, któremu jednocześnie, moim zdaniem,
nie towarzyszy wzmacnianie władzy sądowniczej,
jako tej głównej tarczy dla obywatela, ale wręcz
przeciwnie: ten proces postępuje w takim kierunku,
że policja, prokuratura i służby specjalne stopniowo zwiększają swoją moc władczą w stosunku do
obywateli. I właśnie w sytuacji, w której widzimy
taki proces, wspomniane gwarancje niezależności
nabierają szczególnego znaczenia. I uważam, że moją
rolą, jako rzecznika praw obywatelskich, jest właśnie
o tym mówić, to znaczy pokazywać pewien proces,
który się odbywa, nie tylko skupiać się na poszczególnych regulacjach, lecz także umiejscawiać te regulacje w określonym kontekście. Z tego wynika moje
takie, a nie inne stanowisko.
Ja chciałbym, Pani Senator, wierzyć w to, że
osoby, które zostaną powołane do Krajowej Rady
Sądownictwa w ramach omawianej procedury, to
będą osoby wybitne, szlachetne, świetne i takie, co
do których nie będziemy mieli wątpliwości. Ale niestety uważam, że mogą się zrealizować także te czarniejsze scenariusze, w których wspomniany wybór
zostanie dokonany w sposób mogący podważać wiarę
w wiarygodność osób powołanych do Krajowej Rady
Sądownictwa.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność Krajowej Rady
Sądownictwa, to tutaj podkreślmy: zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych nadzór administracyjny sprawuje minister sprawiedliwości. To
minister jest odpowiedzialny chociażby za to, że nie
są obsadzone stanowiska sędziowskie, np. właśnie
w Sądzie Rejonowym w Wołominie – skoro już
mówimy o przeciętnym obywatelu – gdzie pewnie
przydaliby się dodatkowi sędziowie. Bo to minister
sprawiedliwości ogłasza decyzje o konkursach. I tutaj
Krajowa Rada Sądownictwa może odgrywać pewną rolę aktywizacyjną, wspierającą czy likwidującą pewne nadużycia. Ale główna odpowiedzialność
spoczywa jednak na ustawodawcy – jeśli chodzi o to,
jak kształtuje ogólne otoczenie regulacyjne dotyczące
funkcjonowania sądów – oraz na ministrze, jako tym,
który sprawuje nadzór administracyjny.
Co można zmienić? Mnie się wydaje, że gdyby
stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i poważnej dyskusji na temat wymiaru sprawiedliwości, to
może udałoby się uzyskać powszechną zgodę dotyczącą tego, co w wymiarze sprawiedliwości – i przede
wszystkim: w jaki sposób i w jakim czasie – należy
zmienić. Mam jednak wrażenie, że tego zaufania poważnie brakuje. I wydaje mi się, że źle się stało, że

118

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(rzecznik A. Bodnar)
dyskusja dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości zaczęła się od KRS oraz od Sądu Najwyższego.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich! Chciałbym
powiedzieć, że jestem poruszony pana głęboką i rozległą wiedzą na te tematy. Ja nie jestem prawnikiem,
ale zacząłem się zastanawiać, czy pan tej swojej wiedzy używa tylko w jednym kierunku. Bo cały czas
słyszę tylko krytykę tego, co ma być, czyli tej ustawy
o KRS. Otworzyłem sobie Internet i oto, co chciałbym panu powiedzieć. W 2016 r. INFOR, platforma
księgowych i kadrowych, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców stwierdzili, że na wyroki KRS czeka
się 6 miesięcy i że to zagraża bezpieczeństwu obrotu
gospodarczego. Na to rzecznik prasowy do spraw
cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie wyjaśnił,
że jest to spowodowane brakami kadrowymi i formalnymi błędami w dokumentach. Czy nie uważa
pan, że z pana strony powinna być jakaś inicjatywa,
żeby w dyskusji parlamentarnej wspomóc tę ustawę,
nad którą procedujemy? Skoro poprzednia jest niewydolna, a my chcemy coś poprawić, to, jak myślę,
pana obowiązkiem jest włączyć się w poprawienie tej
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana rzecznika? Nie
słyszę. Dziękuję.
A więc to już pewnie było ostatnie pytanie.
Proszę bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Mam wrażenie, że być może doszło tutaj do pewnego nieporozumienia. Ja podejrzewam… Ja znam to
wstąpienie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
to jest ważna organizacja, która uczestniczy w dyskusjach publicznych. Być może w tym przypadku
chodziło o procedury rejestrowe, czyli o Krajowy
Rejestr Sądowy, i o to, że faktycznie oczekiwanie na
zmiany statutu spółki, dotyczące np. rejestracji no-

wych podmiotów gospodarczych, zajmuje zbyt dużo
czasu, co może zagrażać obrotowi gospodarczemu. To
są ważne kwestie, ponieważ od szybkości działania
Krajowego Rejestru Sądowego bardzo dużo zależy,
chociażby jeśli chodzi o miejsce Polski w rankingach w takim raporcie Doing Business, czyli o tym,
jak robić biznes w Polsce. Wydaje mi się, że ustawa
o Krajowej Radzie Sądownictwa akurat do tych kwestii się nie odnosi. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Fedorowicz chce o coś dopytać. Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja nie w ramach pytania, mnie chodzi tylko o to,
żeby w protokole posiedzenia Senatu nie było zanotowanej fałszywej informacji. Pan senator był łaskaw powiedzieć o wyrokach KRS. Żeby nie było
niejasności: Krajowa Rada Sądownictwa nie wydaje
żadnych wyroków. Bo z tamtej wypowiedzi wyszło…
A więc ja, Jerzy Fedorowicz, nieprawnik, prostuję tę
wypowiedź.
(Głos z sali: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Więcej pytań do pana rzecznika nie ma.
Panie Rzeczniku, dziękuję bardzo.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.) (Oklaski)
Mam informację, że przedstawiciel pana prezydenta, pan minister Paweł Mucha, pragnie zabrać
głos.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Postaram się mówić krótko, tylko tytułem odniesienia do tych 2 wystąpień. Nie chciałbym rozpoczynać debaty w tym zakresie, w którym pani minister
Anna Surówka-Pasek udzieliła już wczoraj odpowiedzi, ale chcę odnieść się do tych argumentów,
które padały, czy do tych wypowiedzi, które wprost
odnosiły się pierwotnie do prezydenckiego projektu,
a dzisiaj – do przyjętej już ustawy.
Zacznę od kwestii fundamentalnych. Jeżeli
chodzi o reformę Krajowej Rady Sądownictwa, to
rozmawiamy o reformie dotyczącej rady sądowniczej. Tak jak to było mówione i przedstawiane,
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w Europie są bardzo różne modele powoływania
zarówno rad sądowniczych, jak i sędziów. A więc
ta debata nie ma nic wspólnego z podstawą demokracji, z podstawą ustroju republikańskiego. Są
na świecie i w Europie takie rozwiązania, które
przewidują powoływanie sędziów wprost przez
egzekutywę, są takie rozwiązania, które przewidują system autokreacji sędziowskiej, są w Europie
takie rozwiązania, które przewidują udział czy to
przedstawicieli parlamentu, czy to osób wybieranych albo też niewybieranych spośród sędziów.
W systemach europejskich te modele naprawdę są
rozmaite. Zresztą bardzo trafnie tutaj było podnoszone przez pana senatora to, że tego rodzaju
odmienna regulacja nie stanowi podstawy do tego,
żeby ktokolwiek rozsądnie mógł formułować zarzut, że dane rozwiązanie wyklucza dane państwo
z rodziny państw demokratycznych czy z rodziny
państw europejskich.
(Senator Mieczysław Augustyn: Unia Europejska!)
I to jest sprawa fundamentalna.
Jeżeli chodzi o reformę, to bardzo szeroko o tym
była wcześniej mowa, ja nie będę przytaczał opinii, w Sejmie przytaczałem opinię pani prof. Anny
Młynarskiej-Sobaczewskiej. W razie czego możemy
tę opinię udostępniać.
Jeżeli chodzi o kwestię związaną z umocowaniem
konstytucyjnym tej naszej rady, to mamy wskazanie przepisu art. 187 konstytucji. I podkreślę to, co
w wielu opiniach specjalistów i konstytucjonalistów było wskazywane, że reforma Krajowej Rady
Sądownictwa mieści się w ramach art. 187 ust. 4
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis
ten stanowi: „Ustrój, zakres działania i tryb pracy
Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej
członków określa ustawa”. I trafnie tutaj było podnoszone… Ja jako zwolennik derywacyjnej koncepcji
wykładni prawa, takiej najpowszechniej przyjmowanej w polskim orzecznictwie, powiem tak: przede
wszystkim wykładnia językowa, a potem, jeżeli chcemy potwierdzić rezultat wykładni językowej, sięgamy
po dyrektywy wykładni funkcjonalnej. Mamy taką
zasadę, która wskazuje, że interpretatio cessat in
claris, ale zawsze te dyrektywy wykładni językowej
są w pierwszym rzędzie stosowane, a potem są dyrektywy wykładni funkcjonalnej. I nie ulega żadnej
wątpliwości, że zgodnie ze wstępem do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4, który stanowi o zasadzie suwerenności narodu, i zgodnie także
z przepisem art. 104 zdanie pierwsze, który stanowi
o tym, że posłowie są przedstawicielami narodu, tego
rodzaju reforma, która polega na tym, że na poziomie
ustawy wybór sędziów przez sędziów zastępujemy
wyborem sędziów przez przedstawicieli narodu, czyli
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przez posłów, jest absolutnie dopuszczalna, jest możliwa i to jest kwestia pewnej konwencji.
Tak jak wskazywaliśmy w uzasadnieniu do projektu, tak jak o tym mówiła także pani minister, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na takim stanowisku, że dotychczasowy model się nie sprawdził.
Nie sprawdził się on w zakresie praktycznego funkcjonowania KRS, w zakresie założeń, które niektórzy
sędziowie przyjmowali – bym powiedział: bardzo
szlachetnych w intencjach – bo w praktyce okazało
się, że ani system sam się nie oczyścił, ani środowisko
samo się nie oczyści, a doświadczenie życiowe uczy,
że ta kontrola społeczna, kontrola obywatelska to jest
rzecz bardzo pożądana, bardzo potrzebna.
Jeżeli chodzi o kwestie związane ze skróceniem kadencji, ponieważ do tego także było tutaj
odwoływanie się… Mamy orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego. Nie możemy też w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego rozumować tak,
że większość orzeczeń szanujemy, ale to orzeczenie,
ponieważ jest wydane przez trybunał w określonym
składzie osobowym, którego my nie akceptujemy,
będziemy pomijać albo będziemy polemizować
z tym, co trybunał – do czego jest uprawniony na
gruncie art. 188 konstytucji w zakresie swojej kognicji – rozstrzygnął. Zwracam uwagę na to, że wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r.
wydany w sprawie K 5/17 jednoznacznie określa,
że dotychczasowa regulacja przepisów dotyczących
wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest
niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Trafnie pani minister ten wyrok przywoływała, odwołując się także do sprawy o sygnaturze K 40/07
i podkreślając, że w tym wypadku mamy do czynienia z takimi specyficznymi okolicznościami, które
uzasadniają potrzebę przeprowadzenia tej reformy.
Nietrafne są także przywoływane analogie odnoszące
się do kadencji innych organów konstytucyjnych, bo
tam nie mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją,
żeby ustawa określała niekonstytucyjnie pewne elementy związane ze wspólną kadencją. A jeżeli chodzi
o prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to ta analogia jest ze wszech miar nieadekwatna i niewłaściwa.
Po pierwsze, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
wyraźnie stanowi, w jakich sytuacjach dochodzi do
wygaśnięcia kadencji prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, prosto wynika to z konstytucji. Po drugie,
nie zachodzą takie okoliczności jak te, o których tutaj
była mowa.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z gwarancją
multipartyjności wyboru wyrażoną w ustawie…
Oczywiście pierwotnie inny model był zawarty
w przedłożeniu pana prezydenta. Na skutek poprawek zostało to zmienione, ale cały czas, siłą rzeczy,
mieści się to w zakresie art. 187 ust. 4 – wracam do
tego, że tryb wyboru sędziów określa ustawa – bo
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jest tam ta gwarancja multipartyjności, także w tych
przepisach, czyli ta idea czy intencja… Bo w licznych
wystąpieniach próbowano interpretować, jakie były
założenia czy intencje pana prezydenta i czy one są
dalej w ustawie wysłowione. Tak, są odwzorowane
przez te gwarancje dotyczące wyboru większością
kwalifikowaną 3/5 głosów, a w drugim kroku wyborów bezwzględną większością głosów, ale ze wskazaniem także gwarancji, jeżeli opozycja będzie miała
tego rodzaju wolę, które polegają na tym – te przepisy
też pani minister omawiała – że maksymalnie 9 kandydatów może być zgłoszonych przez 1 klub poselski.
Bardzo wyraźnie także wskazuję, że sprawa, która
jest przedmiotem obrad Wysokiej Izby, nie jest materią z zakresu prawa Unii Europejskiej. Nie ma żadnego prawa Unii Europejskiej w zakresie porządków
dotyczących powoływania rad sędziowskich.
Jeżeli chodzi o argument historyczny, główny,
który tutaj był przed chwilą podnoszony, to on jest
w moim przekonaniu o tyle nietrafny, że odnosi się do
tego, jak sytuacja wyglądała w 1989 r., a my musimy
się odnieść do tego, jak ta sytuacja wygląda w roku
2017. Mamy doświadczenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem KRS i z brakiem reprezentatywności w tym podmiocie, także wskazując na
to – to tytułem przykładu – że jest 15 sędziów z wyboru, a tylko 1 sędzia z poziomu sądów rejonowych,
i powiedzmy sobie zupełnie szczerze, na przekonanie
opinii publicznej… Jeden z panów senatorów pytał
też o badania opinii publicznej. Przypomnę, że na
zlecenie jednego z dzienników było przeprowadzone
takie badanie, które wskazywało pierwotnie, że ponad
70% Polaków oczekuje reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie będę reklamował tytułu prasowego,
który to opisywał szczegółowo, podając dane na
podstawie badań sondażowni. A później mieliśmy
sytuację powszechnego poparcia Polaków dla decyzji
pana prezydenta o skierowaniu ustaw do ponownego
rozpatrzenia. Tak więc, jak mówię, jeżeli mówimy
o argumencie historycznym, to ja mam ten zaszczyt,
że wspólnie z panią minister Surówką-Pasek siedzimy
obok pani minister Zofii Romaszewskiej. Nie ulega
dla nas wątpliwości, że dzisiaj jest potrzebna reforma
wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mamy budować ten
dom od fundamentów, to fundamentem tej zmiany,
reformy wymiaru sprawiedliwości jest reforma dotycząca funkcjonowania KRS. I nie da się przeprowadzić pełnej reformy wymiaru sprawiedliwości, nie
dokonując także recepcji tych naszych doświadczeń
co do funkcjonowania KRS i nie wprowadzając określonych zmian.
Jeżeli chodzi o ten argument konstytucyjny, to już
mówiłem, że w naszym przekonaniu on jest nietrafny. Ja wielokrotnie tutaj słyszałem, że reforma jest

niekonstytucyjna. Nie podzielam tego stanowiska.
Bardzo wyraźnie to mówimy, że nie podzielamy tego
rodzaju zarzutów. Przyjmujemy, że są nietrafne.
Bardzo trafnie wskazywano na to, że wybór danego organu – to była uwaga pana marszałka Stanisława
Karczewskiego – nie determinuje tego, jak ten organ
w praktyce będzie działał wtedy, kiedy ma umocowanie konstytucyjne czy ustawowe do tego, żeby być
organem niezależnym. I ten przykład analogii związanej z funkcją czy ze stanowiskiem, organem, jakim
jest rzecznik praw obywatelskich, jest moim zdaniem
trafny. My zwracamy uwagę bardzo wyraźnie na to,
że wprost z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej wynika w niezawisłości sędziowskiej zawarte
określenie apolityczności sędziów. Dalej w Krajowej
Radzie Sądownictwa będą zasiadać sędziowie, tylko
że sędziowie nie wybierani przez sędziów, ale sędziowie wybierani ze wzmocnioną legitymacją społeczną
przez przedstawicieli narodu, jakimi są posłowie na
Sejm. I oczywiście, jeżeli chodzi o te gwarancje niezawisłości zewnętrznej, wewnętrznej, to są to kwestie,
które były także już omawiane, ale nikt nie neguje
tu tej istotnej roli sędziów, tylko będą to sędziowie
ze wzmocnionym mandatem do zasiadania w KRS.
Jeżeli chodzi o kwestię związaną z potencjalnym
zagrożeniem… Wybrzmiewał taki głos co do tego, że
przecież różnie się o nas mówi i w związku z tym, że
różnie się o nas mówi, to sędziowie mogą się różnie
zachowywać w Europie. Ja bym powiedział: nie ma
ku temu żadnych podstaw prawnych. To jest tego
rodzaju sytuacja, że najpierw sami mówimy, w sposób polityczny dokonując pewnych ocen, że mamy
określone zastrzeżenia. Ta opinia jest powtarzana,
a potem próbujemy sprawiać wrażenie, jakoby były
jakieś podstawy prawne do tego, żeby jakikolwiek
sąd europejski miał rozumować w kategoriach zagrożenia niezależności sądów czy niezawisłości sędziów w Polsce. Nie ma ku temu żadnych podstaw
prawnych, nie wynika to z żadnych przepisów. Opinia
Komisji Weneckiej, opinia doradcza, nie jest główną
determinantą działania polskiego Sejmu czy polskiego
Senatu. Oczywiście, trzeba te argumenty rozważyć,
trzeba zważyć ich adekwatność. Proszę wybaczyć,
ale jeżeli opinia powstaje w toku prac Sejmu i nie odnosi się do kilkudziesięciu poprawek zgłoszonych do
ustawy, to nasuwa się pytanie, czy to jest stanowisko,
które merytorycznie analizuje postęp prac i rozmaite
warianty, które są przedstawiane, czy to jest pewna
wypowiedź ogólna o charakterze, powiedziałbym,
dość dyskusyjnym, jeżeli chodzi o rzetelność tego
stanowiska.
Jeżeli chodzi o kwestię tego argumentu, który tutaj
także był podnoszony, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy tą ustawą, którą prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej zawetował, a ustawą, która teraz została
przyjęta przez polski Sejm i jest procedowana przez
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Wysoką Izbę, to weźmy pierwsze różnice z brzegu:
tryb zgłaszania kandydatów, uprawnienia grupy 2 tysięcy obywateli, brak innych środowisk prawniczych,
w tym prokuratorów, które byłyby uprawnione do
zgłaszania kandydatów – oczywiście poza 25 sędziami w stanie czynnym – transmisja obrad w internecie,
brak podziału na zgromadzenia, głosowanie w trybie obiegowym, zróżnicowanie składów zespołów
opiniujących sprawy indywidualne, inne regulacje
dotyczące wygaszenia kadencji członków KRS, wydłużenie terminu zgłoszenia przez KRS sprzeciwu
w sprawie pełnienia przez asesorów obowiązków sędziego. Wskazałem 9 różnic, i to bez tej fundamentalnej różnicy polegającej na tym, że wtedy mieliśmy do
czynienia z sytuacją wyboru zwykłą większością głosów, a teraz, tak jak mówiłem, przewidujemy wybór
większością kwalifikowaną, większością 3/5 głosów,
a w drugim kroku bezwzględną większość głosów.
I są jeszcze te wszystkie uwarunkowania, o których
była tutaj mowa.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dla nas nie ulega
wątpliwości, że Polacy oczekują reformy wymiaru
sprawiedliwości, a te zmiany dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, która jest polską radą sędziowską, są krokiem w dobrą stronę, są
krokiem w dobrym kierunku. Nieadekwatne są te
wszystkie uwagi natury ogólnej, uwagi o zagrożeniu
demokracji ze względu na procedowanie tej ustawy.
Traktuję tę argumentację jako sprowadzanie sprawy
– proszę się nie gniewać – ad absurdum. Jesteśmy
gotowi do merytorycznej rozmowy w kwestiach
szczegółowych, ale mamy pełne przekonanie… Bo
tutaj padał także taki zarzut, że to zaufanie zostanie nadwątlone przez to, że ten wybór będzie dokonywany przez posłów. Mówi się o politykach, tutaj
wielokrotnie padało zdanie: politycy będą wybierać
sędziów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie
określa, kto ma ich wybierać, a my mówimy tak: jeżeli
spojrzymy na przepisy konstytucji, to zrozumiemy,
że nie ulega wątpliwości, że w imieniu narodu mogą
to robić przedstawiciele narodu. Mogą tego wyboru
dokonywać posłowie, a my pojmujmy politykę jako
rozsądną troskę o dobro wspólne. Nie bójmy się tego,
że to politycy będą dokonywać wyboru. Będą oni
dokonywać wyboru niezawisłych sędziów właśnie
po to, żeby Krajowa Rada Sądownictwa miała lepszy
mandat społeczny, lepszy mandat demokratyczny.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do
dyskusji.
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Pragnę tylko poinformować, że rzecznik praw
obywatelskich…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie było pytań.)
…zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez pana senatora Leszka
Czarnobaja.
W tym momencie nie ma możliwości zadawania
pytań panu ministrowi, ponieważ w dniu wczorajszym na pytania odpowiadała pani minister Anna
Surówka-Pasek.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę panią senator Barbarę
Zdrojewską.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Panie Senatorze, proszę o ciszę.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie
Senatorze Fedorowicz!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja już nie…)
Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Goście!
To już jest kolejna dyskusja. Rzeczywiście, jak
słusznie zauważyła wczoraj jedna z pań senator
z Prawa i Sprawiedliwości, my już bardzo długo rozmawiamy i to nie powinna być żadna niespodzianka,
a tryb jest naturalny, bo już chyba z pół roku mówimy
o tych ustawach. Tylko za każdym razem te ustawy
przychodzą do nas, do Senatu, w ostatniej chwili i za
każdym razem dyskutujemy w nocy, a tym razem
nawet nam się trafiło w noc poprzedzającą 13 grudnia,
co jest bardzo niepotrzebne. Nie wiem, chyba ktoś na
złość taki prezent przygotował twórcom obu projektów ustaw, że właśnie 13 grudnia musimy o czymś
takim mówić.
(Senator Jan Rulewski trzyma w górze kartkę z karykaturą posła Stanisława Piotrowicza)
Źle się kojarzy ta data i źle się kojarzy ta sytuacja.
Bez względu na to, jak pan minister z kancelarii pana
prezydenta zaklinałby rzeczywistości, i tak mniej
więcej my wiemy, o co chodzi w tej ustawie.
Po pierwsze, chciałabym zwrócić się do kolegów
senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, do pana ministra Muchy, do przedstawicieli ministra sprawiedliwości i powiedzieć, że wielokrotnie mówiliśmy o tym
na tej sali i nikt sprawy…
(Rozmowy na sali)
Ja przepraszam, ale mnie to jednak przeszkadza.
Na to, że przeszkadzają mi koledzy z PiS, to ja już
jestem nastawiona, jestem przyzwyczajona, ale jak
moi koledzy mi przeszkadzają, to mi po prostu przeszkadza.
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(Głos z sali: Bardzo przepraszam.)
Bardzo proszę.
(Senator Antoni Szymański: …z uwagą.)
A koledzy z PiS – z uwagą. Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Z ogromną uwagą.)
Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale bez zrozumienia.)
Dziękuję bardzo.
(Wesołość na sali)
Ja myślę, że właśnie paradoksalnie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to
wysoce niestosowna uwaga, naprawdę.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale to nie dotyczyło
pani marszałek.)
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
trzyma w górze kartki z napisem: WOLNE SĄDY,
WOLNE WYBORY, WOLNA POLSKA)
Ja myślę, że paradoksalnie mniej więcej wszyscy
tutaj nawzajem się rozumiemy – i my rozumiemy,
o co chodzi rządzącym, i rządzący mniej więcej rozumieją, co opozycja ma na myśli, a czasami nawet
mogą podzielać jej racje. I wszyscy pamiętamy o tym,
że rzeczywiście pan prezydenta Duda w czasie kampanii obiecał, że z sądami będzie zrobiony porządek, i że obiecywał to jeszcze wcześniej pan prezes
Jarosław Kaczyński. Dlatego się tym zajmujemy.
Gdybyśmy robili z tym wymiarem sprawiedliwości
tzw. porządek, to nie byłoby tak źle, wszak i opozycja,
i państwo, i nikt nie ocenia obecnie wymiaru sprawiedliwości bezkrytycznie, nie ma takich osób. Myślę, że
wszyscy mają jakieś uwagi. Chciałabym powiedzieć,
że nie tylko nasz wymiar sprawiedliwości, ale też
różnego rodzaju wymiary sprawiedliwości na świecie,
na które się państwo powoływali, mają swoje wady.
Wszyscy o tym świetnie wiemy. Łącznie z systemem
amerykańskim itd.
A nasz system wydawał się systemem dosyć spójnym. Chodzi o to, że oczywiście można go zamienić
na inny, i to jest dopuszczalne, ale nie można go całkowicie dewastować. O to chodzi. O to chodzi właśnie,
że reformowanie to coś innego niż dewastowanie,
a tutaj mamy do czynienia z dewastowaniem, np.
z brakiem szacunku dla fachowych kadr, które są
w tej chwili. Przy KRS to może mniej widać, bo tam
rzeczywiście kwestia kadencji będzie troszkę inna,
ale przy sądach to już będzie widać wspaniale, kiedy
będziemy wyrzucali znakomicie wykształconych sędziów, dosyć młodych, którzy mogliby jeszcze 10 lat
pracować. A wyrzucamy ich po to, żeby po prostu
wsadzić na ich miejsce swoich – nie bójmy się tego,
bo po to to jest przygotowane.
Tak jak mówię, próbowaliśmy sobie to udowodnić.
Szczerze mówiąc, państwo zamiast próbować zahaczyć personalnie pana rzecznika Bodnara, powin-

niście byli nam udowadniać i opowiadać o tym, jak
to fantastycznie będzie wyglądał za chwilę wymiar
sprawiedliwości, bo te 2 ustawy spowodują fantastyczny rozwój sprawiedliwości w Polsce, nie będzie
kolejek w sądach itd. Tymczasem te 2 reformy w ogóle
tego nie dotyczą. One w tym zakresie de facto nie
dotyczą obywatela i, jak państwo dobrze wiecie…
Możemy to sobie za rok… Nawet zastanawialiśmy
się, czy nie wpisać do ustawy czegoś takiego, tj. dogłębnej informacji na temat tego, jak poprawiła się
sytuacja. Ale ona się nie poprawi, tak jak nie poprawiła się w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie liczba
załatwianych spraw spadła i okazało się, że Trybunał
Konstytucyjny zamienia się powoli w instytucję fasadową.
Nie chcielibyśmy, żeby niezawisłość, niezależność
sądów była też czymś fasadowym i żeby było tak,
że będziemy mieli piękne gmachy, a w nich ludzi,
którzy będą jakoś tam partyjnie zależni od czegoś.
Oczywiście sędziowie będą niezależni w swoim sumieniu, będą przysięgali, że będą działali zgodnie
z konstytucją. Państwo jednak po prostu chcecie wyrzucić tych, którzy są w tej chwili, i chcecie mianować
powolnych sobie sędziów, którzy będą mianowani
przez większość. To na tym państwu zależy. I to było
widać przy sprawie trybunału. Najbardziej przeszkadzał państwu Trybunał Konstytucyjny, ponieważ on
bezpośrednio ingerował i mógł zahamować ustawy.
Prezydenta państwo macie swojego i, jak widać,
świetnie z wami współpracuje. Ja chciałabym… Tutaj
właściwie to powinny się sypać gratulacje w stronę pana Ziobry, bo panu prezydentowi nie ma czego
gratulować – on po prostu się poddał, a do tego jeszcze zawiódł ludzi, którzy w lipcu wyszli na ulice.
Po prostu zawiódł tych ludzi. Wydawało się, że będzie strażnikiem konstytucji, a okazało się, że został
notariuszem. Niestety tak mówi suweren, tak mówi
o panu prezydencie. I myślę, że większość ludzi… Ja
przykładowo jeszcze nie, bo ja zawsze daję bardzo
dużą dozę zaufania, ale większość ludzi już panu
prezydentowi nie wierzy, nie wierzy, że będzie on stał
na straży konstytucji. A Trybunału Konstytucyjnego,
tak jak powiedziałam, de facto już nie ma, bo jest to
już instytucja fasadowa.
Tak że, jak mówiłam, dewastowania czegoś nie nazywajmy reformą. Tutaj nie ma żadnej reformy, to jest
po prostu zamiana na swoich. I tyle, tak to wygląda.
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
ustawiła na pulpitach kartki z napisem: WOLNE
SĄDY, WOLNE WYBORY, WOLNA POLSKA)
Chciałabym powiedzieć też o pewnym aspekcie,
który nie był poruszany w tej dyskusji, a jest niezwykle ważny bezpośrednio dla obywateli. Jeżeli sądy
będą partyjne, jeżeli będzie takie wrażenie, tak jak
w tej chwili, że partyjna jest też prokuratura, jeżeli
równie partyjne będą sądy, to do każdego człowieka
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w końcu dotrze, że będzie to dotykało inwestorów
zagranicznych – bo przecież jakże znacznie zwiększy
się ryzyko działalności gospodarczej, inwestowania
– ale zwiększy się też ryzyko działalności obywatelskiej, ponieważ każdy z tych ludzi stojących tu
wczoraj… I za to chciałabym im bardzo podziękować.
Bo każdy z tych ludzi tam stojących w tej chwili ryzykuje. Oni są ciągani na policję, już żaden prokurator
im nie pomoże, nikt się za nimi nie wstawi, a sąd
być może za chwilę ich skarze, bo będzie po prostu
posłuszny i będzie sądem partyjnym. Tak że zwiększa
się ryzyko działalności obywatelskiej. A także medialnej. No, proszę państwa, do kogo teraz ten TVN,
który dostał tak wysoką karę, ma się odwołać…
(Senator Leszek Czarnobaj: Do sądu.)
…jeżeli sądy będą wybierane przez pana
Piotrowicza?
(Senator Leszek Czarnobaj: O, to się odwoła…)
Tak, przez pana Piotrowicza – no, powiedzmy to
sobie, bo to jest twarz… Państwo tutaj mówiliście,
że chcecie państwo coś dekomunizować. A to pan
Piotrowicz będzie teraz ustalał listę sędziów, a państwo w Sejmie będą podnosili rękę i będą głosowali
za tymi sędziami do KRS czy do…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Pani Senator.)
…czy do Sądu Najwyższego.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Już było 10
minut.)
Dziękuję. To ja w takim razie przerwę, a później
jeszcze poproszę o 5 minut i dokończę. Dziękuję.
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!
Panie Przewodniczący Krajowej Rady
Sądownictwa! Panie Rzeczniku Praw Dziecka… to
znaczy Praw Obywatelskich! Bo nie ma dzisiaj pana
rzecznika praw dziecka – może i szkoda…
(Głosy z sali: Nie ma.)
(Senator Jacek Włosowicz: Do sądu poszedł.)
Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że
Krajowa Rada Sądownictwa jest niejako wyrazicielem pewnych standardów, które próbuje zachować
środowisko sędziowskie poprzez swój samorząd.

123

Ponieważ jako uzasadnienie zmian często podaje
się negatywne przykłady działania sądów czy sędziów, które się przecież zdarzają w każdym środowisku, także w środowisku parlamentarzystów,
trzeba w tym momencie bardzo mocno powiedzieć,
że praca sędziów, ich wysiłek, ich orzecznictwo, to
gigantyczna robota, wykonywana często wbrew bardzo wielu przeciwnościom i na ogół bardzo rzetelnie.
Jest ponad 15 milionów spraw, nad którymi dzisiaj
pracują sędziowie.
Nie jest trudno znaleźć niezadowolonych z wyroków. Jest ich na pewno więcej niż połowa, bo sąd musi
się opowiedzieć po jakiejś stronie wobec skarżących.
Ale dzisiaj jest okazja – od tego powinniśmy zawsze
zaczynać, jeśli myślimy o dobrym funkcjonowaniu
sądów – żeby wyrazić szacunek wszystkim sędziom,
którzy pracują rzetelnie, dobrze, w poczuciu swojej
niezawisłości i w oparciu o prawo.
Również Krajowa Rada Sądownictwa jako
gremium, jako organ konstytucyjny, który tutaj,
w Senacie, że tak powiem, prześwietlamy, analizując jej sprawozdania, zdaje egzamin. Trzeba to
wyraźnie powiedzieć. Chociaż była masa pytań, nie
udowodniono, nie stwierdzono, nikt tego nie zrobił,
że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie
pracuje źle. Mówię to do wnioskodawców. Tu jest
fałszywa argumentacja, kłamliwa argumentacja.
KRS wykonuje swoje zadnia należycie, sprawozdaje
to przed parlamentem i zdaje egzamin.
Oczywiście mamy wiele rzeczy do zrobienia,
żeby pomóc sędziom w sprawowaniu ich funkcji.
Bo to sądy wymagają naprawy, a nie sędziowie.
Przypomnijmy, że jest to rola rządu. Mówił to tutaj rzecznik praw obywatelskich. To jest rola rządu.
I skoro rządowi, prezydentowi tak bardzo zależy na
tym, żeby poprawić funkcjonowanie sądów, to gdzie
są te ustawy? Gdzie są propozycje? Czy za próbę
poprawy mamy uznać to, że jest ponad 800 wakatów
na stanowiskach sędziowskich? A może to, że prawie
2 lata zwlekano z powołaniem asesorów? To było
działanie na rzecz poprawy funkcjonowania sądownictwa? Przez to wszystko 10% spraw nie zostało
rozpatrzonych – 1,5 miliona. To jest wizytówka działania rządu i prezydenta w zakresie funkcjonowania
sądownictwa.
Jakie mogą być rzeczywiste skutki ustawy? Nie
wnikam w sprawy prawne, nawet w kwestie zgodności z konstytucją. To, czego bali się twórcy Krajowej
Rady Sądownictwa, to recydywa, powrót polskich
sądów, sądów niepodległej Rzeczypospolitej do tego,
co było przed 1989 r.
Panie Ministrze, to jest zabezpieczenie, które
chcecie państwo zdjąć. To jest ostatni moment na to,
żeby można było mówić, że nie ma zagrożeń i że to zabezpieczenie można zdjąć. Przykład tego, że nominacje mają znaczenie dla niezawisłości i funkcjonowa-
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nia instytucji, mamy w Trybunale Konstytucyjnym.
Trzeba by nie widzieć tego, co się stało z trybunałem,
żeby stawiać tutaj takie tezy, patrząc na Wysoką Izbę,
patrząc senatorom w oczy.
Proszę państwa, upolitycznienie wyboru sędziów to jest rozpoczęcie łańcuszka zmian najpierw
w Sądzie Najwyższym, a potem także w odniesieniu do nominacji, jeśli chodzi o poszczególne sądy.
To jest cały łańcuszek, który się łączy ze zmianami
dokonanymi, w moim przekonaniu, z naruszeniem
konstytucji w zakresie sądów powszechnych i propozycjami dotyczącymi Sądu Najwyższego. To nie
jest pojedyncza sprawa. Ona pokazuje, jak w Polsce
przebiega proces demontażu niezależnych sądów.
To jest droga, która – według tego, co słyszeliśmy
wczoraj na spotkaniu z panem prof. Strzemboszem
– toruje miejsce dla rządów autorytarnych. Bo po
sądach zaczynacie państwo już myśleć o majstrowaniu przy wyborach i przy samorządach, żeby przejąć pełnię władzy. To jest to dążenie… Oczywiście
wszyscy obywatele odczują tego skutki, tak jak mówił tutaj pan rzecznik, a wcześniej przewodniczący
Krajowej Rady, pan sędzia Zawistowski. Oni tutaj
razem pokazywali, czym to się skończy. Jaką szansę
będziemy mieli, jeżeli z tego samego, że tak powiem,
nadania będzie urzędnik ZUS, z którym będziemy
się skarżyć, i obywatel, który będzie miał do niego
pretensje? Jaką szansę będziemy mieli, gdy będziemy
mieli spór z urzędem skarbowym, gdy przedsiębiorca
będzie miał spór z urzędem skarbowym, jeżeli obaj
urzędnicy, bo wtedy sędziowie coraz bardziej będą
urzędnikami… Pewnie gdyby był tu pan senator Piotr
Zientarski, toby przypomniał czasy, w których on się
uczył prawa, kiedy to sądy były po to, żeby uroczyście
zatwierdzić akt oskarżenia. Tak już było.
Proszę państwa, jakiej trzeba arogancji i buty, żeby
móc powiedzieć, że wszystkie gremia międzynarodowe i polskie, największe autorytety, Departament
Stanu USA, Komisja Wenecka … że to są ludzie,
którzy się nie znają na prawie? Pan minister im powie, jak to jest. Prawda? Że co tam ci profesorowie
z Komisji Weneckiej czy z jakichś innych gremiów,
my wiemy lepiej i już. Czy można to inaczej nazwać,
jak ignorowaniem interesów Rzeczypospolitej? Nie
możemy być w niezgodzie ze wszystkimi. Nie stać nas
na to, żebyśmy byli czarną owcą w Unii Europejskiej.
To nieprawda, Panie Ministrze, że nie ma zapisów,
do których Unia się może odwoływać. Czy chce pan
powiedzieć, że jak 20 grudnia się zbiorą i będą debatować nad praworządnością w Polsce, to będą to
robić bezprawnie? To może my im ustalimy prawa?!
(Oklaski)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Pani Senatorze.)

Już kończę.
Chciałem powiedzieć w swoim pierwszym wystąpieniu, że upolitycznienie sądów uderza w interes Polski, uderza w interesy firm, uderza w interesy obywateli. To się nie stanie z dnia na dzień, to
się będzie działo tak, jak w przypadku Trybunału
Konstytucyjnego. Dziś już mamy te doświadczenia
– coraz mniej orzeczeń i orzeczenia na zamówienie.
I to jest przyszłość polskiego sądownictwa.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął…)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj.
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Ministrowie! Szanowni Goście!
Chciałbym kilka słów skierować do pana ministra
Muchy. To, co tutaj mówiłem tak nieelegancko, mówiąc, że trzeba słuchać ze zrozumieniem… Myślę,
że warto, Panie Ministrze. Można mieć różne zdania, ale całe sedno osiągania sukcesu to słuchanie ze
zrozumieniem i prezentowanie argumentów. Panie
Ministrze, jeżeli pan mówi…
(Rozmowy na sali)
Ja może zaczekam, aż pan minister skończy. Nie
wiem, czy pan ma rozdwojenie jaźni, umie słuchać
i mówić jednocześnie, ale jeśli mógłbym prosić…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Mam.)
Ma pan. Tak? Dobrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Podzielność uwagi.)
Chciałem się tylko upewnić, Panie Ministrze.
Podzielność uwagi.
(Senator Adam Gawęda: Nie rozdwojenie jaźni,
tylko podzielność uwagi.)
Ale to jest cytat z kabaretu – to dla tych, którzy
nie rozumieją – z lat sześćdziesiątych. Facet udawał,
że ma rozdwojenie jaźni… No Koledzy, nie żyliście
w tamtych czasach i nie pamiętacie fantastycznych
kabaretów, które takie zachowanie tak właśnie komentowały.
Wracając do… Panie Ministrze, jeśli chcecie państwo przekazać władzę ludziom, którzy mają mandat
od obywateli, wybrańcom, reprezentantom narodu…
Ja chcę panu przedstawić ostatnie badania – pan tu
mówił o części badań – jakie przeprowadził Kantar.
Jeden z tygodników je publikuje, ale nie podaję nazwy,
żeby nie reklamować tegoż tygodnika. I to jest tak,
że największym zaufaniem cieszą się strażacy – 87%
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procent, w zależności od okresu. Sędziowie – około
40, 44%… A na szarym końcu, z 20-procentowym
poparciem, są wybrańcy narodu. Takie suweren ma do
nas zaufanie, Panie Ministrze. I pan mówi, że chcemy
powierzyć kontrolę nad sądami ludziom, którzy cieszą się zaufaniem? Nie, po prostu trzeba było wybrać,
więc społeczeństwo wybrało. Ale zaufaniem to my się
nie cieszymy. I dlatego proszę nie używać argumentu,
że to będzie bardziej obywatelski nadzór nad sądami.
A co wy chcecie, jaki nadzór wy chcecie sprawować?
Przecież w wystąpieniu pan rzecznik powiedział, jakie istnieją instrumenty kontroli nad sędziami i KRS.
Ja chyba rozumiem, co chcecie kontrolować. Chcecie
kontrolować… No, tak podskórnie rozumiem. Chyba
będziecie państwo protestowali przeciwko temu, co
powiem, ale chyba chcecie kontrolować wyroki, jakie
sąd wydaje. No bo jak to tak, prokuratura PiS-owska
się napracuje, natrudzi, prasa też wyda wyrok, a w sądzie gość zostanie uniewinniony? To przecież byłoby
marnotrawstwo pieniędzy. W PRL, jak powiedział
wczoraj na spotkaniu z nami pan prof. Strzembosz…
Prof. Strzembosz mówił, że on zna takie sądy, które
w minionych latach były opłacane, nagradzane i na
które wpływano. Za walkę z tego rodzaju zjawiskami – mówił pan profesor – został odznaczony przez
pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Za tę walkę
i osiągnięcie sukcesu… A na koniec profesor mówił
tak: a dzisiaj muszę walczyć o to samo.
Szanowni Państwo, jeżeli Komisja Europejska,
Rada Europy i ci wszyscy, których tutaj pan senator
Klich wymienił, nie są dla was autorytetem… Bo
mówicie, że to zupełnie nie ma znaczenia i że my
będziemy teraz mesjaszem narodów Europy i my będziemy ustalać, jak powinien wyglądać byt prawny
w Europie. Chcę państwu powiedzieć, że chyba jesteście w błędzie. Jeżeli mówią tak Unia Europejska,
do której kompletnie nie macie szacunku, Komisja
Wenecka itd… Dzisiaj tak mówi nawet Departament
Stanu Stanów Zjednoczonych. Nasz najbliższy sojusznik w ramach sojuszu i walki o wolne media mówi
tak: kochana władzo w Polsce, zastanówcie się, co
robicie; przecież taka walka z mediami to nie jest
obraz z wolnego kraju. Jeżeli w ramach tej dobrej
współpracy chcą nam sprzedać najdroższe Patrioty
z tych, które do tej pory sprzedali, no to znaczy, że wy
prowadzicie bardzo dobrą, czytelną i, że tak powiem,
kochaną politykę w stosunku do naszego sojusznika,
jakim są Stany Zjednoczone.
Panie Ministrze, jeżeli pan teraz mówi o tym, że
obywatele, suweren, tak jak kochacie go nazywać,
oczekiwał na te zmiany… Panie Ministrze, przeczytam panu ostatnie badania z tego samego tygodnika.
Nie podaję nazwy, żeby go nie reklamować.
(Senator Marek Borowski: Brzmi znajomo.)
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57% badanych mówi tak: sądy powinny zostać
w pełni niezależną, odrębną władzą. Co to znaczy „odrębną władzą”? Nie taką, którą proponuje
i wybiera władza polityczna, tylko odrębną władzą.
I te deklaracje… Ja za chwilę podam przykłady tej
niezależności sędziowskiej, którą państwo chcecie
zbudować. A 31% badanych mówi, że władzy, która
wygrała, sądy muszą podlegać. I to jest ta część społeczeństwa, która akceptuje państwa sposób działania
i metody. I trzeba do nich się zwracać: kochani, nie
za taką Polską i nie za taką zmianą w 2015 r. głosowaliście. Głosowaliście za poprawieniem warunków
socjalnych – i tu PiS zrealizował swoje obietnice –
ale czy głosowaliście za Polską, w której zabiera się
wolność, demokrację, w której ogranicza się to, co jest
związane z wolnymi mediami? No przecież jeżeli… Ja
czasami, może nie dla kurażu, tylko jak nie mogę zasnąć, to sobie pooglądam telewizję, TVP Info. I wtedy to się tak naładuję, jak Kargul z Pawlakiem przy
okazji sporu o płot. Cały czas w tej telewizji ładujecie
państwo takie informacje dotyczące sędziów, którzy
robili coś źle, więc należy ich teraz, że tak powiem,
dać pod but wybrańców narodu z 20-procentowym
poparciem, akceptacją.
I teraz, proszę państwa, dwa słowa o tym, co tego
rodzaju działania spowodują, oznaczają dla nas, dla
Polski. Jeżeli te wszystkie instytucje, które wymienił
senator Klich, które przewijały się w dyskusji, mówią
z wielkim niepokojem nie o tym, że nie mamy prawa
tutaj… Mówię też do pana senatora Termińskiego;
myślę, że to była bardzo fajna dyskusja, Panie
Senatorze. Otóż my jako Polacy mamy prawo do
zmiany, do tworzenia własnego modelu, tylko jest
tego typu kwestia, żebyśmy to robili zgodnie z pewną
kulturą polityczną, kulturą tworzenia prawa i dbając
o zgodność tworzonego dokumentu z prawem. Chodzi
o te wszystkie rzeczy, które padały podczas dyskusji,
nie będę ich powtarzał. I wtedy ja staję po stronie pana
senatora. Taki dokument w postaci ustaw sądowych
powinien powstawać 2–3 lata. A jak było? No przecież
to był smutny widok, jak jechaliście państwo na tę
odprawę na Nowogrodzką, ten ciąg smutnych ludzi
idących… „Słuchajcie, będzie tak”. I wychodzicie
jeszcze smutniejsi. Tak wyglądały, Panie Ministrze,
konsultacje w sprawie projektu ustawy pana prezydenta. We wrześniu był projekt, a później pan prezydent wspólnie z panem Jarosławem, prezesem Prawa
i Sprawiedliwości, coś tam ustalili, była dyskusja.
Wtedy wchodzi pan wspólnie z panem Piotrowiczem
i znowu dyskutujecie, wydyskutowaliście… A co
mają zrobić senatorowie Prawa i Sprawiedliwości?
(Senator Mieczysław Augustyn: Przyklepcie.)
Nie będę wam tłumaczył, tylko posłuchajcie tego,
co wczoraj mówili protestujący.
(Senator Mieczysław Augustyn: „Znowu możesz!
Jeszcze możesz!”.)
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„Senatorze! Jeszcze możesz! Senatorze! Znowu
możesz!”. I nie musisz zrobić tego, co ci dżentelmeni
ustalili. I jeżeli wsłuchujecie się ze zrozumieniem –
stąd ta moja uwaga, abyście państwo słuchali ze zrozumieniem – to odpowiecie sobie: okej, może warto
byłoby, żebyśmy jako izba refleksji i zadumy, a nie
izba zadymy, przygotowali własny projekt dotyczący sądownictwa, popracowali nad tym 2 lata, może
zresztą rok wystarczy. I żebyśmy na stulecie odzyskania niepodległości przynieśli jako izba refleksji
i zadumy piękny projekt, wydyskutowany, uzgodniony i akceptowany przez społeczeństwo. Bo to, co
się dzieje w Polsce, wpływa bardzo niekorzystnie
nie tylko na wizerunek Polski, ale na to, co dotyczy
jej sukcesu. Naród podzielony to jest naród, który
będzie zmierzał ku upadkowi. I jeśli państwo myślicie, że po nocach, 13 grudnia, uchwalicie te ustawy,
a tych ludzi, którzy protestują, wyciszycie, uciszycie
czy wystraszycie… Nie! Nawet ten tysiąc wniosków
i postępowań wobec protestujących nie zdusi tych
protestów.
Proszę państwa, a teraz kilka przykładów, jakie…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, czas minął.
(Senator Leszek Czarnobaj: Już minął? Panie
Marszałku, a mogę ostatni wątek tak szybko?)
Jedno zdanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym…)
Tylko że wątek może trwać kilka minut, a pan…
Proszę zapisać się jeszcze raz do głosu.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze, w takim razie,
Panie Marszałku, zapiszę się jeszcze raz.) (Oklaski)
Dziękuję.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przygotowując się do tego wystąpienia… Ja
chciałbym paradoksalnie troszkę bronić prezydenta.
Dlaczego bronić prezydenta? My dzisiaj krytycznie
odnosimy się do ustawy, która została zgłoszona przez
prezydenta. No, oczywiście były poprawki sejmowe, które ją istotnie zmieniły, ale ustawa była prezydencka. A tymczasem to przecież nie prezydent
zainicjował całą tę sprawę. Otóż przypomnijmy sobie,
co się działo w pierwszym półroczu tego roku. Tak
naprawdę ja określam całą tę sprawę, całą tę awanturę,
która się toczy wokół tej tzw. reformy, jako wojnę.
Określam ją jako wojnę między ministrem sprawiedliwości, panem Ziobrą, a panem prezydentem. W tej
wojnie minister sprawiedliwości zapragnął, już po

zdobyciu prokuratury, po tym, kiedy został prokuratorem generalnym z wielkimi możliwościami ingerencji w każde najdrobniejsze działanie prokuratora,
włącznie z wydawaniem mu poleceń, zabieraniem
spraw… To było dla pana ministra Ziobry za mało,
potrzebował jeszcze władzy sądowniczej. No ale tę
władzę sądowniczą mógł zdobyć tylko po zaproponowaniu tzw. reformy. I pamiętamy ten pierwszy
projekt ustawy. W tym pierwszym projekcie ustawy
wszystko było proste, powiedziałbym – przepraszam
za kolokwializm – jak konstrukcja cepa. Krajowa
Rada Sądownictwa? Wybierana po prostu większością, o czym mówimy, suweren wybrał przecież
większość, więc większość wybierze Krajową Radę
Sądownictwa. Sąd Najwyższy? W ogóle wymieciemy wszystkich. Wymieciemy wszystkich, powołamy
nowych. Przy czym pan minister Ziobro formalnie
umieścił tam prezydenta, a jakże. Był prezydent…
jako notariusz, jako notariusz pana ministra Ziobry. Ja
rozumiem, że prezydent nie mógł już tego wytrzymać
i dał temu wyraz, publicznie wetując obie ustawy.
I właściwie od tego się zaczęło. Ale cały czas odpowiedź na pytanie, po co to wszystko się robi, była niejasna. To znaczy w działaniach pana ministra Ziobry
było to jasne. Ale cała ta argumentacja, że musimy
zmienić sposób wybierania członków Krajowej Rady
Sądownictwa, ponieważ to doprowadzi do poprawy
funkcjonowania sądów… To pojawiło się dzisiaj, to
pozostało, to jest taka, powiedziałbym, resztówka.
A głównym tematem było przejęcie kontroli nad sądami. I co się dzieje dalej? Pan prezydent wetuje, obiecuje przygotowanie własnych projektów – już pomijam
problemy z tym przygotowaniem, z konsultacjami,
zostawiam to – i projekty pojawiają się w Sejmie.
Co dalej się dzieje? Pan minister Ziobro jednak nie
ustaje w próbach zdobycia i przejęcia kontroli najpierw nad Krajową Radą Sądownictwa, a potem nad
Sądem Najwyższym, bo przecież to Krajowa Rada
Sądownictwa będzie wybierała później sędziów na
wakujące stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.
W jaki sposób może to zrobić? Oczywiście przygotowując poprawki.
Jedna z zasadniczych poprawek, której na szczęście już nie ma, była taka, że 25 prokuratorów może
zgłaszać kandydatów. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że minister Ziobro liczył na to, że większość parlamentarna przyjmie jego propozycję, a nie
propozycję prezydenta. Prezydent swoim wetem bardzo zakłócił ten proces i bardzo nastąpił na odcisk,
chyba także prezesowi Kaczyńskiemu, a już na pewno panu ministrowi Ziobrze, z całą pewnością. Tak
więc 25 prokuratorów było w stanie zgłosić dowolną
liczbę kandydatów, z których potem pan prokurator
poseł Piotrowicz… A tak na marginesie, Pani Senator
Zdrojewska, pan senator Piotrowicz nie będzie nikogo wskazywał – pan senator Piotrowicz jest wy-
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łącznie od wykonywania poleceń. I wykonuje je od
A do Z bez względu na to, jakie są. Otóż później pan
poseł prokurator Piotrowicz umieści na tej liście tych
ludzi, których mu wskażą, a będą to ludzie ministra
Ziobry. I tak to by się skończyło. Powiem nieskromnie, że wystosowałem, powiedziałbym, pewną drogą,
a mianowicie poprzez media społecznościowe, w tej
sprawie ostrzeżenie do pana prezydenta. Nie wiem,
czy to dlatego, czy z innego powodu, ale następnego
dnia ta poprawka została wycofana. Przyjmuję, że
mam w tym swój udział.
Dzisiaj, Panie Ministrze – to kieruję do pana ministra Muchy – ta walka nie jest zakończona. Przecież
w dalszym ciągu, mimo że tamta poprawka zniknęła,
nie wynika z tej ustawy jasno, że sędziowie delegowani nie mogą zgłaszać kandydatów albo że sami nie
mogą być kandydatami. Przeciwnie – wygląda na to,
że chyba mogą.
W związku z tym chcę od razu powiedzieć,
że zgłaszam 2 poprawki. Jedna poprawka nie pozwala tym sędziom łączyć pracy w Ministerstwie
Sprawiedliwości i zasiadania w Krajowej Radzie
Sądownictwa, a druga nie pozwala tym sędziom
wchodzić w skład grupy 25 sędziów, którzy zgłaszają kandydata, ponieważ oni sędziami nie są. Oni
mogą wchodzić w skład grupy 2 tysięcy obywateli,
jeżeli zechcą. Takie 2 poprawki zgłaszam. I to jest
test. To jest, Panie Ministrze, test. Bo ja się poważnie
obawiam, że… Muszę powiedzieć, że ja znacznie wyżej oceniam intencje prezydenta niż ministra Ziobry,
znacznie wyżej. Uważam, że przy doborze… Tam,
gdzie to od niego będzie zależało, będzie znacznie
bardziej obiektywny. Niestety w dalszym ciągu te rozwiązania, które w tej chwili są, mogą doprowadzić do
tego, że prezydent nie będzie miał nic do powiedzenia
poza tym, że ustali regulamin Sądu Najwyższego
i będzie mógł wybrać spośród 5 kandydatów prezesa,
pierwszego prezesa. Ta Krajowa Rada Sądownictwa
będzie potem wybierała chyba 60% składu, bo po
uwzględnieniu tego wieku emerytalnego pozostanie
bodajże 40%. Tak więc będzie wybierała 60% składu.
I tu przechodzę do sprawy, o której tutaj mówiono, czy mogą wybierać posłowie, czy nie mogą
wybierać posłowie, czy to jest zgodne, niezgodne
itd. Panie Ministrze Mucho, moim zdaniem… No,
moje zdanie jest tu najmniej ważne. To jest po prostu
niezgodne z konstytucją i nie ma się co upierać po
prostu. Przecież już tu było… Pan przewodniczący Zawistowski dokładnie o tym mówił, powiązał
to z innymi artkułami. Ja chcę jeszcze przytoczyć
wykładnię autentyczną. Otóż sięgnąłem, bo byłem
członkiem komisji konstytucyjnej… A tak na marginesie, z tego, co sprawdziłem, wynika, że jestem
dzisiaj jedynym członkiem komisji konstytucyjnej,
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który w parlamencie, w Sejmie i Senacie, pozostał.
Ta sprawa nie była tam omawiana szczegółowo, bo
była dla wszystkich jasna. Jest coś takiego w prawie
– pan najlepiej to wie – że tego, co jest jasne, się nie
tłumaczy. Znalazł się fragment, który pokazuje, dlaczego ta sprawa była jasna.
Otóż w dyskusji przed głosowaniem nad zatwierdzeniem tego artykułu wypowiada się poseł Stanisław
Rogowski, który było członkiem komisji, i powiada
tak: mam pytanie do ekspertów w sprawie składu
Krajowej Rady Sądownictwa. Dalej: skoro w odpowiednim artykule przewidzieliśmy istnienie sądów
administracyjnych, to czy w artykule dotyczącym
krajowej rady po wyrazach „sądów powszechnych”
nie należy dodać „sądów administracyjnych”? I dalej:
chodzi o to, ażeby sędziowie tych sądów mieli prawo
wyboru swoich reprezentantów do Krajowej Rady
Sądownictwa.
Chodziło o to, że w pierwszej wersji nie było tych
sądów administracyjnych, były tam tylko sądy powszechne, Sąd Najwyższy, wobec czego w Krajowej
Radzie Sądownictwa nie byłoby nikogo z sądów administracyjnych. Dlatego właśnie poseł pytał, czy nie
należy tego poszerzyć, tak aby sędziowie tych sądów
mogli wybrać swoich przedstawicieli. I to było oczywiste sformułowanie, nikt tego nie zakwestionował,
nikt nie powiedział: ale zaraz, zaraz, chwileczkę, wcale nie jest powiedziane, że będą wybierać sędziowie
itd. Po prostu dla wszystkich to było jasne. Ja już
pomijam zdanie wszystkich tych instytucji… O tym
już była mowa. No naprawdę, proszę państwa, nie
można twierdzić, że jest tu jakiś kamień filozoficzny.
Ale czy gdyby udało się zmienić konstytucję i poszlibyśmy w kierunku wybierania przez parlamentarzystów, to byłby to jakiś dramat? Otóż w tym kształcie,
w jakim to jest w tej chwili, to, jak już powiedziałem, tak, byłby, dlatego że skład listy kandydatów
może być po części niepokojący. Jednak gdyby było
powiedziane, że sędziowie, i wyłącznie sędziowie,
wybierają kandydatów, i że wybierają większą liczbę
kandydatów niż jest miejsc, a parlamentarzyści spośród tych sędziów wybierają 15 członków KRS, to ja
bym nie uznał, że to jest jakieś odstępstwo od reguł,
absolutnie. Niestety tak nie jest. Owszem, wybiera
25 sędziów czynnych, wybiera 25 sędziów delegowanych, bo ich się tu nie wyklucza, chyba że przyjmiemy
poprawkę, no i wybiera jeszcze 2 tysiące obywateli.
Te 2 tysiące obywateli brzmi bardzo demokratycznie.
Tylko, proszę państwa…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze…)
Już kończę.
Tylko, proszę państwa, przecież zwykły obywatel nie zna żadnego sędziego, chyba, że miał jakąś
sprawę, ale… No przecież nie zna. W związku z tym
dlaczego on ma głosować akurat na tego albo na tam-
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tego, a raczej, przepraszam, podpisać się pod jego
kandydaturą? Dlaczego? Stanie się tak tylko wtedy,
gdy nastąpi jakaś akcja, akcja, która będzie miała także charakter polityczny, no nie da się ukryć. Różnego
rodzaju organizacje, choćby Kluby „Gazety Polskiej”,
a myślę, że ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk też nie
pozostanie bierny… A więc pojawią się tacy kandydaci. Ci kandydaci też znajdą się na listach i mogą
zostać wybrani nawet w sporej liczbie. Tu były obawy,
czy oni w ogóle zostaną wybrani. Ja nie mam takich
obaw. Uważam, że to jest właśnie sposób, który może
zniekształcić tę listę. Dlatego, Panie Ministrze, powiem tak. Jest jeszcze chwila, jeszcze nie głosujemy.
Jeden sygnał z Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie
i te poprawki będą przyjęte. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Klich. Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam wrażenie, że chyba już wszystko zostało powiedziane, wszystkie argumenty zostały przytoczone,
i w tej swojej krótkiej wypowiedzi chciałbym tylko
zebrać te najważniejsze dla mnie kwestie. Wczoraj
przed tą salą stanęło 6 odważnych kobiet. Trzymały
3 transparenty z napisami: WOLNE SĄDY, WOLNE
WYBORY, WOLNA POLSKA. Bo przecież te 3
sprawy łączą się ze sobą w sposób nierozerwalny.
Zaatakowane przez Straż Marszałkowską zostały pozbawione jednego z tych transparentów. Zgadnijcie,
państwo, którego? Tego z napisem: WOLNE SĄDY.
Udało im się obronić WOLNE WYBORY i WOLNĄ
POLSKĘ, ale WOLNE SĄDY zostały im wczoraj
zabrane. Jakże to symptomatyczne. Po interwencji senatorów i posłanki oddano im wszystko, ale
transparentu im nie oddano. Jakże to symboliczne,
że WOLNE SĄDY w dniu debaty o wolnych sądach
zostały zabrane protestującym.
Nie dość tego. Tym, którzy mają w pamięci ten
poranek i tę straszną noc z 12 na 13 grudnia 1981 r.,
akcje, które były wczoraj prowadzone w stosunku do
demonstrujących, trochę przypominają tamten czas.
Wybraliście bardzo zły czas na zabieranie Polakom
niezależnego sądownictwa. 13 grudnia kojarzy się
oczywiście z czołgami i transporterami na ulicach.
Teraz ich nie ma. Ale 13 grudnia kojarzy się także
z zabieraniem Polakom namiastki wolności, którą
przez 16 miesięcy wielkiego gwiezdnego czasu – lubię
go tak nazywać – się cieszyli.
Teraz władza też zabiera Polakom to, co najważniejsze. Zabrała już Trybunał Konstytucyjny.

Zabrała publiczne media i przekształciła je w rządową, propagandową, czasami, powiedziałbym,
plugawą tubę rządu. Zabrała ludziom autonomiczną prokuraturę. Pozwoliła na to – właściwie tego
chciała – żeby dowody pochodzące z prowokacji
mogły być wykorzystywane w sądzie, co się nie
zdarzało w ramach polskiej kultury prawnej. Chodzi
o tzw. owoce z zatrutego drzewa. Władza częściowo
zamieniła organizacje pozarządowe na rządowe, co
się w przyrodzie nie zdarza, bo organizacje są albo
rządowe, albo pozarządowe. Rządowych organizacji
pozarządowych nie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Są na Węgrzech.)
(Głos z sali: I w Rosji.)
No tak. Są w krajach, do których nie chcielibyśmy
się przyznawać.
Wczoraj zapytałem o to po raz pierwszy, a dzisiaj
ponowię swoje pytanie. Co Polacy wam uczynili, że
odbieracie im prawo do bezstronnego, sprawiedliwego
rozpatrywania sprawy przez niezależny i obiektywny sąd? Co Polacy wam uczynili, że łamiecie art. 45
ust. 1 konstytucji? Tu chodzi nie tylko o zapis konstytucji. Chodzi o to, jakie konsekwencje będą z tego
wszystkiego wynikać.
Co wam Polacy uczynili, że w wyniku waszych
działań Polak nie będzie mógł mieć takiej pewności jak Włoch, Francuz, Niemiec, Amerykanin
czy Hiszpan, że stając przed sądem, może liczyć
na obiektywny wyrok? W art. 45 konstytucji jest
mowa o bezstronnych sądach. Co to znaczy „bezstronny”? Pozbawiony stronniczości, nieuprzedzony
a priori do którejkolwiek ze stron, niebiorący a priori
strony któregokolwiek podmiotu w postępowaniu.
To obraz Temidy z przepaską na oczach. Co wam
Polacy uczynili, że chcecie ten obraz wyeliminować?
Sprawiedliwy wyrok to wyrok wywiedziony z prawa,
oparty na prawie i tylko na prawie, a nie na politycznym nakazie czy kumoterskiej rekomendacji. Co wam
Polacy uczynili, że pozbawiacie Polaków prawa do
sprawiedliwości, do poszukiwania sprawiedliwości
w sądzie?
Co wam uczynili Polacy, że wyprowadzacie nasz
kraj z międzynarodowej demokratycznej przestrzeni
prawnej? Ja specjalnie pytałem pana rzecznika o to,
jakie zna stanowiska organizacji międzynarodowych,
żeby nam się to utrwaliło w pamięci. Najważniejszym
jest to wczorajsze, czwarte z kolei od czerwca, najświeższe oświadczenie rzeczniczki Departamentu
Stanu, mówiące nie tylko o kolejnym zamachu, jaki
będziecie chcieli uczynić na niezależne media, lecz
także expressis verbis o tym, co nasz najważniejszy
sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, sądzi o waszym
pomyśle na likwidację niezależności sądów. Zacytuję
i przetłumaczę na żywo: Stany Zjednoczone podkreślają, że reforma sądownictwa powinna być w zgodzie
z polską konstytucją i z najwyższymi standardami
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prawa międzynarodowego, powinna szanować niezależność sądów i trójpodział władzy. Koniec cytatu.
Nie szanujecie ani trójpodziału władzy, ani niezależności sądów, ani najwyższych standardów międzynarodowych, ani polskiej konstytucji. Polską konstytucję łamiecie wielokrotnie. Łamiecie art. 2 polskiej
konstytucji, w którym mowa o tym, że Polska jest
demokratycznym państwem prawa. Polska pozostanie
państwem demokratycznym, mam nadzieję, jeszcze
przez czas jakiś, ale państwem prawa właśnie przestaje być. Po tym skoku na Trybunał Konstytucyjny,
po tej egzekucji, która jest w tej chwili wykonywana
tu, w Senacie, przez senatorów PiS na niezależnych
sądach, Polska na naszych oczach przestaje być państwem prawa. Łamiecie także art. 10 konstytucji,
artykuł, w którym mowa właśnie o podziale i równowadze władz, ten artykuł, który utrwalił się w naszej pamięci narodowej od czasów, kiedy jako dzieci
uczyliśmy się o Konstytucji 3 maja. I w naszej świadomości i tradycji Konstytucja 3 maja funkcjonuje
jako ten pierwszy moment, kiedy trójpodział władzy
został wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Ale łamiecie także art. 173 i 178 konstytucji, te
o niezależności sądów i niezawisłości sędziów, oraz
art. 180, o nieusuwalności sędziów. Robicie to lekką
ręką. Robicie to świadomie. Robicie to tak, jakbyście
strząsali muchę z rękawa. A przecież to jest konstytucja, która jest umową społeczną i która organizuje
funkcjonowanie i życie całej wspólnoty narodowej.
Proszę państwa, na zakończenie – dziękuję panu
marszałkowi, że jeszcze mogę to zdanie powiedzieć –
chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znowu, tak jak w lipcu, zgromadzili się przed Senatem,
którzy od wczoraj stoją tam na zimnie i wspierają
obrońców konstytucji, obrońców państwa prawa
przed tym zamachem na niezależność sądów, który
wczoraj i dzisiaj jest tu przeprowadzany. Dziękuję.
(Oklaski)

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
13 grudnia to dobry i zły moment na dyskusję
na temat sądownictwa w Polsce. Dobry, bo refleksja
historyczna uświadamia, jak wiele osiągnęliśmy. Zły,
bo w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje w Senacie,
widać, jak szybko możemy wrócić do rzeczywistości lat osiemdziesiątych XX wieku. Ja, Szanowni
Państwo, nie będę cofał się tak daleko, dzisiaj doktor
Adam Bodnar pokusił się o taką dłuższą refleksję. Ja
wrócę tylko do roku 2007.
W 2007 r. PiS zasłynął praktykami, których ucieleśnieniem był agent Tomek, który proponował osobom publicznym interesy łapówkarskie, a później

129

chwytał je za rękę i krzyczał: złapałem złodzieja!
To miał być sposób na udowodnienie, że opozycja
jest skorumpowana i kradnie. Były to działania podłe i tak zostały odebrane. Wydawać by się mogło,
że PiS wstydzi się takiego typu kreowania rzeczywistości, ale okazuje się, że nie. Wręcz przeciwnie,
wprowadza udoskonalony model łapania złodzieja
za rękę i krzyczenia: łapać złodzieja! Dzisiaj tym
już symbolicznym złodziejem jest polskie sądownictwo. Działa może nie najlepiej, ale nie tak źle, jak
opisują rządzący. Okazuje się bowiem, że w oficjalnych statystykach europejskich tworzonych przez
Komisję Europejską wśród 28 krajów plasujemy się
zwykle w okolicach dziesiątego, trzynastego miejsca. Co ciekawe, PiS bierze się za naprawianie nie
tej części sądownictwa, z którą styka się i na którą
narzeka obywatel. Bo przecież nie z Krajową Radą
Sądownictwa i nie z Sądem Najwyższym obcuje przysłowiowy Kowalski. Wymiana i podporządkowanie
sędziowskich kadr politykom – najważniejsza część
proponowanych zmian – nie zastąpi zmiany procedur czy uzupełnienia braków kadrowych i sprzętowych w najbliższym obywatelom sądach rejonowych
i okręgowych. Za to ministerstwo, najczęściej ustami
ministra Ziobry, przekonuje, że najważniejsze dla
poprawy pracy sądownictwa są głębokie zmiany kadrowe w Krajowej Radzie Sądownictwa, dokonywane oczywiście przez polityków, i mam tu na myśli
polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy z racji
tego, że są wybierani przez suwerena, we własnym
mniemaniu mają większą nieomylność niż sędziowie.
To przekonanie jest tak głębokie, że nawet jeżeli jest
to sprzeczne z konstytucją, to w imię zasady, że cel
uświęca środki i że Kaczyński się nie może mylić,
należy tak postępować.
A jednocześnie mamy do czynienia z praktyką,
z taką praktyką, w której minister Ziobro, mimo że
jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, w ciągu
2 lat ani razu nie uczestniczył w posiedzeniu tejże
rady, chociaż było tych posiedzeń około 40 i zwykle
informacja o terminach posiedzeń dociera do ministra z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Szanowni
Państwo, Wysoki Senacie, czy jest właściwsze miejsce do naprawiania Krajowej Rady Sądownictwa niż
posiedzenia tejże rady? Oczywiście, że nie ma. O ile
przyjmiemy za pewnik, że chodzi rzeczywiście o pozytywne zmiany, a nie o spektakl medialny tej samej
natury, jakie przygotowywał agent Tomek. Zresztą
minister Ziobro skutecznie rywalizował z tymże
agentem o to, kto wyemituje większą liczbę odcinków tego spektaklu. Dlatego w moim mniemaniu
uzasadnione jest stwierdzenie i podejrzenie, że to
nie o naprawę KRS tu chodzi.
Poza tym ministerstwo uzasadnia konieczność
zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie
Najwyższym złą opinią o sądach, złą opinią głównie
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ze względu na przewlekłość spraw sądowych. Ale
jednocześnie tenże minister blokuje powrót do sądów
880 sędziów, co skutkuje, jak się szacuje, nierozpatrzeniem około miliona spraw sądowych rocznie.
Milion osób i milion rodzin wściekłych na opieszałość
sądów nie wie, że źródło ich złości nie tkwi w sądach,
ale w ministerstwie. Po co więc ta szopka?
Dlaczego rząd skupia się na naprawianiu nie tego,
co źle funkcjonuje? Dlaczego nie stosuje najprostszych i oczywistych działań, które od razu mogłyby
pozytywnie naprawić… poprawić działanie sądów?
Może dlatego, że to wcale nie o sądy chodzi. Może
dlatego, że w tle jest polityka. Że tak naprawdę chodzi
o podporządkowanie sądów politykom, jako cel sam
w sobie, i to, że uległe politykom sądy mogą służyć
innym celom, stricte politycznym, np. związanym
z wyborami samorządowymi i z każdymi następnymi. Bo przecież kto ma władzę w sądach, ten ma
władzę nad interpretacją i organizacją wyborów.
Łatwo można sobie wyobrazić wykorzystanie skargi nadzwyczajnej czy reakcji na protesty wyborcze
do osiągnięcia celów wyborczych, tym bardziej że
wyborów samorządowych nie da się rozegrać na samej Wiejskiej. Ktoś powie, że nie mam dowodów,
że tak będzie – i będzie miał rację. Ale podobnie
jak to było w przypadku agenta Tomka, warto być
przezornym. W tamtym przypadku przebraniem była
maska łapówkarza i bawidamka, i to była maska dla
agenta CBA, a w tym przypadku, w przypadku zmian
w sądownictwie, przebraniem może być troska o jakość sądownictwa, a prawdziwym obliczem – cel
polityczny.
Zakładam też, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół instytucji sądowych, albo mają swój
cel, albo są owocem głupoty. O głupotę inicjatorów
zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i w Sądzie
Najwyższym nie posądzam. Wskazuję więc prawdopodobny cel – cel godny wspomnienia i agenta Tomka,
i rocznicy stanu wojennego. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
Ocena tak doniosłego projektu musi być dokonana
nie tylko z punktu widzenia samych zmian przepisów,
ale przede wszystkim, o czym tutaj szeroko mówiono,
z punktu widzenia współfunkcjonowania ustrojowego instytucji państwa prawa. Projektowane zmiany
mają niewątpliwie charakter ustrojowy, dotyczą kwe-

stii istotnych dla funkcjonowania państwa i muszą
mieścić się w modelu demokratycznego państwa
prawa, gdyż jest to podstawowa zasada ustrojowa
Rzeczypospolitej, określona w art. 2 konstytucji. Co
za tym idzie, projektowane zmiany muszą być zgodne z przepisami konstytucji, gdyż w państwie prawa
obowiązuje określona hierarchia źródeł prawa, co
wynika z art. 8 i 87.
Za podstawy demokratycznego państwa prawa
należy uznać zasadę podziału władz, ich niezależności od siebie i współkontrolowania. W centrum tej
koncepcji mamy zasadę niezależności sądów, niezawisłości sędziów, a jej podstawowym celem jest
ochrona praw i wolności obywateli oraz zapewnienie
im prawa do sprawiedliwego sądu. Wszelkie opinie,
które tutaj… Większość opinii teoretyków prawa,
zwłaszcza konstytucjonalistów, wskazuje, że bez respektowania zasady podziału władz niemożliwe staje
się zagwarantowanie niezależności władzy sądowniczej. Jeżeli zatem uznamy zasadę, że państwo prawa
należy do nadrzędnych wartości i stanowi podstawowe źródło wielu zasad konstytucyjnych, których
istnienie ma fundamentalne znaczenie dla procesu
wykładni prawa, to musimy uznać, że każde złamanie
tej zasady musi prowadzić do rozkładu porządku demokratycznego i zagraża podstawowym wolnościom
obywatelskim.
Podległość prawu każdej z władz, w tym władzy
ustawodawczej, oznacza, że proces tworzenia prawa, stanowiący niewątpliwie uprawnienie władzy
ustawodawczej, także podlega określonym regułom.
Cała nasza debata – niestety, bardzo krótka, ale muszę
powiedzieć, że jak na tak krótki czas, także głęboka
– wskazuje, że ten sposób tworzenia prawa nie został poddany tym regułom. Nie będę już powtarzał
argumentów za tym, że tak się prawa nie stanowi
– bo wielokrotnie to padało z tej mównicy – i że już
to, samo w sobie, jest pogwałceniem konstytucji.
Przecież musicie państwo mieć świadomość istnienia tych wszystkich zarzutów konstytucjonalistów,
teoretyków, praktyków prawa, sędziów co do naruszenia ducha konstytucji – umowy społecznej, ram,
w których mamy obowiązek pozostawać i się poruszać. Dlaczego nie daliście możliwości dłuższego,
spokojnego zastanowienia się nad tymi wszystkimi
problemami, chociażby po to, żeby nie było wpadek,
o których bardzo precyzyjnie mówiło tutaj nasze
biuro prawne, o których mówiła pani legislator, wytykając po kolei błędy, niezgodności, zaprzeczenia
i łamanie konstytucji?
Twierdzicie państwo, że jest to zmiana, która ma
pomóc Polakom odzyskać możliwość dochodzenia
sprawiedliwości. Chciałbym państwu pokazać, jak
to będzie wyglądało. Przeczytajmy ten projekt. Ja
nie twierdzę, że to jest projekt prezydencki. To jest
projekt po zmianach.
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Polityk, marszałek Sejmu będzie otrzymywał
zgłoszenia i będzie zwracał się do wybranego prezesa
sądu, bo tak wcześniej zmieniliście prawo, o opinię.
I tu jest pierwsza możliwość manipulacji. Można wydać opinię negatywną o kimś, z kim jest nam nie po
drodze. Dalej, następny ruch. Można nie wydać takiej
opinii. Państwo sami zakładacie w swoim projekcie,
w art. 11a w pkcie 7, że w przypadku gdy informacja,
o której mowa w ust. 6, nie zostanie sporządzona…
Zakładacie, że ona nie wyjdzie. Wtedy kandydat ma
sam siebie opiniować.
Co jeszcze jest w tym projekcie? No, jak już kandydat się dowie, że nie dostanie opinii – oczywiście
czas płynie – to ma przyjść z własną opinią o sobie
i dać ją prezesowi. A gdzie tu jest napisane, że prezes
ma ją przekazać dalej? No, tego już nie piszecie. Co
to jest za droga? Za każdym razem daje się tu możliwość przesuwania wszystkiego w czasie i blokowania.
Dajecie taką drogę?
Teraz clou programu. Kluby mają sobie z politycznie wybranych kandydatów – możemy przesiać
wszystkich – powybierać ludzi, których będą chcieli.
Z takiej listy klubowej można spokojnie wyrzucić
wszystkich oprócz jednego. Na koniec właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów. Czyli tu również decyduje większość.
No, jeżeli pan minister chce mi wytłumaczyć, że
to nie jest krojone pod jedną opcję… Ja nie mówię, że
akurat pod opcję Prawa i Sprawiedliwości, ale mówię,
jest krojone pod jedną opcję.
(Senator Barbara Zdrojewska: I to jak.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Przyszłą.)
Teraz, przepraszam bardzo, kwestia implikacji
międzynarodowych. Wczoraj o to pytałem i dostałem
odpowiedź, że my tak naprawdę nie wiemy, czy to
będzie miało wpływ, czy nie będzie miało wpływu
na nasze orzecznictwo i na naszą sytuację prawną
w stosunkach z innymi krajami. Ja już nie mówię
tutaj o Unii Europejskiej, która, nie wiem dlaczego,
mimo że wczoraj w exposé pan premier Morawiecki
wyraźnie powiedział, że sprzeciwia się postawie
eurosceptycznej, a zwłaszcza izolacjonistycznej…
No to czy te głosy Rady Europy, instytucji Unii
Europejskiej… Czy w związku z tym, z takim stanowiskiem nowego premiera… Czy to się wpisuje w to,
co on powiedział w exposé? Według mnie kompletnie
nie. A jest opinia Rady Wykonawczej Europejskich
Sieci Rad Sądownictwa… Przecież ta Krajowa Rada
Sądownictwa, jakkolwiek byście ją ustawili, dalej
będzie działała w tej sieci, tylko wobec niej, wobec
jej przedstawicieli będzie taki zarzut ze strony pozostałych rad: wy, koledzy sędziowie, jesteście wybrani
nie w taki sposób, jaki funkcjonuje w reszcie Europy.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas…)
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Ostatnie trzy zdania.
Skoro zdecydowaliśmy się być w rodzinie europejskiej i w rodzinie demokracji, to takiego projektu nie
powinno się przepuścić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie!
Szanownie Goście! Wysoka Izbo!
Trwa zawłaszczenie państwa w zastraszający sposób. Na wybiórczych, pojedynczych przykładach budujecie państwo swoje tezy, przypomnę tu kampanię
billbordową. Zmieniacie państwo prawo w sposób
niedopuszczalny. I tu można by podawać dużo przykładów: bez konsultacji, w szybkim tempie, często
niezgodnie z konstytucją. Ale nadal macie państwo
poparcie w sondażach, to jest prawda. 500+, wiek
emerytalny, strach przed uchodźcami, media publiczne – tym gracie. To działa, ale to działa do pewnego
czasu i to się zmieni. Polacy mają swoje doświadczenia i nie dadzą się na to nabrać. Pamiętam dyskusję
o Trybunale Konstytucyjnym w tej sali, pamiętam, jak
zwracaliśmy uwagę na to, co państwo chcecie zmieniać, że tak jest niedobrze. Mówiliście państwo o tym,
jak… Mówiliście nawet, że tam chyba lenie pracują,
bo przecież tak rzadko się zbierają. Teraz Trybunał
Konstytucyjny działa dwa razy wolnej, rozpatruje
dwa razy mniej spraw. Nie wiem, jak teraz nazwać
tych sędziów trybunału, nie będę ich nazywał. Tak
to teraz wygląda.
(Senator Marek Borowski: Tam tylko jeden pracuje.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tytanami pracy.)
(Głos z sali: Ale…)
Wystarczy przeczytać statystyki, Panie Senatorze,
nie muszę nic dokładnie mówić. Ale jak pan chce,
żebym to rozwijał… Szkoda, wstyd…
(Głos z sali: Tylko nie wstyd.)
Chcę zaoszczędzić panu wstydu, Panie Senatorze.
Teraz państwo bierzecie się za sądy, już się wzięliście, za chwilę to skończycie, pewno będzie prezent
od pana prezydenta na święta Bożego Narodzenia. No
i co jeszcze zostało? Została jeszcze bardzo ważna
sprawa – ordynacja wyborcza. Trzeba to wszystko
skompletować, więc w przyszłym tygodniu pewno też
będziemy mieli nocne obrady, bo będziemy musieli
dyskutować.
Kwestia czytania konstytucji. Nasza konstytucja jest bardzo obszerna w porównaniu np. z amerykańską, ale widać, że niewystarczająco. Pan senator Borowski powiedział, że tego, co jest jasne,
nie zapisuje się w konstytucji. Jak się okazuje, Panie
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Senatorze, to nie dla wszystkich jest jasne. Pewnie
trzeba by stworzyć bardzo obszerny dokument,
żeby to było jasne. Ja mam przed sobą konstytucję.
W tej konstytucji są jasne zapisy: „Krajowa Rada
Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. To jest chyba jasne. Krajowa
Rada Sądownictwa składa się… I tam jest wymienione z kogo: z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego,
przedstawiciela prezydenta, ministra sprawiedliwości
itd. Dalej jest wymienionych 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów
wojskowych. A w następnym punkcie jest jeszcze
wskazanych 4 członków wybranych przez Sejm
spośród posłów oraz 2 członków wybranych przez
Senat spośród senatorów. Dalej jest jeszcze kolejny
przepis, ust. 3, który mówi, że kadencja wybranych
członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata.
I to wszystko jest zapisane w konstytucji. Czy to tak
trudno zrozumieć? Wystarczy to przeczytać. A państwo cytujecie ten ust. 4: „Ustrój, zakres działania
i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób
wyboru jej członków określa ustawa”. No i tu państwo
macie pole do popisu. Oczywiście, nieważne, co jest
zapisane w konstytucji. Państwo to interpretujecie
na swój sposób. Po co to jest tam zapisane? To jest
chyba jasne, no ale widać, że tutaj trzeba to wszystko
wytłumaczyć.
Teraz przejdźmy do ustawy, nad którą procedujemy. Już nie będę tego powtarzał, bo wszyscy państwo
tu wymienialiście, co jest w tej ustawie niedobre. Ja
tylko wrócę do tego, w czym pan prezydent ustąpił.
Był zapis, że sędziów wybiera się większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i że głosuje się na listę kandydatów, którą
przygotowuje komisja. No ale wiemy, jaka jest arytmetyka, czym są te 3/4, ilu to jest posłów i senatorów.
(Senator Wiesław Dobkowski: Chyba 3/5.)
Przepraszam, 3/5. Wiemy, ile to jest głosów. No,
łatwo policzyć, że to jest 276 głosów. No i zobaczmy,
jak to wygląda w tej chwili w układzie sejmowym.
W związku z tym pojawił się następny przepis, pojawiła się druga ścieżka. Jeżeli ten pierwszy system
nie zadziała, to rada będzie wybierana bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów. No, pan minister tu jeszcze mówił, że każdy klub będzie mógł 9 kandydatów
zgłosić, więc będzie taka możliwość, że jednak nie
wszyscy z jednej opcji zostaną wybrani. No ale jeżeli
ten pierwszy manewr się nie uda… A przecież jeżeli
chodzi o wybór większością 3/5 głosów, to większość
sejmowa też może zadecydować, że jednak ta lista nie
jest tak dobra, nie jest tak sprzyjająca, i że może lepiej
przejść do tego drugiego trybu. No więc oczywiście

tu jest pole do manewru. No, pan prezydent uległ,
choć stawiał tę sprawę bardzo mocno. Konsekwencją
tego jest to, że prawdopodobnie – nie przesądzajmy, ale pewnie tak będzie – to ten drugi tryb, oparty
na większości bezwzględnej, będzie stosowany. No
i w związku z tym, kończąc, powiem tylko – bo nie
chcę się powtarzać – że pan prezydent uległ.
Przed nami ordynacja wyborcza. Zobaczymy, na
czym polega ta cała układanka. Chciałbym powiedzieć, że na pewno nie ulegną te osoby, które tam
protestują, większość obywateli nie ulegnie. Przed
nami następne ważne ustawy i ważne wybory. I nawet
jeżeli ustawicie ordynację wyborczą – a już miało to
miejsce, były takie sytuacje – pod siebie, to potem
może się okazać, że to zadziała odwrotnie. A poza
tym takie przepisy prawa trzeba zmieniać z dużym
wyprzedzeniem – takie jak te ustawy, takie jak ordynacja wyborcza. Niech ona działa od następnych wyborów, a nie od tych najbliższych. Tak że chciałbym
tylko ostrzec, że to, co państwo robicie, te działania,
które podejmujecie jako większość w bezwzględny
sposób, moim zdaniem nawet w zastraszający sposób… Chodzi o to, co ma miejsce teraz i co miało
miejsce w przypadku służby cywilnej, prokuratury,
mediów publicznych, wojska, Policji itd. Można długo
wymienić. To zawłaszczanie trwa, ale ono się kiedyś
skończy. Oby skończyło się dla nas wszystkich dobrze. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska. Ma pani 5 minut, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak jest.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni
Senatorowie! Szanowni Goście!
W pierwszej części mojej wypowiedzi mówiłam
o dewastowaniu i o tym, że dewastowanie to nie jest
reforma, mówiłam o tym, że w relacji obywatel –
państwo zawsze ten obywatel jest taki mały, a to państwo, te fasady sądowe, te budynki, instytucje, jest
takie ogromne. Mówiłam o tym – i kilku kolegów
też o tym mówiło – że niektórzy inwestorzy będą
się bali inwestować w Polsce ze względu na to, że
system sądowniczy, który tutaj będzie, nie będzie
gwarantował bezstronności.
I chciałabym też powiedzieć bardzo jasno, że ja
nie chciałabym np. obrażać wszystkich sędziów. Nie
uważam, żeby ci wszyscy sędziowie nie byli niezawiśli, nie uważam, żeby wszyscy sędziowie orzekali
niezgodnie z konstytucją. Ale wystarczy, że będą
możliwości skierowania sprawy do takiego jednego
sądu i do takiego jednego sędziego, który wyda od-
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powiedni wyrok. A będziemy mieli takie sytuacje,
jestem o tym absolutnie przekonana i myślę, że za rok,
jak się spotkamy, będziemy mogli to obserwować.
Ja uważam – nie wiem, czy to już był cały mecz,
chyba cały mecz, moim zdaniem to już był cały mecz,
a może potyczka – że potyczka między prezydentem
a ministrem Ziobrą czy panem prezesem Kaczyńskim
z całą pewnością została przegrana. A jeśli pan prezydent podpisze to, co ma podpisać, to będzie to klęska pana prezydenta i pan prezydent już przegra na
zawsze. Chyba, że coś tam zostało dogadane, ale na
razie nie widać, żeby miał odchodzić jakiś minister
albo coś miało się zmienić w Polsce. Jeżeli odejdzie
jakiś minister, to zastąpi go jakiś inny równie gorliwy,
a może i gorszy. Tak to będzie po prostu wyglądało,
bo do tej pory tak to wygląda i nie ma żadnego problemu, żeby kogoś takiego znaleźć. A pan prezydent
nie może uznawać za zwycięstwo tego, że nie jeździ
już… nie musi jeździć po nocach na Nowogrodzką,
tylko raz czy dwa razy pan prezes Kaczyński raczył
przyjechać do Pałacu Prezydenckiego. To nie jest
zwycięstwo i to nie wystarczy.
Mówiłam o tym obywatelu, mówiłam o inwestycjach, mówiłam o mediach, że nie będą miały do kogo
się odwołać. Ale też powiem o wolności artystycznej.
O tym, jaki obywatel będzie bezbronny wobec sądu,
który tak naprawdę może wydać każdy wyrok, jeżeli
władza będzie tego chciała.
Popatrzcie państwo, co już w tej chwili się dzieje
w naszym kraju. Przeczytajcie sobie, pan prezydent
niech sobie przeczyta wywiad z chirurgiem, z panem
prof. Dariuszem Dudkiem, rocznik 1969, wybitnym
kardiologiem, cenionym na świecie. Państwo zapytajcie tego profesora, jak można człowiekowi w bardzo
krótkim czasie zniszczyć życie, jeżeli jedna osoba
w państwie na niego się uweźmie. A takich osób jest
dużo więcej. Szkoda, że już nie ma w tej chwili – nie
widzę go – pana rzecznika, pana sędziego Żurka.
Państwo zapytajcie, jakie sędzia Żurek ma szanse,
żeby walczyć z tak ogromną machiną, która jest przeciwko człowiekowi uruchamiana. I o tym chciałam
powiedzieć.
I chciałabym powiedzieć też o tym, że spotkaliśmy się wczoraj z panem prof. Strzemboszem. Pan
prezydent sobie dobrał – nawet dwójka z nich tutaj
siedzi – młodych prawników specjalistów. Szkoda,
że nie posłuchał autorytetów. I ubolewam nad tym,
że od naszego pana prezydenta odwrócili się jego
profesorowie z jego macierzystej uczelni. To jest
rzecz niebywała. A to nie musiałby być koniec i to
nie musiałaby być straszna prezydentura. Być może
pan senator Marek Borowski ma rację, ufając jeszcze,
że pan prezydent może coś zrobić. Ja myślę, że zawsze
można komuś dać szansę. Ale jeżeli pan prezydent
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nic nie zrobi, tylko zostanie takim prezydentem jak
do tej pory, to myślę… Życzę panu tego, żeby pan już
nie startował na następną kadencję i żeby pan prezes
wymienił pana na jakiegoś innego pana prezydenta.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Ja się tutaj przysłuchuję wystąpieniom koleżanek
i kolegów z Platformy Obywatelskiej i szczerze mówiąc, im dłużej tego słucham, tym bardziej jestem
zdumiony. Nie wiem, ile już osób tutaj występowało,
ale wielu senatorów. I chyba tylko jeden senator, pan
senator Pociej, starał się merytorycznie odnieść do tej
ustawy, a większość państwa wyrażała w wystąpieniach jakieś lęki, jakieś wyobrażenia państwa, to było
takie mówienie… Pan senator Klich wymieniał ileś
artykułów konstytucji, które tą ustawą łamiemy, nie
mówiąc szczerze nawet, skąd… Mógł sobie jeszcze
jakieś inne artykuły wymyślać. Z kolei bardzo spokojne, wyważone wystąpienie pana ministra Muchy,
który powiedział…
(Senator Leszek Czarnobaj: Świetne.)
(Głosy z sali: Świetne wystąpienie.)
Świetne wystąpienie.
(Senator Leszek Czarnobaj: No rewelacyjne.)
…który powiedział, powołując się na art. 187
konstytucji, że on jasno deklaruje, określa… W tej
konstytucji – nie wiem, czy akurat ktoś z państwa
ją przyjmował, ale jest przyjęta – jest jasno zapisane
i nie trzeba tu nic interpretować, Szanowni Państwo,
że zasady funkcjonowania KRS i wyboru członków
określi ustawa. I to parlament, czyli Sejm i my jako
senatorowie, a później pan prezydent, zatwierdzając
swoim podpisem, w normalnym procesie legislacyjnym określa zasady tego wyboru.
Szanowni Państwo, słyszeliśmy już tutaj, jak wyrażano wiele różnych, kuriozalnych wręcz, państwa
lęków, obaw. Mówiono o stanie wojennym…
(Senator Piotr Wach: I jeszcze usłyszycie.)
…o agencie Tomku, porównywano to do 2007 r.
Już nie pamiętam, który to był senator. Chyba pan
senator Wcisło mówił…
(Senator Leszek Czarnobaj: Wcisła.)
Wcisła, przepraszam.
Tak na marginesie: a w tym 2007 r. to co się stało?
No, ten straszny PiS w sposób demokratyczny oddał
władzę w 2007 r. I wyście przejęli władzę w 2007 r.
Nie było żadnej dyktatury.
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(Senator Leszek Czarnobaj: A to bardzo merytorycznie, na temat ustawy…)
Nie, nie, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Muszę się zapisać do głosu…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę państwa, proszę o ciszę.)
Ja na razie w dyskusji odnoszę się do tego…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy
każdemu się wypowiedzieć.)
…co wyście, że tak powiem, podnosili, do tych
państwa lęków. Myślę, że merytorycznie, spokojnie
odniósł się do tych wszystkich kwestii pan minister
Mucha. I jakoś nie kwestionowaliście tego, o czym
pan minister mówił. Pan senator Pociej troszkę się
tutaj odniósł do tej ustawy i wychwycił pewne może,
no, jakieś tam niewielkie nieścisłości, które są w tej
ustawie. Ale pamiętajmy, w jakich myśmy warunkach… w jakich warunkach to było uchwalane…
(Senator Piotr Wach: Za szybko.)
…w trakcie tych protestów itd.
(Senator Piotr Wach: To trzeba było w jedną noc
to wprowadzić.)
Było takie pytanie, które jeden z senatorów
Platformy zadał: „po co ta szopka? Przecież nie
chodzi o sądy, chodzi o politykę”. Tak, zgadzam się
z tymi stwierdzeniami jednego z państwa, tutaj nie
chodzi o sądy, tutaj nie chodzi o nic innego, jak tylko
o politykę. Chodzicie… jeździcie za granicę, skarżycie się, wyprowadzacie tych ludzi, którzy tam stoją,
protestują, wmawiacie im, że generalnie będzie tutaj
większy zamordyzm niż w czasach stanu wojennego.
Za chwileczkę będziemy wspominali ofiary stanu
wojennego, będziemy wspominali dzisiaj tę, że tak
powiem, demokrację, która tam funkcjonowała.
(Rozmowy na sali)
Jeżeli można dzisiaj porównać obecne sądy do tych
z tamtej rzeczywistości, to… Ja się dziwię. Dziwię
się przede wszystkim senatorowi Rulewskiemu, który
wtedy był gnębiony – przez tamte sądy, przez tamten
system.
(Senator Jan Rulewski: Teraz też…)
Dzisiaj pan może być w Senacie, może pan mówić
tutaj najbardziej kuriozalne rzeczy i włos z głowy ani
panu senatorowi Rulewskiemu, ani nikomu innemu
nie spadnie.
Szanowni Państwo, jeszcze tylko 3 uwagi. Padały
tutaj jakieś określenia dotyczące rzekomej walki pana
ministra Ziobry z panem prezydentem. Generalnie
cokolwiek by zrobił pan prezydent, cokolwiek by
zrobiła większość parlamentarna, większość dzisiaj
rządząca, i tak będziecie państwo to kwestionowali.
Myśmy poszli na pewne ustępstwa w wyniku tej dyskusji. Przecież i w naszym środowisku były różnice

co do pewnych rozwiązań szczegółowych i w wyniku tej dyskusji doszło do… O tym wspomniał pan
minister Mucha, mówiąc o tych 9 różnicach między
jednym projektem a drugim. To były różnice bardzo
merytoryczne. To nie były różnice polityczne, to były
różnice merytoryczne, które zmieniły szczegółowe
zapisy ustawy.
Szanowni Państwo, słyszałem też wypowiedzi
przedstawicieli KRS. No, chcieliście państwo złamać
kariery 260 młodym ludziom, już na starcie. To byli
ludzie Ziobry? Potem dziennikarze sprawdzali, że
była tam córka wicemarszałek Senatu z Nowoczesnej
czy z Platformy. Po prostu na złość panu ministrowi Ziobrze odrzucono hurtem wszystkich, którzy
zdali uczciwy egzamin, którzy wiele lat w tej szkole w Krakowie wkuwali przepisy prawa. Nieważne,
czy tam była córka jakiegoś polityka Platformy
Obywatelskiej. W większości, w 99%, nie byli oni
dziećmi żadnych polityków. I dobrze, że nie byli.
Dopiero gdy się zrobiła afera, awantura, i nawet media sprzyjające Platformie Obywatelskiej zaczęły to
krytykować, szybko zaczęto się z tego wycofywać.
Tak, Szanowni Państwo, ten skład KRS się całkowicie skompromitował i my dzisiaj nie ukrywamy, że
chcemy zmienić ten skład KRS. Bo on się skompromitował, kropka.
(Senator Leszek Czarnobaj: A jak senator się
skompromituje, to co?)
To wyborcy go odwołają, nie wybiorą na drugą
kadencję. Dotyczy to posła, senatora czy kogokolwiek
innego.
Na koniec jeszcze jedna uwaga, o której warto
powiedzieć. Ta uwaga jest oczywista i wy o tym wiecie, tylko że z przyczyn politycznych nie chcecie tego
przyjąć do wiadomości, nie chcecie o tym publicznie
mówić. Szanowni Państwo, powtórzę jeszcze raz to,
co już tutaj mówił minister Mucha, co mówili także inni. Przecież to nie politycy PiS będą wybierali
sędziów.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie?)
To sędziowie będą decydowali, kto wejdzie do
zawodu. My wybierzemy tylko…
(Senator Leszek Czarnobaj: …strażników.)
…tych sędziów, którzy o tym będą decydowali.
Ale to będą sędziowie. Jeżeli dzisiaj przyjmujemy
takie rozumowanie, że każdy organ, który wybierają
politycy, jest zły, no to zły jest również pan rzecznik
Bodnar, bo przecież też został wybrany przez polityków, też został wybrany przez Sejm. No i zły jest,
że tak powiem, Trybunał Konstytucyjny, którego sędziów też wybierają politycy. No, zły jest wasz kolega,
sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w poprzedniej
czy jeszcze wcześniejszej kadencji senator Platformy
Obywatelskiej, notabene bliski mi, bo pochodzący
z Wrocławia, pan Kieres.
(Senator Jan Rulewski: Z „Solidarności”…)
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(Senator Piotr Wach: Leon Kieres.)
No i czy teraz możemy powiedzieć, że on jest złym
sędzią tylko dlatego, że został wybrany przez organ
polityczny, jakim jest Senat? Ba, można by powiedzieć, że on był politykiem, i to takim twardym politykiem. A przecież było wielu polityków z różnych, że
tak powiem, opcji, którzy byli członkami Trybunału
Konstytucyjnego. Z jednej strony sędzią była posłanka Unii Wolności czy Unii Demokratycznej, pani prof.
Liszcz, jeżeli się nie mylę, a z drugiej strony był…
(Senator Leszek Czarnobaj: Z PC była, z PC.)
A potem była też chyba posłanką Unii Wolności.
(Senator Leszek Czarnobaj: Z PC przeszła do…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę państwa, proszę nie przeszkadzać mówcy.)
(Senator Piotr Wach: My tylko pomagamy.)
Jeżeli przekręcam nazwiska, to przepraszam.
Z drugiej strony oczywiście był także… Tak więc
było wielu posłów i wielu senatorów, którzy byli wybierani do Trybunału Konstytucyjnego, i nikt tym
ludziom nie zarzucał, że są złymi sędziami tylko
dlatego, że kiedyś mieli jakąś tam przeszłość polityczną albo że zostali wybrani przez organ polityczny,
jakim jest Sejm czy Senat. I nie możemy tak tego
określać, Szanowni Państwo, bo do tego Trybunału
Konstytucyjnego różni ludzie byli wybierani. Czy
rzecznik praw obywatelskich jest zły tylko dlatego,
że jest wybierany przez Sejm?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas.)
Przecież tak nie możemy powiedzieć.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Marek Borowski: Ale to nie jest sędzia.
Pan w ogóle nie słucha, co się mówi.)
Szanowni Państwo, tych sędziów, nowych sędziów
do zawodów, awansów będą, że tak się wyrażę, robili
ich koledzy, sędziowie. I ci sędziowie, którzy będą
funkcjonowali w KRS, będą mieli niezawisłość, będą
mieli niezależność, będą nieusuwalni, nikt im nic nie
będzie mógł zrobić. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Otóż to. Jak sprostać wymaganiom pana senatora
Mroza, który domaga się merytoryczności i ją chwali,
a podkłada nogę pod polityczne sprawy? A także jak
zrozumieć słowa – być może było potknięcie werbalne – pana ministra Muchy, gdy mówi on, że te
ustawy to dopiero pierwszy krok? Więcej, mówił pan:

135

chcemy rozmawiać. A ja wczoraj w nocy słyszałem
pański apel, w 100% zrealizowany przez senatora
Martynowskiego, do którego pan się zwracał, aby
przedstawił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. To o czym tu ma być dyskusja?
(Głos z sali: Jak?)
Wniosek o przyjęcie ustawy. I ten senator-automat
to zrobił.
Panie Senatorze Czerwiński, ja z całą powagą
traktuję pańskie wezwanie. Wczoraj pan mówił, że
w naszych wnioskach brak konstruktywności, przynajmniej w tych wnioskach dotyczących Krajowej
Rady Sądownictwa brak konstruktywności, bo to są
tylko wnioski oddalające całość ustawy. Tak więc
postaram się, jak zawsze, zaspokoić pańską dociekliwość.
Proszę państwa, Wysoka Izbo, nie sposób
uciec jednak od refleksji. Dyskutujemy o Sądzie
Najwyższym, o tej koronie sądownictwa, która ma
nadzorować sądownictwo powszechne. I dyskutujemy w oparciu o mandat przedstawiony przez pana
ministra Muchę, zresztą potwierdzony przez pana
senatora Mroza i większość, czy może wszystkich
z wyjątkiem pana senatora Cichonia, który się wahał,
czy trzeba, czy nie trzeba reformować w ten sposób.
Główną przesłanką były najgorsze procesy, jakie
mogą objąć sądownictwo, czyli korupcja, niewrażliwość, naruszanie dyscypliny moralnej i etycznej…
jeszcze chyba nepotyzm, o ile pamiętam. Oskarżenia
były tak duże, że ja z wrażenia ich nie zanotowałem.
Ale nie otrzymaliśmy na posiedzeniu komisji odpowiedzi, jaka jest skala, jaka jest miara tych… A mnie
interesuje np. ten sędzia, który za batonik, czy za
komputery, części do komputerów… Czy on wreszcie,
po roku, bo chyba tyle minęło, został osądzony, czy
zapadł prawomocny wyrok?
I właśnie – trzeba też niestety wspomnieć w tym
dzisiejszym dniu, że w momencie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce równocześnie wprowadzono
pewną modyfikację w Sądzie Najwyższym PRL,
mianowicie utworzono sekcję specjalną do badania
poprawności wyroków wydawanych przez sądy powszechne.
(Głos z sali: Kto…)
Jak wiadomo, sądy powszechne nie do końca wysłuchały wystąpienia WRON, że surowe prawo, ale
prawo, i jakoś to ułagodziły. Sam się przekonałem,
aczkolwiek nie byłem w tamtym momencie podsądnym. Warto powiedzieć, że ta kierownica, którą utworzono w Sądzie Najwyższym PRL, spowodowała,
że sądy wojskowe skazały przeszło 10 tysięcy osób
z powodów politycznych, sądy powszechne – tylko
1 tysiąc 600, ale kolegia do spraw wykroczeń – 210 tysięcy. Mówię o tym, dlatego że sądownictwo PRL
nie oparło się władzy, surowej władzy. Bywało, że
jeden z sędziów na posiedzeniu mówił – tu, nomen
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omen, jakbym słyszał wystąpienie innej prawniczki,
pani profesor – że prawo jest prawem, ale władzy
słuchać trzeba.
Wydaje mi się, że ta ustawa jest w tym duchu napisana, zresztą przez człowieka, który musiał wynieść
pewną wiarę w centralę zarządzania, w tym zarządzania sądami. I dlatego jest ten mój atak personalny,
w którym mu raczej nie schlebiam.
Ale oto mamy ustawę i mamy dwie ścieżki: aby
jej nie przyjmować – idąc w ślad za tymi wszystkimi
osobami i instytucjami, które w sposób jaskrawy i dobitny wskazują, że ta ustawa nie jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi… No a co jest oczekiwaniem
społecznym, Panowie Ministrowie, Panie Senatorze?
Oczekiwaniem społecznym tak naprawdę jest to, żeby
w ogóle nie udawać się do sądów, a jeśli już, to z konieczności. I takie jest oczekiwanie chyba 5 milionów
osób, jeśli przyjąć tu przeciętną – bo jest 15 milionów
pozwów, liczmy na 1 osobę 3 pozwy, czyli wychodzi
5 milionów osób. Tyle udaje się do sądów. To może
wskazywać na dwojakiego rodzaju przyczyny. Taką,
że oto tu, w parlamencie… Ale nie tylko, bo do sądów
nie chodzi się tylko z powodu złych ustaw w parlamencie, ale również z powodu uchwał w samorządzie
i innych rozporządzeń – dlatego że są nieczytelne,
nie odpowiadają życiowym sytuacjom… O jednej
z nich mówiłem, chodziło o to, że Sąd Najwyższy,
w tym Izba Pracy, nie powstrzymał fali umów śmieciowych. Ale też prawdą jest, że wola wielu rządów,
wielu instytucji, ośrodków opiniodawczych, mediów,
nie przemawiała za tym, żeby z tą zgrozą istniejącą
na rynku pracy można było się rozstać lub ją znacznie
ograniczyć.
A więc nie sąd… A jeśli już sąd, to, przepraszam
bardzo – mówię do tych, którzy tworzą kolejną instytucję odwoławczą – ile tych sądów ma być, ile tych
stopni? Ja myślę, że obywatel oczekuje, żeby to był jeden stopień, ten pierwszy, i żeby był on sprawiedliwy.
A jeśli już obywatel jest w sądzie, to czego on
oczekuje od sądu? Oczywiście oczekuje tego, że
sprawa będzie rozpatrywana we właściwym czasie.
Niektórzy mówią: szybko. Ale bardzo przepraszam,
bo do mnie, do biura przychodzą też takie osoby,
które mówią: panie Janku, niech pan nam poradzi,
niech pański prawnik nam poradzi, jak uniknąć rozstrzygnięcia, bo my nie mamy tych pieniędzy, bo nie
mamy gdzie się wynieść, np. do innego mieszkania
itp. Czyli są też tacy, którzy wcale nie są za szybkim
rozstrzygnięciem. Ale rozumiemy, że my jesteśmy za
tym, żeby rozstrzygnięcie sądowe było jak najszybsze
w warunkach przestrzegania wszystkich procedur.
A jeśli już my, obywatele, jesteśmy w sądzie, to nie
chcemy być odbiorcami spraw z taśmy sędziowskiej:
10 minut na każdą sprawę i następny proszę. I jeśli

już jesteśmy w tym sądzie, to nie chcemy ponosić
konsekwencji skorzystania z prawa do sądów, a więc
żeby wezwania świadków… Chcemy, żeby biegli byli
i wiarygodni, i dostępni dla sądu. Bo nie ukrywajmy,
Panie Ministrze, że dzisiaj nasze otoczenie gospodarcze, społeczne i kulturalne czy też międzynarodowe
to jest strasznie skomplikowana sprawa i sędzia nie
może być tym, który rozstrzygnie sprawy sam, musi
opierać się na ekspertyzach, na pogłębionej wiedzy.
I jeśli już w grę wchodzi sąd, to chodzi także – nie
da się ukryć, Panie Mecenasie, choć to nie jest zarzut
do pana – o jak najmniej kosztów. A czyż liczne rozprawy, które powodują, że można wylecieć z pracy, są
ty rozwiązaniem? Nie. Jeśli więc już mają być sądy,
to i przejrzyste procedury.
Jeszcze więcej bym dodał, ale lepiej napisał
o tym pan mecenas Gutowski z Naczelnej Rady
Adwokackiej. Jeśli więc sądy, to… O tym już nikt nie
mówi, dlatego pozwolę sobie „pochwalić się” takim
zarzutem. To, co jest cechą obecnych rządów, a czego
nie było wcześniej, nie powiem, w jakich czasach,
a na pewno nie ma choćby w amerykańskim… to
jest łamanie zasady prawdomówności. U nas obecnie
przyjęło się, że sankcje za krzywoprzysięstwo są znikome lub wcale ich nie ma. Jak można toczyć proces
szybko czy w miarę szybko, wydać sprawiedliwy
wyrok, kiedy jest tolerancja dla krzywoprzysięstwa?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
Przepraszam, minął, jak rozumiem, czas tego
krzywoprzysięstwa, tak?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 10 minut.)
Aha, nie. Dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze 5 minut…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To dostanie pan w kolejności.
(Senator Jan Rulewski: Ależ oczywiście, Panie
Marszałku. Ależ oczywiście.)
Proszę bardzo, proszę się zapisać.
Dziękuję.
Teraz głos ma pan senator Augustyn. Proszę bardzo, 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Szanowni Państwo!
Ja nie do końca zgadzam się z twierdzeniem, że
między ministrem Ziobro, a prezydentem toczy się
walka. Moim zdaniem, jeżeli ci panowie się ze sobą
spierają i jeśli o coś walczą, to o wpływy. Nie w naszym interesie bynajmniej. A tego rodzaju zmagania
zwykliśmy nazywać raczej rozgrywką, aniżeli szlachetną walką. Raczej ci, którzy myśleli o tej rywalizacji, że to walka o coś – o sprawy, o pryncypia, o prawa
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obywateli – mają prawo czuć się zawiedzeni, a nawet
oszukani. Elementem tej rozgrywki było przerwanie
narastającego procesu sprzeciwu społecznego, rosnących w liczbę demonstracji. I trzeba powiedzieć, że
akurat tutaj, w tej walce, władzy chwilowo udało się
odnieść pewne zwycięstwo, choć fala demonstracji
wraca.
Chciałbym w tym drugim wystąpieniu powiedzieć
coś, co wydaje mi się bardzo ważne, mianowicie że
prezydent i rząd, obóz rządzący, biorą na siebie szaloną odpowiedzialność, rozłożoną być może na wiele
lat, jeśli nie na dziesiątki lat. Utrzymanie zaufania do
wymiaru sprawiedliwości i do sądów nie jest łatwe.
Przed sądami toczą się spory i na ogół tylko jedna ze
stron wychodzi zadowolona. Tych, którzy są niezadowoleni, tych, którzy nie wiedzą… jest tak wielu, że to
zaufanie bardzo łatwo podważyć. I rzeczywiście, robi
się to konsekwentnie kampaniami billboardowymi.
Coś niesłychanego w demokratycznym kraju, żeby
rząd podważał autorytet sędziów i sądów we własnym
kraju. To jest mistrzostwo świata. Rzeczywiście, to
trzeba Unii Europejskiej polecić. Że też oni na to nie
wpadli. To jest, proszę państwa, ogromna krzywda,
która się dzieje. Mówił tutaj pan prezes Zawistowski,
jak zaczynają się dzisiaj pisma kierowane do sędziów:
„żądam”, a nie „proszę”, nie „wnioskuję”, żądam od
tych podłych elit, żeby było po mojej myśli i w sposób, w jaki ja chcę. To by było sygnałem, że ta kampania przynosi rezultaty. Ale ona uderzy w każdego,
kto sprawuje władzę, to trzeba wiedzieć. Bo jak już
uda się państwu sądy spacyfikować i upolitycznić, to
one nie będą miały żadnej wiarygodności. I dlatego
uważam, że to jest najgorsza rzecz.
Ja też stawałem przed sądem w sprawach gospodarczych i miałem pretensje o przewlekłość.
Przegrywałem procesy wyborcze i miałem pretensje
o wyrok. Ale gdy wychodziłem do ludzi, starałem się
być wstrzemięźliwy w ocenach, wiedząc, że naruszenie zaufania do sądów i sędziów jest uderzeniem
w fundamenty państwa, których może nie widać, ale
które decydują o jego spoistości.
Proszę państwa, chcecie rządów bez ograniczeń.
Tymczasem cała myśl polityczna mówi – cytuję to
za Glennem Tinderem, znanym, światowej sławy
politologiem – że istnieje dość powszechna zgoda,
iż rządy mogą być sprawowane jedynie w ramach
powszechnie znanych i możliwych do wyegzekwowania ograniczeń. Tylko takie rządy są demokratyczne.
Jeśli nie będziemy mogli na władzy wyegzekwować
przestrzegania konstytucji – a tak się właśnie teraz
dzieje – to przestaną to być rządy demokratyczne.
Sytuacja dzisiaj, 13 grudnia, przypomina inny
dramatyczny moment, który ja akurat teraz odczytuję
z „Przestróg dla Polski” wielkiego pilanina, moje-
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go rodaka, Stanisława Staszica. Otóż wtedy, kiedy
Rosjanie narzucali polskiemu kruchemu, raczkującemu sądownictwu swoich ludzi i decydowali o tym,
kto będzie sędzią i jakie będą wyroki, kiedy możnowładcy czynili to samo w imię swoich interesów,
on przestrzegał – i zobaczcie państwo, jakie to jest
aktualne! – że „Tam nie ma równości, wolności ani
własności, tam prawa człowieka już wzruszone, gdzie
jeden obywatel ma władzę wyznaczania sędziów dla
współobywateli swoich”…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, czas minął.)
„Tam prawa człowieka są w ustawicznym niebezpieczeństwie, gdzie jedna magistratura – czyli
urząd – dla całego kraju sędziów obiera”. Wiemy,
gdzie szukać tej magistratury, jej adresu. To jest zły
adres. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj, po raz drugi – 5
minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpocznę od stwierdzenia, że nie zgadzam się
z tym, co powiedział pan senator Pociej – w przerwie już to zasygnalizowałem. A mianowicie, Panie
Senatorze, to nie jest tak… Bo pan tu wyolbrzymił
rolę prezesa sądu. To się tak nie odbędzie według
mnie – choć oczywiście ja nie jestem prawnikiem. Ja
podejrzewam, że to będzie taki scenariusz: najpierw
wymieni się prezesa sądu – no bo albo ma nie takie
efekty, albo jego podwładny ukradł gdzieś spodnie,
albo coś innego się znajdzie… Tak że wymieni się
prezesa sądu i opinia już będzie pozytywna. A ten,
który będzie chciał, nie dostanie takiej pozytywnej
opinii.
Ja wiem, Państwo Senatorowie obecni na sali PiS
w liczbie czy sile czterech…
(Senator Aleksander Pociej: Z marszałkiem to….)
A, pan marszałek jest piąty, tak. Przepraszam,
Panie Marszałku. Pana marszałka policzę podwójnie.
Chcę powiedzieć, że to jest scenariusz możliwy,
po prostu możliwy. Jak znam życie – a, co najgorsze
ja znam moich kolegów i koleżanki, nie senatorów, ale
z mojej miejscowości – to wiem, że taki scenariusz
jest możliwy. Czyli najpierw prezes, Panie Senatorze,
a dopiero później opinia. No i tak się przypadkiem
złoży, że tego prezesa będzie wymieniał pan minister
Ziobro.
Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą skali makro, właśnie skali makro – o której pan senator Mróz mówił,
że to nie ma wpływu… Powinniśmy tu wrócić do tych
poszczególnych zapisów. Tego rodzaju ustawy mają
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olbrzymi wpływ na postrzeganie Polski. Były tu przykłady: Rada Europy, Komisja Europejska, cały zestaw
instytucji, departamenty w Stanach Zjednoczonych.
Można by stwierdzić, że to wszystko nie ma wpływu na Polskę. Chcę jednak państwu powiedzieć, że
niedawno znalazłem informację, że Freedom House,
fundacja działająca od chyba 75 czy 71 lat, zajmująca
się sprawami łamania praw człowieka i ograniczania
demokracji, umieściła nas w grupie „wspaniałych
demokratycznych państw”. Wiecie państwo, kto jest
w tej grupie? Państwa podejrzane o łamanie konstytucji, praworządności i wolności to są tak wspaniałe
państwa jak Kongo, Iran i Angola, i my.
Mówicie, że to, co się dzieje, nie ma wpływu na
postrzeganie Polski, na inwestycje czy inne rzeczy,
ale przecież nikt w Unii Europejskiej nie będzie nas
zapraszał do głównego stołu. Będą nas zapraszali
przedstawiciele Angoli, Iranu i Konga, żebyśmy
mogli opowiedzieć, jak bronić się przed negatywną
opinią złych ludzi, którzy nie rozumieją specyfiki
polskiego sądownictwa. Bo to jest przecież taki wspaniały projekt.
Teraz przechodzę do rzeczy przyziemnych. Czytał
to pan senator Borowski, ale ja jeszcze raz to powiem.
Mam nadzieję, że państwo obecni na sali powtórzą to
swoim koleżankom i kolegom. Polacy oczekują zmian
w sądach. Ale czego dokładnie oczekują? Że zmieni
się coś w zakresie przewlekłości. Aż 800 etatów jest
nieobsadzonych, bo czeka się na to, żebyśmy wreszcie
my mogli to zrobić. My, ludzie prawa i sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości.
Zbyt skomplikowane procedury. No, projekt tej
ustawy bardzo upraszcza procedurę. Tak prostej i tak
czytelnej ustawy jeszcze nie widziałem. Tam czarno
na białym widać, kto kogo powołuje, kto kogo ocenia
i kto na co ma wpływ.
Zbyt wysokie opłaty. Przeczytam państwu znalezioną w internecie informację o propozycjach nowych
opłat. Może państwo nie wiecie – zwracam się tu
głównie do obywateli Rzeczypospolitej, szczególnie
tych, którzy głosowali na PiS – że od nowego roku
za złożenie wniosku rozwodowego zamiast 600 zł
będzie się płacić prawdopodobnie 2 tysiące. Można
powiedzieć… Mam wątpliwości, czy nie powinno
być jeszcze więcej. Zwykła opłata sądowa wzrośnie
z 30 zł do 100 zł, a opłata za skargę kasacyjną – z 40 zł
do 100 zł. Przy pozwie zbiorowym opłata wynosi
od 100 do 10 tysięcy, a będzie od 300 do 20 tysięcy.
No pięknie. Wychodzicie naprzeciw oczekiwaniom
Polaków.
Jak te projekty ustaw, Szanowni Państwo, przełożą się na funkcjonowanie Polaków? Mamy już takie
przykłady. Przypadkiem sędzia z Białegostoku znalazł się w Wilnie. Patrzy i co widzi? Idzie wicemini-

ster sprawiedliwości. I za 3 dni objawienie: sędzia,
który pojechał tam z Białegostoku, został prezesem
sądu. A dlaczego? Bo wrócił wszystkie sprawy dotyczące protestów do instancji niższej i będzie je tak
długo wracał, aż wreszcie sąd powie: dobra, ukarzemy was, żebyście już nie byli ciągani po sądach.
Drodzy Polacy, tak to będzie wyglądało…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Panie Marszałku, już kończę. Tak będzie wyglądało wdrożenie tych ustaw.
Teraz przykład obywatelski. Już kończę, Panie
Marszałku. Jeżeli państwo wierzycie – zwracam
się do obywateli Polski – że niezależny prokurator
z Prawa i Sprawiedliwości, niezależny sędzia z Prawa
i Sprawiedliwości, a także niezależne media będą
państwa bronić przed różnego rodzaju sytuacjami,
które mogą się wydarzyć, to powiem jedno: jesteśmy
jako obywatele bezradni, a państwo jest policyjne.
Na koniec przytoczę cytat, Panie Marszałku.
Dziękuję panu za zgodę. Otóż system sądowniczy –
chodzi o to, co państwo proponujecie – jest ważnym
elementem wolności, tak jak mówili przedstawiciele
Freedom House. Przeczytam coś państwu. „Wolność
jest tylko wówczas, gdy Naród tworzy jedność”.
Czujemy tę jedność nie tylko na tej sali. My jesteśmy tutaj po to, żeby się spierać, ale w Polsce czuje
się jedność.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nadużywa
pan czasu.)
„Wolność jest tylko wówczas, gdy Naród tworzy
jedność, a lud w Nim żyjący czuje się włodarzem,
nie zaś niewolnikiem garstki opętanych”. Św. Jan
Paweł II. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mój stosunek do tego projektu jest oczywiście krytyczny, i to mocno krytyczny. Powiedziałbym, że ten
cały proces zmian i naprawy sądownictwa PiS zaczął
od dobrego końca, od dobrej strony, od Trybunału
Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, że wśród
tylu wypowiedzi, tylu pytań, które padają tutaj już być
może od 10 godzin, nikt nawet nie wpadł na pomysł,
żeby rozstrzygnąć to, czy coś jest konstytucyjne, czy
nie, przy użyciu trybunału. Zarówno jedna, jak i druga strona wie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Wie.)
…że trybunał jest kompletnie zależny i niefunkcjonalny. I właściwie my się spieramy tylko między
sobą, bo wynik działalności trybunału w tym zakre-
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sie, gdyby skierować skargę, jest znany jednej i drugiej stronie.
Pan minister Mucha mówił bardzo pięknie i mnie
właściwie to wystąpienie odpowiadało, ale, powiedziałbym, teoretycznie i przy założeniu dobrej woli
wszystkich. Niestety prawo nie może tego zakładać,
Panie Ministrze. Prawo jest narzędziem ograniczeń,
narzucania obowiązków i zakazów. I jeżeli ma być
dobre prawo, ono musi zakładać złą wolę. Musi, bo
inaczej prawo nie będzie działało.
Na wszelki wypadek trzeba przyjąć, że głównym
motywem pana prezydenta jest druga kadencja.
W przypadku każdego posła i senatora jego głównym
motywem jest pozytywna ocena szefa partii oraz to,
żeby być wybranym na kolejną kadencję. Motywem
głównym ministra jest to, żeby premier go dobrze
oceniał, a gdy się da, żeby wymienić premiera, żeby
go zastąpić. Jeżeli przy takich założeniach układamy
prawo, to wtedy ono rzeczywiście może działać poprawnie, a nie przy założeniu, że wszyscy mają dobrą
wolę. Otóż nawet ci, którzy składają przysięgę, różnie
ją rozumieją i nawet jak im się wydaje, że mają dobrą
wolę, to w praktyce inni mogą to oceniać zupełnie
inaczej. Dlatego inaczej trzeba konstruować prawo.
I to jest powód, dla którego wybór członków Krajowej
Rady Sądownictwa przez Sejm jest niedopuszczalny.
I dlatego te instancje międzynarodowe to krytykują.
Nie dlatego, że nie umielibyśmy wybrać, nie dlatego,
że nie byłoby dobrych sędziów i osób w Polsce, tylko
dlatego, że trzeba założyć złą wolę, trzeba założyć, że
odpowiednia liczba osób będzie kuszona, żeby tym
sędziom coś podpowiadać, żeby na nich wpływać. To
trzeba założyć bez względu na to, jak to naprawdę jest.
Jeżeli się tak założy, to inaczej się konstruuje prawo
i ono jest bezpieczniejsze. Nie jest nigdy dobre, ale
jest po prostu bezpieczniejsze.
A w tej całej konstrukcji, którą państwo przyjęli,
są właściwie moim zdaniem poważne błędy. Ja do
mniejszych błędów zaliczam to, że zapisano w art. 9,
że Sejm w miarę możliwości uwzględnia potrzebę
reprezentacji w radzie sędziów poszczególnych rodzajów. To jest wyraz bezsilności i nieumiejętności legislacji. Po prostu to by można było wykreślić, a wtedy
byłoby, że Sejm uwzględnia potrzebę reprezentacji
w radzie sędziów. Nie będę składał poprawki, bo jestem zdecydowanie za odrzuceniem całości, ale to
jest wyraz bezsilności.
Moim zdaniem, jeszcze gorzej jest w art. 11d, bo
właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów
wybierając… Proszę państwa, niestety w tej ustawie
jest tak, że wyboru dokonuje komisja, a nie Sejm.
Co prawda w art. 5 jest napisane, że Sejm wybiera
członków rady na 4-letnią kadencję, głosując na listy.
A więc nie wybiera, nie wybiera, tylko zatwierdza,

139

Panie Ministrze. Ta ustawa w tym zakresie jest nieprawdziwa. Wyboru dokonuje komisja, a Sejm zatwierdza lub nie. I to jest nie w porządku. Tak nie powinno być. Ale ponieważ w ogóle Sejm nie powinien
wybierać, też nie składam w tym zakresie żadnych…
Co to jest za wybór? Sejm nikogo nie wybiera. Gdyby
miał 2 listy, to jeszcze by wybierał między listą A i B,
ale on tego nie robi. On zatwierdza listę i właściwie
przechodzi, że tak powiem, do drugiej rundy przy
innej większości. A jeżeli to się nie powiedzie, to
powtarza się proces ustalania tych osób na listach,
i tyle. Jedyny wybór jest dokonywany w komisji. To
jest wszystko razem do niczego. A do niczego jest dlatego, że po prostu zakłada się dobrą wolę, ale tę dobrą
wolę zakłada się w złej intencji – żeby wpływać przez
partie na sądy. I to jest najgorsze z tego wszystkiego.
I dlatego właściwie to działanie, jak również te piękne
wyjaśnienia, potępiam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Senator Mróz jest w tej chwili nieobecny na sali…
(Senator Andrzej Stanisławek: Ja go zastąpię.)
O, świetnie, to proszę mu przekazać… Bo po naszych wystąpieniach często słyszę oklaski. Proszę mu
przekazać, że po jego wystąpieniu, ponieważ siedzę
tyłem do pana ministra Muchy, to też słyszałem, że
pan minister klaskał, tak że… żeby myślał, że również
oklaski na sali otrzymał.
(Senator Leszek Czarnobaj: Otrzymał, za bardzo
dobre wystąpienie.)
Tak, za świetne… I teraz wracam do tego wystąpienia. Bo nawet bym już dzisiaj nie występował, ale
on powiedział, że skład KRS się skompromitował,
i cały wywód zbudował na tej kompromitacji składu
KRS. Proszę państwa, Wikipedia. Mam przed sobą
życiorys. „W 1998 r. zrzekła się urzędu sędziego”.
(Senator Zbigniew Cichoń: Kto?)
„W 2001 r. starała się”… Zaraz do tego dojdę.
W 2001 r. to Platformy Obywatelskiej nie było. Ja jestem jednym z 4 założycieli Platformy Obywatelskiej
w Wielkopolsce, w 2001 r. zaczęliśmy zakładać
Platformę Obywatelską. Więc nie można tutaj zarzucić, że to wina Platformy. Czytam: „W 2001 r. starała
się o ponowne zatrudnienie w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu. Jej kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Sądu Okręgowego z uwagi na liczne błędy przy wydawaniu orzeczeń, ponadprzeciętną liczbę uchylanych
wyroków oraz wysoką absencję w pracy, stwierdzając
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tym samym, że jej powrót do orzekania byłby niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwości”. Czy państwo… Wikipedia, mogą państwo sobie przeczytać,
o kim mówię.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie…)
Jeżeli więc pan senator Mróz mówi o tym, że skład
KRS się skompromitował, to należy sobie poczytać, obejrzeć taką jedną konferencję prasową, która
miała miejsce… I nie ma co się dziwić, jak tutaj mój
poprzednik mówił, że rzeczywiście my nie dyskutujemy o tym, czy Trybunał Konstytucyjny tu rozstrzygnie, bo wiemy, jak pracuje, a rozstrzygnie może
za parę lat, jeżeli… Bo miało być szybko, miało być
losowanie, miało być przyspieszenie itd… Widzimy,
proszę państwa, jak to wygląda. Dlatego poleciłbym
panu senatorowi Mrozowi taką książkę, która ostatnio mi w rękę wpadła, „Warto być przyzwoitym”
Władysława Bartoszewskiego, żeby sobie przeczytał. Miałem ostatnio jeszcze inną książkę w ręku,
ale tej nie polecam, „Macierewicz i jego tajemnice”,
czytałem, ale… Ale polecam mu książkę „Warto być
przyzwoitym”, bo z niej na pewno czegoś się nauczy.
Proszę państwa, szybciutko zgłaszam poprawki.
Zresztą, jak się okazało, i senator Borusewicz podobną poprawkę składa, i ta poprawka została już chyba
złożona, jak słyszałem… Otóż chodzi mi o poprawki
do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące właśnie wyboru przez sędziów albo tego, czy
sędziowie mogą wybierać… Czy mogą być wybrani
do KRS, czy nie. I tu też… Sędzia nie może łączyć
funkcji wybieranego członka rady z pełnieniem czynności administracyjnych w ministerstwie itd… Czyli
chciałbym jeszcze raz… I to jest bardzo ważne dla
pana ministra, rzeczywiście ta poprawka jest istotna
i ważna. O ile wiem, pan senator Borusewicz akurat
nie przygotował poprawki w tej drugiej części, co
do której ja też składam… Ale chyba pan senator
Borowski to przeczytał, więc pewnie mamy równoległe poprawki. Chodzi mi również o to, żeby oni
nie mogli… Proszę państwa, mamy w kraju dziesięć
tysięcy sędziów, tak? Chyba była o tym mowa, pan
minister tak mówił. Dziesięć tysięcy sędziów, a w ministerstwie pracuje około dwustu, więc nic się nie
stanie, jeżeli tych dwustu sędziów nie będzie składać
podpisu, czyli nie będzie wśród tych dwudziestu pięciu, co mogą złożyć podpis dla kandydata do KRS.
Myślę, że te poprawki są bardzo istotne i bardzo
ważne. To będzie świadczyło o tym, o co właściwie
chodzi, czy Ministerstwo Sprawiedliwości będzie
miało jakiś znaczący wpływ, czy nie. Tak że składam
te poprawki. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora
Zbigniewa Cichonia.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja tak wsłuchuję się w tę debatę i przyznam, że
brakuje mi tutaj argumentacji prawniczej – zbyt
dużo jest emocji, różnego rodzaju aluzji politycznych
i wzajemnego wytykania sobie nieprawości, czasami
rzeczywistych, a czasami wymyślonych na użytek
tego, żeby pognębić adwersarza. Dlatego, wybaczcie
państwo, ja skupię się na argumentacji prawniczej,
która jest mi bliższa aniżeli te wszystkie osobiste
wycieczki i polityczne wyczyny, niczym na skoczni
narciarskiej czasami.
Proszę państwa, otóż trzeba sięgnąć do tekstu
ustawy zasadniczej, czyli do art. 187, który dotyczy
Krajowej Rady Sądownictwa, i do ust. 4, który stanowi, że o wyborze do Krajowej Rady Sądownictwa
decyduje ustawa. To jest punkt wyjścia. Czasami,
żeby dojść do konkluzji, trzeba analizować przepisy
od tyłu, a nie od przodu, dlatego też tak zacząłem,
od ust. 4, czyli ostatniego. A więc teraz cofamy się,
idziemy do przodu…
(Rozmowy na sali)
I co mówią wcześniejsze przepisy? Wcześniejsze
ustępy…
(Rozmowy na sali)
Wcześniejsze ustępy wskazują, jaki jest skład –
wynika z nich, że skład jest 25-osobowy, z tego 15
członków jest wybieranych spośród sędziów. Proszę
państwa, w następnym punkcie jest mowa o tym, że
4 członków wybiera Senat spośród senatorów, a 2
członków wybiera Sejm spośród posłów…
(Senator Marek Borowski: Odwrotnie.)
Przepraszam, na odwrót. Przejęzyczyłem się,
przepraszam za to przejęzyczenie, w istocie jest odwrotnie.
(Rozmowy na sali)
I, proszę państwa, wskazanie akurat tutaj organu, który wybiera, wynika z tego, że… No, z czego
wynika? Z tego, że jest tam wyraźne odniesienie do
tego, z jakiego grona następuje ten wybór. Jednak
trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jest luka w tej
regulacji, która dotyczy wyboru 15 członków spośród
sędziów, bo tam nie ma mowy o tym, kto wybiera.
Jest to typowa luka prawna, która domaga się wykładni i rozstrzygnięcia, kto dokonuje tego wyboru.
Oczywiście są 2 możliwe interpretacje. Pierwsza,
którą prezentuje tutaj opozycja, jest taka, że wyboru
powinni dokonywać sami sędziowie, tak jak to było
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w dotychczasowej regulacji. Druga interpretacja, proponowana i znajdująca swoje rozwinięcie oraz swoją
pełną treść w proponowanej ustawie, jest taka, że
dokonuje tego Sejm. Oczywiście są argumenty i za
jedną, i za drugą wykładnią. W takiej sytuacji do
parlamentu należy zadecydowanie o tym, za którą
wykładnią się opowiedzieć. I nie można czynić zarzutu, że jeżeli opowiemy się za tą drugą wykładnią,
zgodnie z którą moc decyzyjną ma parlament, a nie
sami sędziowie, to… Nie można powiedzieć, że jest
to sprzeczne z konstytucją. Bo sprzeczne byłoby
z konstytucją wtedy, gdyby rzeczywiście było tam
zapisane, że wyboru dokonują sami sędziowie. I chyba nikt mi tutaj nie odmówi racji, że skoro jest luka
w tejże formule dotyczącej wyboru członków spośród
grona sędziów… No, nie można w sytuacji dokonania
wyboru jednej z wykładni, akurat tej, która jest proponowana w procedowanej ustawie, mówić, że jest to
pogwałcenie konstytucji. No, proszę państwa, to jest
duża przesada, naprawdę duża przesada. (Oklaski)
I teraz, proszę państwa, odwoływano się tutaj…
Wczoraj pan sędzia Zawistowski, a dzisiaj pan rzecznik praw obywatelskich, obydwaj doskonali prawnicy,
odwoływali się do wyroku w sprawie braci Urbanów
– a akurat tak szczęśliwie się składa, że ja prowadziłem tę sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w Strasburgu i wygrałem ją – i do tego, że
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
powiedział, że asesor w tej regulacji, która w owym
czasie obowiązywała, bo jak wiemy, parę miesięcy
temu zmieniliśmy status asesora, nie był sędzią niezawisłym w rozumieniu wymogu art. 6 europejskiej
konwencji praw człowieka, a to z tego powodu, że
mógł być w każdej chwili odwołany przez ministra
czy przeniesiony na inne stanowisko do innego okręgu sądowego. Proszę państwa, ponieważ się powoływali na to ci ludzie, których uważam za bardzo
doświadczonych prawników, sięgnę jeszcze dalej do
tego wyroku.
Proszę państwa, miałem okazję, prowadząc
tę sprawę, przeczytać kilkanaście różnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu, które dotyczyły tej materii, i w swojej
argumentacji odwoływałem się m.in. do tych wyroków. To są głównie wyroki przeciwko Wielkiej
Brytanii, ale również wyroki przeciwko Mołdawii.
Wyroki przeciwko Wielkiej Brytanii to głównie ten
dotyczący sprawy Campbell. I proszę państwa, akurat tam trybunał bardzo dokładnie się wypowiada
na temat przymiotu niezawisłego sędziego. W wyroku Campbell przeciwko Wielkiej Brytanii jest
wręcz sformułowanie – kto chce, może zajrzeć, §49,
baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, tzw. HUDOC… Trybunał powiedział, że
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uważa się za dopuszczalne powołanie sędziów przez
egzekutywę, że samo w sobie nie jest to sprzeczne
z wymogami art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Jednak konieczne jest – to dalszy krok w owej
niezawisłości – żeby władza wykonawcza nie miała
wpływu na wykonywanie funkcji sądowych przez tak
powołanego, choćby przez egzekutywę, a nie w inny
sposób, sędziego.
I proszę państwa, to jest clou całej sprawy. Pytanie:
czy uważacie państwo, że te regulacje, które wprowadzamy, będą ograniczały niezawisłość sędziego
w momencie, kiedy już został powołany? Bo o to
chodzi. Proszę państwa, jeżeli ktoś zostanie powołany
na stanowisko sędziego, to nikt nie ma prawa ingerować w działalność tego sędziego, bo jest tu rygor
odpowiedzialności karnej. A po drugie, są regulacje
prawne, które tę niezawisłość zabezpieczają. Proszę
państwa, nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek
mógł wpłynąć na działanie sędziego – zresztą omawiałem to przy okazji tej wcześniejszej ustawy, którą
referowałem, w momencie, kiedy referowałem jedną z tych 3 ustaw, powiedzmy, sądowniczych, czyli
ustawę o ustroju sądów powszechnych – ponieważ
jest to po prostu zupełnie nierealne. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby przyszedł do sędziego ktokolwiek, nawet przewodniczący wydziału czy prezes
sądu, i sugerował mu, jakie ma wydać rozstrzygnięcie, proszę państwa. Ten nadzór, który ma prezes
sądu czy przewodniczący wydziału, ma całkiem inny
charakter. On może sędziemu zwrócić uwagę na to,
że np. stwierdza się u niego, że ma duże zaległości
w sprawach, które prowadzi, że np. nie sporządza
w wymaganym przepisowo terminie uzasadnień do
wyroków, co było, jak tutaj nawet kiedyś przytaczano,
przyczyną złożenia sędziego z urzędu. No i ja sam
pamiętam, proszę państwa, z czasów, jak jeszcze byłem na aplikacji sędziowskiej, że był taki przypadek,
że był sędzia, który pisał bardzo krótkie uzasadnienia
– to już tytułem anegdoty, żeby rozprężyć atmosferę
– a mianowicie pisał, że uzasadnienie faktyczne jak
w aktach, a uzasadnienie prawne jak w kodeksie cywilnym. Oczywiście szybko zakończył swoją karierę,
ale takie sytuacje czasami w życiu też się zdarzają.
Ale, proszę państwa, nie ma w tej ustawie, w moim
przekonaniu, w wyniku dania parlamentowi prawa
do wyboru spośród tych zgłaszanych kandydatów,
nie przez kogo innego, ale właśnie przez sędziów,
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa… Możemy
oceniać, czy to jest lepsze rozwiązanie, czy gorsze.
No, być może niektórzy uznają, że lepiej byłoby, gdyby to sami sędziowie czynili, wybierając tak jak dotychczas, no ale są też i argumenty za tym, żeby to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 10
minut już minęło.)
…czynili parlamentarzyści. Dlatego ja ograniczam się tylko do tego wywodu prawnego, chcąc
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dać państwu pod rozwagę konkretne rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu, a nie takie ogólne sobie opinie wyrażane czasami przez różnego rodzaju gremia międzynarodowe, które bardzo często składają się niekoniecznie z najwyższej klasy prawników, a raczej bardziej
z polityków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Też bym się zapisał.)

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, ja się nie będę cofał do przodu, jak
mój poprzednik, mój kolega, ale cofnę się do tyłu,
zgodnie z regułą ruchu. Przypomnę, co było dokładnie rok temu, bo może zapomnieliśmy, a to też był
taki burzliwy czas, nie ze względu na święta i Nowy
Rok – wtedy powinno być właśnie odwrotnie – ale też
dużo się działo. Nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, czy to jest takie celowe planowanie, jeżeli chodzi
o posiedzenia Senatu, ale przypomnę, że rok temu,
dokładnie 16 grudnia, mieliśmy protesty przeciwko
funkcjonowaniu reporterów w budynkach parlamentu. Pamiętamy, co się wtedy działo, ile było wrzawy,
dobrze wiemy, jak to się skończyło.
Później zaczęło się robić trochę bardziej nerwowo,
jeżeli chodzi o atmosferę, bo głosowano nad budżetem
w Sali Kolumnowej, a nad poprawkami głosowano
poprzez podniesienie rąk. To też było, jak myślę, jakimś tam kuriozum w historii Sejmu i Senatu. Pewnie
coś takiego się zdarzyło, ja akurat nie znam historii do
końca, być może coś takiego się już zdarzyło, ale to,
co się działo dokładnie rok temu, naprawdę budziło
z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony wielkie
zdziwienie, i to nie tylko osób, które są po mojej stronie, z opozycji. Też w rozmowie z kolegami z Prawa
i Sprawiedliwości dowiedziałem się, że budziło to
wśród nich bardzo duże emocje, chociaż oczywiście
głośno tego nie mogli powiedzieć. Pod oknami budynków parlamentu protestowali KOD i Obywatele
RP, co dzisiaj słyszymy, wczoraj słyszeliśmy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Co?)
Słychać, są obecni.
(Wicemarszałek Maria Koc: Jest kilka osób.)
Jest kilka osób. Pewnie, Pani Marszałek, wyszli
na spacer, bo jest dobra pogoda.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pewnie tak.)
No, to takie mniej ważne, że prezes Kaczyński
i pani premier opuścili Sejm o godzinie 3.00 w nocy,

a później część posłów, jak wiemy, zaczęła codziennie
spędzać swój czas, bytować w parlamencie, chyba aż
do połowy stycznia, jak dobrze pamiętam.
Mnie wczorajszy widok pana senatora Rulewskiego
w masce wcale nie przeraził.
(Senator Stanisław Kogut: Mnie przeraził.)
(Senator Robert Mamątow: Można historię tworzyć samemu.)
Nie przeraził mnie i myślę też, że jemu jako osobie, za którą stoi pewna historia i za którą stoi to,
czego dokonał, pewne wywody, dające do myślenia,
przystoją. Pewnie inaczej by to wyglądało, gdybym
ja czy może ktoś inny, z młodszego pokolenia, tak
się zachował. Ale być może jest to nawiązanie też do
amerykańskiego filmu sprzed ponad 20 lat, opartego
na komiksach komediowych, gdzie właśnie codzienne
życie czy też pewne zachowania mają podwójną rolę
i podwójną twarz. Stąd być może ta maska. Bo z jednej strony niektórzy dyktatorzy ubierają się w szaty
demokracji, ciągle ta demokracja jest jak gdyby stawiana na pierwszym miejscu, a z drugiej strony to,
co się teraz tutaj dzieje, to naprawdę nie przystoi.
Nie przystoi, dlatego że… Nie wiem, czy państwo
widzą to, co się dzieje na ulicach, to, co się dzieje
w zwykłych rozmowach, naprawdę burzenie tego,
co było budowane z takim mozołem przez ostatnich
ponad 27 lat. Naprawdę sprowadza się to do tego, że
być może Polacy staną się dla siebie wrogami, a nowo
wybrany wczoraj premier – chociaż faktycznie, jeśli
popatrzeć, jak się zbiera Rada Ministrów, to widać,
że tak naprawdę przesunęli się tylko o jedno miejsce
w prawo i nic się nie zmieniło… Tak więc być może
za chwilę będziemy dla siebie takimi wrogami, jak
to miało miejsce podczas jednej tylko manifestacji,
którą sobie przypominam za poprzedniej kadencji,
kiedy budynek parlamentu otoczyli wokoło ludzie
z „Solidarności” i górnicy, którzy mieli w rękach łańcuchy. I wtedy to był pokojowy protest… A nie można
było wyjść z parlamentu, nie można było zbliżyć się
do barierek, bo można było dostać łańcuchem bez
pytania o winę, bez pytania o to, kim się jest, czy to
jest pracownik biurowy, czy to jest parlamentarzysta,
bo ludzie, którzy stali po drugiej stronie, byli zdecydowani na wszystko.
Dzisiaj mamy, póki co, demonstracje pokojowe,
ale takiego zgromadzenia sił i środków, które tutaj
widzę, nie ma nawet na derbach naszych 2 miast,
czyli Zielonej Góry i Gorzowa, a zawsze to są mecze
podwyższonego ryzyka. I mogę państwa zapewnić,
że tam, kiedy na stadionie jest 20 tysięcy ludzi, jest
zdecydowanie mniej policji, jest zdecydowanie mniej
środków, samochodów, psów, a przede wszystkim
barierek, bo mimo że kibice są nastawieni do siebie wrogo, takiego zabezpieczenia, jakie dzisiaj jest
w parlamencie, naprawdę nie ma. I nie chcę tutaj
powtarzać za kolegami, którzy już jako fachowcy
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wypowiedzieli się na ten temat… Ale ja jako młode
pokolenie naprawdę protestuję i swój głos sprzeciwu
chciałem wyrazić poprzez to, że nie godzę sią na takie
postępowanie, nie godzę się na taki tryb uchwalania
ustaw, nie godzę się na zmiany, które przewracają
naszą demokrację do góry nogami. Dziękuję.
(Senator Robert Mamątow: Z tym młodym pokoleniem to przesadziłeś.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Wyraził pan swój sprzeciw, Panie Senatorze.
To teraz poproszę pana senatora Jana Marię
Jackowskiego.
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma go.)
Nie ma.
To pan senator Stanisław Kogut. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani Minister! Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Państwo Drodzy, dla mnie Polska to jest świętość. Słuchając tej debaty, już drugi raz po prostu
zawala mi się świat, bo parlament i Senat zawsze był
izbą refleksji, a nie izbą cyrku, i nierobienia z Senatu
czegoś naprawdę złego. To, co się dzieje w Senacie,
i to, co robi mój kolega z „Solidarności”, jak słusznie mówimy, bohater z tamtych czasów, senator Jan
Rulewski – najpierw ubiera się w rzeczy więzienne, a teraz, Drodzy Państwo, zakłada maskę… Tak
zniszczył autorytet Senatu, że, Państwo Drodzy, nie
wiem, kiedy ten autorytet zostanie odbudowany. Ja
naprawdę też jestem człowiekiem „Solidarności”, bardzo radykalnym, ale takiej hipokryzji, jaką państwo
stosujecie, nie słyszałem już dawno. Nie tak dawno
wszyscy krzyczeliście „wolne media!”. Wczoraj nie
bez kozery zadałem senatorowi Rulewskiemu pytanie, czy suwerenem jest ten, który wyzywa młodą
dziennikarkę od najgorszych. Jakby ktoś w górach
takich słów użył, toby się przekonał, gdzie jest jego
miejsce. Czy suwerenem jest taki człowiek, który
faktycznie ubliża dziennikarce, a sam ma firmę, która
nie płaci podatków, człowiek, który ochraniał kiedyś
pana prezydenta, pana prezydenta Rzeczypospolitej
Komorowskiego, czy ten wasz szef klubu, pan
Grupiński, który wyrywa mikrofon dziennikarzowi?
Do mnie dziś podeszli dziennikarze z TVN i grzecznie udzieliłem wywiadu. Nie można stosować hipokryzji… Państwo Drodzy, nawet malowaniem na
masce flagi Rzeczypospolitej… Państwo Drodzy, za
tę flagę ludzie oddawali życie pod Monte Cassino, pod
Narwikiem, pod Tobrukiem, pod Lenino! Do czego
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my się zniżamy? Jak ja spojrzę w oczy wnukom, których uczę: „Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój?
Orzeł biały”? Co my robimy? Jak ta żona bohaterskiego człowieka „Solidarności”, pani Romaszewska, się
czuje? Ubliżamy panu Macierewiczowi… A gdzieście
byli, bohaterzy, kiedy był Radom, kiedy oni tworzyli
KOR, Komitet Obrony Robotników? Wtedy to było
bohaterstwo, bo można było nie wrócić do żony, do
dzieci. A dzisiaj ci, którzy faktycznie wprowadzali
różne rzeczy w stanie wojennym, robią się obrońcami
demokracji.
Obchodzimy stulecie niepodległości. Tamci bohaterowie – pan marszałek Piłsudski, socjalista; pan
Dmowski, narodowościowiec; pan Witos, chłop –
potrafili dla dobra Rzeczypospolitej swoje poglądy zostawić na boku, żeby ojczyzna była wolna. Ja
dziś wam daję 100% gwarancji, że gdyby chodziło
o Polskę, to pan Borowski, który mówi, że ma poglądy
lewicowe, i ja – a ja ma prawicowe – na pewno byśmy
osiągnęli konsensus. A dziś się obraża autorytety, obraża się autorytet pana prezydenta Rzeczypospolitej,
obraża się autorytet pana Jarosława Kaczyńskiego,
według mnie męża stanu… I jak ta młodzież ma…
Córka do mnie wczoraj dzwoni po tym cyrku tutaj
i mówi: tatuś, powiedz im, że ja płacę podatki i za
to wy jesteście utrzymywani. A gdzie autorytet bardzo uczciwej i porządnej pani marszałek Koc, jak
pan Rulewski, pan senator ubliża jej? Powinien ją
przeprosić, po pierwsze, jako marszałka, po drugie,
jako kobietę.
Dokąd my zmierzamy? Ja byłem, Drodzy Państwo,
na placu La Rambla w Hiszpanii w czasie zamachu.
Już wtenczas mówiono, że Katalonia będzie walczyła
o wolność. Atakujecie policję, pana Błaszczaka. Co
się działo, kiedy Katalonia chciała uzyskać niepodległość? Co wyprawiała policja? A we Francji, kiedy były protesty robotników? Dlaczego ci panowie
z Unii, co kablujecie do nich, nie stanęli w obronie
tych Katalończyków i robotników francuskich?! Ino
wszystkiemu winna jest Polska, bo Polska mówi imigrantom stanowczo: nie! Dzisiaj wszyscy gratulują
Polsce tego! Dlaczego dzisiaj Niemcy dają po 6 tysięcy euro…
(Senator Mieczysław Augustyn: Trochę ciszej…)
Przepraszam, ja mam taki ton. Kolego Drogi, ja
nie byłem w PRON, ja nie byłem we WRON, ja nie
popierałem Frontu Jedności Narodu, kiedy niszczyliście „Solidarność”… A dzisiaj masz być obrońcą
demokracji?!
(Senator Mieczysław Augustyn odwraca w stronę mówcy kartkę z karykaturą posła Stanisława
Piotrowicza)
Masz być obrońcą demokracji?!
(Senator Mieczysław Augustyn odwraca w stronę
mówcy kolejną kartkę z karykaturą posła Stanisława
Piotrowicza)
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Obracaj… Na pana Piotrowicza… nie byłeś… taki
sam jak i on… Dla mnie komunista faktycznie, który od początku do końca ma lewicowe poglądy, jak
tu wspomniany pan senator Borowski… Darzę go
ogromnym szacunkiem za niezmienianie poglądów
jak kameleon, bo niektórzy zmieniają poglądy jak
kameleony. I nie może tak być, że… Państwo Drodzy,
kiedyś ciężko odpowiemy za to jako katolicy przed
Panem Bogiem. Co powiedział kiedyś śp. Reagan do
Amerykanina, który go zapytał: co pan prezydent
zrobił dla Stanów Zjednoczonych? Reagan mu odpowiedział: a co pan zrobił dla Stanów Zjednoczonych?
Co chcemy zostawić następnemu pokoleniu?!
Zniszczoną Polskę, ruiny?! Za co będziemy krytykować… Za to, że świętej pamięci Lech Kaczyński
Żołnierzom Wyklętym AK zaczął dawać odznaczenia? Wszystko jest na nie, wszystko jest źle, wszystko
jest „be”! Ino, Państwo Drodzy, dobry by był wymiar
sprawiedliwości, gdyby działacze PiS i sędziowie
siedzieli w siedzibach Prawa i Sprawiedliwości na
Nowogrodzkiej! A wszyscy sędziowie… Pokazywała
telewizja, jak wychodzą z siedziby PO po naradach!
Państwo Drodzy, tak ma wyglądać demokracja?! To,
co powiedziała tutaj pani minister Surówka wczoraj…
Jak pan prezydent zaprzysięga sędziów, to zawsze
prosi: bądźcie niezależni, bądźcie apolityczni.
Jeszcze raz apeluję do pana senatora Rulewskiego
o przeproszenie pani marszałek.
I pamiętajcie, że Polska to jest świętość. To jest
świętość! Za tę ojczyznę ludzie oddawali życie.
Państwo Drodzy, czy nie można teraz protestować
na ulicach? Czy policja leje wodą? Co, nie pamiętamy
protestów górników, kiedy wyjechały działka wodne
i niszczyły…?
(Senator Mieczysław Augustyn: Stoją…)
Ja widzę, kto tu stoi, Panie Senatorze Augustyn.
Widzę tych generałów, widzę tych pułkowników,
którzy potracili emerytury, widzę tego pana, co was
chronił przy każdym proteście, tego pana z Łodzi,
który ubliżał niewinniej dziennikarce. Jakie ma moralne prawo jej ubliżać? Nawet jak był prezydentem
pan Aleksander Kwaśniewski, to ja, kiedy jechałem
za granicę, broniłem autorytetu prezydenta – choć
powiem publicznie: nigdy na niego nie głosowałem
i nie głosowałbym. Na tym polega rzecz, żeby chronić
własną ojczyznę. Papież św. Jan Paweł II jak przyjeżdżał do ojczyzny, to klękał i całował ziemię, bo ta
ziemia to nasza matka.
Ja bardzo cenię Pocieja… przepraszam, pana senatora Pocieja – różnimy się, ale wymieniamy argumenty. A nie ciągle jedno i to samo: wszystko jest źle,
demokracja jest zagrożona… A może ktoś się obawia,
że trzeba będzie stanąć przed sądem za Mirosławiec,
za Smoleńsk, za wiele innych rzeczy?

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Senatorze.)
Tak że, Państwo Drodzy, przepraszam za może
emocjonalne wystąpienie, ale dla mnie… Tak jak
powiedziałem: tak mnie rodzice wychowali, moja
rodzina była o tradycjach naprawdę patriotycznych,
naprawdę. I przepraszam. Skończmy… I poparzmy na
tę Polskę, zróbmy tak, jak zrobili 100 lat temu, chodzi
o tych 3 panów… Zróbmy jak w matematyce: założenie to dobro Rzeczypospolitej, a teza: jak do tego
dojść? I zostawmy te waśnie polityczne. Umacniajmy
Polskę, nie osłabiamy jej w Unii.
Nie będę tu używał ostrych słów, nie będę.
Państwo Drodzy, jak trzeba, to… Nawet o panu senatorze Klichu powiedziałem, tu powiedziałem, że
w stanie wojennym był to działacz „Solidarności”,
także bronił niepodległości. Nie rozmieńmy się, Panie
Senatorze Klich, na drobne. Nie rozmieńmy się. Bo
ja jak mam… To samo powiedziałem, jak senatorem
był… ten od nas, z huty…
(Senator Robert Mamątow: Gil.)
…Gil. Też powiedziałem: bohaterski chłopak,
który był zaspawany w rurze przez SB. Naprawdę
wszyscy jesteśmy ludźmi „Solidarności”. Jakby nie
ta „Solidarność”, to co by w tej Polsce było? Nic.
Skupmy się więc nad tym.
Ja też wezmę tysiące… Bo przechodziłem wiele razy koło protestujących i słyszałem – nie będę
wymieniał polityków – jak krzyczeli: zróbmy pucz,
zróbmy majdan! To co, chcemy, żeby Polska wyglądała jak Ukraina?
Przepraszam za to emocjonalne wystąpienie, ale
ja naprawdę Polsce życzę wszystkiego najlepszego,
wszystkiego najlepszego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Do momentu wystąpienia pana senatora Koguta
chciałem się trzymać tego, za co zostałem pochwalony przez senatora Mroza, czyli chciałem mówić
wyłączne merytorycznie.
Panie Senatorze, myślę, że tak jak wszyscy…
Dziękuję bardzo za te słowa w stosunku do mnie.
I myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, kochamy ojczyznę. Bo to jest tak jak w „Potopie”… przepraszam, w „Ogniem i mieczem”, gdzie na temat senatora Kisiela, który jest obrażany przez żołnierzy
i pułkowników Wiśniowieckiego, wysłannik tegoż
Kisiela mówi, że może on kocha tę Polskę inaczej,
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ale kocha, i nie ma tu żadnej wątpliwości. Widzę…
I mam nadzieję, że pan senator się co do tego zgadza.
A co do tego, co pan powiedział – czego ja
nie neguję – że pan szanował również prezydenta
Kwaśniewskiego, mimo że pan nie głosował… Pana
koledzy szczycili się tym, że obrzucili go jajami. I to
też jest prawda. Ale nie po to tutaj jesteśmy, żeby się
różnić, przynajmniej w tych aspektach, w których
możemy się nie różnić.
Jestem tutaj, ponieważ po moim wystąpieniu pan
Mucha wytknął mi pewną nieścisłość. A ponieważ,
kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę 3 dni temu, wyszło, że jest pewna między nami, powiedzmy, chemia
prawników, którzy potrafią się przyznać do błędu, to
ja częściowo się przyznam do tego, że rzeczywiście
w jednym z tych artykułów, które wymieniłem…
Powiedziałem o ust. 7 w art. 11a. Faktycznie można
się doczytać – ale trzeba się tego doczytać i tutaj pan
minister się ze mną zgodzi, że jest to dorozumiane –
że rzeczywiście to oświadczenie na temat kandydata
wysyła on do marszałka, a potem się mówi o kopii.
Ale nie jest expressis verbis powiedziane, że on ma
obowiązek to wysłać bezpośrednio, trzeba to dopiero
doczytać, jest to dorozumiane. I pod tym względem,
jak uważam, jest to błąd.
Jednak absolutnie, kompletnie nie wycofam się
z tego, że de facto ta droga jest tak skonstruowana…
Jeśli założymy, że będą spory polityczne, to będzie,
może być tak, że po tych wszystkich politycznych
opiniach kandydaci będą tylko i wyłącznie z jednej
opcji. Z tej jednej opcji, bo kluby będą… Każdy klub
będzie mógł wybrać tylko jednego kandydata. Może
tak być, bo komisja zdecyduje, ilu z tej listy klubowej
wejdzie do ostatecznej puli. I co? I państwo uważacie,
że będzie jakiś wybór, nawet jeżeli będzie to przegłosowane 3/5? Mam nadzieję, że na ten precyzyjny
zarzut na koniec naszych wystąpień pan minister mi
odpowie. Jestem bardzo ciekaw, na czym jest oparta
wiara, że nie będzie tutaj tych problemów, o których
mówiłem. Jeszcze raz dziękuję senatorowi Mrozowi
– w moim, jak myślę, merytorycznym wystąpieniu.
Nie ma tu już senatora Cichonia, a chciałem mu
podziękować za wystąpienie, bo wobec tych licznych
słów, np. senatora Czerwińskiego, którego pomysł,
ideę, rozumiem tak, że nam w ogóle żadna z tych
instytucji do niczego nie jest potrzebna… No, taka
była rozmowa, w tym kierunku szły pana pytania.
A właśnie senator mecenas Cichoń wygłosił pean na
temat trybunału w Strasburgu, co jest… Ja jestem,
dzięki mądrości Senatu, w Radzie Europy, jestem
w komisji, która wybiera tych sędziów. Opiniujemy
ich, wycinamy tych, którzy się do tego nie nadają.
Odrzuciliśmy ostatnio wszystkich sędziów z Turcji,
ponad podziałami…
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(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
5 minut minęło.)
Tak, przepraszam, już kończę.
A więc mam nadzieję, że te instytucje międzynarodowe dzięki senatorowi Cichoniowi w trochę innym
świetle zostały pokazane. Jest to ważne. Jest to również coś, na czym możemy budować naszą wolność.
I ostatnia rzecz. Mówiliście państwo o nieufności
z naszej strony. Ale popatrzcie, jak ją budujecie. Po
kolei: Trybunał Konstytucyjny, media, sądy, prokuratura. Wszystko szybko. Mówił o tym prezydent.
Przecież dlatego było weto, że to było robione za
szybko. Pan prezydent to powiedział. Mój zarzut jest
następujący. Co 4 lata siadamy do partii, do gry. Bo
polityka tak uprawiana jest jakąś grą. Tak? Każda
gra ma swój regulamin. I teraz porównajmy to np. do
szachów. Od 27 lat siadaliśmy do szachów.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale
czas się panu skończył.)
Ostatnie zdanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ostatnie zdanie, proszę.)
My mówimy: wychodzimy pionkiem, następnie
skoczkiem. A z drugiej strony jest bach, bach, bach
i damka! W połowie gry mówicie, że gramy w warcaby. I to jest zarzut do was.
(Senator Andrzej Stanisławek: A to były warcaby?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
I to jest zarzut do was. Zaczynaliśmy grać w szachy, a kończymy w warcaby.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
I pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Ale nie zmieniliśmy
konstytucji tej gry.)
(Oklaski)
A pan Czerwiński ma 5 czy 10 minut? Chyba 10.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam kilka uwag. Na końcu będzie uwaga do zaczepki senatora Pocieja.
(Senator Aleksander Pociej: Nie, to nie była zaczepka.)
Proszę państwa, pierwsza kwestia jest taka: czy
my się możemy dogadać na tej sali w sprawie tej ustawy? No, niestety nie. Według mnie nie, dlatego że wy
po prostu chcecie, żeby było tak, jak było. Zgodzicie
się na wszystko, dokładnie na wszystko, byleby się
nic nie zmieniło i było tak, jak było. Możemy tu słuchać bardzo kwiecistych wystąpień, ale chodzi o to,
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żeby się nic nie zmieniło, a my chcemy po prostu to
zmienić, bo tego od nas wymagają nasi – ale przypuszczam, że wasi także – wyborcy. Oni przychodzą
do naszych biur i mówią: wymiar sprawiedliwości jest
w tej chwili najsłabszym ogniwem państwa. O tym
świadczą także sondaże. Możecie się kłócić z tymi
sondażami, proszę bardzo, ale my chcemy zmienić
cały wymiar sprawiedliwości. A żeby coś zmieniać,
trzeba mieć pewną metodykę. Pytanie brzmi: od czego zacząć? Można zacząć chaotycznie…
(Senator Piotr Wach: Od Trybunału
Konstytucyjnego najlepiej.)
…można od najniższych poziomów, ale tak to już
jest, że sędzia sądu rejonowego nie ma raczej wpływu
na KRS, KRS zaś ma na pewno wpływ na wszystkie stopnie, które są pod nią, na wszystkie stopnie
sędziowskie. Dlatego zaczynamy od KRS i Sądu
Najwyższego. Po prostu decyduje o tym ekonomika
działania. I już.
Następna kwestia – styl. Proszę państwa, słyszymy ciągle o tym stylu, cały czas nam tutaj ten styl
towarzyszy. Nie chcę państwa oceniać za wasz styl.
Profesor Wach schował już tę tabliczkę. Szkoda, bo
chciałem mu zdjęcie zrobić i upowszechnić w moim
województwie. Toby się gawiedź ucieszyła.
(Senator Piotr Wach: Jaką tabliczkę?)
Mówię o tej, która stoi tutaj.
(Senator Piotr Wach: No to jest…)
Dobrze, ja przyjdę z aparatem potem.
Proszę państwa, o czym ten styl świadczy? To jest
właśnie bardzo dobra ilustracja tego, przed czym państwo przestrzegaliście, a mianowicie kompletnego załamania wolności zgromadzeń. No, przecież niedawno to było procedowane, przed rokiem. Uchwalaliśmy
ustawę, która miała zakazywać wolności zgromadzeń.
No, wręcz bantustan miał tu być. No to macie przykład. To jest właśnie wolność zgromadzeń, tak się
sprawdzają wasze przewidywania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Na Krakowskim
się sprawdzają.)
Dobrze, w Krakowie jest w ogóle inaczej.
(Senator Mieczysław Augustyn: Na Krakowskim
Przedmieściu.)
(Senator Stanisław Kogut: Na Krakowskim, a nie
w Krakowie.)
Przejdźmy dalej. Podstawowy zarzut to niekonstytucyjność. Proszę państwa, jeszcze takie pytanie
tutaj padło, dlaczego my nie kierujemy tej ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego, żeby udowodnić jej
konstytucyjność. Bo jej się nie udowadnia. To wy,
jeśli chcecie, możecie sporządzić wniosek i skierować
ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. I być może
trybunał stwierdzi…
(Senator Piotr Florek: Być może.)

…że któryś przepis jest niekonstytucyjny, być
może nie. Tego nie wiemy.
(Senator Mieczysław Augustyn: Idę o zakład…)
Ale uspokójcie się, spokojnie.
Nikt na tej sali, nikt w Europie, żaden uczony z tej
czy innej organizacji, żaden autorytet z Platformy
Obywatelskiej nie jest w stanie stwierdzić, czy ustawa
jest konstytucyjna, czy nie, bo takie prawo w polskim
systemie prawnym ma tylko Trybunał Konstytucyjny.
Możecie wyrażać swoje opinie, ale nie kategoryczne stwierdzenia. „Ja tak myślę” – tak możecie powiedzieć. A większość z was twierdzi, że tak jest na
pewno. W ogóle cała podstawa tego rozumowania to
niekonstytucyjność ustawy. Nic więcej, nic specjalnego tutaj nie usłyszałem. A może ona jest konstytucyjna? Co wtedy z waszym rozumowaniem? Nie
ma żadnych innych pomysłów na jej wzruszenie. No
kiepsko, naprawdę kiepsko.
Ja spróbuję państwu udowodnić, że ta ustawa jest
konstytucyjna, chociaż nie muszę. Naprawdę nie muszę i wolałbym tego uniknąć. Ale widocznie trzeba.
Proszę państwa, 2 artykuły główne, a właściwie 1
artykuł i 2 ustępy. Pierwszy: ustrój, zakres działania
i tryb pracy KRS – i na to zwracam uwagę – oraz
sposób wyboru jej członków określa ustawa. Jest tu
sformułowanie „sposób wyboru”. Co to oznacza?
To oznacza, że całość związaną z wyborami, sposób wyboru określa ustawa, a nie konstytucja. Także
to, kto wybiera. Jeśli nie określa tego konstytucja,
to określa to ustawa. Oczywiście można snuć różne
domniemania, że sędziowie sami się wybierają, ale
zaraz pójdziemy dalej i wytłumaczę dlaczego takie
domniemane są błędne.
To jest o tyle ważne, że w konstytucji jest wymienionych wiele różnych instytucji, nazwijmy to,
organów. W przypadku każdego z nich jest wyraźnie
stwierdzone, kto wybiera jego członków, jakie ciała to
robią. Czasami jedno, czasami trzy – prezydent, Senat
i Sejm. One wybierają, wskazują. Zawsze jest wskazany podmiot, dzięki któremu dany organ powstaje. Co
się w związku z tym dzieje? Otóż wtedy jest tak… Ja
państwu zacytuję. Może to co nieco rozjaśni.
Trybunał Stanu. Co w przypadku trybunału określa ustawa? Organizację i tryb postępowania. Nie
określa sposobu wyboru. Ustrojodawca jest racjonalny. Jeśli jest określone, kto wybiera, to ewentualnie
powstają akty wewnętrzne organu, który wybiera. Na
pewno nie ma tutaj sposobu wyboru.
Dalej. Prezes NIK. Ustawa określa organizację
i tryb jego działania, ale nie sposób wyboru.
RPO. Był tu niedawno rzecznik praw obywatelskich. Ustawa określa zakres i sposób jego działania.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tu jest trochę
inaczej, na co zwrócę uwagę. Ustawa określa zasady,
tryb działania, organizację i – uwaga – szczegółowe
zasady powoływania. Podkreślam: szczegółowe. To
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jest wyraźnie powiedziane. Jeśli się trzymamy zasad
techniki prawodawczej, legislacyjnej… Dla oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych
określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. To oznacza, że z punktu widzenia
ustrojodawcy czym innym – mówię o ust. 4 art. 187
– jest sposób wyboru, a czym innym są szczegółowe
zasady powoływania. Przy szczegółowych zasadach
powoływania ustawa mówi jak, ale już nie mówi kto,
bo to jest określone w konstytucji. Jeśli w konstytucji
nie jest określone kto, to trzeba wykorzystać sformułowanie „sposób wyboru”. Takie sformułowanie jest
użyte w konstytucji tylko raz. To a propos wykładni
systemowej. To wszystko.
Aha, przepraszam. Jeszcze organy Narodowego
Banku Polskiego. Ustawa określa organizację, zasady
działania, szczegółowe zasady powoływania i odwoływania. Konstytucja mówi, kto powołuje organy
Narodowego Banku Polskiego.
Być może państwa nie przekonałem, ale powiem
to jeszcze raz. Padały tutaj różne sformułowania.
Podstawową kwestią – wypowiedział się na ten temat
Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, w wyroku z roku 2004
– jest to, że najważniejsza jest wykładnia językowa,
czyli to, co jest napisane, a nie to, co my myślimy.
Chyba że „wykładnia językowa pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm, prowadzi
do absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub
ekonomicznego konsekwencji, rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej
sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normami
moralnymi”.
Proszę państwa, ja państwu wykazałem, że tu jest
wprost przeciwnie. Tylko takie odczytanie, o którym
mówiłem, powoduje, że konstytucja jest niesprzeczna.
Państwo zaczynacie dorabiać do tego wszystkiego
inną ideologię, nadawać temu inne znaczenie i doprowadzacie do sprzeczności. To jest chyba jasne. To
nie myśmy pisali, to Sąd Najwyższy wypowiedział
się w tym zakresie.
Ostatnia kwestia, ale być może najważniejsza, bo
o konstytucyjności pewnie i tak wypowie się kiedyś
Trybunał Konstytucyjny. Proszę państwa, wczoraj
mówiliśmy ogólnie o KRS i pan przewodniczący KRS
powoływał się na dokument Europejskiej Sieci Rad
Sądownictwa. To jest dokument, który wisi na stronie KRS. Każdy może się z nim zapoznać. Bardzo
ciekawe wnioski płyną z tego dokumentu. Najpierw
mówiono, że możemy się zachowywać tylko tak,
jak stanowi model europejski, tzn. w KRS musi być
większość sędziów i ta większość sędziów musi być
wybierana przez sędziów. To jest model europejski.
Potem się okazało, że zasad modelu europejskiego
nie spełniają państwa zachodniej Europy. W Danii,
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we Francji, na Malcie i w Portugalii w KRS większości nie stanowią sędziowie. Sędziowie stanowią
tam mniejszość. Co to ma wspólnego ze wspomnianym modelem? On jest zero-jedynkowy: albo większość, albo mniejszość. Mało tego, nawet tam, gdzie
sędziowie stanowią większość, czyli we Włoszech,
w Hiszpanii i w Belgii, są wybierani przez inne ciała. No, może nie w Belgii. Tam jest jeszcze bardziej
skomplikowany sposób. Ale jest tak we Włoszech
i w Hiszpanii.
Proszę państwa, to oznacza, że Europa Zachodnia
ma daleko i głęboko wspólne zasady, które chyba dla
siebie uchwaliła Rada Europy. Po prostu rządzi się
własnymi zasadami.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Pani Marszałek, tylko skończę myśl. Dobrze?
Potem jeszcze sobie troszeczkę dopowiemy.
Jako ciekawostkę w przyszłym odcinku, podczas
kolejnych 5 minut, podam tylko fakt, że oczywiście
w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa są też kraje z Europy Środkowej i w nich jak jeden mąż jest
tak, że większość stanowią sędziowie wybierani
przez sędziów. Pytanie: dlaczego jest tak dziwnie?
Dlaczego Europa tak się podzieliła, że kraje Europy
Środkowej spełniają zalecenia Rady Europy, a kraje
Europy Zachodniej tak sobie, nawet nie w połowie?
O tym będzie w następnym odcinku, Pani Marszałek.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.
To już drugie wystąpienie.

Senator Bogdan Klich:
Podtrzymujemy, Panie Senatorze – mówię do pana
senatora Czerwińskiego – zastrzeżenia, które zgłaszaliśmy do nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, bo
ona istotnie ograniczyła wolność zgromadzeń. A w tej
części, Panie Senatorze, w której nie ograniczyła,
mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem,
polegającym na tym, że oto prawo do zgromadzeń
jest interpretowane przez służby porządkowe na niekorzyść obywateli.
Z dokumentacji, którą sporządziliśmy i w której
każdy przypadek jest udokumentowany, opisany,
rozpoznany, wynika, że w tej chwili jest co najmniej
619 postępowań o charakterze politycznym, które
toczą się w stosunku do obywateli i obywatelek korzystających z prawa do zgromadzeń. Ja uważam, że
jest ich więcej, ale nam udało się udokumentować
619 przypadków, w których… Pan jako adwokat wie,
co to znaczy. Jeżeli ktoś jest oskarżany bądź z kodeksu wykroczeń, bądź z kodeksu karnego o udział
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w tych zgromadzeniach, oskarżycielem jest albo
Policja, albo prokuratura, w zależności od tego, który
przepis jest stosowany.
Czy jest możliwe, żeby w państwie demokratycznym, państwie uznającym prawa obywatelskie, w tym prawo do zgromadzeń, w stosunku do
tych, którzy np. przed rokiem, w grudniu, w nocy
z 16 na 17 grudnia, protestowali przeciwko nielegalności przyjęcia budżetu i innych ustaw w Sali
Kolumnowej, były stosowane środki przymusu? Czy
jest dopuszczalne, żeby w stosunku do tych osób
były stosowane konsekwencje prawne? Czy jest dopuszczalne, żeby te osoby były ciągane po sądach?
One idą do sądu i w procesach politycznych, także
zbiorowych, co jest nowością w polskim życiu publicznym, wygrywają. Dlaczego? Dlatego że sądy są
niezależne. Dlatego że sędziowie są niezawiśli. A co
będzie w momencie, kiedy uczynicie je zależnymi
od woli politycznej, jesteśmy w stanie sobie wszyscy
wyobrazić. I dlatego chociażby, ze względu na tę
sytuację uważamy, że ograniczenie, a wręcz zniesienie niezależności sądów, niezawisłości sędziów
jest sprawą niebezpieczną.
Do pana senatora Koguta. Ja zakładam, że na tej
sali większość – a na pewno do tej większości senator
Kogut się zalicza – to osoby, którym tak naprawdę
zależy na Polsce. Nie są tutaj ze względu na pieniądze,
nie są tutaj ze względu na prestiż, ale są tu ze względu na swoje wieloletnie oddanie sprawom polskim.
Pan senator Kogut do takich należy. I rzeczywiście
odwołuje się do naszej przeszłości sprzed 1989 r. Ale
doświadczenia z tamtego czasu także panu senatorowi, podobnie jak mnie, powinny podpowiadać daleko
idącą ostrożność.
Ja opowiem o swoim przypadku, dwudziestojednolatka, który internowany, zostaje w pewnym momencie w Załężu przeniesiony na oddział dla aresztowanych pod pretekstem, cytuję: publicznego lżenia
i wyszydzania naczelnych organów władzy PSL…
przepraszam, PRL…
(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Aleś walnął.)
…władzy PRL – wiemy, o czym mówimy – koniec
cytatu, i zostaje mu wytoczony proces w trybie doraźnym. Gdybyśmy byli sądzeni przed zawieszeniem
stanu wojennego i ostateczny wyrok zapadłby przed
zawieszeniem stanu wojennego, tobyśmy zostali zasądzeni, ja wraz z 3 przyjaciółmi, na kary 4–6 lat więzienia. Ale w czasie tego procesu stan wojenny został
zawieszony i poszły inne dyrektywy polityczne do
sądu. W związku z tym Wojskowy Sąd Garnizonowy
w Rzeszowie uniewinnił nas…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
czas.)

…uznając argument obrony, że więzienie, w którym śpiewaliśmy pieśni, w tym pieśń internowanych,
nie jest miejscem publicznym. Gdyby nie zmiana tych
dyrektyw politycznych, ten sam sąd zasądziłby coś
innego. I dlatego m.in., pomny tamtego doświadczenia, przestrzegam wszystkich obecnych na tej sali,
także pana, Panie Senatorze, przed oddaniem niezależnych sądów w ręce władzy politycznej. Dziękuję.
(Oklaski)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jakiejkolwiek władzy.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz. Bardzo proszę.
Jest pan senator? Jest.
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Przede wszystkim przepraszam, że musiałem
wyjść, ale akurat reprezentowałem Senat na posiedzeniu sejmowej komisji budżetu i finansów, a zawsze
staram się po swoim wystąpieniu zostać, gdyż nieraz
się zdarza, że ktoś się odnosi, i wtedy łatwiej później
się wypowiedzieć w dyskusji.
Szanowni Państwo, pierwsza część była taka polityczna, bo państwo w większości o polityce rozmawialiście, ale druga część jest bardziej merytoryczna.
No, chociaż trudno jest się odnieść merytorycznie, bo
chyba w 100% moi poprzednicy to zrobili, i to doskonale: pan senator Cichoń i pan senator Czerwiński.
Oni wyszli od takiej podstawowej sprawy, od art. 187,
i pokazali, że my, my jako parlamentarzyści, mamy
prawo taką ustawę uchwalić. Pan senator Cichoń powiedział o tym, że w wielu krajach egzekutywa, czyli
jakaś władza wykonawcza, ma prawo powoływać
takich sędziów, i to nie ma nic wspólnego z brakiem
niezawisłości, jest to potwierdzone przez organizacje
międzynarodowe, a świetny wywód logiczny pana
senatora Czerwińskiego pokazał, że ten tok rozumowania, który zastosowali autorzy tejże ustawy, jest
w pełni dopuszczalny.
Mnie troszkę rozbawił senator Pociej, który mówił, ale to tak całkowicie na marginesie, jak to wyciął
sędziów tureckich… No właśnie, Szanowni Państwo,
to przecież też jakiś organ polityczny decydował
o tym, że tacy czy inni sędziowie mogą być w tym
międzynarodowym trybunale.
Tak więc sama forma wyboru czy tryb wyboru nie
determinują niezależności i niezawisłości sędziów,
którzy będą orzekali.
Przecież, Panie i Panowie, bardzo dobrze wiecie,
że po uchwaleniu tej ustawy dalej ci sędziowie, którzy
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Wicemarszałek Maria Koc:

orzekają, będą orzekali w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, administracyjnych. Tutaj, że
tak powiem, nic się dla tych sędziów nie zmieni. Ale
zmieni się faktycznie pewna ścieżka awansu w tym
sensie, że już będzie o tym decydował nowy skład
KRS, który będzie wybrany. I o tym też będą decydowali sędziowie. I o tym też państwo wiecie.
Szanowni Państwo, jeszcze taka jedna uwaga.
Pan prezydent zaproponował większość 3/5. My
jako Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywamy, że dla
nas była to propozycja bardzo trudna. Nie dlatego,
że boimy się większości 3/5, tylko dlatego że mamy
świadomość, że przy tych podziałach politycznych
w Sejmie uzyskanie większości 3/5 będzie bardzo
trudne. Bardzo trudne. Bo jeżeli nie zgadzamy się
co do spraw podstawowych, to trudno się będzie zgodzić co do personaliów. Ale mimo tej trudnej sytuacji
i pewnego oczekiwania pana prezydenta przyjęliśmy
tę większość 3/5.
Jest ten drugi krok, bo nie możemy być zablokowani. Jednak są te wakaty, o których mówiliśmy,
i sędziowie mają także prawo do awansu. A KRS jako
ta rada, która o tym decyduje, musi działać. Tak więc
jest ten drugi krok wyboru sędziów do KRS – cały
czas podkreślam: sędziów, a nie polityków, bo to często gdzieś tak ginie – większością bezwzględną. Ale
też jest zabezpieczenie. A mianowicie część z tych
sędziów będzie mogła wybrać opozycja. Pamiętajmy
jeszcze, że oprócz tych sędziów są także inne osoby
z urzędu, które wchodzą do KRS. Ten KRS jest troszkę większy liczebnie.
Ale już nawet abstrahując od takiej obawy pana
senatora Pocieja… Gdyby 100% tych sędziów…Tak
nie będzie, ale gdyby 100% tych sędziów…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Senatorze.)
Tak. Ostanie zdanie.
…wybrała większość, dzisiaj Prawa
i Sprawiedliwości, to pamiętajmy, że wybieramy sędziów z różnych sądów – rejonowych, okręgowych,
nie wiem, kto zostanie tam zgłoszony – tych sędziów,
którzy już są powołani, a którzy wcześniej pewnie byli
zatwierdzeni przez pana prezydenta Komorowskiego,
przez prezydenta Kwaśniewskiego, być może jeszcze
przez pana prezydenta Wałęsę, w przypadku których
przecież nikt nie będzie kwestionował ich niezależności i niezawisłości. Na pewno nie będzie procesów
politycznych, Szanowni Państwo. To są zamierzchłe
czasy. Tego nie było za naszych rządów i na pewno
nie będzie. Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak jak w trybunale.)
(Senator Jan Rulewski: Ale w Krajowej Radzie
Sądownictwa się nie orzeka, tylko się uchwala.)

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Państwo Ministrowie!
Ustawa, nad którą dyskutujemy, jest niezmiernie
ważną ustawą. Jest to kolejna ustawa, której intencje
są jasne. Poprzednio uchwalona ustawa o sądach powszechnych oddała pełne władztwo w ręce ministra
sprawiedliwości, który jest prokuratorem generalnym,
jest politykiem, jeśli chodzi o obsadzanie wszystkich
szefów sądów, kierunków, wydziałów, sądów wszystkich szczebli i o odwoływanie. Słyszałem w czasie
dyskusji: o co chodzi, powołujemy i odwołujemy
sędziów, a ci nowi, których powołujemy, to są też
sędziowie. Ale jeżeli ktoś powołuje i odwołuje, a nie
musi się z tego tłumaczyć, to ma władzę nad tymi
powoływanymi, którzy mogą być odwołani. Jeżeli
ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie rozumie podstawowych mechanizmów władzy. My nie jesteśmy
naiwni. Jeżeli ktokolwiek w tej Izbie uznaje, że jest
naiwny, to niech to robi. Rozumiem, że to robi na
własny koszt. Ja do takich ludzi nie należę, ponieważ ja wiem, jaka jest cena zależnych sądów i tych
sędziów, którzy kierują się instrukcjami władzy. Na
własnej skórze to przećwiczyłem. I dlatego została
powołana Krajowa Rada Sądownictwa, po to, żeby
był bufor między politykami czy władzą wykonawczą
a sądami. Ten bufor chcecie zlikwidować. Mówicie, że
poprawiliście tę ustawę, 3/5… Tak, to był krok w dobrym kierunku. Ale co dalej? Jeżeli nie będzie 3/5, to
jest zwyczajna, zwykła większość. No, dobrze. I jest
deklaracja i oczekiwanie, że opozycja to zaakceptuje.
(Senator Krzysztof Mróz: Z gwarancją dla opozycji.)
A rozmawialiście z opozycją? Rozmawialiście czy
dyskutujecie tylko tutaj, na sali? To znaczy nie dyskutujecie, bo tylko wychodzicie i mówicie o swoich
racjach. Jeżeli chcecie, żeby opozycja w tym uczestniczyła, to trzeba z tą opozycją rozmawiać, i to trzeba
z tą opozycją rozmawiać wcześniej.
Panie Ministrze, to do pana i do pana prezydenta…
Pan mówił, że prezydent konsultował z opozycją. To
znaczy spotkał się raz i powiedział…
(Senator Józef Łyczak: Nie przyszła.)
To są konsultacje? Jakie były próby rozmowy
i dyskusje, jakie były później próby kontaktu? A czy
z nami ktokolwiek rozmawiał? Przedwczoraj o godzinie wpół do trzeciej przegłosowaliście ustawę
bez poprawek. To był wniosek senatora z PiS, który
jest szefem klubu senackiego. To jest dyskusja? To
jest sposób dyskusji? I sądzicie państwo, że opozy-
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cja to zaakceptuje i wejdzie do tej Krajowej Rady
Sądownictwa na takich warunkach? To się mylicie.
Przecież deklaracje już zostały złożone. Nie dlatego,
że nie chcemy w tym uczestniczyć, tylko dlatego, że
nie daliście nam uczestniczyć w taki sposób, żebyśmy wpływali na tę ustawę. Przecież dyskusja o tej
ustawie po wecie prezydenckim była w ramach PiS-u,
między prezydentem, który jest z PiS-u, jest związany z PiS-em, a prezesem PiS-u. Czyli dyskusja była
między wami.
Jeżelibyście chcieli, Panie Ministrze, żebyśmy
w tym uczestniczyli i żebyśmy wspólnie zmieniali
Krajową Radę Sądownictwa, to trzeba było w inny
sposób to robić, w taki sposób, który by nam umożliwił nie tylko powiedzenie, co nam się nie podoba,
ale także wpływ na tę ustawę, na tę i na kolejną. Nie
ma, nie było takiego zamiaru, w ogóle od początku
nie było takiego zamiaru.
Komisja Wenecka mówi, że ta ustawa jest ustawą,
która idzie w złym kierunku. Parlament Europejski,
Biuro Legislacyjne Senatu, Sejmu… Ostatnio przecież
Departament Stanu się odezwał. Departament Stanu!
To już nie tylko Unia Europejska, to Departament
Stanu głównego naszego sojusznika wojskowego. To
nie jest bez znaczenia. Te głosy zewnętrzne to nie jest
coś bez znaczenia.
Ja słyszę oczywiście oskarżenia o to, że skarżymy
się za granicę, tak jakby Unia Europejska była poza
nami, była siłą zewnętrzną. Mnie o to już oskarżano, mówiono: ale jak to, wynosicie to na zewnątrz,
na zewnątrz, a przecież sprawy polskie trzeba dyskutować w Polsce, tylko w Polsce. Pamiętam także
dyskusję na temat sankcji amerykańskich, sankcji,
które uderzały we wszystkich, nie tylko w partię
i w rząd. I kierownictwo podziemia, Tymczasowa
Komisja Koordynacyjna poparła te sankcje, dlatego
że jeżeli w ten sposób się postępowało, no to trzeba…
to władza powinna ponieść konsekwencje.
Chcę jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną dla
mnie sprawę. I to nie jest tylko sprawa formalna, choć
ona wydaje się formalna. Te 2 ustawy, nad którymi
procedujemy – w tej chwili procedujemy nad ustawą
o KRS, a następnie będziemy procedować nad ustawą o Sądzie Najwyższym – prezydent zawetował.
Wydawało mi się, że to jest oczywiste, że najpierw
Sejm musi rozpatrzeć weto i musi je albo przyjąć,
albo odrzucić. A co się dzieje? Procedujemy nad tymi
ustawami, za chwilę uchwalimy ustawy, prezydent
zapewne podpisze te ustawy, a weta nie są rozstrzygnięte. To jest przecież postawienie sprawy na głowie.
Po raz pierwszy w parlamencie, w Sejmie coś takiego
się dzieje. Więc nowe ustawy będą uchwalone, a weto
nie będzie rozstrzygnięte? A co się stanie, jak weto nie
zostanie odrzucone? Jaki będzie stan prawny? Będą

dwie ustawy? Jak będzie funkcjonowało prawo i instytucje, które gwarantują przestrzeganie tego prawa?
To jest horrendum! Ja usłyszałem odpowiedź od pana
ministra, że nowe ustawy to tak jakby realizacja weta.
Nie, Panie Ministrze. Weto trzeba przegłosować, weto
musi być przegłosowane! Przecież jeśli chodzi o sposób
przegłosowywania weta, to jest to zapisane w konstytucji. Kwestie dotyczące inicjatyw ustawodawczych
też są zapisane w konstytucji. Porządek prawny jest
taki – i on jest logiczny, bo tu nie chodzi tylko o prawo,
ale także o logikę – że najpierw trzeba rozstrzygnąć
kwestię, jeśli chodzi o weta, a potem, jeżeli te weta
nie zostaną odrzucone, można zmieniać ustawy… ale
jak zostaną odrzucone, też można zmieniać ustawy.
Tworzycie precedens. Tworzycie precedens, który
pozwoli postępowania z wetami prezydenta – i tego,
i następnego prezydenta – w taki sam sposób… To
znaczy, że co? Państwo czekacie, aż minie, aż zakończy się ta kadencja Sejmu, a ponieważ weta nie
są zapisane… To znaczy nastąpi dyskontynuacja, bo
weta nie są zapisane jako ten element…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku,
minął czas.)
…do którego potem będzie czas wracać. To ma nie
tylko znaczenie formalne… tzn. ma ważne znaczenie
formalne, ale także będzie… jest precedensem dla
prezydenta.
Nie chcę już mówić o skróceniu kadencji ani
o tym, jakie są konsekwencje skrócenia kadencji –
w tej sprawie zabiorę głos w następnym punkcie – ale
dziwię się, że państwo ministrowie, ministrowie prezydenccy przechodzą nad kwestią niezrealizowanych
wet do porządku dziennego i udają, że się nic nie
stało. Stało się. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Robert Mamątow: Pani Marszałek, ja
w kwestii formalnej. Można?)
Tak, proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Chciałbym coś sprostować. Pan senator, pan marszałek Borusewicz, mówił, że obrady komisji trwały do 3.00, do rana. Chciałbym zwrócić uwagę, że
z tych 9 godzin członkowie PiS i wnioskodawcy zajęli 1,5 godziny, a 7 godzin przemawiali członkowie
Platformy i ich zwolennicy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Są bardziej dociekliwi od was.)
(Senator Marek Borowski: I co to zmienia?)
(Senator Robert Mamątow: Proszę nie mówić, że
kogoś ograniczamy.)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze Czerwiński, zapraszam pana.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tylko parę słów komentarza związanego z dwiema
poprzednimi wypowiedziami. Państwo z Platformy
zarzucają nam i tej ustawie, że ona może przynieść
skutki opłakane dla niezawisłości sędziów i dla niezależności sądów. Państwo mówicie o zdarzeniach
przyszłych i niepewnych. Może tak być, ale nie musi.
A przecież zdarzyło się już, o czym pisała prasa w całej Polsce, ewidentne złamanie zasady niezawisłości
sędziów. Ten tzw. sędzia na telefon, z Gdańska bodajże, działał pod rządami tej ustawy, która teraz
obowiązuje. Więc mam takie pytanie: gdzież wtedy
była Rada Europy?
(Senator Jan Rulewski: No nie…)
(Senator Kazimierz Kleina: No przecież to bzdura.)
Gdzież wtedy była Komisja Wenecka? Dlaczego
wtedy nie interweniowała, nie alarmowała, że system…
(Senator Jan Rulewski: Ale czy ona namawiała
do telefonów…)
…wymiaru sprawiedliwości gnije, przynajmniej
w tym jednym miejscu?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
A gdzież wtedy był pan marszałek Borusewicz
z Gdańska?
(Senator Jan Rulewski: Niezawisły, niezależny…)
Dobrze, proszę państwa, chciałbym wrócić do
poprzedniego toku myśli. Miałem 10 minut, zabrakło mi czasu, więc jeszcze raz przypomnę, że te
państwa, które są zrzeszone w Europejskiej Sieci
Rad Sądownictwa, tj. państwa Europy Zachodniej –
powiedzmy to jasno – średnio przestrzegają zaleceń
Rady Europy. Po prostu robią to, co chcą. Tak jak
chcą, uchwalają sobie swoje kompetencje i sposób
powoływania rad sądownictwa. Inaczej jest, jeśli chodzi o Europę Środkową. Bułgaria, Łotwa,
Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia podporządkowują się zaleceniom Rady Europy. Pytanie
brzmi: dlaczego? Czy są kraje dwóch kategorii
w Europie? Jedne muszą spełniać wyśrubowane –
albo tylko wymyślone – rygory, a drugie nie? Jak
to jest właściwie? Postaram się króciutko, bo tylko
5 minut zostało…
(Senator Jan Rulewski: Raczej 4.)
…wytłumaczyć państwu, jak to jest. Mianowicie
kiedyś byłem posłem. W tej kadencji, w której byłem posłem, w latach 2001–2005, uchwalano, a raczej przepychano kolanami ustawę o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
I wtedy widziałem dokładnie, jakie były naciski ze-
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wnętrzne, żeby tę ustawę uchwalić. Wtedy rządził
SLD z przybudówkami…
(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dobra ustawa.)
…i chociaż się bronił… No, widziałem, jak wyglądało wprowadzanie prawa, które jakoby jest
w Unii Europejskiej standardem. Bo nam tę Unię
Europejską pokazywano jako przykład, świeciło
się nam w oczy tą Unią Europejską, a okazało się,
że np. w Niemczech, owszem, jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych – nie wiem,
jak się nazywa, ale jest ustawa w tym zakresie –
tylko że Niemcy nie uznają polskiej mniejszości
narodowej. Uznają zaledwie cztery: Sinti, Romów,
Fryzyjczyków i Duńczyków w jednym z krajów
związkowych. No i co? A tłumaczono nam wtedy
– to też jest ciekawe, bo 12 lat minęło i możemy
to sprawdzić – że jak my uchwalimy odpowiednią
ustawę, to na pewno druga strona przychyli się do
tego postulatu i takie same prawa, jakie Niemcy mają
w Polsce, nada Polakom w Niemczech. Zachęcani tą
marchewką pokazaliśmy, jacy jesteśmy europejscy,
ale druga strona też miała sobie przypomnieć, że
w Europie leży. No i co? I nic. I dalej nie mamy, tzn.
Polacy, statusu mniejszości narodowej w Niemczech,
dalej Polacy nie mają żadnych praw. Dalej oświatę
w języku polskim opłacają sobie sami. Mało tego,
dalej obowiązuje ustawodawstwo Göringa, które
zabrało majątek Związkowi Polaków w Niemczech
w 1940 r., ustawodawstwo faszystowskie, hitlerowskie. A miało być tak pięknie po tej ustawie, po
uchwaleniu tej ustawy.
Proszę państwa, tu jest podobna sprawa. Zresztą
widzimy to na własne oczy. Wytworzył się pewnego
rodzaju terroryzm polityczny – w cudzysłowie oczywiście, proszę tego nie brać dosłownie – nakazujący
krajom, powiedziałbym, świeżo europejskim, które
niedawno dołączyły do grona tych jakoby cywilizowanych: macie się dzisiaj zachowywać tak, jak
my wam każemy – taki neokolonializm prawny. To
widać u nas. Jest podatek handlowy we Francji? Jest.
Dlaczego Polska nie może mieć podatku handlowego? No bo dopiero musi się wkupić do grona krajów
cywilizowanych, musi przejść jakiś odcinek w tym
neokolonializmie i być może potem będzie mogła to
uchwalić, jak jej ewentualnie Rada Europy i Unia
Europejska pozwolą.
(Senator Mieczysław Augustyn: Wystąpić, wystąpić z Unii!)
To wyście powiedzieli. Dobrze, będziemy pamiętać.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, co
pan postuluje?)
(Poruszenie na sali)
Tak, brawo Platforma! Czekamy na więcej haseł.
(Senator Mieczysław Augustyn: To przecież neokolonializm.)
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Proszę państwa, ten neokolonializm dochodzi już
do absurdu. Nie można ściąć świerka w lesie, który
nie jest rezerwatem przyrody, nie jest parkiem narodowym, jest od początku lasem kulturowym, sadzonym
rękami człowieka, lasem, który został zaatakowany
przez kornika i który ten kornik będzie atakował dalej, no bo kornik stał się sprawą europejską.
(Senator Leszek Czarnobaj: To kornika załatwić.)
Proszę państwa, powiem w ten sposób: ten neokolonializm prawniczy, ta próba ustawienia Polski
jako kraju o jakoby tych samych prawach, ale nie do
końca, jest bardzo zaraźliwy niestety. On już wchodzi
nie w obszar prawny…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…ale w obszar stanów faktycznych. I prosiłbym,
żeby także podczas uchwalania tej ustawy mieć to
na względzie: jesteśmy krajem suwerennym, mamy
prawo do własnego prawa i nikt nam tego prawa nie
zabierze. (Oklaski)
(Senator Marek Borowski: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana
Marię Jackowskiego, a potem pana senatora Marka
Borowskiego.
Proszę bardzo. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo
Ministrowie! Panie Prezesie Sądu Najwyższego!
Szanowni Zebrani!
No, ta nasza dyskusja chyba przejdzie do rekordowych. Bo starałem się przypomnieć, ale biorąc pod
uwagę dzień wczorajszy i dzień dzisiejszy, to już jest
chyba nasta godzina dyskusji nad tym…
(Senator Aleksander Pociej: Posiedzenie komisji
było.)
No, o posiedzeniu komisji nie mówię.
To jest nasta godzina dyskusji. I sądzę, że wszelkie
argumenty, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, były tutaj wielokrotnie powtarzane, przerabiane.
Najbardziej mnie bawi, gdy słyszę, że nie było czasu
na zapoznanie się z tymi projektami. Projekty wisiały
na stronie Sejmu, o ile mnie pamięć nie myli, od końca
września 2017 r.
(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: Od kiedy wiszą?)
A więc wisiały wiele miesięcy…
(Senator Marek Borowski: Przecież one są inne.)
(Senator Jan Rulewski: W piątek…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale przyszły
inne.)
Jeżeli o tym mówimy… Jeżeli przez dwa i pół miesiąca nie można było z nimi się zapoznać, to trudno,
co na to można poradzić?
(Senator Mieczysław Augustyn: Poradzicie, poradzicie.)
Szanowni Państwo, otóż chciałbym powiedzieć
w ten sposób: Krajowa Rada Sądownictwa jest
nieodrodnym dzieckiem politycznym Okrągłego
Stołu. I to nawet jest napisane w Wikipedii, proszę
sobie przeczytać artykuł na temat Krajowej Rady
Sądownictwa.
(Rozmowy na sali)
Co w nim czytamy? Czytamy: „Krajowa Rada
Sądownictwa – organ kolegialny stojący na straży
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa
Rada Sądownictwa powstała w 1989 r. w wyniku
postanowień podjętych podczas obrad Okrągłego
Stołu. Została utworzona na podstawie ustawy
z 20 grudnia 1989 r. 20 kwietnia 1990 r. prezydent
Wojciech Jaruzelski wręczył na wniosek KRS nominacje pierwszym 79 sędziom sądów wojewódzkich,
rejonowych i wojskowych. Kolejne ustawy o KRS
uchwalono w 2001 i 2011”. Tyle, tak się zaczyna ten
artykuł w Wikipedii.
Teraz trzeba powiedzieć jedno: nigdzie w konstytucji – mówię o tym, bo podnosi się argument
o rzekomej niekonstytucyjności tej ustawy – nie jest
napisane, że to sędziowie mają wybierać sędziów. Nie
ma takiego zapisu w konstytucji. W konstytucji jest
zapisana, i owszem, Krajowa Rada Sądownictwa, ale
nie jest napisane, że w Polsce mamy ustrój polegający
na jakiejś formie kastowości środowiska sędziowskiego. Nie jest to nigdzie napisane. W związku z tym
jeżeli mówimy o konstytucji, jeżeli mówimy o trójpodziale władz, to trzeba powiedzieć, że w tej chwili
mamy sytuację, w której nie ma równowagi w tym
trójpodziale władz. Parlamentarzyści tu zasiadający,
senatorowie… Każdy z nas wygrał w swoim okręgu
wyborczym, ma poparcie społeczne. Posłowie zasiadający w Sejmie pochodzą z wyborów powszechnych,
proporcjonalnych, według zasad pięcioprzymiotnikowej ordynacji. Mają mandat społeczny. Rząd, czyli
władza wykonawcza, jest emanacją woli społeczeństwa wyrażonej w wyborach. Ale jaki wpływ na to,
kto będzie sędzią, w jaki sposób funkcjonuje wymiar
sprawiedliwości, jak przebiegają kariery sędziowskie,
mają obywatele? Żaden. Praktycznie żaden. A więc
widzimy, że została zachwiana, już tutaj, u samych
źródeł, zasada proporcjonalności w ramach trójpodziału władzy. I tego argumentu się nie bierze pod
uwagę.
Jeżeli dobrze rozumiem intencję pana prezydenta,
w tej reformie chodzi też o to, aby również czynnik
społeczny, udział opinii publicznej mógł być obecny
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w wymiarze funkcjonowania władzy sądowniczej.
W jakiej postaci? Skoro Sejm będzie wybierał na zasadach określonych w ustawie członków Krajowej Rady
Sądownictwa z gremiów, które są opisane w ustawie
i w konstytucji, to jakiego zamachu się tu dokonuje?
Czy to będą politycy, którzy będą wskazywani? Czy
to z grona posłów będą wybierani członkowie, poza
tymi kilkoma osobami z Senatu i z Sejmu, które z klucza zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa? No
nie, oni będą z grona sędziowskiego. A czy Krajowa
Rada Sądownictwa była kiedykolwiek reprezentatywna dla środowiska sędziowskiego? Od 28 czy
27 lat, przez które ona funkcjonuje, zasiadało w niej,
Wysoka Izbo, o ile mnie pamięć nie myli – pytałem
specjalistów w tym zakresie – 3, słownie: trzech sędziów sądów rejonowych. A gdzie najwięcej sędziów
w Polsce orzeka, w jakiej strukturze sądowej? W sądach rejonowych. A więc czy to była grupa reprezentatywna nawet dla środowiska sędziowskiego, dla
10 tysięcy sędziów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej?
No, nie była.
A sprawa kadencji, o której mówił wczoraj pan
minister Mucha? Nadinterpretacja, poszerzanie
władzy, zdobywanie przez środowisko, które jedna
z czołowych i prominentnych postaci sama nazwała
„nadzwyczajną kastą ludzi”… Dlatego ja używam pojęcia „kastokracja”. I nigdzie nie jest opisane w konstytucji, nigdzie, w żadnych ustawach nie znajduje
uzasadnienia…
Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy
mamy mieć takie sądy, o których senator Rulewski
kiedyś powiedział, komentując wyrok czy postanowienie sądu w sprawie pani posłanki Sawickiej, byłej
posłanki PO oskarżonej o korupcję: miała szczęście,
to był widocznie nasz sympatyk, nasz sędzia. To była
wypowiedź pana senatora Rulewskiego…
(Senator Jan Rulewski: Ja tego nie powiedziałem.)
…który dzisiaj stroi się w szaty pierwszego obrońcy niezawisłości i niezależności sądów. Czy ten napis wyświetlony podczas manifestacji lipcowych na
gmachu Sądu Najwyższego „To nasze sądy”… Nasze
to znaczy czyje? Tych, którzy czuli się właścicielami
III RP? Czy sądy są dla obywateli, czy sądy są dla
naszych? To są pytania, na które opinia publiczna
oczekuje odpowiedzi.
Chciałbym z tej trybuny bardzo podziękować
panu prezydentowi za to, że podjął się tego dzieła.
Jak widać, to dzieło, które zostało podjęte, spotyka
się z oporem, a mechanizm tego oporu jest następujący: z jednej strony mówi się, że jest potrzebna reforma – teraz już nikt tego nie kwestionuje – a z drugiej strony chce się to zrobić w ten sposób, żeby
żadnej reformy nie było, żeby zachować status quo.
Przypomnę wypowiedź pana premiera Tuska, pana
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przewodniczącego Tuska, który opowiadał w wywiadzie w TVN24 – sam to słyszałem – że w czasach,
gdy był premierem, były podejmowane próby reformy
wymiaru sprawiedliwości. Jak to się skończyło? I jak
to się skończyło?
(Rozmowy na sali)
To jest bardzo charakterystyczne – rząd Donalda
Tuska schował głowę w piasek i dla świętego spokoju
tego tematu nie ruszał, choć miał taki zamiar.
Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani
prof. Małgorzata Gersdorf złożyła niedawno projekt
ustawy o Sądzie Najwyższym, projekt w znacznym
stopniu powielający pomysły, które były zawarte
w naszej, zawetowanej przez pana prezydenta, ustawie o Sądzie Najwyższym z lipca 2017 r. Tam były
wpisane podobne mechanizmy. Wpierw twierdzono,
że np. izba dyscyplinarna czy tego rodzaju rozwiązania nie są w ogóle potrzebne, ale się okazało, że
jednak są potrzebne. I w końcu… Bądź co bądź, pani
profesor ma duże doświadczenie jako sędzia, jako
prawnik, jako teoretyk prawa, jako znawca prawa
i jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Wysoka Izbo, wydaje mi się, że te ustawy są potrzebne. Mogę powiedzieć, że w moim okręgu wyborczym powszechne pytanie jest takie: kiedy wreszcie
nastąpi zmiana? Panie Senatorze, kiedy wreszcie
nastąpi zmiana? Na dyżury poselskie czy senatorskie przychodzą ludzie, którzy czują się ofiarami…
Słusznie czy niesłusznie? Nie chcę tego teraz oceniać,
bo każdy przypadek jest inny. Ale oni po prostu czują,
że to jest wymiar niesprawiedliwości, a nie wymiar
sprawiedliwości. I stąd wydaje się celowe, żebyśmy
jak najszybciej przyjęli te ustawy, tak by one trafiły
na biurko pana prezydenta, a pan prezydent – w ramach swojego udziału w procesie legislacyjnym i jako
wnioskodawca, i jako pierwszy obywatel, który ten
proces legislacyjny wieńczy – zechciał złożyć swój
podpis pod tymi ustawami, które w ciągu najbliższych
2 dni z tej Izby wyjdą. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Borowski.
(Senator Jan Rulewski: Ja chcę się odnieść do wypowiedzi pana senatora Jackowskiego.)
To proszę.
(Senator Jan Rulewski: Idę, bo karty nie włożyłem…)
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek,
Wysoki Senacie, no, do każdego…)
Panie Senatorze…
(Senator Marek Borowski: Tak? A, sprostowanie
jeszcze.)
Panie Senatorze, to może po wystąpieniu pana
senatora Marka Borowskiego. Dobrze?
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(Senator Jan Rulewski: Mogę.)
To proszę…
(Senator Marek Borowski: Ale mogę ustąpić.)
Nie, nie. Proszę bardzo. A później pan senator.

Senator Marek Borowski:
Pani Senator! Wysoka Izbo!
No, do każdego senatora przychodzą inni wyborcy. Do mnie przychodzą wyborcy, którzy pytają, jak
to się stało – i co można zrobić – że partia, która
zdobyła kilka głosów więcej ponad wymaganą większość, demoluje Trybunał Konstytucyjny i dokonuje
skoku na sądy. Tak więc nie przerzucajmy się tym,
co mówią wyborcy, bo jedni mówią tak, a drudzy
mówią inaczej.
Teraz chciałbym… Ale nie ma senatora Koguta.
Chciałem tylko powiedzieć, że pochwała ze strony
senatora Koguta, którą, że tak powiem, uzyskałem,
jest więcej warta od pieniędzy. I to chcę powiedzieć
jasno. (Wesołość na sali)
No i teraz oczywiście nawiążę do wypowiedzi
pana senatora Czerwińskiego, bo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale ja nie chwaliłem.)
Nie, nie, pan nie, pan nie. Ale nawiążę do wypowiedzi pana senatora Czerwińskiego, tej pierwszej,
bo ta pierwsza była spójna. Ta druga była już trochę
chaotyczna. Otóż mi ten wywód, bardzo taki zwarty,
który pan tutaj przedstawił, trochę przypomniał scenę chyba z jednego z pierwszych filmów o Indianie
Jonesie. Tam była taka scena, gdzie Harrison Ford,
który jest tym Indianą Jonesem, nagle natrafia na
takiego dużego, silnego człowieka, który wywija
pałaszem i zdecydowanie chce go za chwilę zatłuc.
I wszyscy jesteśmy przerażeni, bo ten Indiana Jones
chyba nie da rady. Nagle Indiana Jones wyciąga kolta,
2 razy strzela i tamten pada. I to jest wszystko.
Teraz jest mniej więcej odwzorowanie tej sceny.
Otóż pan przedstawił tutaj bardzo, bardzo precyzyjny
wywód, zupełnie lekceważąc przy tym wykładnię
autentyczną, wykładnię historyczną – kompletnie –
a także zdanie wszystkich instytucji zagranicznych
i krajowych, polskich wydziałów prawa, wybitnych
konstytucjonalistów oraz komentarze zrobione przez
kilku profesorów dwukrotnie do konstytucji itd.
Dobrze.
To chcę panu powiedzieć, że w 2007 r. Trybunał
Konstytucyjny wypowiadał się na temat wyboru i procedur wyborczych do Krajowej Rady Sądownictwa
i powiedział, co następuje. Konstytucja reguluje bezpośrednio zasadę wybieralności sędziów do KRS,
decydując w ten sposób o strukturze osobowej rady.
Wyraźnie określa, że członkami KRS mogą być
sędziowie wybierani przez sędziów, nie wskazując

żadnych dodatkowych cech, które warunkowałyby
ich członkostwo w radzie. Koniec. Kropka. (Oklaski)
Bęc, strzał i koniec. I wobec tego to zakończmy.
Oczywiście to był niedobry trybunał, więc dzisiaj
można wszystko powiedzieć. Pan minister Mucha, jak
również pan senator Czerwiński mówili, że od orzekania, co jest konstytucyjne, a co nie, to jest trybunał,
w związku z tym my tu się w to nie wdawajmy. Tego
rodzaju rozumowanie prowadzi do takiego wniosku,
że można uchwalić największe głupstwo konstytucyjne, bo przecież jest trybunał i wobec tego tam sobie to
skierujemy. No nie. Zdecydowanie nie. Jeżeli wszyscy
ci mówią – nie jedna osoba, nie dwie, nie trzy, tylko
wszyscy ci mówią albo prawie wszyscy – że jesteś
pijany, to się nie spieraj, tylko idź się prześpij, po
prostu, zwyczajnie. I takich ustaw się nie uchwala.
Do Trybunału Konstytucyjnego owszem, kiedy są
jakieś bardzo poważne różnice zdań między specjalistami, między fachowcami, między instytucjami…
Nic takiego tutaj nie ma miejsca.
A wracając do trybunału, który mamy obecnie…
Panie Ministrze Mucha…
(Rozmowy na sali)
…wyobraźmy sobie taki kraj, w którym jedna
partia zdobywa większość, niewielką, w parlamencie i następnie za pomocą tej większości demoluje
trybunał, wprowadza tam swoich ludzi, notabene
częściowo niekompetentnych i, że tak powiem, oddanych temu ugrupowaniu. A następnie, kiedy cokolwiek uchwali, a opozycja protestuje i mówi, że to jest
niekonstytucyjne, odpowiada: proszę to skierować
do trybunału konstytucyjnego i zobaczymy. Jeżeli
sobie wyobrazimy taki kraj… Czy pańskim zdaniem
w takiej sytuacji możemy mówić o praworządnym
państwie, możemy mówić o tym, że opozycja ma
tu jakieś prawa, jakieś możliwości? A niestety jeśli
chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, to, co do kwalifikacji prezesa…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął, czas minął.)
…tego trybunału, wiemy, jak to wygląda. Jak popatrzymy na składy sędziowskie, które tam orzekają
w niektórych sprawach… To są składy odpowiednio
dobierane. A najbardziej pracowitym człowiekiem
jest tam pan sędzia Muszyński. To on jest sprawozdawcą, on wszystko prowadzi. Rzeczywiście on ma
spore kompetencje prawne, chociaż jego zachowanie
przed wyborem do Trybunału Konstytucyjnego go
tam zdecydowanie nie predestynowało.
I na koniec: jeśli chodzi o ten wybór, to ja mówiłem i powtórzę to jeszcze raz: można założyć, że posłowie będą wybierali sędziów, zgoda, tylko niechże
ci kandydaci zostaną przedstawieni wyłącznie przez
sędziów. Wtedy będziemy w miarę spokojni. Ale tak
nie jest w tym projekcie i w tej ustawie. Tak nie jest.
Jeszcze raz powtarzam: są sędziowie delegowani,
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którzy nie są sędziami, tylko urzędnikami ministra
sprawiedliwości, i są kandydaci zgłoszeni przez 2 tysiące obywateli, czyli faktycznie przez polityków, bo
2 tysiące obywateli się nie zbierze ot tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Sanatorze.)
Już, Pani Marszałek, ostatnie zdanie.
Jaka jest zasadnicza różnica między tym, że wybierają posłowie, a tym, że wybierają sędziowie?
Otóż mamy takich sędziów jak np. ten, który osądził
Mariusza Kamińskiego, jak panią sędzię z Krakowa,
która uniewinniła lekarzy, prof. Dudka i innych związanych z rzekomym, że tak powiem, doprowadzeniem
do śmierci ojca ministra Ziobry…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan mówi już 8 minut, Panie Senatorze. Proszę kończyć.)
Tak jest. …Mamy sędziów z „Iustitii” i z „Themis”
itd. Oni mogą być zgłoszeni przez 25 sędziów, ale
wybrani nie zostaną.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
A jeżeli będą wybierali sami sędziowie, to oni
będą się kierowali…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…przede wszystkim kwalifikacjami, bo sędzia
nigdy nie zgłosi…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo panu dziękuję.)
…i nie zagłosuje na kandydata, który jest kiepskim
sędzią. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, bardzo panu dziękuję.
I w trybie sprostowania pan senator Rulewski.
Proszę z miejsca, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Pierwszy prezes
Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeszedł przez
KRS…)
Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, zamieniamy Senat w salę klubową i będziemy sobie w ten sposób rozmawiać?
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Panie Senatorze, bardzo proszę, w trybie sprostowania. A potem pan marszałek Borusewicz.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Jackowski raczył stwierdzić w swoim wystąpieniu, przywołując moje nazwisko, iż
wskazałem na niemalże bezpośredni wpływ władzy
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Platformy na sędziego, który osądzał sprawę pani
Sawickiej, pani posłanki Sawickiej. Otóż prostuję:
moja wypowiedź była w trybie przypuszczającym
i sprowadzała się do tego, iż być może pan sędzia
pozostaje w sferze wpływów poglądów Platformy
Obywatelskiej i że na pewno nie była to sfera wpływów poglądów PiS. Później jeszcze coś więcej dodałem, ale… Byłoby mi miło, Panie Senatorze, gdyby pan nie tyle mnie przeprosił, co zwrócił uwagę
Kancelarii Prezydenta, iż jest wysoce niestosowne, by
używać jako twórcy reformy prokuratora Piotrowicza.
Te korepetycje wypadły po prostu na dwóję czy nawet
jedynkę. (Oklaski)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Najpierw chciałbym powiedzieć, że te głosy ze
strony PiS postponujące Okrągły Stół mnie dziwią,
bardzo mnie dziwią. W spotkaniu w Magdalence
uczestniczył przecież Lech Kaczyński, wyznaczony
przez Lecha Wałęsę, zaś w obradach Okrągłego Stołu
uczestniczył i Lech Kaczyński, i Jarosław Kaczyński.
Ja o to nie mam do nich pretensji, bo uważam, że
żeby z tamtą stroną się porozumieć, trzeba było rozmawiać. I jeżeli ktoś tutaj uważa, że Okrągły Stół to
było coś złego… Słyszę tutaj o jakimś nieprawym
łożu z Okrągłego Stołu, więc powiem, przypomnę,
że przecież Okrągły Stół, ustalenia okrągłostołowe
stworzyły także Senat. To czym my tu jesteśmy?
Siedzimy tu…
(Senator Jan Dobrzyński: Z nieprawego łoża…)
…w fotelach, będąc z nieprawego łoża?
(Rozmowy na sali)
No, Panowie Senatorowie… No, trochę refleksji,
także we własnym interesie.
(Senator Wiesław Dobkowski: Ale Sejm był kontraktowy.)
Ale Senat był wybrany w sposób demokratyczny,
w pełni demokratyczny i był wynikiem Okrągłego
Stołu. I jeszcze do tego powiem, co może w Wikipedii
nie wszyscy wyczytają, że to był pomysł…
(Głos z sali: Kogo?)
…Kwaśniewskiego. Tak, to był pomysł pana
Kwaśniewskiego, późniejszego prezydenta.
Ja jednak chcę wrócić do tej dyskusji. No, trochę mnie zdziwiła sytuacja, w której po wczorajszym exposé premiera Morawieckiego, w którym on
stwierdził, że będzie szanował wyroki Trybunału
Konstytucyjnego, wyrok trybunału dotyczący właśnie
wycinki Puszczy Białowieskiej, słyszę głos senatora
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PiS, który temu zaprzecza. No, Panie Senatorze, ja
rozumiem… Co się dzieje w PiS? Ja myślałem, że
w PiS jest pełna konsultacja i gdy premier występuje
i zmienia jakby stosunek do wyroku trybunału, to…
że to było jakoś ustalone.
Zresztą dziwi mnie sytuacja, w której Unię
Europejską co jakiś czas senatorowie PiS traktują
jak Związek Radziecki.
(Wicemarszałek Maria Koc: 5 minut już minęło.)
No, możecie oczywiście ją tak traktować, że narzuca nam, zmusza nas. Ale jest różnica…
(Senator Robert Mamątow: Nikt jej tak nie traktuje.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku!)
…między Unią a Związkiem Radzieckim.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku!)
Tak, już kończę. Ostatnie zdanie.
Jest różnica. Bo kiedy Anglia zdecydowała się na
Brexit, zdecydowała się na wyjście z Unii, to czołgi
brukselskie...
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie ma ich.)
…nie pojechały nad Tamizę. No, taka jest drobna
różnica.
A wracając do ustawy, powiem, że chcę złożyć,
żeby nie było wątpliwości co do mojego stosunku do
tej ustawy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się skończył już
dawno.)
…wniosek o odrzucenie tej ustawy. To jest jeden wniosek. A drugi wniosek, który już złożyłem,
uniemożliwia sędziom delegowanym do Ministerstwa
Sprawiedliwości i podlegającym zależności służbowej
funkcjonowanie w Krajowej Radzie, wybieranie do
Krajowej Rady i bycie wybranym. No, nie może być
tak, że sędzia, którego szefem jest prokurator generalny, minister sprawiedliwości, będzie decydował
o składzie, o przyjmowaniu, o tych…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie
Senatorze…)
…którzy dochodzą do zawodu sędziowskiego,
czyli także awansach sędziowskich. To jest absolutnie niemożliwe.
W związku z tym, Pani Marszałek, składam wniosek o odrzucenie. Drugi wniosek już złożyłem wcześniej. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jan Filip Libicki. Proszę bardzo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, mogę
w międzyczasie sprostować wypowiedź pana marszałka?)
Tak, proszę.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jedno zdanie.)
Dobrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja pana nie wymieniłem, specjalnie pana nie wymieniłem.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Wskazał mnie pan –
wystarczyło.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale jak wskazałem
pana?)
(Senator Jerzy Czerwiński: Całą ręką.)
Panie Marszałku, Panie Marszałku!
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, ja pana prosiłem, żeby pan
przedstawił swoje zaangażowanie w potępienie pana
sędziego Milewskiego z bliskiego panu Gdańska,
a nie wypowiadał się na temat korników.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pana sędziego
Milewskiego nie znam, nie miałem z nim żadnego
kontaktu, w związku z tym proszę mi takich rzeczy
nie imputować, Panie Senatorze.)
Ale to pan Milewski, zdaje się, był zasugerowany,
że ma działać na polecenie pana Donalda Tuska. Tak
było?
(Senator Bogdan Borusewicz: To może pana znajomy, ale to nie jest mój znajomy.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę już o ciszę.
Teraz pan senator Jan Filip Libicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Ja myślałem sobie, że już nie będę tutaj dzisiaj
zabierał głosu, ale zostałem do tego zmobilizowany,
po pierwsze, przez moich kolegów, a po drugie, przez
pana senatora Czerwińskiego i po części przez pana
senatora Jackowskiego.
Najpierw, na początek, chcę powiedzieć tak.
Wywiązał się tutaj dialog między panem senatorem
Augustynem a panem senatorem Czerwińskim w kwestii Unii Europejskiej. I ja odniosłem wrażenie, że jak
pan senator Augustyn krzyknął, żeby w takim razie
wyjść z Unii Europejskiej, to pan senator Czerwiński
przyjął to dosyć aprobatywnie. Otóż o tyle jestem tym
zdziwiony, że fakty, które chciałbym przypomnieć, są
takie. Pierwszy fakt jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość
w roku 2004, kiedy mieliśmy referendum akcesyjne do
Unii Europejskiej, namawiało do głosowania na tak.

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator J.F. Libicki)
(Senator Robert Mamątow: Nic się nie zmieniło.)
Sekundkę.
Do głosowania na nie wzywała tylko Liga Polskich
Rodzin. I to głosowanie na nie miało bardzo kiepski
wynik, jeśli chodzi o liczbę głosów. To pierwszy fakt.
A drugi jest taki: wydaje mi się, że właśnie dzisiaj
mija kolejna rocznica podpisania traktatu lizbońskiego przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otóż
jeżeli, jak pan senator Czerwiński to przedstawia, to
wszystko jest niewola i zniewolenie, które nie pozwala
nam nawet wyciąć drzewa, które należałoby wyciąć,
to można powiedzieć, że w jakiejś mierze te kajdany założyło Polakom także Prawo i Sprawiedliwość.
Rozumiem więc, że te pretensje są także w sporej
części do Prawa i Sprawiedliwości, bo traktat lizboński był raczej czymś, co Unię bardziej integrowało,
niż czymś, co te więzy rozluźniało. To po pierwsze.
Po drugie, chciałbym powiedzieć, że tutaj padały
głosy, że myśmy mieli czas na to, żeby się z tymi
projektami zapoznać. Otóż to nie jest prawda, ponieważ nawet przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
nie wiedzieli do końca, jakie poprawki ze strony
Prawa i Sprawiedliwości do tych projektów zostaną
zgłoszone. Ja już nie chcę przypominać słynnych
wypowiedzi pana posła Piotrowicza pod adresem
pani minister, ale przecież ta wypowiedź dotyczyła właśnie tego, że pani minister wydawała się
zaskoczona poprawkami Prawa i Sprawiedliwości,
które w ostatniej chwili zostały zgłoszone. Proszę
więc nam nie mówić, że myśmy na to, żeby z ostatecznym kształtem tych ustaw się zapoznać, mieli
czas, bo to jest nieprawda. Nawet przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta do końca nie wiedzieli, jaki
będzie kształt tych ustaw.
I wreszcie trzecia rzecz, na koniec. Nawet gdybyśmy założyli, że od strony konstytucyjnej te ustawy
nie budzą żadnych wątpliwości – a w moim przekonaniu budzą, chociażby kwestia nierozpatrzonego
weta pana prezydenta Dudy z lipca tego roku, o czym
była tutaj wielokrotnie mowa – to jest jeszcze inna
kwestia, o której warto tutaj powiedzieć. Ja przytoczę
taki dialog z własnego doświadczenia. Rozmawiam ze
zwolennikiem PiS-u, wyborcą PiS-u z Wielkopolski,
który wtedy, kiedy państwo wprowadziliście ustawę
dotyczącą możliwości wymiany dyrektorów sądów,
mi mówi: sądy działają źle, to na pewno trzeba zmienić, to trzeba poprawić, dobrze, że ta ustawa została
uchwalona. No to ja pytam tego zwolennika PiS-u:
wiesz, kto jest szefem PiS-u w Wielkopolsce? Tak.
Czy jesteś pewien, że jak ta osoba zgłosi kandydatów
na dyrektorów sądów, to te osoby, które ona zgłosi, spowodują, że te sądy będą działały lepiej, czy
może gorzej? I wtedy ta osoba, która jest zwolennikiem PiS-u i jest moim rozmówcą, mówi: no nie,
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jak ten Iksiński będzie wskazywał kandydatów na
dyrektorów poszczególnych sądów, to na pewno te
sądy będą działały jeszcze gorzej niż teraz. I tego
się właśnie obawiamy: że państwo obsadzicie to kadrami, które… Oprócz kwestii konstytucyjnych my
się tego obawiamy. Pani sędzia Przyłębska, prezes
Trybunału Konstytucyjnego, jest tego koronnym
przykładem. Proszę sobie porozmawiać w środowisku sędziowskim poznańskim na temat kompetencji
prawnych pani sędzi Przyłębskiej, porozmawiać, co
sądzą o tym…
(Senator Robert Mamątow: Nieładnie, nieładnie,
Panie Senatorze.)
…jej koledzy…
(Senator Jadwiga Rotnicka: To prawda.)
…co sądzą o tym jej koledzy sędziowie. No, ja
tylko relacjonuję to, co mi mówią, powiedzmy, wyborcy. Państwo tu się powołujecie na wyborców,
więc ja mam prawo też na tych wyborców się powołać. I obawiam się, że niestety przy tych przepisach przypadek pani sędzi Przyłębskiej, oczywiście
na niższych szczeblach, bo to miejsce w Trybunale
Konstytucyjnym jest już zajęte…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ja
apeluję o umiar.)
…będzie multiplikowany. Bardzo dziękuję.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Jeszcze jest…)
(Senator Stanisław Kogut: Profesor.)
Profesor Stanisławek. Proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Przerwa o której
ma być?)
(Senator Stanisław Kogut: O 17.30.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Już nie zdążę.)
Już nie zdąży pan senator.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: No, żeby pochód prowadzić i żeby do kryminału nie doprowadzić…)
(Głos z sali: Ale ma znajomą sędzinę, to załatwi
sprawę.)
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Trochę, Pani Marszałek, źle się czuję, bo tu z tyłu
nie słyszę poparcia dla obrad Senatu, nie wiem, co się
stało. Nic państwo nie wiecie, co się stało?
(Wicemarszałek Maria Koc: Suweren poszedł do
domu.)
Dziękuję bardzo. Czyli kolacja spowodowała, że
zebranie…
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52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator A. Stanisławek)
(Senator Jan Rulewski: Może chce…)
…które nam przeszkadzało, poszło jeść.
Chciałbym się ustosunkować do kilku kwestii.
Ciągle jest poruszana sprawa weta prezydenta.
Proszę na to spojrzeć z całkiem innej strony. Jeżeli
prezydent daje pierwsze ustawy, które są zawetowane… Jeśli po zmianie ponownie daje te ustawy, to
przepraszam bardzo, czy prezydent nie ma prawa dać
ponownie tych samych ustaw w innej wersji? W jakiej
kwestii miałby Sejm nad tymi wetami… co Sejm
miałby z tymi wetami ponownie zrobić, tak prawnie?
Czy to jest rozstrzygnięte? Czy państwo to wiecie?
Bo nie wiecie państwo, co z tym zrobić, i mówicie,
że Sejm de facto nie przyjął weta lub nie odrzucił.
(Senator Jan Rulewski: Zwrócić te obie ustawy
do prezydenta.)
Tak więc…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
…ustawodawca ponownie przysłał do Sejmu poprawioną według niego ustawę, która była rozpatrywana i którą otrzymaliśmy. Mało tego, muszę państwu powiedzieć, że my tej ustawy możemy nawet nie
rozpatrywać. Bo prawnie to jest tak, że jeżeli w ciągu
30 dni Senat nie zajmie się ustawą, to ona automatycznie wędruje do podpisu prezydenta. I proszę zwrócić
uwagę, jak demokratyczne jest prawodawstwo, bo
jednak na ten temat rozmawiamy. Wysłuchujemy się
nawzajem, bez organizacji za plecami.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, które miało
usprawnić pracę sądów i według mnie usprawnia.
Owszem, można się zastanawiać, czy wszystko idzie
zgodnie z naszymi zamierzeniami. Minister odwołał
kilkunastu prezesów i wiceprezesów sądów, w tym
odwołał 3 prezesów sądów, które bezpośrednio zajmowały się sądzeniem sprawy ojca pana ministra
Ziobry. Dla mnie to jest bardzo niezgrabne łączenie
spraw prywatnych z zarządzaniem 2 de facto olbrzymimi organizacjami: prokuraturą i sprawiedliwością.
Naprawdę to jest duża odpowiedzialność. I nie wiem,
czy to w jakimś sensie nie rzutuje na opinię, którą
mamy zarówno w Polsce, jak i poza Polską, na to,
że ta opinia, niestety skrzywiona, ale poszła. Z drugiej strony mamy zatrzymania przez CBA wielu dyrektorów sądów za, niestety, sprzeniewierzenie się,
jeżeli chodzi o pieniądze, dyrektorów z Krakowa,
Oświęcimia, Tarnowa, Nowego Sącza, Chrzanowa,
Olkusza. Ich zatrzymało CBA. I teraz proszę mi odpowiedzieć – bo ciągle jest mowa o państwie niedemokratycznym czy niestosowaniu prawa – czy jeżeli
ktoś, kto kradnie pieniądze, jest dyrektorem czy prezesem sądu, to ma nie zostać zatrzymany.
Chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej na temat,
który poruszał już kilkakrotnie senator Czerwiński.
Ciągle słyszę, że cokolwiek robimy, jest to upolitycz-

nione. Zawsze, kiedy jest w Senacie dyskusja o ustawach, słyszę, że my te wszystkie ustawy upolityczniamy. Zadałem sobie trochę trudu i przy pomocy pana
senatora wypisałem, jak konkretnie wygląda sprawa
w innych państwach, jeżeli chodzi o stanowienie prawa i nadzór nad tym prawem.
W Belgii do Krajowej Rady Sądownictwa – to
wszystko się tam troszeczkę inaczej nazywa, ale ma
podobny zakres – 22 członków jest powoływanych ze
środowiska sędziowskiego, a 22 spoza. Powołuje ich
Senat. Ciekaw jestem, czy Senat jest upolityczniony,
czy nieupolityczniony.
Dania: 11 członków powołuje minister sprawiedliwości po konsultacji z radą do spraw powoływania
sędziów. Francja: na 22 członków 8 jest spoza środowiska sędziowskiego. Widzę, że pan wiceminister
Warchoł kiwa głową. Pan minister Ziobro przedstawiał to w Sejmie. Irlandia: na 17 członków 9 jest
sędziami, a 8 to tzw. przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego. We Włoszech są dwie izby. Jedna
to Rada Sądownictwa Administracyjnego, a druga
– Najwyższa Rada Sędziowska, gdzie 16 osób wybierają ze swojego grona sędziowie i prokuratorzy, ale 8
wybiera parlament. Chyba upolityczniony.
(Senator Marek Borowski: Nie.)
W Radzie Sądownictwa Administracyjnego na
10 sędziów 4 upolitycznionych sędziów wybiera parlament.
W Portugalii 7 sędziów wybierają sędziowie, 2
wybiera prezydent, 7 wybiera upolityczniony parlament. W Hiszpanii 12 sędziów wybiera upolityczniony parlament, a 8 jest spoza środowiska sędziowskiego.
Mam taki apel do opozycji: rozmawiajmy konstruktywnie. Było tu bardzo wiele dobrych głosów.
Jeżeli będziecie państwo opozycją tylko destruktywną – ja bym nawet powiedział: opozycją niedemokratyczną – to my nie będziemy mogli stanowić dobrego
prawa. Tylko mocna, dobra, rzeczowa opozycja pozwala stanowić dobre prawo i dobrze rządzić. Tak że
apeluję: pozwólcie nam rządzić. Dziękuję. (Oklaski)
(Senator Marek Borowski: O!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli panowie senator Borowski, senator
Jan Rulewski, senator Aleksander Pociej, marszałek
Bogdan Borusewicz i senator Piotr Florek.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu lub któryś z zaproszonych gości pragnie ustosunkować się do przedstawionych wniosków legislacyjnych? Nie.
Dziękuję bardzo.

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym

(wicemarszałek M. Koc)
(Senator Stanisław Kogut: Na posiedzeniu komisji.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do
przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 34
do godziny 20 minut 01)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.
Szanowni Państwo, dziś mija trzydziesta szósta
rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar stanu wojennego.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję państwu.
Wysoki Senacie, przystępujemy do rozpatrzenia
punktu drugiego porządku obrad: ustawa o Sądzie
Najwyższym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 685, a sprawozdanie komisji – w druku nr 685 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, pana senatora Michała
Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca
Michał Seweryński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji rozpatrzyła na posiedzeniu projekt ustawy
o Sądzie Najwyższym. Na posiedzeniu projekt ten
został zreferowany przez przedstawiciela wnioskodawcy, urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawione zostały opinie Biura Legislacyjnego
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oraz opinie zaproszonych organizacji pozarządowych
i rządowych organów centralnych państwa, rzecznika
praw obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa,
prokuratora generalnego, Stowarzyszenia Sędziów
„Iustitia” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Oprócz tego występowały pojedyncze osoby zaproszone przez panów senatorów.
W dyskusji i w tych nurtach opiniodawczych
przewinęły się przede wszystkim zarzuty krytyczne
pod adresem tej ustawy, dlatego że te pozytywne
aspekty założeń i poszczególnych przepisów zostały
w pierwszym rzędzie, jak powiedziałem, przedstawione przez ministra reprezentującego urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I w odpowiedzi
na tę prezentację rozwinęła się dyskusja, wymiana
zdań, wymiana opinii krytycznych. W tych krytycznych wystąpieniach przewijały się pewne nurty
główne. Ale zanim o nich powiem, pozwolę sobie
przypomnieć paniom i panom senatorom, co właściwie nowego wnosi ustawa, jakie są najważniejsze
rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie. Przede
wszystkim rozszerza ona dotychczasowe kompetencje Sądu Najwyższego w ten sposób, że dodaje
rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w zakresie
ustawowym i że reorganizuje strukturę wewnętrzną
Sądu Najwyższego, dodając Izbę Dyscyplinarną oraz
Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Ta izba będzie się zajmować sprawami dyscyplinarnymi sędziów, notariuszy, prokuratorów, adwokatów,
radców prawnych, a także sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczącymi
sędziów Sądu Najwyższego, jak również sprawami
z zakresu przeniesienia sędziów Sądu Najwyższego
w stan spoczynku.
Ustawa przyznaje też prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do wydawania w drodze rozporządzenia Regulaminu Sądu
Najwyższego. Wprowadza zmiany w trybie wyłaniania i powoływania pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego i prezesów Sądu Najwyższego. Polegają
one na tym, że pierwszy prezes będzie powoływany
przez prezydenta spośród 5, a nie, jak dotąd, 2 kandydatów na to stanowisko, że kadencje prezesów będą
liczyły 5 lat, a nie, jak do tej pory, 3 lata, i że prezesów
Sądu Najwyższego będą wybierać zgromadzenia odpowiednich izb Sądu Najwyższego, a pierwszy prezes
będzie ich kandydatury tylko opiniował.
Poza tym ustawa poszerza katalog wymagań, które
musi spełniać osoba kandydująca na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego o to, że musi ona posiadać
wyłącznie polskie obywatelstwo i musi mieć ukończone 40 lat życia. Obniża też granicę wieku uprawniającą do przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan
spoczynku do 65 lat, z możliwością przedłużenia
przez prezydenta, dwukrotnie na okres 3 lat, pełnienia
tej funkcji.
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52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym

(senator sprawozdawca M. Seweryński)
Wprowadza do składów orzekających w Sądzie
Najwyższym w sprawie skarg nadzwyczajnych
ławników, którzy będą wybierani przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej. Poszerza katalog kar
dyscyplinarnych w ten sposób, że przewiduje karę
obniżenia wynagrodzenia zasadniczego i możliwość
podania przez sąd dyscyplinarny prawomocnego
wyroku dyscyplinarnego do wiadomości publicznej.
Wprowadza możliwość wyznaczania przez prezydenta z grona sędziów Sądu Najwyższego nadzwyczajnego rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia
określonej sprawy dyscyplinarnej dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego.
Wprowadza obowiązek publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie Sądu Najwyższego
uchwał, które uzyskały moc zasady prawnej.
Wprowadza nowy nadzwyczajny środek odwoławczy w postaci skargi nadzwyczajnej, przysługującej od wszystkich prawomocnych orzeczeń sądów
powszechnych i wojskowych, którą można wnieść
w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Przewiduje także powoływanie przez pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego rzecznika interesu społecznego jako uczestnika postępowania w sprawach
skargi nadzwyczajnej. Pomijam drobniejsze nowe
regulacje. Te wydały się najważniejsze, dlatego o nich
przypominam.
Wobec tej ustawy – myślę, że to Wysoką Izbę będzie interesować przede wszystkim – przedstawiono
następujące uwagi krytyczne. Te uwagi zostały sformułowane w opinii Biura Legislacyjnego. Wiem, że
panie i panowie senatorowie mieli okazję się z nimi
zapoznać. Obie opinie – i wcześniejsza o Krajowej
Radzie Sądownictwa, i ta o Sądzie Najwyższym – są
zamieszczone w tym znanym nam, wyłożonym na
pulpitach zestawie opinii prawnych.
Oprócz tego były przedstawione także inne opinie – będę mówił tylko o tych krytycznych – przez
rzecznika praw obywatelskich, przez prokuratora generalnego, przez organizacje pozarządowe. A więc
w kolejności do czego się one sprowadzają? Można
by powiedzieć, że główny tenor zastrzeżeń dotyczy
niekonstytucyjności rozwiązań albo całej ustawy,
albo niektórych jej przepisów. Wybieram z tego nurtu
najważniejsze, jak mi się wydaje, uwagi krytyczne.
W pierwszej krytycznej uwadze chodzi o to, że przyznaje się prezydentowi nadmierne kompetencje, które
wykraczają poza jego konstytucyjne prerogatywy.
Z konieczności zatem te kompetencje wykraczające
poza prerogatywy będą wymagały kontrasygnaty,
czyli podpisu premiera albo właściwego ministra,
a przez to samo te akty dotyczące sędziów będą uzależnione od władzy wykonawczej. Zatem te uprawnienia będą się sprzeciwiać zasadzie trójpodziału władz.

Będą też zmniejszać znaczenie wewnętrznych decyzji
organów wewnętrznych Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o wydawanie aktów wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Sądu Najwyższego, skoro będzie
wydawał je prezydent. Chodzi głównie o regulamin.
To samo zastrzeżenie – połączone z zarzutem, że
jest to niezgodne z konstytucją – dotyczy wyrażania
zgody przez prezydenta na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego po ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku życia. Podnoszono
przy tej okazji, że będzie to oznaczało upolitycznienie
tego aktu zgody na wykonywanie funkcji sędziego,
bo będzie to zależne od organu o charakterze politycznym, i będzie mogło rzutować negatywnie na
obowiązek bezstronności w zakresie pełnionej funkcji
orzeczniczej przez sędziego.
Odpowiedzi na te zarzuty zawierały się głównie w wypowiedziach ministra referującego ustawę
w imieniu wnioskodawcy. Odpowiadano, że te nowe
kompetencje dane przez ustawę, wykraczające poza
ściśle określone prerogatywy prezydenta, w nauce
prawa konstytucyjnego określa się w ten sposób, że są
one prerogatywami pochodnymi i można je traktować
jako przedłużenie konstytucyjnych prerogatyw, zatem
ten zarzut nie ma uzasadnienia.
Następny zarzut oparty na ogólnej myśli o niezgodności z konstytucją dotyczy tego przepisu, który
umożliwiałby, w związku z osiągnięciem wieku uzasadniającego przejście w stan spoczynku… powodowałby skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego. Podnoszono, że według konstytucji to
jest kadencja sztywna, wynosząca 6 lat, i że ustawa
zwykła nie może jej skracać. Kontrargumentem opartym na opinii ekspertów było twierdzenie, że najpierw
trzeba być sędzią pełnym, nie w stanie spoczynku,
tylko w stanie czynnym, żeby można było wykonywać jakiekolwiek funkcje kierownicze w sądownictwie. Jeżeli zatem ktoś z tytułu przejścia z mocy
prawa w stan spoczynku traci zdolność do czynnego
wykonywania zawodu sędziego, to równocześnie traci
zdolność do wykonywania funkcji kierowniczych,
a to powoduje automatyczne skrócenie tej kadencji.
I wreszcie może ostatni z takich najbardziej zasadniczych zarzutów o naturze konstytucyjnej. Chodzi
o wprowadzenie skargi nadzwyczajnej. Wyrażano
mianowicie obawy co do tego, że ta skarga naruszy
zasadę stabilności orzeczeń sądowych, bo będzie
umożliwiała wzruszanie tych orzeczeń, które już
mają charakter res iudicata, rzeczy osądzonej, jeżeli
ta skarga zostanie następnie uznana i będzie rozpatrywana ponownie. Odpowiadano na ten zarzut tak,
że przecież będzie kontrola wstępna takiej skargi,
że nie każdy, kto będzie ubiegał się o jej wniesienie, będzie mógł ostatecznie doprowadzić do tego,
żeby sprawa została wznowiona. To jest instytucja,
która wychodzi naprzeciw żądaniom społecznym,
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żeby krzyczące przez swoją niesprawiedliwość rażąco
błędne orzeczenia wcześniej zapadłe i uprawomocnione mogły być jednak zrewidowane. W ten sposób
nastąpi pożądane i konieczne uzupełnienie środków
nadzwyczajnych, które znane są polskiemu prawodawstwu w odniesieniu do prawomocnych wyroków.
Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, ale
w pierwszym rzędzie o rzecznika praw obywatelskich, Krajową Radę Sądownictwa, to ich uwagi krytyczne sprowadzały się m.in. do tego – poza sprawami, o których mówiłem wcześniej; była zgodność
tych uwag krytycznych – że zbyt szeroki jest zasięg
czasowy skargi nadzwyczajnej i że tak szeroki zasięg
spowoduje nadmierne spiętrzenie spraw tego rodzaju,
i nie będzie można ich rozstrzygać we właściwym
terminie, spowoduje też ogromny wzrost wydatków
i obsługi kadrowej tego typu spraw. I to należałoby
ocenić krytycznie.
Krytykowano również rygor wyłącznego obywatelstwa polskiego, którego się będzie wymagać
od sędziego. Podnoszono jednak w odpowiedzi, że
w przypadku niektórych służb taki rygor jest już od
dawna obecny i że nie jest to żadne nowe rozwiązanie
w systemie prawa polskiego.
Krytykowano także jako zbyt surowy przepis, dotyczący stosunku powinowactwa i pokrewieństwa
sędziów Sądu Najwyższego, zaostrzający obecne rygory, który będzie powodował trudne sytuacje życiowe w razie zaistnienia takiego powinowactwa lub pokrewieństwa pomiędzy sędziami Sądu Najwyższego.
Krytykowano również retroakcję, czyli możliwość
wzruszania orzeczeń prawomocnych, dyscyplinarnych. I to również uznawano za niestabilność systemu
orzeczniczego.
Jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, to jeszcze
jedna uwaga krytyczna tych organów, o których mówię, była taka, że lepiej byłoby nie ryzykować ze
skargą nadzwyczajną, tylko ulepszyć warunki wprowadzania kasacji i uzyskać tą drogą – już trochę znaną i przetartą – rezultaty podobne do tych, które chce
się uzyskiwać w trybie skargi nadzwyczajnej. To były
wybrane przeze mnie główne nurty krytyczne.
Nie będę mówił o wszystkich nurtach pozytywnych i całej tej polemice, która miała miejsce. Na pewno będzie przemawiał przedstawiciel wnioskodawcy,
czyli prezydenta, który przedstawi wszystkie założenia i racje przemawiające za przyjęciem tej ustawy.
Zakończę zatem swoje sprawozdanie, dodając, że
ostatecznie – po długotrwałym posiedzeniu komisji –
komisja przegłosowała większością głosów przyjęcie
ustawy bez poprawek i taką właśnie rekomenduje
Wysokiemu Senatowi reakcję na tę ustawę.
Oprócz tego przez pana senatora Rulewskiego
i pana senatora Pocieja został zgłoszony wniosek
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mniejszości za odrzuceniem ustawy. A gdyby ten
wniosek nie uzyskał poparcia, to mają być zgłoszone
poprawki. Dziękuję, Panie Marszałku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie
Senatorze.
Bardzo proszę teraz sprawozdawcę mniejszości
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pan marszałek Seweryński wyjątkowo skomplikował mi moją misję, ponieważ bardzo celnie wypunktował wszystkie zarzuty i dosyć obszernie je uzasadnił. Dziękuję panu marszałkowi Seweryńskiemu
za tak rzetelne przedstawienie aspektów zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych. Pozwoli pan profesor, że w związku z tym skupię się jednak na tych
negatywnych, rozwijając je trochę.
Mówiąc o problemie dotyczącym skargi nadzwyczajnej, chciałbym przypomnieć, że daleko idące wątpliwości co do możliwości funkcjonowania tej skargi
przedstawiły 2 organy, które będą bardzo eksponowane i zainteresowane losem tej ustawy. To, że przedstawił te zastrzeżenia pan rzecznik praw obywatelskich,
nikogo nie zdziwiło. Pan rzecznik już w tej chwili,
jak powiedział, obsługuje około 10 tysięcy takich
wniosków i jego ocena była taka, że w tej ustawie
w żaden sposób nie są zagwarantowane środki na
poszerzenie obsługi prawnej rzecznika, a pobieżne
szacunki wskazują, że blisko sześciokrotnie wzrośnie liczba spraw kierowanych do rzecznika. I tutaj, o dziwo, bardzo mocno współbrzmiał głos pana
prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości,
który nie tylko poprzez swoich przedstawicieli, pana
ministra Warchoła, ale również w piśmie skierowanym do marszałka Senatu, z dnia 11 grudnia, w całej
rozciągłości poparł te zarzuty w stosunku do skargi
nadzwyczajnej. Może nie tyle stwierdzając, że to rozwiązanie jest błędne, ale stwierdzając, że absolutnie
nie ma w tej chwili żadnej możliwości obsługi tych
dodatkowych skarg. Wzrost liczby tych skarg został
przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego oszacowany bardzo podobnie jak przez pana
rzecznika.
Zostało również podniesione w trakcie tej dyskusji
pewne zaniepokojenie, że tworząc tę skargę i szeroko
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ją uzasadniając dotychczasowymi doświadczeniami,
kancelaria pana prezydenta, która zaproponowała to
rozwiązanie, w żaden sposób nie chce partycypować
w tym dziele, to znaczy nie przyznaje sobie takiego
uprawnienia. No i argumentowano to w ten sposób,
że po prostu kancelaria pana prezydenta dokładnie
wie, jak duże obciążenie może wynikać z tego nowego rozwiązania. W odpowiedzi przedstawiciele
pana prezydenta stwierdzili, że nie mogą brać na siebie takiego rozwiązania dotyczącego tej skargi, a to
z powodu takiego, że nowe rozwiązania, które w tej
ustawie pan prezydent sobie przypisuje w stosunku do
Sądu Najwyższego, no, mogą stawiać pana prezydenta
w sytuacji, w której będzie stroną w stosunku do
organu, co do którego ma zbyt szerokie kompetencje.
Jeżeli chodzi o tę skargę nadzwyczajną, to faktycznie w bardzo szerokiej dyskusji większość osób
zabierających głos, również przedstawiciele Biura
Legislacyjnego Senatu, podnosiła to, o czym mówił
przed chwilą marszałek Seweryński, to, że ta skarga
w stosunku do wyroków prawomocnych narusza jedną z podstawowych zasad, tzn. zasadę powagi rzeczy
osądzonej. Jest tu złamanie podstawowej zasady, która nie pozwala wracać do spraw już raz prawomocnie
zakończonych. Co więcej, to cofnięcie się w czasie jest
tak dalekie, że nie tylko będzie generowało olbrzymią liczbę nowych spraw, lecz także może zaburzyć
porządek, także gospodarczy, w zakresie rozwiązań,
które po 20 latach, a czasami nawet więcej… Jeżeli
będziemy mogli sięgać wstecz do prawomocnych rozwiązań sprzed 20 lat, to będzie to dotyczyło także
rzeczy dużo wcześniejszych. To może doprowadzić
do destabilizacji całego systemu prawnego.
W zakresie, o którym mówił pan marszałek
Seweryński, za co dziękuję, w zakresie nowej izby,
tej superizby, która pojawia się w projekcie… Bardzo
krytycznie wypowiadano się o pojawieniu się ławników w Sądzie Najwyższym, czyli w sądzie sądów.
Przedstawiciele Sądu Najwyższego, jak również
KRS podkreślali, że są za rozszerzeniem obecności
czynnika obywatelskiego w sądach. Podkreślali, że
zmniejszenie liczby ławników w największym… Ta
liczba została najbardziej zmniejszona właśnie za czasów poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Wtedy była jak gdyby odwrotna tendencja, inna niż ta,
o której mówimy tutaj. Wówczas zmniejszono liczbę
ławników w sądach podstawowych, rejonowych. Na
świecie jest odwrotna tendencja – unikalne doświadczenie życiowe ławnika, bardzo często odmienne,
różne od doświadczenia sędziego, jest cenne. Bo tam
mówimy o faktach, tam mówimy o pewnej ocenie
zdarzeń. Ale w Sądzie Najwyższym, który jest, jak
mówiłem wcześniej, sądem sądów, potrzebna jest
bardzo duża wiedza prawnicza i czynnik społeczny

jest tam dużo mniej użyteczny, o ile nawet nie problematyczny. Jeżeli bowiem, jak zresztą mówił o tym
pan marszałek Seweryński, stawiamy dla sędziów
Sądu Najwyższego najwyższe bariery w zakresie
wykształcenia, jeżeli uznajemy, że sędziowie Sądu
Najwyższego muszą być najbardziej doświadczonymi, najlepiej wykształconymi sędziami, bo muszą
oceniać swoich kolegów i wyroki oraz ich rozumowanie prawne… To nie jest ocena zdarzenia, w przypadku którego każdy z nas… Jeśliby np. pan senator
Zając został ławnikiem w sądzie rejonowym, to gdyby
zdarzyła się katastrofa lotnicza, wiedziałby dziesięć
razy więcej od każdego sędziego. Pamiętam, jak
mój ojciec adwokat kiedyś opowiadał mi o sprawie,
w której dyrektorowi jakichś tam magazynów zbożowych zarzucano, że źle dobrał temperaturę w tych
magazynach. Ten dyrektor był człowiekiem, którego
przywieziono w teczce, bo to oczywiście czasy komunistyczne. I mój ojciec powiedział mi, że jeden
z ławników, który sądził tę sprawę na tym najniższym
poziomie, a był to prosty rolnik, wytłumaczył sprawę
mądremu sądowi. On powiedział: „Proszę sądu – bo
sąd nie mógł w żaden sposób dojść, jak zbadać to
zboże, które jest w magazynie, w silosie – to robi się
bardzo prosto: bierze się je w rękę, ściska w garści
i puszcza. Jak wszystko odpadnie, to znaczy, że jest
dobre”. Rozumiem, że pan senator Mamątow zgodzi
się moim rozumowaniem.
(Senator Mieczysław Golba: Sezonowe już się
klei.)
A jak zboże jest wilgotne, to zostanie w ręce.
Jednak ten sposób rozumowania w Sądzie
Najwyższym oczywiście nie może mieć miejsca, bo
tam mówimy o bardzo skomplikowanych zasadach
prawnych, o wykluczaniu się pewnych norm i tam
trzeba być po prostu fachowcem.
To pojawienie się ławnika jest jeszcze z 2 powodów bardzo niepokojące i problematyczne. Otóż
utworzenie tej nowej izby i przeniesienie do tej izby
problemów dotyczących wyborów… Utworzenie jej
w ogóle od początku może nieść, i w ocenie tych, którzy się wypowiadali wczoraj, niesie, niebezpieczeństwo, że ta nowa izba, wzbogacona – moim zdaniem
nie – przez tych ławników, będzie superizbą, w której
pojawią się ludzie, w której mogą się pojawić ludzie
z rozdania czysto politycznego. Bardzo mocno kwestionowano w tej dyskusji sposób, w jaki ci ławnicy
będą wybierani. I faktycznie trudno znaleźć w tym
sposobie wyłaniania niezależność od obecnej sytuacji
politycznej.
Chciałbym również podnieść dodatkowy… Nie,
podniesiono go już. Przepraszam bardzo, mam na
myśli ten problem, o którym mówił też pan marszałek Seweryński, problem tego pokrewieństwa. Otóż
bardzo mocno na ten temat wypowiadał się rzecznik
praw obywatelskich, który zauważył, że to rozwią-
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zanie zostało właśnie wykasowane z poprzedniego
systemu, systemu czysto komunistycznego. To rozwiązanie, wprowadzane w tej chwili, będzie powodowało – no, może powodować – dylematy moralne,
dylematy etyczne, dylematy życiowe. Osoby, które
mogą być zupełnie przypadkowo spowinowacone,
będą musiały z czegoś zrezygnować. Zostaną postawione przed następującym dylematem: albo rezygnuję
z tego powinowactwa… I co, mam się rozwieść? No,
mogę też zrezygnować z całego życia, z całej kariery.
To jest skutek wprowadzenia tego zupełnie nowego
rozwiązania.
Bardzo poważny zarzut, już czysto konstytucyjny,
dotyczy też wieku emerytalnego. Otóż dzisiaj mamy
do czynienia z takim rozwiązaniem, że w wieku 70 lat
sędzia Sądu Najwyższego sam może zdecydować,
czy chce, czy nie chce dalej pracować w zawodzie.
Co więcej, mamy również możliwość sprawdzenia,
czy on się do tego dalej nadaje, ponieważ są robione
badania. Po tych zmianach nie ma już… I nie pojawiło
się uzasadnienie, dlaczego się je wprowadza. Jaka jest
różnica między wiekiem 65 i 70 lat? Dlaczego to się
zmienia? Była oczywiście narracja, że to trzeba dostosować do wieku emertytalnego. Oczywiście pojawiło
się pytanie, czy przypadkiem w związku z tą zmianą
nie obniżono wieku emerytalnego Polakom w ogóle.
Bo to jest ciekawe powiązanie. To rozwiązanie, które
jest wprowadzane, będzie działało w ten sposób, że
obniżymy ten próg do 65 lat, ale odwrócone zostanie
kompletnie to, w jaki sposób jest oceniany ten wiek,
bo to nie komisja lekarska, nie zaświadczenie lekarskie zadecyduje. Po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego od woli pana prezydenta zależeć będzie,
czy dany sędzia będzie mógł kontynuować pracę, czy
nie. I tutaj na gruncie konstytucji pojawiło się bardzo
poważne zastrzeżenie dotyczące art. 180 ust. 1, gdzie
jest zapisane, że sędziowie są nieusuwalni, i art. 180
ust. 3, gdzie jest powiedziane, że w stan spoczynku
przechodzą oni tylko wtedy, gdy choroba uniemożliwia im pracę. Nieusuwalni…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, przepraszam bardzo, ale pana limit czasowy przeznaczony na sprawozdanie już został przekroczony. Bardzo proszę o konkluzję.)
Mogę zamknąć tylko jednym zdaniem?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo,
nawet pięcioma, jednak proszę wziąć pod uwagę to,
że czas już minął.)
Rozumiem. Tak, oczywiście. Panie Marszałku,
dziękuję. Dziękuję bardzo za wyrozumiałość.
Generalnie większość osób, które zabierały głos,
uznała, że tak ze względu na normy wewnętrzne, jak
i ze względu na te same normy zewnętrzne, o których mówiliśmy w odniesieniu do Krajowej Rady

163

Sądownictwa, jest to, po pierwsze, ustawa, która jest
niekonstytucyjna, po drugie, sprzeczna z normami,
które Polska zobowiązała się utrzymywać na arenie
międzynarodowej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do panów
sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Proszę o określenie osoby, do której kierowane jest
pytanie.
Pan senator… Kto pierwszy?
(Senator Jerzy Wcisła: Senator Rotnicka.)
Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę. A później
pan senator Augustyn.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, właściwie do jednego i drugiego, bo moje pytanie wpisuje
się… Chodzi o tę jedną zmianę, która dotyczy skargi
nadzwyczajnej obejmującej okres sięgający dokładnie daty wejścia w życie nowej konstytucji. Czy ten
element nowej konstytucji ma jakieś uzasadnienie,
czy po prostu ustawodawca uważał, że 20-letni okres
będzie tu dobry? Ja jak gdyby nie znajduję uzasadnienia, dla którego ma być właśnie tak. I proszę o wyjaśnienie, bo może błądzę w czymś, nie znając zasad
legislacji.
(Senator Michał Seweryński: Pani Senator…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku…
(Senator Michał Seweryński: Jeszcze będą dalsze?)
Tak, 3 pytania – 3 odpowiedzi.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, chciałbym zapytać, czy powołanie… Czym było motywowane powołanie Izby
Dyscyplinarnej? Czy na posiedzeniu komisji przedstawiano jakieś dane dotyczące tego, że dzisiejszy
system dyscyplinarny, o którym tutaj zresztą była
już mowa, ma jakieś poważne mankamenty? I czy
rozmawialiście państwo o tym, że w myśl konstrukcji
tego projektu Izba Dyscyplinarna ma mieć specjalny
sposób powoływania i tak naprawdę musi być izbą
całkowicie wyodrębnioną, niezależną, z własną kancelarią, z własnymi urzędnikami administracyjnymi?
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Z czego to wynika, że powstaje nam tak naprawdę sąd
najwyższy w Sądzie Najwyższym czy sąd dyscyplinarny w Sądzie Najwyższym? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja także mam pytanie dotyczące
skargi nadzwyczajnej. Czy na posiedzeniach komisji
była rozmowa na ten temat w kontekście liczby spraw,
które mogą obciążyć sądy, jeżeli ta droga skargi nadzwyczajnej będzie wykorzystywana choćby w 1%
czy w 3%? Czy to nie zakłóci normalnego toku pracy
sądów i nie wydłuży jeszcze procedowania bieżących
spraw?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący… Panie Marszałku, bardzo
proszę.

Senator Michał Seweryński:
Zacznę od ostatniego pytania, ponieważ ten wątek był poruszony w sprawozdaniu i moim, i pana
senatora Pocieja. Owszem, właśnie w niektórych wypowiedziach krytycznych, w tym także prokuratora
generalnego, mówiło się o tym, że zakres czasowy,
o który pytała także pani senator Rotnicka, spowoduje, że tych skarg będzie bardzo duża liczba, a to
oczywiście spowoduje wielkie przeciążenie organów
rozstrzygających te sprawy, jak również przygotowujących te skargi – bo przecież taka skarga nie może
być rozpatrywana tylko dlatego, że jest wnioskodawca. Te wszystkie sprawy będą rozpatrywane i muszą
być skontrolowane. Tu są przecież wpisane bardzo poważne mechanizmy selekcyjne. Powiada się bowiem,
że tą skargą mogą być objęte tylko takie orzeczenia,
które naruszają zasady lub wolności, prawa człowieka i obywatela określone konstytucyjnie, czyli konstytucyjne prawa człowieka i obywatela, albo które
rażąco naruszają prawo przez błędną jego wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie, albo jeżeli zachodzi
oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.
Tak więc tu są wmontowane bardzo poważne oraz,
jak mi się wydaje, jasno sformułowane ograniczenia
w przypadku tego typu skarg. Niemniej urzędy, które
wypowiadały swoje opinie, uważają, że to i tak jest

bardzo szeroki zakres i że jeśli chodzi o ten zasięg
czasowy, to powodować to będzie spiętrzenie się,
nagromadzenie bardzo dużej liczby spraw, co z kolei
spowoduje przeciążenia, a może nawet niewydolność
tych organów, które będą orzekać w sprawie.
Co do motywów powołania Izby Dyscyplinarnej,
Panie Senatorze, to ten wątek nie był dyskutowany na
posiedzeniu komisji. My mniej więcej zorientowani
w nurtach życia publicznego, politycznego z grubsza
wiemy, na czym to wszystko polega, ale pewnie każdy
z nas postrzega trochę inaczej te motywy. Ja nie będę
referował tego, jak ja je postrzegam. W każdym razie
o te motywy nie pytano i nie omawiano w dyskusji
tego wątku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To już wszystkie pytania, Panie Marszałku?)
Tak. Dziękuję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To pan senator
Pociej, bo było pytanie pani senator do pana senatora…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Chciałabym jeszcze
prosić pana marszałka… Ja pytałam, dlaczego właśnie
od momentu wprowadzenia obowiązującej obecnie
konstytucji jest ta linia, ten, że tak powiem, deadline.)
Dopowiem, że tego konkretnego zagadnienia nie
poruszano, ale w kontekście tego wielkiego zasięgu
czasowego można by powiedzieć, że pośrednio ta
sprawa była poruszana. Ale kwestii konkretnej daty,
o którą pani senator pyta, nikt nie poruszał i nikt w tej
sprawie nie zabierał głosu.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Senator, ja potwierdzam, że de facto nie
uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat 20 lat… Pani senator wiąże to z konstytucją. Ja
osobiście mógłbym to powiązać z tym, że wtedy powstał rząd AWS. Bardzo możliwe, że są to pewne…
że dzięki temu będzie można pewne rzeczy z tamtej
epoki wznowić. I tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jeszcze senator
Augustyn.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pytanie do pana senatora Pocieja. Panie Senatorze,
wspominał pan o kwestii kompetencji ławników, którzy będą w tej nowej izbie rozpatrywać skargi nadzwyczajne. Mówił pan oględnie, że to budzi wątpliwości ze względu na potrzebę wysokich kompetencji.
Proszę powiedzieć, jakie kompetencje w ustawie prze-
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widziano w przypadku tych ławników. Czy w czasie
dyskusji odnoszono się do tego, czy są one wystarczające, czy nie? Rozumiem, że to jest uzasadnienie
mniejszości, ale chodzi o to, żeby to skonkretyzować.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Mam pytanie także do pana senatora Pocieja.
Chodzi mi o decyzję uzależniającą pracę sędziego
po sześćdziesiątym piątym roku życia od uznania
prezydenta bez wskazania argumentów. Jednym
z kontrargumentów wobec takiego rozwiązania było
to, że sędzia w wieku 65 lat często jest mniej podatny
na różnego rodzaju naciski i bardzo doświadczony,
a więc bardzo sprawny w wykonywaniu swojej pracy.
Proszę powiedzieć, czy na posiedzeniu komisji były
przedstawiane takie argumenty. Jakie były kontrargumenty, które zdecydowały o utrzymaniu zasady,
zgodnie z którą sędzia w wieku 65 lat będzie mógł
kontynuować swoją karierę w zależności od uznania
prezydenta?

Marszałek Stanisław Karczewski:
To były…
Proszę, pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
O, dobry moment.
Wysłuchałem obydwu sprawozdań i będę miał
sporo pytań, bo w swojej 12-letniej karierze polityka i parlamentarzysty nie widziałem jeszcze takiej
sytuacji, żeby projekt ustawy, mający takie zarzuty antykonstytucyjności, był wprowadzany na salę.
Nigdy mi się nie udało zrobić czegoś takiego, przez
8 lat rządzenia PO.
Proszę mi powiedzieć, Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora sprawozdawcy mniejszości
– czy… Był pan senatorem w poprzedniej ekipie.
Czy zdarzało się, że wchodziły pod obrady projekty
niekonstytucyjne o tak wysokim stopniu braku konstytucyjności w czasie naszych rządów? To będzie
pierwsze pytanie, a potem będę zadawał następne.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale pytanie nie jest związane z tą akurat ustawą.
To jest pytanie, które ja uchylam. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę…
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Zaraz… Przepraszam,
Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedzi na
pierwsze 2 pytania. Proszę bardzo…
(Senator Aleksander Pociej: Ale, Panie Marszałku,
ponieważ jestem adwokatem, to… Gdyby pan marszałek mi powiedział, na jakiej podstawie…)
No, nie dotyczy to…
(Senator Aleksander Pociej: Na jakiej podstawie?
Nie, podstawa…)
Którego artykułu dotyczy to pytanie?
(Senator Aleksander Pociej: Pan przedstawi podstawę…)
Którego artykułu? Którego?
(Senator Aleksander Pociej: Moje pytanie jest
o podstawę regulaminową.)
Ale proszę odpowiedzieć, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: No właśnie chcę odpowiedzieć.)
No to proszę odpowiedzieć.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
Proszę odpowiedzieć na 2 pierwsze pytania
i tyle.
(Senator Aleksander Pociej: A na trzecie dlaczego… Proszę mi podać…)
Dlatego, że ja interpretuję regulamin.
(Senator Aleksander Pociej: Nie, ale proszę mi
podać podstawę. Proszę mi podać podstawę uchylenia…)
Ale, Panie Senatorze, jest ta…
(Senator Aleksander Pociej: Ale proszę mi podać
podstawę z regulaminu.)
To za chwileczkę panu podam. Proszę odpowiedzieć na pierwsze 2 pytania, a ja zaraz panu
to podam.
(Senator Robert Mamątow: To jest uprawnienie
marszałka.)
(Senator Aleksander Pociej: Oczywiście…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę mnie też, Panie
Marszałku, podać podstawę, w związku z którą pan
uchyla moje pytanie.)
(Senator Robert Mamątow: Czytaj regulamin,
człowieku.)
Czy pan senator Fedorowicz słabo słyszy, czy nie
chce słyszeć?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja bardzo przepraszam, ale proszę łaskawie nie mówić do mnie tym
tonem. Ja zadaję pytanie, nie będąc prawnikiem.
Otrzymuję od pana marszałka Seweryńskiego informację, w której wskazuje on…)
Panie Senatorze, nie udzieliłem…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …wiele deliktów konstytucyjnych.)
Nie udzieliłem panu głosu. Proszę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jestem senatorem
i chcę wiedzieć, za czym mam głosować.)
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Nie udzieliłem panu głosu. I proszę nie zabierać
głosu w chwili, kiedy ja panu tego głosu nie udzielam.
(Senator Aleksander Pociej: A ja już mogę?)
Pan może, bo ja pana prosiłem o odpowiedź już
chwilę wcześniej.

Senator Aleksander Pociej:
I pan marszałek powie mi, kiedy nie będę mógł –
to oczywiście też. Dziękuję.
Ławnicy, pytanie dotyczące ławników. No, dotyczy ich wymóg: posiada wyłączne obywatelstwo
polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 40 lat,
w dniu wyboru nie ukończył 60 lat, jest zdolny ze
względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków,
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie
branżowe.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam,
przepraszam…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale dlaczego pan zabiera głos?
(Senator Mieczysław Augustyn: Chciałbym dopytać.)
Ale, Panie Senatorze, jeśli chce się zabrać głos, to
się podnosi rękę. Pan nie podniósł ręki.
Słucham, pan senator Fedorowicz w jakiej…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja się zapisuję do
głosu. Poczekam, aż przyjdzie moja kolej, Panie
Marszałku.)
Dobrze, bardzo proszę zapisywać się do głosu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zgłaszam się nie do
pana, tylko do sekretariatu.)
Może pan i do mnie podejść.
Tak że proszę bardzo zapisać pana, tak.
A czy pan skończył już odpowiedź?
(Senator Aleksander Pociej: Ja nie wiem, pan marszałek w tej chwili rozmawia z panem senatorem…)
No bo pan senator zabiera głos…
(Senator Aleksander Pociej: To ja rozumiem, ale
czekam, aż pan łaskawie mi powie, że mam mówić.)
Ja już mówiłem panu, że pan ma mówić.
(Senator Aleksander Pociej: Ale potem mi przerwaliście.)
No to pan… Pretensje proszę kierować do pana
senatora z pierwszej ławy…
(Senator Aleksander Pociej: Ale, Panie
Marszałku… Panie Marszałku…)
…z Platformy Obywatelskiej, który się nazywa
Mieczysław Augustyn.

(Senator Aleksander Pociej: Ja rozumiem, Panie
Marszałku, ale ponieważ… Panie Marszałku,
przecież ja przerywam mówienie właśnie dlatego,
że pan rozmawia z innym senatorem. Proszę nie
mieć do mnie pretensji, że czekam, aż panowie
skończą.)
Ale to nie ja zacząłem, tylko pan senator Augustyn.
(Senator Aleksander Pociej: Ale nie wiem… No to
niech mi pan powie, że pan skończył. Przepraszam,
no ale ja tu nic złego nie robię.)
Ja już panu powiedziałem, że pan ma udzielać
odpowiedzi.
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
I proszę udzielać odpowiedzi. Spokojnie, bez takiej gestykulacji nadmiernej. Proszę sobie spokojnie
odpowiadać na pytania…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,
przez 3 dni… przez 2 dni obradujemy i za każdym
razem, kiedy jest inny marszałek, są inne zasady odpowiadania.)
Ale proszę mnie nie… Proszę nie oceniać pracy
marszałków, bo to nie jest pana…
(Senator Aleksander Pociej: Ale ja nie oceniam.
Ja mówię, że trudno się połapać…)
To nie jest pana…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, ja
mówię tylko, że trudno się połapać…)
Pan ma… Panie Senatorze!
(Senator Aleksander Pociej: …ponieważ czasami
można odpowiedzieć, a czasami nie.)
Ja odbieram panu głos. Odbieram panu głos i proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: A jak ma udzielić
odpowiedzi?)
(Senator Aleksander Pociej: Ale odebrał mi pan
głos czy mogę mówić?)
Proszę, żeby pan udzielił odpowiedzi na zadane
pytanie.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję serdecznie. Właśnie na to czekałem, żeby
pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przypomnę,
że pan nie…)
Dziękuję, że pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale dlaczego
pan nie usłyszał tego, co mówiłem wcześniej? No,
ale proszę bardzo.)
Następne, drugie pytanie dotyczyło 65 lat, tak?
(Głos z sali: Nie.)
Ławy? Nie, o ławnikach już mówiłem.
(Senator Mieczysław Augustyn: Kompetencje ławników.)
Kompetencje ławników są de facto, można powiedzieć, takie same, jak wspomnianych sędziów,
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w tym zakresie, kiedy oni orzekają. Tutaj zresztą jest
rozwiązanie, które wprost w pewnym zakresie odnosi
się chyba do ustawy o sądach powszechnych, gdzie są
określone obowiązki ławników. Czyli… Ale w tym
zakresie, Panie Senatorze, to może być…
(Senator Mieczysław Augustyn: Wykształcenie
średnie, rzeczywiście?)
Tak… Nie, nie. Panie Senatorze, ja mówiłem
o czym innym. To jest dokładnie takie samo rozwiązanie jak to, które dotyczy sądów powszechnych. Tak
więc tutaj nie ma różnicy. Różnica jest tylko taka, że
zupełnie innej materii, dużo bardziej skomplikowanej… Mówiłem o tym wcześniej, powołując się na ten
przykład doświadczenia życiowego, które w sądzie
rejonowym jest możliwe… a w Sądzie Najwyższym
się nie przydaje. Tutaj nie ma jednak jakiegoś innego
rozwiązania, które by się jakoś rażąco różniło od tego,
co było do tej pory. To po pierwsze.
Po drugie, wracam, bo ta dyskusja trochę mnie
wybiła…
(Senator Leszek Czarnobaj: Z pantałyku.)
Zbiła z pantałyku, jak to się mówi. 65 lat, tak?
(Senator Jerzy Wcisła: Jakie są argumenty za tym,
żeby ograniczyć…)
No, ja nie pamiętam i… To znaczy oprócz argumentu, który dotyczył 65 lat, czyli właśnie tej określonej bariery wieku emerytalnego, nie było czegoś
takiego. Ponieważ są różne bariery wieku emerytalnego kobiety i mężczyzn – 65 i 60 lat – rodzi się pytanie,
czy tak naprawdę… już nie pamiętam w tej chwili, za
chwilę mogę sprawdzić, czy jest takie rozróżnienie
w stosunku do kobiet. Chyba jest.
(Głos z sali: No, pewnie.)
Kobiety i mężczyźni… A jeżeli ono jest, to pojawia się rzeczywiście bardzo poważna kwestia, czy
w związku z tą różnicą, która zachodzi pomiędzy
wiekiem emerytalnym kobiety i mężczyzny, nie jest
to dyskryminacja ze względu na wiek.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie jest dyskryminacja. Ja mam 70 lat.)
Nie, ale ja mówię o różnicy. O różnicy.
(Senator Jerzy Wcisła: Ja jeszcze chyba poproszę
o drugie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze, to ja panu zadam pytanie. Na podstawie jakiego przepisu pan twierdzi, że
w tej ustawie jest różny wiek dla kobiet i mężczyzn?

Senator Aleksander Pociej:
Ja powiedziałem, że nie pamiętam. Pan marszałek
nie zechciał mnie słuchać.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja słuchałem bardzo dokładnie.
Dobrze…
(Senator Aleksander Pociej: Nie, ja powiedziałem…)
Bardzo dokładnie słuchałem pana.
(Senator Aleksander Pociej: Ja powiedziałem, że
nie pamiętam, a jeżeli rzeczywiście jest…)
No nie jest, Panie Senatorze. Nie jest…
(Senator Aleksander Pociej: Ale ja powiedziałem:
nie pamiętam.)
Jest pan sprawozdawcą, ale ustawy… Ja panu mówię, że nie ma tej różnicy.
(Senator Aleksander Pociej: Ja rozumiem, że to
jest poważna kara za moje pytanie dotyczące regulaminu.)
Nie, nie, żadna kara. Panie Senatorze, ja panu chcę
odpowiedzieć na to pytanie. Więc tak: moja decyzja
o uchyleniu pytania zapada na podstawie art. 42 i 44.
Art. 42 dotyczy kierowania obradami: „Obradami
Senatu kieruje Marszałek Senatu przy pomocy dwóch,
wyznaczonych przez Marszałka, sekretarzy Senatu”.
I dalej: „Przewodniczący obradom Marszałek Senatu
dokonuje wykładni Regulaminu Senatu”. Ja dokonuję
tej wykładni jako osoba prowadząca. A w art. 44 jest
wyraźnie napisane, że przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
w związku z referowaną ustawą. Nie można pytać
o sprawy, które wychodzą poza zakres omawianej
ustawy, a jeśli pytanie będzie znacznie wykraczać
poza zakres tej ustawy, to ja takie pytanie będę uchylał. Takie mam prawo. I chcę, żebyście państwo zapoznali się z tymi artykułami regulaminu. To nie było
stosowane, ale skoro państwo stosujecie obstrukcję,
to ja będę się starał po prostu bardzo wnikliwie i dokładnie przestrzegać regulaminu.
Bardzo proszę, kto zadaje pytania?
Czy pan już odpowiedział na wszystkie pytania,
Panie Senatorze? Tak? Dobrze.
Pan senator Czarnobaj, później pan senator Florek,
a później pan senator Fedorowicz.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Najpierw zapytam sprawozdawcę mniejszości,
senatora Pocieja.
Aż boję się pytać, żeby pan marszałek mi nie uchylił tego pytania, bo rano pan marszałek był w dobrym
nastroju…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jestem w dalszym ciągu w dobrym, nie określiłbym swojego…)
…a wieczorem jest w nastroju do uchylania.
Wczoraj tak było, ale mam nadzieję, że…

168

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym

(senator L. Czarnobaj)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Mam bardzo
dobry nastrój.)
Panie Marszałku, gdyby pan marszałek chciał
uchylić, to… będę cytował z opinii prawnej dotyczącej tejże ustawy, będę czytał poszczególne fragmenty.
Panie Senatorze, o wieku już było, a legislatorzy
zamieszczają tutaj… Nie wiem, czy pan senator
ma tę opinię… Ma pan, tak? Chodzi mi o punkty
pierwszy i czwarty, interesuje mnie sprawa niezgodności czy wątpliwości dotyczących zgodności
z konstytucją. W punkcie pierwszym legislatorzy
piszą o przyznaniu panu prezydentowi kompetencji w zakresie wpływu na władzę sądowniczą,
a w punkcie czwartym, że „budzi wątpliwości natury konstytucyjnej kwestia związana z wprowadzeniem skargi nadzwyczajnej w zakresie, w jakim została ona uregulowana w przepisie art. 115
ustawy”. Moje pytanie, Panie Senatorze, jest takie:
czy na posiedzeniu komisji omawialiście państwo
te zastrzeżenia, które wnieśli legislatorzy? To jest
pierwsze pytanie.
I drugie, z tym związane: jaka jest pana opinia,
Panie Senatorze, dotycząca tychże 4 uwag?
Pytania do pana prof. Seweryńskiego. Panie
Profesorze, w opisie uwag dotyczących zgodności
ustawy z konstytucją podano, że sporządzono 7
opinii, tu są wymienione nazwiska ich autorów.
Czy państwo jako komisja zapoznawaliście się
z tymi opiniami, omawialiście je? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie: czy mógłby pan profesor powiedzieć, jakie to były opinie? One nie są zamieszczone tutaj, w tym dokumencie przygotowanym przez
Biuro Legislacyjne, są na stronie internetowej, ale czy
w dwóch zdaniach pan profesor mógłby powiedzieć,
jakie to były opinie, czy one zawierały te elementy
dotyczące niezgodności, czy nie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, pan już znacznie przekroczył czas.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, ja
przepraszam, niestety…)
Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Żeby móc odpowiedzieć… Tam nie ma…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jest, jest.)
Dobrze, ale to sobie panowie będziecie wyjaśniać…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan profesor może
odpowiedzieć jako pierwszy, jeśli można.)
Może tak być, dziękuję za sugestię.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Nie wiem, Panie Marszałku, czy mogę mówić, ponieważ pan senator zadał pytanie, a jest teraz zajęty…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale może ma
podzielną uwagę, tak że bardzo proszę.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, mam.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie pana senatora,
to chodzi o te opinie ekspertów, o których się wspomina.
(Senator Leszek Czarnobaj: Siedem.)
Tak.
Po pierwsze, te opinie nie były załączone do opinii
Biura Legislacyjnego, wymieniono tylko osoby, które
takie opinie sporządziły. W mojej pamięci utkwiło, że
były tam zarówno opinie, w których podnoszono zarzut sprzeczności z konstytucją, jak i takie, w których
nie dopatrywano się takiej rozbieżności. Dla przykładu, jeżeli chodzi o te drugie opinie, powiem, że…
Nie wiem, których było więcej, a których mniej, bo
sam ich nie widziałem, opieram się przede wszystkim
na opinii przedstawionej przez Biuro Legislacyjne
Senatu i opiniach, które były przedstawiane na posiedzeniu przez rzecznika praw obywatelskich, Krajową
Radę Sądownictwa i inne organizacje w nim uczestniczące. Jako przykłady takich opinii, w których nie
zgadzano się z zarzutami niekonstytucyjności, wymieniłem te dotyczące tego, czy 6-letnia kadencja
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może się kończyć w związku z przejściem w stan spoczynku, czy
nie może. Wśród opinii ekspertów, o które pan pyta,
były takie, które mówiły, że to jest sztywna kadencja
i nikt, żaden przepis ustawy nie może jej naruszyć,
i były takie, które mówiły tak, jak ja to zreferowałem,
tj. że najpierw trzeba być sędzią czynnym, w pełni
praw do czynnego wykonywania zawodu, żeby następnie można było wykonywać funkcje typu kierowniczego. Jeżeli traci się walor bycia czynnym sędzią,
no to nie można wykonywać ani funkcji orzeczniczych, ani żadnych funkcji kierowniczych. Tyle mogę
odpowiedzieć, jeśli chodzi o pańskie pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan, Panie Senatorze, odpowie teraz?
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Tak? Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, te zarzuty, o które pan pyta,
a które zostały podniesione, wiążą się z art. 144
ust. 2 konstytucji, gdzie określone są prezydenckie
prerogatywy, czyli czynności, które pan prezydent
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podejmuje samodzielnie. Pozostałe akty urzędowe
prezydenta dotyczące sądów, sędziów będą wymagały kontrasygnaty. Problem, który został tu podniesiony, jest taki, że w tym uregulowaniu w dwóch
miejscach jest tak, że będzie ewentualnie potrzebna
taka kontrasygnata, czyli że oprócz pana prezydenta
na ten proces legislacyjny może mieć wpływ premier.
W związku z tym oczywiście podnoszono, że mamy
tutaj do czynienia z zagrożeniem tych podstawowych
wartości, czyli państwa demokratycznego, państwa
prawa i trójpodziału władzy, ponieważ władza wykonawcza poprzez te rozwiązania będzie mogła mieć
wpływ na Sąd Najwyższy.
Następnie w tej opinii podnoszono zasadnicze zastrzeżenia, jeśli chodzi o zasady wyrażone
w art. 2, art. 10, art. 173 i 180 konstytucji. Ja zresztą w swoim wystąpieniu mówiłem o problemach
związanych z art. 180, bo tam jest… W punktach
pierwszym, trzecim i czwartym podnoszone były
te zastrzeżenia… Według legislatorów zastrzeżenia
budzi tutaj przepis art. 37 §1, który przyznaje prezydentowi prawo wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego
przez sędziego, który ukończył sześćdziesiąty
piąty rok życia. Tutaj chodzi o to, że… Mówiłem:
nieusuwalność. Opiniujący twierdzili, że, raz, to
łamie zasadę nieusuwalności, dwa, że to łamie zasadę, iż nie można przenieść w stan spoczynku,
bo w konstytucji jest powiedziane, kiedy można…
Twierdzili też, że nie wolno przerywać kadencyjności, a tutaj, i to wielokrotnie… I rzeczywiście
bardzo, bardzo mocno dyskutowane było to, że ten
przepis powoduje przerwanie tej kadencji, gdyż na
dziś nie ma żadnej możliwości, żeby pani prezes
mogła pozostać na tym stanowisku. Zresztą powtarzano również, iż pani prezes powiedziała, że
nie będzie się ubiegała o takie przedłużenie, gdyż
uważa, że jest to ingerencja w jej kadencję. To były,
Panie Senatorze, te najpoważniejsze zastrzeżenia.
Mówię jeszcze raz: tych zastrzeżeń było trochę
więcej, ale te były największej wagi.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Może być to pytanie do pana Pocieja, skoro jest
pan w tej chwili na mównicy. Właściwie chodzi mi
o to, czy na posiedzeniu komisji dyskutowaliście
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państwo o tym – mówię dokładnie o art. 30 §1 – że
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego może być powołana osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta
z praw cywilnych, publicznych itd. Moje pytanie
sprowadza się do tego, czy państwo na ten temat
rozmawialiście. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego jest to aż tak istotne. Do tej pory chyba nie
było takiego wymogu. Nie spotkaliśmy się chyba
z taką sytuacją. Czy to jest aż tak istotne, ważne? Ktoś, kto ma obywatelstwo polskie i jeszcze
obywatelstwo innego kraju, nie będzie mógł w tej
sytuacji nawiązać stosunku służbowego. Pytanie
jest w takim razie, czy… Może to nie jest nie pytanie. Jeżeli osoba, która chciałaby kandydować,
miałaby drugie obywatelstwo, i jeżeli musiałaby się
go zrzec… Jest cała procedura zrzekania się, która
akurat trwa dosyć długo. W związku z tym takie
osoby praktycznie nie będą miały możliwości, żeby
zostać wybrane. Czy rozmawialiście państwo na
posiedzeniu komisji o tym, ilu jest sędziów, którzy
mają podwójne obywatelstwo i którzy w tej sytuacji
nie mogliby kandydować na stanowisko sędziego
Sądu Najwyższego? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bym poprosił pana marszałka Seweryńskiego
jako sprawozdawcę większości o skomentowanie
ewentualnej propozycji poprawki dotyczącej funkcji
prezesa Sądu Najwyższego, która budzi tu największe
zastrzeżenia. Przepis art. 111 §4.
W opinii biura, do którego zawsze odnoszę się
z szacunkiem, jest taki akapit: „W tej sytuacji,
w celu nadania ustawie waloru zgodności z konstytucją, należałoby rozważyć propozycję wniesienia poprawki zmierzającej do wprowadzenia
w przepisach przejściowych odrębnej regulacji,
umożliwiającej obecnemu pierwszemu prezesowi
SN zakończenie kadencji w sposób zgodny z normą
wyrażoną w konstytucji”.
Konkludując, pytam jako nieprawnik: czy zwolnienie albo przerwanie kadencji jest złamaniem konstytucji? Co my możemy z tym zrobić?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Pytanie do obu panów senatorów.
W uzasadnieniu ustawy dotyczącym skargi
nadzwyczajnej odwołano się tak naprawdę, i kompetencyjnie, i w odniesieniu do warunków, przede
wszystkim do skargi konstytucyjnej. Prosiłbym pana
profesora i pana mecenasa o informację, czy zastanawialiście się państwo nad tym, czy jest możliwe
nakładanie się kompetencji? Odnoszę się tu do skargi
konstytucyjnej. Jeżeli, pisząc o warunkach skargi
nadzwyczajnej, dodaje się do warunków skargi konstytucyjnej jedynie słowo „rażący”… Rozumiem, że
jeżeli doszło do naruszenia prawa, błędnej wykładni,
niewłaściwego zastosowania przepisów itd., to tym
bardziej… Skarga konstytucyjna jest stosowana wtedy, kiedy dochodzi do rażącego naruszenia. Zasady
prawne są takie, że…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pytanie, Panie Senatorze. Znacznie przekroczył
pan minutę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja już zadałem
pytanie.)
Skoro pan zadał, to dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, o ile pamiętam, takiej rozmowy
nie było, ale mogę pamiętać niecałą dyskusję.
Co do pierwszego pytania pana senatora Florka
powiem tak: była bardzo długa, poważna dyskusja. Ona była w swoim tenorze bardzo podobna do
dyskusji na temat problemu dotyczącego powinowactwa, małżeństw. Tutaj nie była podana dokładna liczba, nie przypominam sobie, żeby taka liczba
padła. Jeżeli w ogóle są takie przypadki, to są to
jednostkowe przypadki. I faktycznie w swoich
wypowiedziach goście bardzo krytykowali ten
zapis. Jednym z argumentów było to, że dosyć
trudno tutaj pokazać, jakie niebezpieczeństwo
tkwi w tym, żeby sędzia miał podwójne obywatelstwo. I na pytania kierowane do przedstawiciela
pana prezydenta ja przynajmniej nie uzyskałem
satysfakcjonującej odpowiedzi. Dodatkowo był
podawany argument, że tego typu sytuacja, np.
w przypadku polityków, którzy mają, przynajmniej według dyskutantów, dużo większy ewentualny wpływ na losy Polski, nie ma takiego wymogu i że do końca nie wiadomo, dlaczego akurat
to rozwiązanie zostało przyjęte.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku, bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Michał Seweryński:
Co do przerwanej 6-letniej kadencji pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego, Panie Senatorze, ja już
mówiłem, że były poodnoszone zastrzeżenia co do
konstytucyjności takiego przepisu, były wątpliwości,
czy ten przepis jest konstytucyjny. Nawet w niektórych opiniach były wprost sformułowane takie słowa,
że to jest niekonstytucyjne. I mówiłem, jakie w dyskusji były podnoszone kontrargumenty. Powtórzę
raz jeszcze, że trzeba najpierw być sędzią w pełni
czynnym z pełnymi uprawnieniami, żeby następnie
można było wykonywać pewne funkcje o charakterze kierowniczym. Urząd pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego jest taką najwyższą funkcją kierowniczą w sądownictwie. Przy czym przejście w stan
spoczynku to jest działanie ex lege, z mocy prawa,
a nie decyzja władcza jakiegoś organu, więc jeżeli
ktoś przechodzi w stan spoczynku, traci ten walor,
od którego zależy możliwość pełnienia funkcji kierowniczej.
Rozwinę jeszcze ten wątek, chociaż on nie był
poruszany przeze mnie w czasie posiedzenia komisji, ale w tym przypadku, jak myślę, pan marszałek
pozwoli mi wyjść poza ścisły zakres sprawozdania,
ponieważ jest pewien argument prawnoporównawczy takiego rozumowania, że najpierw trzeba być
pełnoprawnym sędzią, a dopiero potem ewentualnie
można wykonywać obowiązki kierownicze. Otóż
podobna sytuacja powstała swego czasu na gruncie prawa o szkolnictwie wyższym. Bywały takie
przypadki, że rektorzy w trakcie swojej kadencji
rektorskiej osiągali wiek emerytalny, który ustawa
określa na 70 lat, i z mocy tej ustawy przechodzili
na emeryturę. I powstało pytanie, czy mogą kontynuować kadencję rektorską. Oczywiście, że nie,
bo przestawali być czynnymi profesorami. Dopiero
w następnej nowelizacji trzeba było dodać taki przepis – i taki przepis został dodany – który mówił
wprost, że osiągnięcie przez rektora wieku emerytalnego w trakcie trwania kadencji nie uniemożliwia kontynuowania tej kadencji. Musi być specjalny
przepis. Gdyby tutaj był taki specjalny przepis, to
byłoby tutaj analogicznie postępowanie.
Jeżeli chodzi o zapis „wyłącznie obywatelstwo
polskie”, to właściwie pan senator Pociej już bardzo szczegółowo o tym powiedział, ale trochę korci mnie… Proszę mi wybaczyć, Panie Marszałku,
że powiem więcej niż to, co jest w sprawozdaniu.
Argumentacja jest następująca… W mojej opinii
może być – może być, czyli to jest hipoteza, że jest
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takie ryzyko – pewien konflikt lojalności w przypadku takiej osoby, która ma więcej niż jedno obywatelstwo. Bo wobec którego z tych krajów ona będzie lojalna albo bardziej lojalna, a wobec którego
będzie trochę mniej lojalna? Jak ktoś wykonuje tak
ważną funkcję, jak funkcja sędziego, to taki konflikt
obywatelskości, poczucia obywatelskości, lojalności
obywatelskiej to już nie jest tylko pewna rozterka
wewnętrzna, bo ona może się uzewnętrzniać poprzez
określone akty władcze. Więc ja bym tego tak bardzo
nie lekceważył. Przepraszam, ale o tym nie było
mowy na posiedzeniu komisji. Akurat teraz zrodził
mi się taki argument, więc może nie powinienem go
poruszać, bo to nie jest ścisłe sprawozdanie z prac
komisji.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja chciałbym dopytać,
bo nie uzyskałem odpowiedzi. Jeżeli wolno…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Można. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja dziękuję za odpowiedź, ale pytam, bo za chwilę będą głosowania i koledzy z pańskiego ugrupowania będą głosować, a ja czytam, że należało rozważyć propozycję wniesienia poprawki umożliwiającej
obecnemu pierwszemu prezesowi…

Senator Michał Seweryński:
Ja rozumiem. Panie Senatorze, dobrze, ja to powiem. Była oczywiście taka propozycja – wyrażona w jednej z tych opinii, już nie pamiętam w której – ale to jest postulat osoby, która wypowiada
się w dyskusji i innymi słowy mówi: lepiej byłoby
umożliwić prezesowi dokończenie kadencji, czyli
wprowadzić taki przepis jak ten właśnie, który ja
cytowałem z prawa o szkolnictwie wyższym, który
wyraźnie pozwala mu dokończyć kadencję, mimo
że już osiągnął wiek emerytalny. Ale tutaj nie ma
takiego przepisu. To jest propozycja, co byłoby lepsze. Taka propozycja, taka sugestia w jednej z wypowiedzi była zawarta.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, to nie
jest dyskusja, ale ja to muszę wiedzieć. Jesteśmy oglądani online. Jest w konstytucji, że kadencja prezesa
trwa 6 lat. Czy to oznacza, że obecna pani prezes
Sądu Najwyższego natychmiast po wejściu tej ustawy
utraci pracę, czy nie?)
Panie Senatorze…

171

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze… Przepraszam bardzo. Ale pan
zadał pytanie bez… Proszę się zapisać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja to mam w dokumencie.)
Ale, Panie Senatorze, nie zapisał się pan do zadania pytania, a ja panu nie udzieliłem głosu. Bardzo
proszę zgłaszać się zgodnie z regulaminem w celu
zadania pytania. Przecież… Mamy… Szanujmy się
wzajemnie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja szanuję, przepraszam…)
Nie, ja tego nie czuję.
Pan senator… Dziękuję bardzo, bo pan udzielił
już odpowiedzi.
Pan senator Poślednik. Bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Pani Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Pocieja, sprawozdawcy mniejszości, ponieważ sporządzono kilka opinii dotyczących niekonstytucyjności proponowanej
ustawy, ale także były opinie Krajowej Izby Radców
Prawnych i Krajowej Rady Sądownictwa.
Jakie te instytucje podniosły kwestie dotyczące
niezgodności projektowanej ustawy z konstytucją?
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Pocieja, a gdyby
były trudności, to do pana prof. Seweryńskiego. Moje
pytanie dotyczy art. 34, dokładnie ust. 1, a dokładniej
przysięgi czy ślubowania, które składa sędzia Sądu
Najwyższego. W treści tej przysięgi, która jest dość
obszerna, jest: „sprawiedliwość wymierzać zgodnie
z przepisami prawa i z zasadami słuszności” – oczywiście oprócz innej treści. Nie ma tu wymienionej
konstytucji.
Chciałbym zapytać… Oczywiście konstytucja jest
przepisem prawa, to nie jest tak, że ona jest pominięta, ale konstytucja nie jest wymieniona explicite
jako podstawa w treści przysięgi. Czy tutaj nastąpiła
zmiana? Ja nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo
materiał porównawczy dotyczy innych zmienianych
ustaw, a nie tej o Sądzie Najwyższym, więc ja nie
jestem w stanie tego porównać. To znaczy, czy na-
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stąpiła tutaj zmiana pomijająca konstytucję w treści
przysięgi i czy w ogóle było to ewentualnie poruszane
na posiedzeniu komisji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Lidia Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Pocieja.
Panie Senatorze, mówił pan o tym, że… Właściwie
mówił pan o wyrokach, które mają już przymiot powagi rzeczy osądzonej. Mówił pan, że to jest jakby ta
przesłanka, która przy skardze nadzwyczajnej budziła
duże wątpliwości.
Chciałabym tylko zapytać, czy komisja zwróciła uwagę, że choćby skarga kasacyjna, która dzisiaj
przecież obowiązuje i możemy z niej korzystać, też
dotyczy prawomocnych orzeczeń, dotyczy orzeczeń
wykonanych i ma dokładnie ten sam przymiot. No,
mówił pan też o tym, tylko nie wiem, czy to pan, czy
któryś z senatorów, ale wydaje mi się, że pan, Panie
Senatorze… Chciałabym się dowiedzieć, czy było to
przedmiotem obrad komisji, czy komisja zwróciła
uwagę na jakby kompletnie inny zakres skargi nadzwyczajnej, która będzie nowym instrumentem prawnym, i dzisiejszej skargi kasacyjnej, która właściwie
dotyczy prawa, a nie faktu. Bo przecież my nie mamy
żadnej możliwości, żeby wrócić do oceny dowodów
czy też do ustalania faktów. Takiej możliwości nie
ma. Skarga kasacyjna ma…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pani senator już zadała pytanie, w tej chwili to jest komentarz
do pytania.)
Okej. Chciałabym, żeby o tych 2 zagadnieniach
pan nam powiedział.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Jeżeli chodzi o radę adwokacką, to pan dziekan
rady adwokackiej Trela, który jednocześnie jest przewodniczącym stowarzyszenia kilkunastu zawodów
prawniczych, akurat w trakcie dyskusji na temat Sądu
Najwyższego się nie wypowiadał. Jednak jego wcześniejsza wypowiedź, z pierwszej części naszej dysku-

sji, dotyczyła w ogóle problemu zaufania do sędziów,
również do Sądu Najwyższego. I w swojej wypowiedzi, mimo że zastrzegł, że rada adwokacka i Krajowa
Rada Radców Prawnych wielokrotnie bywały krytyczne w stosunku do pewnych rozstrzygnięć indywidualnych i wskazywały popełnione błędy… Zresztą
pan rzecznik również nie krył tego, że wielokrotnie,
bo przecież jest to jego domeną, wypowiada się bardzo krytycznie co do wielu rozstrzygnięć. I co do tego
nie było żadnej wątpliwości. Jednak generalnie dziekan Trela absolutnie stał na stanowisku, że i jedna,
i druga ustawa są niebezpieczne dla indywidualnej
niezależności sędziego i w ogóle dla niezależności
Sądu Najwyższego.
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące art. 34, to nie
było na ten temat dyskusji, w związku z czym trudno
mi odpowiedzieć na to pytanie, Panie Senatorze. Nie
znalazłem też tego w materiałach porównawczych.
Ale mam nadzieję, że będziemy mogli to u źródła
usłyszeć.
Jeżeli chodzi o pytanie o skargę nadzwyczajną,
to była taka dyskusja, Pani Senator. Zresztą ona była
na sam koniec naszej debaty, było to jedno z ostatnich zagadnień, które poruszyliśmy. Osobą, która tę
dyskusję wywołała, był pan senator adwokat Cichoń,
który w ogóle zajął się problematyką konstrukcji
skargi kasacyjnej. A pani Romaszewska zgodziła się
i przyklasnęła temu pomysłowi, że w ogóle należałoby
się zająć konstrukcją. I ten głos był taki, że ta konstrukcja jest zbyt formalna i jest, że tak powiem, zbyt
trudnym gorsetem dla… Bo przecież mamy przymus
adwokacki itd., itd. No, jest to bardzo sformalizowana
instytucja. I faktycznie była dyskusja na ten temat.
Z tym że senator Cichoń w tym, co mówił, raczej krytycznie odniósł się do tej skargi nadzwyczajnej. On
postulował, że dużo lepiej i łatwiej byłoby po prostu
zmienić kasację niż wymyślać nowy byt. I popierał
tutaj obydwa wystąpienia, i prokuratora generalnego,
i rzecznika, mówiąc, że to przede wszystkim idzie
zbyt daleko wstecz. Różnica podstawowa jest taka,
że jest pewien zakres czasowy, w którym może pani
wnieść kasację, a tu jest tak…
(Senator Lidia Staroń: Nieprawda, nie ma określonego terminu przy wyrokach karnych.)
Proszę?
(Senator Lidia Staroń: Można wnieść bezterminowo kasację na korzyść skazanego. Może ją wnieść
rzecznik.)
Tak, ale tutaj mamy całość rozstrzygnięć. I problem polegał na tym, że jeżeli w prawie cywilnym
mamy pewne rozstrzygnięcia, a później mamy następczo pewne transakcje, działania, to będzie to
zagrożeniem dla zasady powagi rzeczy osądzonej.
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, taka była dyskusja na ten temat. Nic
innego nie mogę powiedzieć.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
A do pana marszałka były jakieś pytania czy nie?
(Senator Michał Seweryński: Pan senator Pociej
wyjaśnił właściwie wszystko, co trzeba.)
Wszystko, tak? Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie zadaje pan senator Wcisła.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Ja bym prosił obydwu panów sprawozdawców
o ustosunkowanie się do mojego pytania. Zgodnie
z ustawą skarga nadzwyczajna, jak ustaliłem, nie
może być zastosowana tylko w jednym przypadku
– nie ze względu na przedmiot sprawy, ale na następstwa. Otóż uznanie nieistnienia czy nieważności
małżeństwa może być podjęte jako skarga nadzwyczajna tylko w przypadku, gdy strony nie zawarły
nowego związku małżeńskiego. Mam pytanie: czy to
rzeczywiście jest to jedyny taki przypadek?
I drugie pytanie. Czy były rozważane konsekwencje uznania np. nieważności wyborów i stwierdzenie w tym przypadku, czy działania albo następstwa
działalności publicznej np. burmistrza i wójta, który
był nielegalnie wybrany, bo skarga kasacyjna tak
uzna, są zgodne z prawem? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie
Senatorze.
Pan senator Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Króciutkie pytanie. Odpowiedź też będzie krótka.
Nie byłem na samym początku… Zwracam się do
pana senatora Pocieja. Jest tu wiele poprawek, które
zarzucają niekonstytucyjność wielu punktom ustawy.
Jak tutaj wyszło głosowanie? Bo tego w sprawozdaniu
nie uchwyciłem. Czy komisja była za przyjęciem ustawy bez poprawek, czy za uwzględnieniem poprawek?
No, jest to ważne pytanie.

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

Senator Piotr Florek:
Dobrze. Dziękuję, Panie Marszałku.
Art. 59 §1 „W rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych, spraw, o których mowa w art. 27 §1 pkt 1,
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oraz w innych postępowaniach dyscyplinarnych,
w których Sąd Najwyższy jest właściwy na podstawie przepisów odrębnych ustaw, uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego”. Mam pytanie, czy państwo
rozmawialiście… Odpowiadającym może być senator
Pociej, ale niekoniecznie, mogą też odpowiedzieć obaj
panowie. Czy rozmawialiście państwo na posiedzeniu komisji na ten temat? Bo skargi… Rozumiem,
że ten art. 27 §1 pkt 1 dotyczy Izby Dyscyplinarnej,
czyli spraw dyscyplinarnych, dokładnie rzecz biorąc,
ale w pierwszej części zdania jest mowa o skardze
nadzwyczajnej. Czy ławnicy, jeżeli chodzi o skargi
nadzwyczajne… Jak rozumiem, tu jest potrzebne spore doświadczenie itd. Czy w stosunku do ławników
taki wymóg, że wystarczy wykształcenie średnie lub
średnie branżowe, to jest wystarczający wymóg, czy
to wystarczy, żeby być ławnikiem i decydować wspólnie z sędziami Sądu Najwyższego np. o rozpatrzeniu
skargi nadzwyczajnej? Czy państwo rozmawialiście
na ten temat? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedzi. Właściwie wszystkie
pytania były do pana senatora Pocieja…
(Senator Michał Seweryński: Jedno do mnie.)
Jedno do pana senatora, dobrze. Tak, do obydwu.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Pierwsze pytanie, w zakresie skargi nadzwyczajnej dotyczącej wyborów. Ja sobie nie przypominam,
żeby była na ten temat dyskusja. Ten temat nie był
poruszany na posiedzeniu komisji.
Głosowanie było niejednomyślne, 2 osoby, 2
członków komisji praw człowieka ze strony Platformy
było przeciwko temu rozwiązaniu, stąd jestem tutaj
jako przedstawiciel wniosku mniejszości. Myśmy
proponowali odrzucenie, a na wypadek, gdybyśmy
przegrali, wnieśliśmy również poprawki. Jedną z tych
poprawek wnieśliśmy w ślad za wystąpieniem ministra sprawiedliwości. Dotyczyło to tego, żeby przedłużyć vacatio legis, właśnie w zakresie możliwości wnoszenia skargi nadzwyczajnej, bodajże o rok.
Chodziło o to, żeby i ministerstwo, a w ślad za tym
oczywiście i rzecznik, ponieważ głos w tej sprawie
był identyczny, mogli się finansowo przygotować. Bo
w trakcie dyskusji w żadnym zakresie nie otrzymaliśmy odpowiedzi co do finansowania rozpatrywania
tych skarg nadzwyczajnych, a przedstawiciel ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego bardzo
mocno podnosił, że aby móc obsłużyć tę przewidywaną liczbę skarg, należałoby wręcz wybudować bądź
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kupić osobny budynek i zatrudnić kilkadziesiąt osób,
bo taką wielokrotność skarg przewidywano.
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące art. 59 §1… Czy
mogę prosić o powtórzenie tego ostatniego pytania?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście,
ale który senator? Kto…)
Art. 59… Chyba senator Florek.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ostatni pytanie
zadawał pan senator Florek.)
No właśnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ostatnie zadawał
Fedorowicz…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, przedostatnie pytanie było pana.)
(Senator Piotr Florek: Pytałem o ten wymóg średniego wykształcenia, czy to wystarczy, by orzekać
w tych sprawach…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Kwalifikacje
ławników.)
Dziękuję bardzo.
Była o tym dyskusja i ona nawet zabrała dosyć
poważny szmat czasu. Ja o tym mówiłem w swoim
sprawozdaniu: podkreślano, a zwłaszcza podkreślał to
przedstawiciel Sądu Najwyższego, że zupełnie czym
innym jest udział ławników… Na tym podstawowym
etapie, mówię o sądach powszechnych, absolutnie jest
to wartość dodana, ale tu, gdzie trzeba oceniać prawo,
po pierwsze, ławnik absolutnie nie będzie przydatny,
a po drugie, nawet gdyby tutaj wstawić pewien bardzo
wysoki próg wykształcenia, również… Musiałby to
być, nie wiem, profesor prawa bądź doktor.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek.

Senator Michał Seweryński:
Ja tylko krótko powiem, Panie Marszałku, że sprawa, o którą pyta pan senator Wcisła, zgodnie z tym,
co mam w pamięci, nie była przedmiotem dyskusji
na posiedzeniu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A moje pytanie…)
Pan senator…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy przeszło bez poprawek, czy z poprawkami?)
(Senator Aleksander Pociej: A, rzeczywiście.
Przepraszam bardzo, ja nie…)
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Oczywiście zostało przegłosowane… Większość
komisji, większość z Prawa i Sprawiedliwości głosowała za tym, żeby ten wniosek przeszedł bez poprawek, tak. Nie potrafię powiedzieć, czy to było 6:2…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, 6:2.)
(Głos z sali: Nie.)
…ale taki był końcowy wynik.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, ale większość komisji z Prawa
z Sprawiedliwości, a nie większość z Prawa
i Sprawiedliwości, bo to by znaczyło, że niektórzy
senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości głosowali
inaczej.
(Senator Aleksander Pociej: Ma pan marszałek
pełną rację…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: …ale widziałem na
niektórych twarzach zawahanie i dlatego to powiedziałem.)
No tak, ale to jednak jest różnica.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, jedna osoba się wstrzymała…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator może… Mogę udzielić głosu poza kolejnością, tak jest w regulaminie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy ja mam teraz…)
(Głos z sali: Nie, nie.)
Nie widzę więcej osób zgłaszających się do pytań.
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie
panom? Nie.
To dziękuję bardzo panom sprawozdawcom.
Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez prezydenta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku
prac parlamentarnych zostali upoważnieni: pani minister Anna Surówka, podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta; doradca prezydenta w kancelarii, pani
Zofia Romaszewska; zastępca szefa Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister
Paweł Mucha.
Czy przedstawiciele prezydenta pragną zabrać
głos? Oczywiście w tej sprawie, w sprawie tej ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Tak.)
(Głos z sali: Domyślamy się, że w sprawie tej ustawy.)
Tak, ale dopowiedziałem.
Bardzo proszę, Pani Minister.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Żałujemy bardzo, Pani
Marszałek, że…)
No właśnie chciałam powiedzieć, Panie
Senatorze… Proszę tak bardzo nie żałować, bo…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, ja
nie dokończyłem. Żałujemy bardzo, że nie będzie
uchylania pytań.)
Dobrze.
Pani Minister, oddaję pani głos.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, pragnę się ustosunkować do kilku uwag, które były podniesione w trakcie dyskusji. Pierwsza kwestia dotyczy wygaszenia kadencji
– o tym było tutaj mówione – pierwszej prezes Sądu
Najwyższego. To nie do końca jest tak, że przepisy wygaszają kadencję pierwszej prezes. Ustawa
z 8 grudnia br. wskazuje jedynie, jakie wymogi trzeba spełniać, żeby zajmować stanowisko pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego i odpowiednio prezesa
Sądu Najwyższego. Wymogi w odniesieniu do prezesa zostały wskazane w art. 12 §1 oraz w art. 15 §2.
Jednym z tych wymogów jest właśnie bycie sędzią
w stanie czynnym. Podobna regulacja obowiązuje
aktualnie w ustawie o Sądzie Najwyższym, w art. 30
§5, w którym jest wyraźne wskazanie, że jeżeli jakiś
sędzia osiągnął już wiek przejścia w stan spoczynku,
to nawet jeśli uzyskał zgodę na dalsze pełnienie stanowiska, to i tak nie ma możliwości pełnienia funkcji prezesa Sądu Najwyższego. Można więc powiedzieć, że te przepisy ustawy z 8 grudnia w zakresie,
w którym dopuszczają dalsze pełnienie funkcji po
uzyskaniu zgody na dalsze zajmowanie stanowiska
– bycie sędzią w stanie czynnym – w tym zakresie
są korzystniejsze niż te, które wynikają z aktualnie
obowiązującej ustawy.
Co do kwestii wieku przejścia w stan spoczynku
jest to w dużej części nawiązanie do zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadzonych
w lipcu bieżącego roku, które weszły w życie 1 października. I teraz tym, co różni rozwiązania ustawy
z 8 grudnia 2017 r. od rozwiązań prawa o ustroju
sądów powszechnych, jest przede wszystkim regulacja dotycząca kobiet. Ustawa o Sądzie Najwyższym
ustala jednolity wiek przejścia w stan spoczynku
dla kobiet sędziów i dla mężczyzn sędziów – sześćdziesiąty piąty rok życia. Natomiast prawo o ustroju
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sądów powszechnych przewiduje odrębną regulację
dla kobiet, odrębną dla mężczyzn. Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych kobieta sędzia
przechodzi w stan spoczynku po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia, mężczyzna – po ukończeniu
sześćdziesiątego piątego roku życia.
Ale ważne jest również to, że art. 69 §1b wskazuje,
iż istnieje możliwość wydania zgody przez ministra
sprawiedliwości na dalsze pełnienie funkcji, na dalsze orzekanie, przy czym wskazane tutaj przesłanki,
które minister powinien uwzględnić w razie ewentualnego przedłużenia, są dość nieostre. Oczywiście
sędzia musi wylegitymować się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż w dalszym ciągu może
zajmować urząd sędziego. Druga sprawa: minister
sprawiedliwości kieruje się, zgodnie z art. 69 §1b, racjonalnym wykorzystaniem kadry sędziowskiej oraz
potrzebami wynikającymi z obciążenia zadaniami
poszczególnych sądów. Czyli znów są to przesłanki
bardzo ocenne, które nie pozwalają tak naprawdę
na dłuższą metę jednoznacznie odpowiedzieć, czy
rzeczywiście w danym momencie będzie potrzeba
przedłużenia danemu sędziemu możliwości orzekania. Decyzja będzie należała wyłącznie do ministra
sprawiedliwości.
Kolejna kwestia, która była tutaj również podnoszona, to kwestia wykształcenia ławników. Wymogi
przewidziane w ustawie z 8 grudnia nawiązują do
tych, które wynikają z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, konkretnie z rozdziału 7. Art. 158
§1 jako jeden z warunków wskazuje posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego. Jednak należy też pamiętać, że wymogi, które zostały wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym,
to pewne wymogi minimalne. Czyli tutaj znów Senat,
dokonując wyboru ławników, będzie indywidualnie
oceniał każdego z kandydatów. Jeżeli uzna, że dany
kandydat, nawet legitymujący się wykształceniem
średnim, posiada odpowiednie walory, by pełnić
funkcję ławnika w Sądzie Najwyższym, to może
on zostać wybrany. Natomiast jeżeli Wysoka Izba
uzna, że trzeba jednak spełniać wyższe wymagania,
to oczywiście spośród zgłoszonych kandydatów może
wybrać osobę, która te wyższe wymagania spełnia.
Tym, co warto również zauważyć, rozważając instytucję ławników w Sądzie Najwyższym, jest to, że
normalnie w sądach powszechnych ławnicy orzekają
w takich składach z sędziami zawodowymi, że są
w stanie sędziów zawodowych przegłosować, wydając rozstrzygnięcie sprawy. Takiej sytuacji nie będzie
w przypadku Sądu Najwyższego, dlatego że zawsze
w składzie orzekającym sędziowie zawodowi mają
przewagę nad ławnikami.
Po co są ławnicy? Ławnicy mają być pewnym
głosem społecznym, społecznym poczuciem sprawiedliwości, które ma znaleźć swoje odzwierciedlenie
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w trakcie podejmowania rozstrzygnięcia i rozważań
na temat tego, jakie rozstrzygnięcie ma zapaść.
Kolejna kwestia, która tutaj była podnoszona,
dotyczy wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego jako warunku bycia sędzią Sądu
Najwyższego. Obecnie w systemie prawnym obowiązuje kilka ustaw, które również wprowadzają ten
wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, np. art. 75 §1 prawa o prokuraturze wskazuje, że
prokuratorem może być osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie. Art. 151 ust. 2 ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku
funkcjonariuszy również wprowadza ten wymóg.
Art. 16 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wskazuje, że
szefem jednej czy drugiej służby może być osoba
legitymująca się wyłącznie obywatelstwem polskim.
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu w art. 44 wymóg posiadania
wyłącznie obywatelstwa polskiego odnosi do funkcjonariuszy. Oprócz tego inne przepisy wprowadzają analogiczny wymóg co do ich szefów. Ustawa
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym również
wprowadza wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego przez funkcjonariuszy, a także przez
szefa CBA. W odniesieniu do funkcjonariuszy wymóg
ten jest uregulowany w art. 48, w przypadku szefa
CBA jest to wymóg wynikający z art. 7 ust. 1 ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W związku
z tym to nie jest jakiś nowy wymóg w odniesieniu do
osób, które pełnią różne funkcje publiczne.
Po co jest wprowadzany ten wymóg? Tak jak
w przypadku wskazanych przeze mnie wcześniej osób
pełniących różne funkcje publiczne, wymóg posiadania wyłącznie jednego obywatelstwa, obywatelstwa
polskiego, w przypadku sędziów Sądu Najwyższego
służy podkreśleniu tych więzi, które łączą sędziego
z państwem polskim. Sędzia wydaje wyroki i wszystkie rozstrzygnięcia w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku osoby, która pełni tak ważny
urząd i wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej, ważne jest to ścisłe powiązanie tym węzłem
prawnym, jakim jest posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego. Dlatego też pan prezydent w swoim
projekcie, który został 8 grudnia przyjęty przez Sejm,
zaproponował, żeby sędziowie Sądu Najwyższego
posiadali wyłącznie obywatelstwo polskie.
Były tutaj również podnoszone argumenty dotyczące tego długiego okresu, w jakim można wnieść
skargę nadzwyczajną. Trzeba wziąć pod uwagę, jakie
przesłanki umożliwiają skorzystanie z tego środka,
jakim jest skarga nadzwyczajna. Jednym z wymogów, oprócz naruszenia zasady praworządności czy
sprawiedliwości społecznej, jest naruszenie wolności

i praw konstytucyjnych. W związku z tym w tym
przepisie przejściowym sięgnięto do momentu, w którym weszła w życie aktualnie obowiązująca konstytucja, ponieważ wtedy właśnie zaczął obowiązywać
ten katalog wolności i praw człowieka i obywatela,
których naruszenie może być jednym z warunków
uzasadniających skorzystanie z tego środka, jakim
jest skarga nadzwyczajna. Wskazywano również,
że mimo wszystko ten okres przewidziany na wniesienie skargi nadzwyczajnej, okres 5-letni, jest dość
długi. Niemniej jednak w przypadku aktualnie występujących w systemie prawnym środków, takich
jak kasacja czy skarga o wznowienie postępowania,
można powiedzieć, że ten termin jest nawet dłuższy.
W przypadku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także w przypadku rzecznika
praw obywatelskich czy rzecznika praw dziecka, brak
jest ograniczeń czasowych dotyczących wniesienia
kasacji. Z kolei kodeks postępowania cywilnego
w odniesieniu do skargi o wznowienie postępowania
przewiduje, że w okresie 10 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku można skorzystać z tego nadzwyczajnego środka wzruszenia prawomocnego orzeczenia. W związku z tym nie jest to jakiś nadmiernie
długi okres. Jest to taki sam okres, jaki w przypadku
innych nadzwyczajnych środków – takim środkiem
jest również skarga nadzwyczajna – jest już przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych.
Podnoszona tu była również kwestia dotycząca
kontrasygnowania przez prezesa Rady Ministrów aktów urzędowych prezydenta, które będą dotyczyły
sędziów Sądu Najwyższego, jednak nikt nie podnosił
argumentu, że w odniesieniu do sądów administracyjnych uprawnienia prezydenta – dotyczące kreacji tych sądów, dotyczące ustalania liczby sędziów,
dotyczące także regulaminu wewnętrznego wojewódzkich sądów administracyjnych – są analogiczne. Każde rozporządzenie prezydenta będące aktem
wykonawczym jest kontrasygnowane przez prezesa
Rady Ministrów. Od początku obowiązywania tych
przepisów dających prezydentowi kompetencje do
ustalania tej organizacji, do ustalania regulaminu wojewódzkich sądów administracyjnych, te kompetencje
zawsze były wykonywane z kontrasygnatą prezesa
Rady Ministrów, dlatego dziwi mnie troszeczkę to
oburzenie, które panuje w związku z kompetencją
prezydenta polegającą na ustalaniu regulaminu Sądu
Najwyższego, i przekonanie, że jest to taką absolutną
nowością, która nigdy w systemie nie występowała,
i że bardzo silny wpływ będzie miał na to prezes
Rady Ministrów. Taka kompetencja obowiązywała już w systemie prawnym na gruncie zmodyfikowanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym
z 1985 r. Były to przepisy zmodyfikowane po ustanowieniu urzędu prezydenta. Również wtedy prezydent
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określał w drodze rozporządzenia organizację Sądu
Najwyższego, jego regulamin wewnętrzny. Te przepisy zostały oczywiście zmodyfikowane po wejściu
w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, która również
aktualnie obowiązuje.
A co do kwestii związanych z wyrażaniem przez
prezydenta zgody na dalsze zajmowanie stanowiska
przez sędziego Sądu Najwyższego po osiągnięciu
wieku uzasadniającego przejście w stan spoczynku, należy tutaj przywołać podnoszone w doktrynie prawa konstytucyjnego głosy wskazujące, że
zwolnione z wymogów kontrasygnaty są nie tylko
te akty urzędowe, które expressis verbis zostały
wymienione w art. 144 ust. 3 polskiej konstytucji,
lecz także te, które są kontynuacją czy też dalszym ciągiem czynności wymienionych w art. 144
ust. 3. Wskazywali na to w doktrynie prawa konstytucyjnego m.in. pan prof. Sarnecki, pan prof.
Granat, również pan prof. Garlicki czy dr Anna
Frankiewicz-Bodynek. I taką typową kompetencją prezydenta, która nie została wymieniona
w art. 144 ust. 3, a też nie wymaga kontrasygnaty, jest np. mianowanie marszałka seniora, czy to
w Senacie, czy w Sejmie, które zgodnie z poglądami wyrażanymi w doktrynie jest konsekwencją
kompetencji prezydenta do zwoływania pierwszego
posiedzenia jednej i drugiej Izby. A wspomniane
uprawnienie do wyrażania zgody na dalsze pełnienie funkcji przez osobę powołaną na stanowisko
sędziego Sądu Najwyższego jest niejako dalszym
ciągiem kompetencji prezydenta związanych z powoływaniem sędziów. W tym wypadku: powoływaniem wszystkich sędziów.
To, co jest również ważne w związku z omawianiem kompetencji Sądu Najwyższego, to podstawowe wskazanie w konstytucji, że ustrój i właściwość
wszystkich sądów, bez żadnych wyjątków, określają
przepisy ustawowe. Sąd Najwyższy nie jest jakimś
innym sądem, wyjętym spod tych wymogów. Pod
względem możliwości kreowania jego organizacji
i ustroju w przepisach rangi ustawowej jest takim
samym sądem jak sądy powszechne, sądy wojskowe
czy sądy administracyjne.
To mniej więcej tyle z takich ogólnych uwag, które
tutaj były przez państwa podnoszone w czasie dyskusji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawicieli prezydenta związane z omawianym punktem
porządku obrad.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Pan prezydent zgłosił weto do ustawy o Sądzie
Najwyższym w lipcu tego roku. Proszę nam przedstawić różnicę pomiędzy tą ustawą, którą dzisiaj rozpatrujemy, a tą, w stosunku do której pan prezydent
zgłosił weto.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Proszę powiedzieć: skąd wniosek, że w ogóle potrzebna jest skarga nadzwyczajna? W wielu środowiskach prawniczych… Właściwie we wszystkich
opiniach, które udało mi się przeczytać, kiedy próbowałem przygotować się do dyskusji, uznawano,
że skarga nadzwyczajna jest zbędna, ponieważ dotychczasowe środki odwoławcze są, że tak powiem,
katalogiem pełnym, katalogiem zamkniętym, i że
skarga nadzwyczajna jest tak naprawdę superkasacją,
stanowi de facto konkurencyjny środek zaskarżenia
wobec innych przewidzianych środków procesowych.
To pierwsze pytanie.
A drugie… Albo może na tym poprzestanę, bo
przekroczę minutowy czas.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan Piotr Wach.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja powtarzam pytanie, które kierowałem do sprawozdawców, dotyczy ono art. 34, treści
przysięgi sędziego Sądu Najwyższego. Czy przysięga
na konstytucję, która explicite nie występuje w obecnej treści, jest zmianą w stosunku do tego, co było,
czy nie? W tej chwili jest tam mowa o przepisach
prawa, konstytucja nie jest explicite wymieniona. Czy
nastąpiła zmiana w tym zakresie, czy nie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, proszę o odpowiedzi na pytania.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące zawetowanej ustawy, to różnica dotyczy przede wszystkim
samej organizacji Sądu Najwyższego, dlatego że w zawetowanej ustawie zasadniczo były przewidziane 3
izby w Sądzie Najwyższym: Izba Prawa Publicznego,
Izba Prawa Prywatnego oraz Izba Dyscyplinarna. I to
jest podstawowa różnica.
Kolejna kwestia, która różni ustawę zawetowaną
od ustawy obecnie tutaj procedowanej, dotyczy chociażby wygaszenia stosunku służbowego sędziów
Sądu Najwyższego. Ta ustawa, która została uchwalona przez parlament w lipcu, zawierała przepisy mówiące o natychmiastowym wygaszeniu wszystkich
stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Procedowana
dziś ustawa nie wprowadza tego typu regulacji prawnej, dlatego że nie jest możliwe wygaszenie kadencji
wszystkich sędziów… nawet nie kadencji, bo sędziowie są nieodwoływalni ze swojego stanowiska. Ale
nie jest możliwe przeniesienie wszystkich sędziów
Sądu Najwyższego w stan spoczynku przede wszystkim dlatego, że spowodowałoby to całkowity paraliż
pracy Sądu Najwyższego.
Różnice dotyczą także kompetencji prezydenta
w stosunku do Sądu Najwyższego, przede wszystkim związanych z wydawaniem regulaminu Sądu
Najwyższego, dotyczą również innych kompetencji
związanych chociażby z powoływaniem pierwszego prezesa czy prezesów Sądu Najwyższego. Tutaj
wspomnę o tym – państwo to podnosiliście w trakcie
prac w Wysokiej Izbie – że przepisy były nie do końca
konsekwentne, dlatego że w jednym przepisie wskazywano, że prezydent będzie miał przedstawianych
5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa,
podczas gdy w przepisach dotyczących Zgromadzenia
Ogólnego wskazane było, że będzie wybieranych tylko 3 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego.
Oprócz tego te zupełnie nowe regulacje, których
w ogóle nie było w ustawie lipcowej, dotyczą przede
wszystkim: składów ławniczych, co nie było przewidziane w Sądzie Najwyższym; wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej jako nadzwyczajnego
środka, za pomocą którego można zakwestionować
prawomocne orzeczenia sądów. Oczywiście są też
kwestie dotyczące chociażby przeniesienia sędziów
w stan spoczynku czy w ogóle wymogów, które trzeba
spełnić, żeby być sędzią Sądu Najwyższego, bo tutaj
nastąpiła modyfikacja w stosunku do tych rozwiązań,
które były przyjęte w ustawie lipcowej. Tak że to
były te absolutnie najważniejsze zmiany. Oczywiście
różne modyfikacje dotyczyły także możliwości po-

woływania nadzwyczajnego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, dlatego że pan prezydent w swoim
pierwotnym przedłożeniu przewidział, że rzecznik
ten będzie powoływany wyłącznie spośród sędziów,
a nie przewidział możliwości powołania prokuratora
na stanowisko nadzwyczajnego rzecznika. W toku
prac parlamentarnych dodano przepisy mówiące
o możliwości powołania prokuratora na stanowisko
nadzwyczajnego rzecznika, ale tylko i wyłącznie
w przypadku tych najcięższych przestępstw. Pan minister Mucha doskonale wyjaśniał to na posiedzeniu
komisji, no i ma nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, żeby ta instytucja w ogóle była wykorzystywana.
Pan minister wskazywał, że wierzy, że jednak stan
sędziowski cechuje naprawdę wysoki poziom kultury
i w związku z tym nie będzie potrzeby korzystania…
że sędziowie nie będą popełniać tych najcięższych
przestępstw i nie będzie potrzeby powoływania rzecznika dyscyplinarnego właśnie z grona prokuratorów.
Co do kolejnego pytania dotyczącego konieczności czy też potrzeby wprowadzenia takiego ośrodka, jakim jest skarga nadzwyczajna…
Obecna tutaj pani senator Staroń, również pan poseł
Wojciechowski wielokrotnie podnosili konieczność
przywrócenia lub wprowadzenia środka na wzór
dawnej rewizji nadzwyczajnej. Wprowadzenie tego
nadzwyczajnego środka było również w programie
Prawa i Sprawiedliwości oraz w programie wyborczym pana prezydenta. Dlaczego? Pani senator
w jednej ze swoich interpelacji przedstawiła kilka
przypadków, kiedy to osoby zostały pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. Wykorzystały
one wszystkie, absolutnie wszystkie możliwości
wzruszenia rozstrzygnięć sądowych, które w ich
sprawach zostały wydane, ale w dalszym ciągu
pozostały w obiegu prawnym orzeczenia sądowe
niezgodne z konstytucją, te naruszające ich wolności i prawa. Dlatego nadzwyczajny środek ma
być taką ostateczną ostatecznością. Jeżeli ktoś nie
ma już innej możliwości skorzystania ze środków,
które są przewidziane prawem, może skorzystać
z tego absolutnie nadzwyczajnego środka, jakim
jest skarga nadzwyczajna.
Ponadto skarga nadzwyczajna uzupełnia pewną
lukę w polskim systemie środków ochrony, którą powoduje skarga konstytucyjna, a konkretniej ukształtowanie skargi konstytucyjnej. Skarga konstytucyjna,
zgodnie z art. 79 polskiej konstytucji, przysługuje
w przypadku naruszenia wolności praw konstytucyjnych w drodze po uzyskaniu prawomocnego
orzeczenia czy ostatecznej decyzji administracyjnej.
Ale przedmiotem zaskarżenia nie jest to naruszające
wolności czy prawa rozstrzygnięcie sądu czy organu
administracji publicznej, tylko akt normatywny, który
był podstawą procedowania przez sąd czy przez organ
administracji.
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Co uzyskuje osoba skarżąca w sytuacji, gdy trybunał rozstrzygnie na jej korzyść skargę konstytucyjną?
Otrzymuje wyrok stwierdzający, że akt normatywny
jest niezgodny z konstytucją. Ale tak naprawdę uznanie niekonstytucyjności tego aktu normatywnego jest
dopiero początkiem drogi do uzyskania korzystnego
dla niej rozstrzygnięcia. Wszystkie przepisy proceduralne, zarówno procedury administracyjnej, cywilnej,
jak i karnej, przewidują w takiej sytuacji możliwość
wniesienia wniosku o wznowienie postępowania czy
też skargi o wznowienie postępowania, której zadaniem jest z jednej strony wyeliminowanie z obrotu
prawnego rozstrzygnięcia, które zostało wydane na
podstawie niekonstytucyjnych przepisów, a z drugiej
strony wydanie nowego rozstrzygnięcia, w oparciu
o nowy stan prawny, taki, który nie powinien powodować takich naruszeń prawa.
W przypadku skargi konstytucyjnej trzeba również pamiętać, że jest też inny mankament wynikający z tego, jak Trybunał Konstytucyjny może orzec
w odniesieniu do tego, kiedy wchodzi w życie jego
orzeczenie. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
mogą mieć tzw. klauzulę odraczającą, czyli Trybunał
Konstytucyjny może odroczyć wejście w życie swojego orzeczenia nawet o 18 miesięcy. Jeżeli osoba
uzyska korzystne dla siebie rozstrzygnięcie stwierdzające niekonstytucyjność aktu normatywnego, ale
trybunał z jakichś znanych sobie względów, czy to
powodowanych ekonomiką, budżetem państwa, czy
po prostu pewnym pragmatyzmem, odroczy termin
wejścia w życie swojego orzeczenia, to taka osoba
będzie się cieszyła, że ma korzystny wyrok trybunału,
ale będzie musiała czekać, aż wejdzie w życie wyrok
Trybunału Konstytucyjnego, żeby móc uruchomić
całą procedurę związaną ze wznowieniem postępowań. Skarga nadzwyczajna umożliwia zaś, w przypadku naruszenia orzeczeniem sądu wolności i praw
konstytucyjnych, wyeliminowanie z obrotu prawnego
przede wszystkim tego niezgodnego z konstytucją
rozstrzygnięcia, czyli wprowadza taką możliwość,
jakiej skarga konstytucyjna przywoływana wielokrotnie w różnych wypowiedziach w tej chwili nie daje.
Z czego to wynika? Proszę państwa, gdy w Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – to wynika ze stenogramów pracy tej komisji – wskazywano
na konieczność wprowadzenia takiego środka, jakim
jest skarga konstytucyjna, obawiano się, że nastąpi
zalew Trybunału Konstytucyjnego tymi skargami,
zwłaszcza w sytuacji, gdy będą one przysługiwały na rozstrzygnięcia sądowe. Ale np. w Republice
Federalnej Niemiec skarga konstytucyjna umożliwia
zakwestionowanie rozstrzygnięcia, które zostało wydane w sprawie. Jakie są tego konsekwencje? Jeżeli
trybunał federalny dojdzie do wniosku, że orzeczenie
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wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest prawidłowo sformułowane, czyli jeśli chodzi
o obowiązujące przepisy, to nie doszło do żadnego naruszenia, to w drugiej kolejności zaczyna badać, czy
przepisy, na podstawie których wydano to rozstrzygnięcie, są zgodne z konstytucją. Czyli w pierwszej
kolejności na podstawie skargi konstytucyjnej osoba
zainteresowana może uzyskać uchylenie orzeczenia,
które jest błędne, a jeżeli orzeczenie było prawidłowe,
to dopiero wtedy trybunał zajmuje się procedowaniem
nad konstytucyjnością przepisów. W Polsce sytuacja
jest zupełnie inna. Trybunał Konstytucyjny nie bada
zgodności z konstytucją rozstrzygnięć w sprawach
indywidualnych. Mało tego, jeżeli skarga konstytucyjna dotyczyłaby wyłącznie kwestionowania
rozstrzygnięcia indywidualnego, to wtedy trybunał
w przedsądzie odrzuci taką skargę konstytucyjną jako
niedopuszczalną.
Jest jeszcze jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w odniesieniu do skargi konstytucyjnej,
a która nie była podnoszona. Skarga konstytucyjna
może być wniesiona w terminie 3 miesięcy od daty
uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia. Z punktu
widzenia osoby zainteresowanej jest to dość poważne
ograniczenie możliwości dochodzenia naruszanych
przez niezgodne z konstytucją orzeczenie wydane
na podstawie niekonstytucyjnych przepisów… jeśli
chodzi o dochodzenie swoich praw.
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące art. 34 i zmiany
treści roty ślubowania, to tak, jest to zmiana zamierzona, podkreślająca znaczenie przepisów konstytucyjnych…
(Senator Piotr Wach: Usunięcie „konstytucji” jest
zamierzone?)
Panie Senatorze, aktualnie w tej chwili w żadnej rocie ślubowania nie ma przepisów konstytucyjnych…
(Senator Bogdan Klich: Ale były.)
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Nie, nie było.)
Nie, nigdy nie było. Aktualnie rota ślubowania sędziowskiego jest zapisana w obecnie obowiązujących
przepisach ustawy o Sądzie Najwyższym, w art. 27
§1, i brzmi 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 według
mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”. Panie Senatorze, wszyscy sędziowie i wszyscy asesorowie w Polsce wygłaszają rotę,
ślubując stanie na straży prawa, natomiast nie ma tam
mowy o przepisach konstytucyjnych. Proszę mi wierzyć, taka sama rota ślubowania w odniesieniu do tej
części jest w sądach powszechnych, w sądach admi-
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nistracyjnych, w odniesieniu do asesorów i w sądach
powszechnych, i w sądach administracyjnych, i tak
samo jest w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym.
W związku z tym tutaj nigdy nie było powołania się
na konstytucję. Dziękuję bardzo.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ja
mam pytanie związane z brzmieniem art. 117. To jest
przepis przejściowy, który mówi o tym, co się dzieje, gdy
sędzia albo asesor sądowy posiada, oprócz polskiego,
inne obywatelstwo. Tam jest okres przejściowy 6 miesięcy na to, aby zrzekł się tego obywatelstwa. Ogólnie jest
to bardzo dobry kierunek, że w coraz większej liczbie
ustaw, począwszy od ustaw dotyczących Policji, wojska,
a skończywszy na ustawach dotyczących, powiedzmy,
służby państwowej, wymagane jest tylko obywatelstwo
polskie, bo ta lojalność musi być jasno określona wobec
państwa polskiego. Tylko żeby te przepisy były jasne,
to musi być procedura, zawsze, musi być jakiś początek
i koniec. Tu początek jest bardzo jasny – moment wejścia w życie ustawy. Pytanie jest takie: co wtedy taki
sędzia albo asesor ma zrobić? On się musi zwrócić do
organu innego państwa, nie wiem, np. ze zrzeczeniem
się obywatelstwa tego państwa. Pytanie jest bardziej
szczegółowe: czy w polskim prawie istnieje procedura,
która określa jakby minimalny zakres zachowania takiej
osoby, żeby ta osoba wykazała przynajmniej intencję,
chęci zrzeczenia się obywatelstwa? Czy w jakimś innym akcie prawnym jest określony sposób zrzekania
się obywatelstwa polskiego? To jest pierwsza kwestia.
Druga. Czy efektywne będzie samo wystąpienie
o zrzeczenie się obywatelstwa, czy też uzyskanie
potwierdzenia tego zrzeczenia się od organu innego
państwa? Bo to są dwie różne sprawy.
Trzecia kwestia. Być może już nadszedł czas, aby
po prostu zmienić to w ustawie o obywatelstwie. Bo
dopiero od 1962 r. w naszym prawie jest taki oto zapis,
że polskie prawo uznaje… tzn. nie wnika w to, czy
dany obywatel ma obywatelstwo innego państwa.
Jeszcze do 1962 r. było tak, że było zakazane obywatelstwo innego państwa. To jest duży krok… Ale
czy nie czas już na to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, minuta dawno minęła.)
Tak jest… Tak że chodzi o to ostatnie pytanie takie
kierunkowe i o to pytanie szczegółowe dotyczące
procedury, żeby ta ustawa była po prostu jasna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać, jakie poprawki były uzgodnione z prezydentem w sprawie tego projektu, co
w tym projekcie jest aktualne, a co nie jest aktualne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Moje pytanie właściwie dotyczy tej samej tematyki, co
pytanie pana senatora Czerwińskiego, mianowicie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego przez sędziów
Sądu Najwyższego. Ja powiem parę zdań i właściwie chcę,
żeby pani to skomentowała. To jest zmiana, bo dotąd tego
wymogu nie było. Pani minister uzasadniała tę zmianę
tym, że w przypadku kilku innych zawodów lub funkcji,
w tym w odniesieniu do służb specjalnych, taki przepis
istnieje. Na podstawie tego, że on istnieje, pani rozszerza
go, obejmuje nim sędziów Sądu Najwyższego. Postępując
dalej tą drogą, za chwilę można by wprowadzić taki zakaz w odniesieniu do różnych innych zawodów. To jest
niesłuszne postępowanie, ponieważ wymóg posiadania
obywatelstwa wyłącznie polskiego ma znaczenie tylko
symboliczne. Jeżeli ktoś zrzeknie się obywatelstwa, to
nie zmieni to jego lojalności. Najwyżej może być zły,
że musiał to zrobić. Krótko mówiąc, gdyby postępować
zgodnie z tym tokiem rozumowania – mówię o uzasadnieniu, jakie pani podała – to po pewnym, odpowiednio
długim czasie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Senatorze.)
…osoby mające podwójne obywatelstwo mogłyby
zostać w Polsce np. tylko piekarzami. Czy to rozumowanie jest poprawne i dlaczego to poszerzenie następuje?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zrzeczenia się
obywatelstwa, to ustawa przewiduje 6-miesięczny
termin od momentu jej wejścia w życie. Trzeba wziąć
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pod uwagę, że termin przewidziany na wejście w życie ustawy to 3 miesiące. Takie jest vacatio legis.
Można powiedzieć, że osoba, która jest sędzią Sądu
Najwyższego i ewentualnie spełnia przesłankę posiadania kilku obywatelstw, będzie mogła się zrzec
tych pozostałych. Będzie miała de facto 9 miesięcy,
żeby poddać się tej procedurze.
Procedura zrzeczenia się obywatelstwa danego
państwa zawsze jest regulowana przepisami krajowymi. W państwie polskim nie ma przepisów, które
by wskazywały, jak zrzec się obywatelstwa innego
państwa. Ustawa o obywatelstwie polskim oraz nasze
przepisy konstytucyjne regulują taką procedurę, ale
wyłącznie w przypadku zrzeczenia się obywatelstwa
polskiego. Procedura polega na tym, że trzeba złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem konsula
lub bezpośrednio do wojewody. Następnie ten wniosek wraz ze stosownymi opiniami jest przesyłany do
Kancelarii Prezydenta i prezydent podejmuje decyzję
o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na zrzeczenie
się obywatelstwa polskiego.
Za każdym razem prawo krajowe szczegółowo
reguluje procedurę związaną z wyrażeniem zgody czy też z utratą obywatelstwa danego państwa.
W polskich przepisach nie możemy narzucać innym
państwom, w jaki sposób ma być przeprowadzona
tego typu procedura.
Jak długo trwa taka procedura w innych państwach? Trudno mi powiedzieć. Mogę powiedzieć,
ile mniej więcej trwa taka procedura w Polsce, kiedy
ktoś chce się zrzec obywatelstwa polskiego.
Wydaje się, że pierwszą podstawową rzeczą, która
powinna tak jakby służyć wskazaniu, że sędzia stara się
dopełnić określonych warunków, jest zaprezentowanie,
że wystąpił on o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa.
Biorąc pod uwagę w sumie długi, 9-miesięczny termin
na to, żeby dopełnić tego wymogu, wydaje się, że nie
powinno dojść do takiej sytuacji, że ktoś w momencie
wejścia w życie ustawy, po upływie wspomnianego
terminu, w dalszym ciągu nie będzie spełniał tego
warunku. Jedynie w ten sposób mogę odpowiedzieć.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Wacha – ono
jest bardzo silnie powiązane z pytaniem pana senatora Czerwińskiego – to powiem, że ustawa określa,
jakie warunki trzeba spełniać, żeby być sędzią. Skoro
ustawa ma to określać, to ustawodawca ma pełną swobodę, jeżeli chodzi o kształtowanie tych warunków.
To jest to, na co państwu tutaj wcześniej wskazywałam, mówiąc, że przedłożenie prezydenckie różni
się od ustawy, która była uchwalona w lipcu, m.in.
zapisami o tym, jakie warunki trzeba spełniać, żeby
być sędzią Sądu Najwyższego. Takim nowym warunkiem, warunkiem, który nie wynikał z poprzedniej
ustawy, jest np. wymóg ukończenia czterdziestego
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roku życia przez osobę ubiegającą się o stanowisko
sędziego Sądu Najwyższego. Ustawodawca ma swobodę w kształtowaniu warunków i warunkiem, który
również może wprowadzić, jest wymóg posiadania
wyłącznie polskiego obywatelstwa.
Wydaje mi się, że do rozstrzygnięcia tej kwestii
kluczowe jest pamiętanie o tym, jaką rolę w polskim
ustroju pełni sędzia. Sędzia to nie jest zwykły urzędnik, który jest zatrudniany w urzędzie państwowym.
Sędzia jest dzierżycielem władztwa państwowego
w zakresie wymiaru sprawiedliwości. To sędzia wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to
sędzia jest tym substratem osobowym władzy sądowniczej. W związku z tym stworzenie tutaj w przypadku sędziów Sądu Najwyższego wymogów wyższych
niż w przypadku innych funkcji państwowych jest
jak najbardziej uzasadnione.
A jeżeli chodzi o aktualne przedłożenie, nad którym państwo procedujecie, czyli ustawę o Sądzie
Najwyższym, to w porównaniu z przedłożeniem
pierwotnym, czyli projektem pana prezydenta, który
został przedłożony, jest tu kilka zmian o charakterze
doprecyzowującym, np. w odniesieniu do skargi nadzwyczajnej. Zostały też wprowadzone zmiany dotyczące ławników, m.in. taka, że ławnikiem nie może być
osoba, która należy do partii politycznej, czy też osoba,
która jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Były
także zmiany, o czym wcześniej mówiłam, w zakresie
rzeczników dyscyplinarnych w sądach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani
Marszałek, chciałbym doprecyzować swoje pytanie.)
Dobrze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Minister, bo to będą życiowe sprawy, być
może ważące o przyszłości danych ludzi. Czy to oznacza, że samo wystąpienie do organu obcego państwa
ze zrzeczeniem się obywatelstwa jest równoważne
zapisanemu tu sformułowaniu „zrzec się”, czy to
musi być skutkowe, czyli ta osoba musi zaprezentować swojemu zwierzchnikowi akt innego państwa
o zrzeczeniu się tego obywatelstwa, przedstawić, że
nie jest już obywatelem tego państwa? To jest o tyle
ważne, że, jak mówię, to się może rozciągnąć w czasie. Jeśli dana osoba wykazała dobrą wolę, wyraziła tę
wolę i zrzekła się, zademonstrowała ją w postaci aktu
urzędowego skierowanego do innego państwa… To
być może wystarczy. Potwierdzenie przecież nie jest
takie ważne, bo tu chodzi o kwestię lojalności. I druga
część pytania: czy nie czas już po prostu zmienić ustawę o obywatelstwie polskim, tak żeby to ujednolicić?
Wtedy nie będzie problemów z innymi funkcjami.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Pani wspomniała, powiedziała o tym, że ustawa
z lipca wygaszała z mocy prawa wszystkie kadencje sędziów Sądu Najwyższego. Ta ustawa, którą
w tej chwili rozpatrujemy, wygasza je ze względu
na obniżenie wieku emerytalnego sędziów. Jak pani
uporałaby się z zarzutem, że ta ustawa jednak godzi
w art. 180 ust. 1 konstytucji, który precyzuje, opisuje
zakaz usuwania sędziego z zajmowanego stanowiska?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję.
I pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie. Czy pani wie, kto będzie kandydował do tego nowego Sądu Najwyższego?

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator…
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Minister, nie wie
pani?)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Nie jestem wróżką.)
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, pan marszałek Seweryński, sprawozdając tutaj, odnosił się do zarzutów konstytucyjnych, tyle że użył argumentów, które w moim
przekonaniu są niedopuszczalne, przynajmniej
jeśli chodzi o kadencję pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego. Otóż jego kadencji żadna ustawa nie
ma prawa skrócić, bo jest to zapisane w konstytucji.
To, na co powoływał się pan marszałek, dotyczyło
przepisu ustawowego. W przekonaniu naszego Biura
Legislacyjnego, które bazowało na opiniach wcześniej zaczerpniętych… We wszystkich znanych mi
opiniach jest to stawiane jednoznacznie – że jest to
absolutnie niekonstytucyjne. Prosiłbym, żeby może
udowodnić, że nie drogą ustawy doprowadzacie państwo do skrócenia kadencji… Nie drogą ustawy, bo
to jest konstytucyjnie niedopuszczalne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan chce dopytać? Bo wydawało
mi się…
(Senator Robert Dowhan: Nie, nie. W następnej
serii, Pani Marszałek.)
…że przed chwilą zadał pan pytanie. Tak?
(Senator Robert Dowhan: Tak, zadawałem.)
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Znaczenie podstawowe ma akt zrzeczenia się,
czyli okazanie dokumentu potwierdzającego, że
rzeczywiście podjęło się działania zmierzające do
tego, żeby posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie.
I to jest kluczowe zagadnienie. Czyli że podejmuje
się działania zmierzające do tego, żeby rzeczywiście
posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. spełniać
ten wymóg bycia sędzią Sądu Najwyższego.
A jeżeli chodzi o kwestie dotyczące ustawy o obywatelstwie polskim… Ustawa o obywatelstwie polskim w art. 3 rozstrzyga kwestie kolizji w przypadku
osób, które posiadają kilka obywatelstw. Ten artykuł
wskazuje na to, że przed organami polskimi osoba,
która posiada mnogie obywatelstwo, nie może się na
te inne obywatelstwa powoływać, bo jest traktowana
jak obywatel Polski. Ja mogę panu senatorowi wskazać taki przykład, z którym kiedyś w kancelarii się
zetknęliśmy. Okazało się, że osoba, która została powołana na stanowisko ambasadora, posiada 2 obywatelstwa – obywatelstwo państwa wysyłającego, a także obywatelstwo polskie. I powstał problem, w jaki
sposób ta osoba, która jest ambasadorem, ma być
w Polsce traktowana. Zgodnie z art. 3 taka osoba jest
traktowana jak obywatel Polski, dlatego że wszystkie
osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, niezależnie od tego, czy posiadają jeszcze inne – jedno
obywatelstwo czy więcej – zawsze będą traktowane
tak jak obywatele polscy. W związku z tym, jeżeli
taka osoba chce podlegać prawu dyplomatycznemu
i korzystać z przywilejów dyplomatycznych, to musi
się zrzec obywatelstwa państwa przyjmującego, żeby
właśnie do tej kolizji nie dochodziło. Dlatego także
w innych państwach czasami ten wymóg jest formułowany w odniesieniu do pewnych urzędów. I dlatego
to też nie jest jakaś nowość, nawet na gruncie prawa
obowiązującego w innych państwach.
A jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Klicha,
które wskazywało, że ustawa z lipca wygaszała kadencję, a ustawa pana prezydenta wygasza ze względu
na wiek… Panie Senatorze, art. 180 ust. 4 konstytucji
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wskazuje, że ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Ponadto ustawa przewiduje również procedurę
wyrażenia zgody przez pana prezydenta na dalsze
zajmowanie stanowiska przez osobę, która ukończyła
sześćdziesiąty piąty rok życia.
(Senator Mieczysław Augustyn: To niczego nie
zmienia.)
Niezupełnie, dlatego że nie dochodzi do wygaszenia kadencji z mocy prawa, a sędzia, który ukończył sześćdziesiąty piąty rok życia, może zwrócić
się do pana prezydenta o wyrażenie zgody na dalsze
zajmowanie stanowiska i pozostanie sędzią w stanie
czynnym.
(Senator Mieczysław Augustyn: To też niczego
nie zmienia.)
W związku z tym to jest tylko i wyłącznie opinia
pana senatora dotycząca tego, czy jest zmiana, czy jej
nie ma, bo zakłada ona, że pan prezydent ma z gruntu
złą wolę i oczywiście nigdy nikomu nie wyrazi zgody na przedłużenie możliwości orzekania w Sądzie
Najwyższym.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie można
tego wymagać.)
W związku z tym ja z opinią pana senatora tutaj
nie będę dyskutować, bo, tak jak mówię, to jest tylko
i wyłącznie opinia pana senatora.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie tylko.)
A jeżeli chodzi o kwestie związane ze skróceniem kadencji, na co się tutaj znów powołał pan
senator Augustyn… Panie Senatorze, polecam lekturę opinii pana Marka Dobrowolskiego, profesora
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wskazał
on w swojej opinii, że to ustawodawca kształtuje warunki, które trzeba spełnić, żeby być osobą pełniącą
funkcję czy to pierwszego prezesa, czy prezesa Sądu
Najwyższego. Mało tego, w różnego typu opracowaniach z zakresu prawa konstytucyjnego podkreśla się,
że w momencie powołania na funkcję prezesa czy
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ta osoba musi
być sędzią w stanie czynnym, a ustawodawca określa,
jakie warunki trzeba spełniać, żeby w dalszym ciągu
tę funkcję pełnić. W związku z tym tu nie ma żadnego skrócenia kadencji, która wynika bezpośrednio
z przepisów ustawowych, tu jest po prostu wskazanie
ustawowo warunków, które trzeba spełnić, żeby stanowisko prezesa czy pierwszego prezesa zajmować.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jan Filip Libicki.
Proszę bardzo.
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Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja mam takie pytanie – może trochę
bardziej teoretyczne i może pani już na nie odpowiadała, ale ja nie byłem przez całą debatę.
W lipcu pan prezydent zawetował ustawę o Sądzie
Najwyższym. To weto nie zostało rozpatrzone. Jak
rozumiem, państwo prezentujecie dzisiaj projekt,
w którym te wady, które zdaniem prezydenta były
i zmusiły go do weta, są usunięte. Teraz załóżmy, że
ta dzisiejsza ustawa o Sądzie Najwyższym zostanie
przegłosowana i pan prezydent ją podpisze, a następnie co do tej czekającej na przegłosowanie weto
zostanie przełamane, czyli znajdzie się odpowiednia
większość w Sejmie i ta ustawa lipcowa, którą pan
prezydent zawetował, jak rozumiem, z powodu błędów, wejdzie w życie. Co wtedy się stanie? Czy nie
uważa pani, że będziemy mieli do czynienia jednak
z jakąś kolizją? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Moje pytanie dotyczy tego wieku. Uważam, że
dopiero w wieku 65 lat człowiek jest tak naprawdę
dojrzały, zdobył doświadczenie, ma też inne spojrzenie na to wszystko, co działo się do tej pory, ma
dystans do rzeczywistości, do spraw, które wcześniej
mogły być inaczej postrzegane. Uważam, że dzisiaj,
kiedy żyjemy naprawdę długo, 65 lat to jest absurdalna granica. Jeżeli…
(Rozmowy na sali)
No, ja nie przeszkadzam nikomu…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę zadawać pytanie.)
…więc też prosiłbym o nieprzeszkadzanie.
Patrzę np. na Stany Zjednoczone, w których sędzia
Sądu Najwyższego ma 84 lata i dobrze sprawuje ten
urząd. A jeżeli ktoś nie będzie się czuł na siłach, to
na pewno, po pierwsze, nie przyjmie tej funkcji, a po
drugie, jeżeli nastąpi załamanie w zakresie zdrowia,
to pewnie się wycofa lub złoży rezygnację. Skąd się
wzięła ta granica? Co jest tak naprawdę przyczyną,
że jest ta granica 65 lat, a nie 68, 70, 80? Bo to jest
naprawdę zaskakujące.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk.
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Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja mam pytanie do pani. Bo płynie
wiele takich głosów, że te ustawy i cała ta reforma
sądownictwa pozbawią sędziów niezawisłości. To jest
bardzo mocno podnoszone. A ja osobiście uważam,
że niezawisłość sędziowską może zdeprecjonować,
może jej się pozbawić sam sędzia. Bo żaden polityk
nie jest w stanie wejść w głowę sędziego. Jeśli sędzia
jest uczciwy, sumienny, ma kręgosłup moralny, to nie
ma takiej siły, żeby go zmusić do wydania takiego czy
innego wyroku, i nie ma siły, żeby go w jakiś sposób
politycznie nacisnąć w sprawie wyroku. Czy pani się
zgadza ze mną, czy ja błędnie rozumuję? Bardzo bym
prosił o ustosunkowanie się do tego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Libickiego,
to powiem, że jest to sytuacja analogiczna do sytuacji, jaka powstaje w przypadku, gdy prezydent
skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, czyli przed
podpisaniem ustawy, a Sejm w międzyczasie, czyli
nim trybunał wyda rozstrzygnięcie, uchwali przepisy o analogicznym brzmieniu, prezydent je podpisze i te przepisy staną się prawem obowiązującym.
Do takiej sytuacji doszło m.in. w 2015 r., gdy pan
prezydent Komorowski skierował do Trybunału
Konstytucyjnego ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i niektórych innych
ustaw. Nim Trybunał Konstytucyjny, który wydał
rozstrzygnięcie w tej sprawie dopiero w ubiegłym
roku, rozstrzygnął sprawę, doszło do uchwalenia
ustawy, która wprowadzała w życie niektóre przepisy z tej właśnie ustawy zakwestionowanej, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok został ogłoszony, została opublikowana ustawa, która
wprowadzała te zmiany. I była analogiczna, można
powiedzieć, sytuacja. W systemie prawnym nagle
znalazły się 2 przepisy: jeden z tej ustawy, która
została zakwestionowana, a drugi z tej ustawy, która została w międzyczasie uchwalona i podpisana.
I konstytucja nie rozstrzyga takiej sytuacji, gdy dochodzi do kolizji związanej z tym, że np. prezydent
skorzystał z wniosku prewencyjnego, trybunał długo
rozpatrywał ten wniosek, a w międzyczasie doszło

do uchwalenia prawa, które częściowo albo nawet
w całości obejmuje ten sam zakres spraw. I analogicznie jest w przypadku weta.
Dysponentem prezydenckiego wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy, tym, który decyduje, kiedy
taki wniosek zostanie poddany pod głosowanie, jest
marszałek Sejmu. W związku z tym pytania dotyczące tego, kiedy, w jakich okolicznościach to się stanie,
powinny być adresowane właśnie do marszałka Sejmu
jako tego, który nadaje bieg wszystkim wnioskom
wpływającym do Sejmu.
Teraz zwracam się do pana senatora Dowhana
w sprawie pytania dotyczącego wieku przejścia
w stan spoczynku. Panie Senatorze, ja na początku
swojej wypowiedzi wskazałam, że jest to nawiązanie
do zmian, które obowiązują w prawie o ustroju sądów powszechnych. Tam ta granica przejścia w stan
spoczynku została ustalona na 65 lat dla mężczyzn,
a w przypadku kobiet – 60 lat. W przypadku Sądu
Najwyższego jest to jednolita granica wieku przejścia
w stan spoczynku ustalona na 65 lat, zaś kobiety wyłącznie na swój wniosek – czyli tylko wtedy, gdy one
wychodzą z inicjatywą – mogą przejść w stan spoczynku po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia.
Wydaje mi się, że porównywanie polskich
rozwiązań z rozwiązaniami obowiązującymi
w Stanach Zjednoczonych jest co najmniej nieuprawnione. Przede wszystkim ze względu na tzw.
ścieżkę dojścia do zawodu sędziego. W Stanach
Zjednoczonych jest to ukoronowanie zawodu prawniczego, w Polsce ta ścieżka dojścia do zawodu jest
zupełnie inna. Ja w Sejmie przytaczałam wypowiedzi jednej z przedstawicielek Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia”, która wskazywała, że
ona została sędzią w wieku około 30 lat, orzeka
może około 10 lat i czuje się już tak przemęczona,
że pragnie utrzymania w mocy tych przepisów,
które mówią o możliwości wcześniejszego przechodzenia przez sędziów w stan spoczynku. Zatem
pewien pragmatyzm wskazuje, że ponieważ jest
inna ścieżka dojścia do zawodu sędziego, inaczej
również mogą być kształtowane te warunki, które
uzasadniają przejście sędziego w stan spoczynku.
Zaś rozwiązania, które obowiązują czy są przyjęte
w prezydenckim projekcie ustawy oraz tej ustawie
już uchwalonej przez Sejm, nawiązują do tych, które obowiązują w prawie o ustroju sądów powszechnych od 1 października br.
Ja absolutnie nie widzę tutaj żadnego zagrożenia
dla niezawisłości sędziowskiej. Podkreślałam to, odpowiadając na pytania państwa senatorów przy okazji
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta niezawisłość to jest ta wewnętrzna niezawisłość, niezależność
tego sędziego, który wydaje rozstrzygnięcie. I oczywiście, jak dzisiaj mówił pan rzecznik, są różne formy
zagwarantowania tej niezawisłości, ale na to, jak jest
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ukształtowany sędzia, jak jest ukształtowane jego
sumienie, ustawodawca ani nawet osoby powołujące
czy oceniające sędziego wpływu nie mają. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie zadaje pan senator Marek Pęk.

Senator Marek Pęk:
Pani Minister, ja jeszcze… Pani Minister, czy ja
mogę jeszcze pani zadać to pytanie…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Tak.)
No, zresztą wszystko jedno… Chcę nawiązać do
pytania pana senatora Libickiego, czyli kwestii nierozpatrzonego weta, tak czysto teoretycznie, na przyszłość. Czy według pani minister ta kwestia podlega
dyskontynuacji, czyli czy do końca tej kadencji możemy mieć czysto teoretycznie problem, czy później
już nie? Jak to według pani…

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Weto nie jest objęte zniesieniem zasady dyskontynuacji, czyli zgodnie z obowiązującym prawem,
jeżeli Sejm tej kadencji, w której wpłynął wniosek
pana prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy,
nie rozpatrzy tego wniosku, Sejm nowej kadencji nie
może się nim zająć. Ja przypomnę państwu, że już
w 2015 r. mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdy
4 weta prezydenta zostały objęte właśnie zasadą dyskontynuacji i Sejm nie rozpatrzył tych prezydenckich
wniosków o ponowne rozpatrzenie ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Podtrzymuję, Panie Ministrze, to, co mówiłem na
temat niemożliwości czy braku możliwości usuwania
sędziów, w myśl art. 180 ust. 1. Ale w tym samym
kontekście tego, o czym powiedziała pani minister, że
ustawa lipcowa miała tę wadę, że mianowicie z mocy
ustawy wygaszała wszystkie kadencje sędziów Sądu
Najwyższego… A jak to się ma w nowym rozwiązaniu do art. 183 ust. 3, dotyczącego pierwszego prezesa
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Sądu Najwyższego, gdzie jest explicite powiedziane
o tym, że kadencja pierwszego prezesa trwa 6 lat? Czy
w tym wypadku jest pan w stanie w jakikolwiek sposób obronić tezę, że ta ustawa nie łamie konstytucji?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani minister już odpoczywa, ale myślę, że to dobrze. Może zwrócę się do pana ministra, ale w związku z pani odpowiedzią. Mianowicie prosiłbym o uzasadnienie, jakie przepisy dają panu prezydentowi…
A według państwa projektu jest taka możliwość, że
prezydent będzie wyrażał zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego po ukończeniu przez
niego sześćdziesiątego piątego roku życia. Przy tej
okazji chciałbym zwrócić uwagę, że znacząca część
sędziów Sądu Najwyższego to są profesorowie, którzy
np. na swoich uczelniach mają prawo do zajmowania
stanowisk i wykonywania wszystkich czynności do
siedemdziesiątego roku życia. I nie ma takiego organu, który by ich weryfikował. Chciałbym jeszcze,
żeby pan minister powiedział, jakimi kryteriami ma
się prezydent kierować. Czy to ma być widzimisię
prezydenta? Temu przedłuży, a tamtemu nie? Na podstawie jakich kryteriów to będzie?
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Jeśli tych kryteriów nie ma, to opinie wskazują,
że jest to poważne zagrożenie przynajmniej dla tych
zewnętrznych znamion niezawisłości, bo polityk, którym jest prezydent…
(Głos z sali: Nie jest.)
(Głos z sali: Jest.)
Jak to nie jest? Jest politykiem wybranym na urząd
prezydenta. A więc polityk będzie miał prawo decydowania o wydłużeniu bądź niewydłużeniu okresu pracy w Sądzie Najwyższym. Prosiłbym o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek,
mam wniosek formalny.)
Tak? Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 składam wniosek
o ogłoszenie przerwy w obradach do piątku, 15 grudnia, do godziny 11.00. Obradujemy kolejną godzinę,
już nie wiem, którą…
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(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Głos z sali: Przez 2 tygodnie.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…
Do której?)
Do piątku do godziny 11.00.
Nie mamy nawet czasu, żeby uczcić rocznicę stanu
wojennego, która to rocznica jest dzisiaj. W związku
z tym taki wniosek składam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: I proszę o jego przegłosowanie.)
Panie Senatorze…
(Senator Jarosław Duda: Zgodnie z regulaminem.)
Dobrze.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Kworum jest na podstawie tego…)
Ponieważ nie ma kworum…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, na podstawie
zapisu z kamer jest, Pani Marszałek.)
(Wesołość na sali)
(Głosy z sali: Są w parlamencie. Tak, są w parlamencie.)
Panie Senatorze! To jest naprawdę niepotrzebna
złośliwość.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, naprawdę…)
Pan doskonale wie, że ja wtedy miałam rację, bo
byliście państwo na sali. Tak więc proszę mi takich
uwag nie robić.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, jeśli
pani to odebrała jako uwagę… Ja podpowiadam,
a nie…)
Do momentu zebrania kworum nie możemy przegłosować tego wniosku, więc poczekamy, Panie…
(Senator Jan Rulewski: Przerwa? Przerwa?)
Nie, obradujemy dalej.
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przepraszam…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: …ale o tym, czy kworum
jest, czy kworum nie ma, zadecyduje głosowanie…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie.)
(Senator Bogdan Klich: …a nie pani, że tak powiem, arbitralna wola. Bardzo przepraszam.)
(Senator Jan Rulewski: A ja się chciałbym dowiedzieć, jak pani to oceni, kiedy to kworum będzie.
Przecież nie ma licznika przy drzwiach.)
(Senator Marek Martynowski: Można przeliczyć.)
(Głos z sali: Głosujemy.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Pan minister też chyba…)

Szanowni Państwo, wobec tego ogłaszam przerwę
do godziny 23.00, czyli będzie 16 minut przerwy.
(Senator Jan Rulewski: Dziękujemy.)
Proszę bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 44
do godziny 23 minut 00)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego
porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym.
(Senator Jarosław Duda: Możemy sprawdzić kworum na zapisie z kamer?)
Tak, możecie panowie sprawdzać na zapisie z kamer czy w jakikolwiek inny sposób chcecie.
(Senator Jarosław Duda: Dziękujemy.)
Proszę państwa, aby stwierdzić kworum, proponuję przeliczenie senatorów na sali za pomocą aparatury
do głosowania.
(Senator Bogdan Borusewicz: A nie głosowanie?)
(Senator Mieczysław Augustyn: No, przecież miało
być głosowanie.)
Szanowni Państwo, aparatura powinna już być
aktywna, tak że bardzo proszę o wciśnięcie guzika.
(Senator Jarosław Duda: Ale zaraz, może pani
wytłumaczyć…)
(Senator Bogdan Klich: Ale, Pani Marszałek, głosujemy, jak rozumiem, nad wnioskiem formalnym
pana marszałka Borusewicza.)
Nie głosujemy nad wnioskiem pana marszałka, ponieważ nie wiemy, czy mamy kworum. Chcę stwierdzić, czy mamy kworum, Szanowni Państwo.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale to przy głosowaniu
okaże się, czy mamy kworum.)

Senator Bogdan Klich:
To jest jakiś skandal! W czasie głosowania wyjdzie, czy jest kworum, czy nie. W czasie głosowania
nad prawidłowo złożonym wnioskiem formalnym,
Pani Marszałek. Został prawidłowo złożony wniosek
formalny i w związku z tym wymaga on przegłosowania, a nie sprawdzania wcześniej kworum, ponieważ
z listy obecności wynika, że kworum jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: A przecież widzieliśmy, jak senatorowie PiS weszli i wyszli.)
(Senator Leszek Czarnobaj: I wyszli.)
(Głosy z sali: Wyszli!)
(Senator Robert Dowhan: Ale bufet zamknięty.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyszli przed głosowaniem, zrywając kworum.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, ja zarządziłam stwierdzenie
kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku…
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(wicemarszałek M. Koc)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale zaraz, którego
przycisku?)
(Senator Jarosław Duda: Ale którego? „Za” czy
„przeciw”? Bo ja nie wiem.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, w ogóle nie…)
(Rozmowy na sali)
Obojętnie którego, bo liczymy obecność na sali…
To znaczy nie, „za”. Przycisk „za”. Proszę o…
(Senator Jarosław Duda: Nie, nie głosujemy.)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przepraszam bardzo, co to znaczy: obojętnie który przycisk?
Są przyciski „za”, „przeciw” i „wstrzymanie się od
głosu”.)
(Głos z sali: Co to znaczy? A można mikrofon?)
(Senator Bogdan Klich: Proszę o przedstawienie
odpowiedniego artykułu…)
Tylko jeden przycisk, „za”, on się świeci.
(Senator Aleksander Pociej: I w ten sposób stwierdzimy kworum?)
(Senator Bogdan Klich: A z czego to wynika? Co
mówi regulamin?)
Stwierdzimy, czy mamy kworum, czy nie mamy
kworum.
(Senator Aleksander Pociej: Nie, Pani Marszałek,
ja tylko chciałbym usłyszeć, czy przyciskając…)

Senator Bogdan Klich:
W imieniu naszego klubu proszę o przedstawienie
odpowiedniego artykułu w regulaminie, który umożliwia sprawdzenie kworum, zanim zostanie przegłosowany wniosek formalny, złożony w prawidłowym
trybie przez jednego z senatorów.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przypominam, że jesteśmy oglądani. Bo dostaję informację, że jesteśmy
oglądani.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jurek, zrób zdjęcia,
jak jesteśmy…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Panowie i Panie… Panowie Senatorowie!
W związku z tym, że państwa wątpliwości wzbudził sposób, w jaki ja zarządziłam stwierdzenie kworum, to poddaję pod głosowanie wniosek pana marszałka.
(Senator Mieczysław Augustyn: To niesamowite.)
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I zaraz będziemy wiedzieli, czy mamy kworum.
(Senator Leszek Czarnobaj: O, proste!)
(Senator Jan Rulewski: Regulaminowo.)
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(Senator Leszek Czarnobaj: Regulaminowo.)
Dobrze.
Szanowni Państwo, proszę o podanie wyników.
Głosowało 21 senatorów, 18 było za, 3 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wniosek upadł.
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, jeśli można z wnioskiem formalnym…)
Tak, proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
W związku z tym, co się wydarzyło, to znaczy ze zbiorowym wyjściem senatorów Prawa
i Sprawiedliwości z sali, wnoszę o natychmiastowe
zwołanie Konwentu Seniorów w tej sprawie. Bo to
nie są żarty, to nie jest zabawa. To są sprawy fundamentalne dla ustroju państwa, o których dzisiaj
debatujemy. Wnoszę o natychmiastowe zwołanie
Konwentu Seniorów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, z tego, co wiem, nie ma pana
marszałka.
(Senator Jarosław Duda: Pani jest marszałkiem.)
(Senator Jarosław Obremski: Proponuję to przegłosować.)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, nie ma takiego wniosku formalnego. Skoro pan senator uważa, że będzie potrzebny konwent, to proponuję, żeby zwołać go jutro rano.
Teraz przystępuję do dalszego prowadzenia obrad.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, można? Ja to oczywiście podtrzymuję. Tam było jedno ważne słowo – „natychmiastowe”. Chodzi o natychmiastowe zwołanie
konwentu, dlatego że ta sprawa nie może czekać do
jutra. My możemy czekać, ale ta sprawa nie może
czekać. Konwent Seniorów musi ją rozstrzygnąć bez
względu na to, ilu członków Konwentu Seniorów jest
aktualnie obecnych albo nieobecnych. Bardzo proszę
o uwzględnienie tego wniosku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, nie uwzględniam tego wniosku.
Nie ma takiego wniosku formalnego i ja tego wniosku
nie uwzględniam.
Przystępujemy do dalszego zadawania pytań do
pana ministra.
Bardzo proszę. Pytanie zadaje pan senator Robert
Dowhan.
(Senator Bogdan Klich: Rozumiem, że pani marszałek odrzuciła ten wniosek.)
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Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek,
senatorowie PiS mogą już wejść.)
(Senator Jarosław Duda: Mogą wrócić.)
(Senator Piotr Florek: Wróćcie do nas.)
Panie Senatorze, państwo też niejednokrotnie wychodziliście z sali i wchodziliście na salę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Niemożliwe.)
(Senator Jarosław Duda: My siedzimy na sali.)
(Senator Bogdan Borusewicz: My siedzimy.)
Proszę nie przesadzać. Jest różnie. Czasami tylko
kilka osób jest na sali, czasami są dwie.
(Senator Jarosław Duda: Ale zawsze ktoś jest.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pani zaprosi
senatorów PiS.)
Panie Senatorze, bardzo proszę. Panie Marszałku,
jeżeli ma pan życzenie, to proszę ich zaprosić.
(Senator Bogdan Borusewicz: Zaproszę. Zaraz się
pójdzie.)
Wracamy do porządku obrad.
(Senator Bogdan Borusewicz: Już jest po głosowaniu.)
Proszę ze mną nie dyskutować, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Teraz przechodzimy do zadawania pytań.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja idę poprosić kolegów z PiS. Już jest po głosowaniu.)
Jest pan wolnym człowiekiem, może pan robić,
co pan uważa.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze.)
(Głos z sali: Złóżmy wniosek formalny o ogłoszenie przerwy.)
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chociaż nie wiem, czy mam zadawać pytanie. Czy
w tej chwili to będzie wiążące?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czy
ja niewyraźnie powiedziałam?)
Dobrze.
Mam pytanie. Panie Ministrze, proszę mi wskazać,
w którym miejscu ustawy jest zapis, który sprawi, że
sądy będą działały lepiej, sprawniej, że wyroki będą
wydawane szybciej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
To już wszystko? Tak.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja zadałem pytanie przed przerwą. Pan minister pamięta?)
Dobrze. Jeszcze pan senator Libicki. Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja wrócę do mojego pytania, które
zadawałem pani minister. Pani minister powiedziała,
że jeśli zdarzy się taka sytuacja, że ustawa, którą w tej
chwili procedujemy, zostanie podpisana przez pana
prezydenta, a równocześnie lipcowa ustawa o Sądzie
Najwyższym będzie przegłosowana w Sejmie i wejdzie w życie, to będziemy mieli równoległość pewnych rozwiązań. Konstytucja nie rozstrzyga tego –
tak rozumiem to, co mówiła pani minister – które
rozwiązania mają wówczas pierwszeństwo, a które są
jakby drugorzędne. W związku z tym chciałbym o coś
zapytać. Między tymi projektami jest pewna różnica.
Jak rozumiem, w pierwszym, lipcowym projekcie
kadencje sędziów Sądu Najwyższego wygasza się
z mocy ustawy, a w rozwiązaniu, które państwo proponujecie, są one wygaszane z momentem osiągnięcia
przez sędziego wieku 65 lat. Na tym przykładzie…
Jeżeli te 2 rozwiązania będą równolegle obowiązywać, to czy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą
w stan spoczynku na mocy pierwszego rozwiązania,
lipcowego, czyli z mocy ustawy, czy też po osiągnięciu określonego wieku? Jak państwo uważacie jako
autorzy ustawy? Jaka interpretacja powinna być tu
przyjęta? (Oklaski)
(Senator Mieczysław Augustyn: Brawo!)

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

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, wprowadza się nową instytucję
sądu dyscyplinarnego o bardzo szerokich…
(Senator Leszek Czarnobaj: Izb dyscyplinarnych.)
Tak, izb dyscyplinarnych. Ale to jest Sąd
Najwyższy. …O bardzo szerokich kompetencjach,
obejmujących zagadnienia nie tylko z zakresu grup
korporacji sędziowskich, ale również innych. Moje
pytanie jest związane z tym, że w ramach tego ustalenia przyznaje się świadczenie, wynagrodzenie, dodatek… Już nie pamiętam dokładnie, przepraszam.
Chodzi o 40% podwyżki wynagrodzenia. Czy przez
to ustawodawca, pan prezydent, chce wprowadzić
zasadę wyróżniania sędziów nie tyle z powodu pracowitości, nakładu czy trudności pracy, tylko z powodu,
jak to mówią, sprawowania szczególnego nadzoru, jak
również, powiedzmy szczerze, odseparowania tych
sędziów od pozostałych. Czy nie wydaje się panu,
że ustawodawca myli się w tym względzie? Gdyby
tę zasadę przyjąć w przedsiębiorstwie, wartownik
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tego przedsiębiorstwa, który też przecież sprawdza
wszystkich pracowników, w tym prezesa, który się
udaje do pracy, też powinien zarabiać o 40% więcej
niż ten prezes. A policjant, który kontroluje swojego
komendanta w związku z możliwością spożycia alkoholu? Czy nie uważa pan, że też powinien dostać
40% więcej? Co to w ogóle za zasada?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po kolei odpowiem
na pytania, które zostały zadane przed przerwą i po
przerwie.
Co do pytania pana senatora Bogdana Klicha to
wyjaśniała to już pani minister Surówka-Pasek, ale ja
ponownie wskażę na te okoliczności, bardzo skrótowo
tym razem. Jeżeli chodzi o przepis art. 180 konstytucji, to on stanowi w ust. 4, że ustawa określa granicę
wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą
w stan spoczynku, a w ust. 5, że w razie zmiany ustroju sądów – to jest in principio art. 180 ust. 5 – może
nastąpić przeniesienie sędziego w stan spoczynku.
To nie ulega wątpliwości i ten pogląd jest wyrażony
m.in. w przywoływanej już tutaj opinii prawnej pana
Marka Dobrowolskiego, profesora konstytucjonalisty
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a podobnie
jest to ujęte także w opinii pana prof. Banaszaka.
Zresztą na podobną, analogiczną sytuację prawną
na poziomie ustawowym wskazywał także senator
sprawozdawca, pan profesor, pan marszałek Michał
Seweryński, mówiąc o tym kazusie na gruncie prawa
o szkolnictwie wyższym. I konkluzja jest taka, że nie
można w oderwaniu od innych przepisów konstytucji
wykładać przepisu art. 183 ust. 3. Trzeba wskazać,
że jedynie sędzia niebędący w stanie spoczynku,
czynny sędzia, może być pierwszym prezesem Sądu
Najwyższego. I tutaj odsyłam do opinii pana prof.
Dobrowolskiego i pana prof. Banaszaka. Na gruncie
prawa o szkolnictwie wyższym była taka sytuacja, że
profesor zwyczajny, który uzyskiwał określony ustawą wiek, przestawał być rektorem. Dopiero później
ten przepis został zmieniony, zresztą bodaj za kadencji pani minister Kudryckiej. Zwrócono uwagę na to,
że z mocy prawa następuje tego rodzaju skutek co do
rektora, i żeby to zmienić, dodano do ustawy kolejny
przepis. Powiedziałbym, że jest odwrotnie: żeby przełamać tę zasadę, że trzeba być czynnym sędzią, żeby
piastować stanowisko funkcyjne, należałoby zmienić
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konstytucję, a dzisiaj tego rodzaju projekt nie jest
procedowany ani przedkładany. Tak że nie mamy tutaj
do czynienia z żadną sprzecznością. Umocowanie
konstytucyjne tych rozwiązań ustawowych to art. 180
ust. 4 i ust. 5. Nie można art. 183 interpretować bez
wskazania na tę podstawową zasadę.
Jeżeli chodzi o kwestię podstawy kompetencyjnej,
jeżeli chodzi o działania pana prezydenta, to oczywiście, Panie Senatorze, konstytucja wprost stanowi, że pan prezydent działa w zakresie określonym
w konstytucji, a także w ustawach. Ustawy także
są ważnym elementem. Nie ulega żadnej wątpliwości, że kompetencje… Zresztą artykuł opublikowany
w „Rzeczpospolitej” kilka dni temu, artykuł pana dra
Krzysztofa…
(Senator Mieczysław Augustyn: …Ustawa, że prezydent rozwiązuje Senat.)
Artykuł opublikowany w „Rzeczpospolitej”, artykuł obecnego na sali pana dra Krzysztofa Szczuckiego,
w takiej popularnej formie także te okoliczności tłumaczy. Jeżeli ustawa nie jest sprzeczna z konstytucją,
nie jest sprzeczna z zakresem prezydenckich prerogatyw, uprawnień i kompetencji określonych w konstytucji, to oczywiście może być podstawą przyznania
określonych kompetencji.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrażeniem…
To pierwsze pytanie połączę z drugim…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam,
Panie Ministrze. A więc do wyobrażenia jest taka
sytuacja…)
Gdyby jednak pan senator zezwolił mi dokończyć
i wysłuchał odpowiedzi…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Chcę dopytać.)
Panie Senatorze, ja prosiłbym…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę dopytać?)
Ja prosiłbym, żeby pan senator…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze możesz.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy mogę dopytać, Pani Marszałek?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nie.
Proszę dać odpowiedzieć panu ministrowi, a wtedy
będzie mógł pan dopytać.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę poczekać na
pełną odpowiedź.)
Może gdyby pan senator nie mówił w trakcie
udzielania odpowiedzi przez panią minister SurówkęPasek, to nie byłoby ponawiania pytań. To jest taka
moja uwaga na marginesie. (Oklaski)
(Senator Mieczysław Augustyn: Bardzo nieładna,
bo uważnie słuchałem, a pan chyba źle widział.)
Panie Senatorze, jeżeli jednak pan pozwoli…
Wracam do tego, że zarówno konstytucja, jak i ustawy określają kompetencje pana prezydenta, i wskazuję też na kwestię związaną z regulacją prawną,
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która jest zawarta dzisiaj chociażby w art. 69 prawa
o ustroju sądów powszechnych, co do kompetencji
ministra sprawiedliwości, co do możliwości wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego.
Tu mamy kryteria bardzo ogólne, tu jest racjonalne
wykorzystanie kadr sądownictwa oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami. Zwracam natomiast
uwagę, że w przypadku rozwiązania, które dotyczyło
tej kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa, także
żadne kryteria nie były określone.
Wracając do pytania pana senatora Klicha, powiem tak. My dzisiaj z góry tego nie wiemy, czy
pierwsza prezes Sądu Najwyższego wystąpi z tego
rodzaju wnioskiem co do wyrażenia zgody przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy założeniu,
że ustawa stanie się obowiązującym prawem. No,
gdyby wystąpiła, to prezydent będzie to oceniał, tak
jak w przypadku wszystkich sędziów, którzy będą
objęci tym obiektywnym kryterium…
(Senator Bogdan Klich: Panie Ministrze, ale nie
mówimy o konkretnym kazusie, tylko mówimy o prawie. Tak?)
…wieku, konkretnym…
(Senator Bogdan Klich: Ja pytam o rozwiązania
prawne i o ich zgodność z konstytucją…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani marszałek
obiecała, że mogę dopytać…)
(Senator Bogdan Klich: …a nie o to… nie o konkretny przypadek. Ja nie pytam o konkretny przypadek, tylko o zgodność ustawy z konstytucją.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale
czy naprawdę nie może pan poczekać, aż pan minister
skończy swoją wypowiedź?)
(Głos z sali: Tak, może.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pani minister
obiecała, że będę mógł dopytać. Tak?)
Staram się odpowiedzieć dalej. Jeżeli chodzi o…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale mnie czy panu
senatorowi Klichowi? Bo nie wiem już teraz.)
(Senator Jan Rulewski: Spokojnie.)
(Senator Czesław Ryszka: Regulamin! Regulamin!)
(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, powagi trochę. No, troszeczkę chociaż powagi.)
Pani Marszałek, można?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę, Panie
Ministrze.)
Więc wydaje się, że są to kwestie tak oczywiste
dla każdego, kto sięgnie po egzemplarz konstytucji, że
nie wymagają dalszych szczegółowych uzasadnień.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora dotyczące
kwestii, które to przepisy ustawy powodują polepszenie sytuacji z perspektywy stron, uczestników
postępowania czy z perspektywy społecznej, to trzeba wyraźnie wskazać, że co najmniej 3 instytucje

prawne, fundamentalne, które są zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym, taki efekt społecznie
pożądany dają. To jest przede wszystkim kwestia
wprowadzenia do Sądu Najwyższego ławników, czyli właśnie elementu czynnika społecznego, co też
jest odwzorowaniem przepisu art. 182 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stanowi się, że
udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. To przepis konstytucyjny
bardzo ogólny, ale wskazujący kierunek, jaki miał
na myśli ustrojodawca, uznając, że ten udział jest
pożądany i potrzebny. Dla nas nie ulega wątpliwości,
że ławnicy czy to rozpoznający sprawy dyscyplinarne, czy to uczestniczący w orzekaniu, jeżeli chodzi
o kwestię rozpoznania skargi nadzwyczajnej, to jest
i większe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości,
i właśnie wprowadzenie elementu doświadczenia
życiowego, przy założeniu, że mamy do czynienia
ze składem mieszanym, czyli obejmującym zarówno
sędziów zawodowych, jak i ławników. I ta kompetencja doświadczenia życiowego, bardzo różnego, bo
ten wybór ławników przecież będzie dokonywany, to
jest wskazanie na to, że w tym wątku odpowiedzialności dyscyplinarnej jest to potrzebne, jest to także
element takiej kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości, wzmacniania legitymacji i zaufania
do wymiaru sprawiedliwości, a także do orzekania
w sprawach dyscyplinarnych. Zwłaszcza tam, gdzie
mamy podstawę, także w skardze nadzwyczajnej,
gdzie mówimy o kwestii odwzorowania potrzeby
związanej z utrzymaniem praworządności i sprawiedliwości. I ten czynnik społeczny to jest jeden
z tych elementów.
Niewątpliwe drugim elementem, o którym trzeba
powiedzieć, ściśle się wiążącym z tym pierwszym,
jest skarga nadzwyczajna. Pani minister już na ten
temat mówiła dość obszernie, ale może warto podkreślić, że właśnie w tych sprawach, gdzie mamy
do czynienia z orzeczeniem prawomocnym, które
narusza zasady lub wartości wyrażone w konstytucji, gdzie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa albo w sytuacji, kiedy mamy oczywistą sprzeczność zebranego materiału dowodowego
z rozstrzygnięciem, jest podstawa do tego, żeby taki
ewidentny błąd sądowy był usunięty, także wtedy,
kiedy środek zaskarżenia wcześniej nie przysługiwał i była tu sytuacja pewnej bezradności. Proszę
uwierzyć, że prawnicy praktycy, i nie tylko, także
senatorowie czy posłowie, którzy się w kontakty
i pomoc prawną dla obywateli angażują, znają tego
rodzaju przypadki, kiedy prawnik – taka jest też
przesłanka rażącego naruszenia prawa – prima facie
wie, że to rozstrzygnięcie jest wadliwe, jest nieprawidłowe, jest niezgodne z linią orzeczniczą czy
w ogóle nie znajduje oparcia w przepisach prawa,
a nie było możliwości zakwestionowania… I to jest

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

(zastępca P. Mucha)
dla obywateli, Panie Senatorze. Jest to niezwykle
potrzebne, pożądane i obywatele na pewno to odczują, jeżeli ta instytucja prawna wejdzie w życie.
I wreszcie sądownictwo dyscyplinarne. Mówimy
zupełnie świadomie, że to jest filar zaufania do wymiaru sprawiedliwości, to jest filar zaufania nie tylko
do Sądu Najwyższego, ale także do przedstawicieli
tych zawodów prawniczych, które również będą objęte normami prawnymi tej ustawy w zakresie jej
normowania… stosowania. To jest odbudowa zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale jest
także to wskazywanie, że czynnik społeczny będzie
brał udział w ocenie właśnie tych deliktów dyscyplinarnych.
Co do pytania pana senatora Libickiego… Zgodnie
z zasadą autonomii regulaminowej i też nie mając,
powiem szczerze, umocowania, żeby się wypowiadać
o realizacji kompetencji przez marszałka Sejmu… Ja
się nie czuję uprawniony do tego, żeby snuć hipotetyczne rozważania o tym, jakiego rodzaju sytuacja
prawna mogłaby mieć miejsce w przypadku takiego
czy innego zachowania marszałka Sejmu.
(Senator Jan Filip Libicki: Mamy pole do działania.)
Konstytucja w przypadku tych okoliczności nie
stanowi… nie określa terminu. W tym sensie nie stanowi, że nie określa terminu rozpoznania wniosku
o ponowne rozpatrzenie ustawy. Jednak można sobie
też wyobrazić hipotetycznie tego rodzaju sytuację, że
będziemy mieli do czynienia z jakąś aktywnością,
np. w okresie vacatio legis ustawy. Jednak są to okoliczności, które pan senator może wyjaśniać z marszałkiem Sejmu, ewentualnie z Kancelarią Sejmu, ze
służbami prawnymi Kancelarii Sejmu. Więc przepraszam, że…
Ale też wskazuję na normę konstytucyjną art. 112.
To jest w moim przekonaniu sfera, o której powinien
wypowiadać się marszałek Sejmu.
Jeżeli chodzi o pytanie pan senatora Rulewskiego,
to trzeba zwrócić uwagę na to, że sędziowie, którzy
będą orzekać w Izbie Dyscyplinarnej, nie podlegają
tej ogólnej regulacji, która dzisiaj na skutek poprawek jest odwzorowaniem przepisów ustawy o statusie
sędziów Trybunału Konstytucyjnego co do możliwości dodatkowego zatrudnienia. Czyli mają określoną
sytuację prawną in minus w porównaniu z innymi
sędziami z innych wydziałów. Nie mogą – w uproszczeniu mówiąc – dorabiać, nie mogą wykonywać innej
aktywności, która by mogła stanowić dodatkowe źródło dochodu. W związku z tym pojawiła się potrzeba
tego rodzaju – i takie jest ratio legis tej regulacji –
żeby im to wyrównać, żeby nie byli pokrzywdzeni.
I ten limit, o który pan senator pytał, określono na
poziomie 40%.
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Po dyskusjach, po pracach w Sejmie… Ta regulacja była zmieniana, ale ostatecznie jest tak, że stanowi
ona odwzorowanie regulacji prawnych, jeżeli chodzi
o możliwość dodatkowego zatrudnienia, w szczególności w charakterze nauczyciela akademickiego
czy zatrudnienia w instytucjach naukowych, z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Dziękuję.
Pani Marszałek, chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek,
skorzystam teraz z tej obietnicy, że mogę dopytać.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, skoro ustawą można przydać
kompetencji prezydentowi, o ile nie jest ona sprzeczna
z konstytucją – a zakładamy, że żadna ustawa przed
orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nie jest
sprzeczna z konstytucją – to można przyjąć, że można dać dowolną kompetencję prezydentowi zwykłą
ustawą. Tak? Tak należy rozumieć ten wywód pana?
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Panie Senatorze…)
No np. taką, że skrócimy kadencję – nie wiem – senatorom, którzy mają więcej niż tyle i tyle lat. Dopóki
nie zostanie stwierdzone, że nie jest to zgodne z konstytucją… Albo prezydent będzie mógł wydłużać
tę kadencję itd. Sprowadzam to celowo do absurdu,
żeby pokazać, że ta argumentacja prowadzi po prostu
na manowce.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Panie Senatorze, każdą rzecz można sprowadzić
do absurdu.
Ja odwołam się do tego, że w tym zakresie jest
także opinia pana profesora Banaszaka dotycząca
tego, że uzasadnione jest… Z całym szacunkiem dla
pana senatora… Pan profesor Banaszak jest wybitnym konstytucjonalistą, autorem licznych komentarzy
i publikacji…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę przytoczyć
innych autorów.)
(Rozmowy na sali)
No, nie widzę tego przytoczenia. Widzę argumentację opartą na własnym przekonaniu.
Ale my wskazujemy na to, że w tym zakresie
nie ma żadnych wątpliwości prawnych. A ponieważ
świetną konstytucjonalistką jest także pani minister
Anna Surówka-Pasek, więc poproszę o dodatkowe
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wyjaśnienia edukacyjne dla pana senatora ze strony
pani minister.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ta złośliwość
jest nie na miejscu.)
(Głos z sali: Właśnie.)
(Senator Andrzej Stanisławek: A dlaczego?)
Chyba że chce pan edukacyjnie potraktować profesorów, których słowa mogę zaraz tutaj przytoczyć.
(Senator Andrzej Stanisławek: Edukacyjnie to
w domu.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, są urzędy państwowe, w przypadku których skrócenie kadencji jest precyzyjnie
określone w przepisach konstytucyjnych. Tak jest
w odniesieniu do Sejmu i Senatu, tak jest w przypadku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Doskonale
pan senator wie, że kadencję Senatu można skrócić jedynie w 3 sytuacjach, z czego 2 związane są
z wydaniem stosownego postanowienia przez pana
prezydenta. Pierwszy przypadek jest wtedy, gdy nie
powołano w żadnej z procedur, czyli de facto w trybie
art. 155 ust. 2 Konstytucji, Rady Ministrów, która cieszy się zaufaniem Sejmu. Drugi przypadek, również
w rękach prezydenta, jest wtedy, gdy w odpowiednim
czasie nie zostanie uchwalona i przedłożona panu
prezydentowi ustawa budżetowa. Trzeci przypadek
przewidziany konstytucją to jest podjęcie uchwały przez Sejm większością 2/3 ustawowego składu
o skróceniu własnej kadencji, ale w ślad za tym również idzie skrócenie kadencji Senatu. Innych przypadków konstytucja nie przewiduje, wręcz przeciwnie,
w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
konstytucja mówi nawet o przedłużeniu trwania kadencji, gdyby miała się ona zakończyć w czasie trwania któregoś ze stanów nadzwyczajnych.
Jeżeli chodzi o urząd prezydenta, jak również pan
senator doskonale wie, to są enumeratywnie wyliczone w konstytucji przypadki, gdy prezydent może
skończyć kadencję przed upływem 5 lat. Jednym
z takich przypadków jest śmierć prezydenta, kolejnymi: stwierdzenie trwałej niezdolności prezydenta
do pełnienia urzędu przez Zgromadzenie Narodowe,
złożenie urzędu zgodnie z wyrokiem Trybunału Stanu

czy też rezygnacja prezydenta, ewentualnie stwierdzenie przez Sąd Najwyższy nieważności wyboru
prezydenta. Bo, jak doskonale wiemy, taka sytuacja
może zajść, zwłaszcza w przypadku gdy były przedterminowe wybory. Sąd Najwyższy zgodnie z kodeksem wyborczym ma 30 dni na to, żeby zbadać, czy
wybór prezydenta był ważny, czy nie. Jeżeli prezydent
zostanie wcześniej zaprzysiężony, przed upływem
tego okresu, który ma Sąd Najwyższy na zbadanie
ważności wyborów, wtedy, jak wiadomo, może ta
kadencja wygasnąć wcześniej.
A w przypadku innych urzędów ta regulacja konstytucyjna odsyła do ustawy. I np. ustawa o Rzeczniku
Praw Obywatelskich reguluje, w jaki sposób i w jakich
sytuacjach rzecznik praw obywatelskich może być odwołany przez Sejm. Przypomnę, że to jest większość
3/5 głosów posłów biorących udział w głosowaniu.
Mogą odwołać rzecznika, jeżeli sprzeniewierzył się
ślubowaniu, jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia swojego urzędu. Tak samo reguluje kwestie
związane z odwołaniem ustawa o Rzeczniku Praw
Dziecka, która mówi, że jest on odwoływany w pewnych sytuacjach przez Sejm za zgodą Senatu, czy
ustawa o ochronie danych osobowych, która zawiera
stosowne regulacje w odniesieniu do generalnego
inspektora ochrony danych osobowych.
Czyli tutaj trzeba rozróżnić 2 kategorie sytuacji
dotyczących skracania kadencji organów, które zostały w konstytucji omówione. Jedna grupa organów to
są te z nich, w przypadku których konstytucja w sposób bardzo precyzyjny reguluje kwestie dotyczące
skrócenia kadencji. Druga grupa organów to są te
organy, w przypadku których konstytucja reguluje
czas trwania kadencji, ale regulacja dotycząca tego,
w jakich okolicznościach ta kadencja może być skrócona, jest odesłana do przepisów ustawowych. I, jak
już mówiłam panu senatorowi, ja wymieniłam tylko
kilka przykładowych urzędów, w przypadku których
może dojść do wcześniejszego zakończenia kadencji.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam do pana pytanie, jeżeli pan pozwoli. Dla mnie jest niezrozumiałe, Panie
Ministrze, dlaczego państwo upieracie się, jeżeli chodzi o przejście na emeryturę sędziów Sądu
Najwyższego w wieku sześćdziesięciu pięciu lat.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
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Dotychczasowy wiek, Panie Ministrze, to 70 lat
i sędziowie pracują dotychczas bez żadnych problemów. Panie Ministrze, ja mam 72 lata…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Gratuluję.)
…i do niedawna byłem bardzo czynny zawodowo,
zarządzałem w kilku firmach. I oświadczam panu,
że byłem zdrowy na umyśle, a moje decyzje były
popierane przez moich zastępców. To po pierwsze.
Po drugie, pan jest światłym człowiekiem, Panie
Ministrze, i pan o tym doskonale wie, że na świecie…
(Rozmowy na sali)
…że w świecie współczesnym uznaje się, iż sędzia – szczególnie często przywołujemy tutaj Stany
Zjednoczone – w wieku 70 czy 65 lat ma największy
dorobek zawodowy. Panie Ministrze, pan najlepiej
o tym wie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
Byłoby dobrze, gdyby pan powiedział…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
…o co tak naprawdę chodzi.
(Senator Jerzy Fedorowicz: O właśnie, ja też jestem ciekaw. Reagan miał 69 lat, jak został prezydentem.)
Przepraszam, Panie Senatorze, chciałbym skończyć pytania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę bardzo.)
Drugie moje pytanie jest takie: skąd pomysł utworzenia Izby Dyscyplinarnej? Rozmawiałem z wieloma pragmatykami, praktykami… Ten pomysł
dyscyplinowania sędziów to przecież jest kaganiec,
Panie Ministrze, na niezależność. Oni to doskonale…
Proszę usiąść z prawnikami i porozmawiać, i nie powoływać się na tych samych prawników… Bo dużo
jest prawników i mają dużo wątpliwości.
I trzecia, najistotniejsza sprawa, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Jaki jest sens tworzenia nowej instytucji, instytucji
rzecznika sprawiedliwości społecznej, skoro uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej oraz rewizji
nadzwyczajnej zostały tak szeroko zaproponowane
w nowej ustawie? Tego naprawdę żaden ze znaczących prawników pragmatyków nie rozumie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję.)
Pan senator Stanisławek. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Stanisławek… Zapisał się pan do zadania pytania.
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Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Myślałem, że skoro senator Komarnicki zadał 3 pytania, to już będzie komplet w tej turze.
Przepraszam bardzo, ale wracam do takiej narracji…
Gramy w warcaby, bardziej mi się podobają szachy,
ale widzę, że opozycja gra w kapsle…
(Senator Jerzy Fedorowicz: No rzeczywiście,
dowcip…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Mocny dowcip, mocny.)
(Głos z sali: Oj mocny.)
Nocny. Nie mocny, tylko nocny.
(Rozmowy na sali)
Czy pytania opozycji jakkolwiek zmieniły pana
pogląd na tę ustawę?
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Trafne pytanie.)
To jest pierwsze pytanie. Jakkolwiek…
Drugie pytanie jest niestety troszkę… Pan senator Komarnicki zadał takie pytanie. Też nie jestem
entuzjastą pomysłu przechodzenia w wieku 65 lat
w stan spoczynku…
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję,
Panie Profesorze.)
Ale chciałbym powiedzieć dlaczego. Ja bym to
widział tak, żeby to było powszechne. Nie w Sądzie
Najwyższym, ale powszechne… Przechodzimy
w stan spoczynku w wieku 65 lat i odblokowujemy
swoje miejsca pracy – prezesa, dyrektora, kierownika
– dla młodszej kadry.
(Głos z sali: Nonsens!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jakieś bzdury kosmiczne słyszę, jakich nigdy w życiu nie słyszałem.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Kultura…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Kultura nie ma tu…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Kultura ma inne znaczenie. Tu nie o to chodzi.
(Głos z sali: Dyskryminacja ze względu na wiek.)
Tak że, Panie Ministrze, ja się z tym zgadzam
absolutnie, bo to jest kwestia pewnej wydolności.
Poza tym obecny czas biegnie bardzo szybko. To
nie są czasy Ameryki, kiedy sędziowie mieli 90 lat,
a postęp był bardzo wolny. Postęp w tej chwili jest
bardzo szybki. Ja mogę powiedzieć o medycynie – my
w ciągu roku zmieniamy 2-, 3-krotnie postępowanie.
My nawet nie nadążamy za tym, jakie są…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę o pytanie.)
…wyniki badań. Panie Ministrze, bardzo proszę,
żeby pan mi powiedział, czy nie widzi pan wskazań
do przejścia w wiek… To znaczy to jest wiek emerytalny czy wygaszenie, czy tam inaczej… Chodzi
o wiek powyżej 65 lat. Dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:

Wicemarszałek Maria Koc:

I pan senator Sługocki.
Proszę.

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Senator Waldemar Sługocki:

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym kontynuować wątek, który zapoczątkował pan senator Komarnicki i który następnie kontynuował pan senator Stanisławek. Panie Ministrze,
w ustawie jest mowa o tym, że po przekroczeniu
sześćdziesiątego piątego roku życia dany sędzia może
się zwrócić do pana prezydenta z prośbą o zgodę na
wydłużenie o kolejne 3 lata możliwości zajmowania
stanowiska. Moje pytanie jest takie. Na podstawie
jakich przesłanek, bo ustawa to nieostro… jakich kryteriów pan prezydent może ten czas wydłużyć? Czy
jednak nie należałoby wprowadzić w ustawie skończonego katalogu przesłanek, na podstawie których
pan prezydent ten wiek będzie wydłużał, bądź też
nie, do sześćdziesiątego ósmego roku życia? Bo tak
sformułowane zapisy dają panu prezydentowi bardzo
dużą możliwość w zakresie dowolności w podejmowaniu tej decyzji. I to budzi moją wątpliwość. Bardzo
dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator… Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator, pan prof. Stanisławek rozbudził
u mnie apetyt na zadanie pytania panu ministrowi,
który przecież też jest autorem poprzedniej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. I pan, Panie
Ministrze, dopuszcza jednak zróżnicowanie, bo oto
w Krajowej Radzie Sądownictwa nie będą mogli
zasiadać sędziowie, którzy przekroczyli 65 lat, ale
będzie mógł zasiadać poseł czy senator, który ma 100
lat, albo minister, który ma 80 lat. Jak pana zdaniem,
według pańskich kryteriów, będzie miała miejsce
współpraca, skoro pan uznaje, że sędziowie nie mogą
być zbyt starzy, ale w przypadku innego członka tej
rady może być nawet przekroczona granica jego fizycznej i psychicznej odporność?
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie
Senatorze…)
I jeszcze pytanie: czy nie należałoby tego zmienić
w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa, żeby nikt
w tej radzie nie mógł mieć więcej lat niż mogą mieć
sędziowie? Czyli chodzi o to, żeby wyrównać tutaj
poziom…

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, o pytanie pana senatora
Komarnickiego, to dzisiaj ogólny wiek emerytalny
mamy określony na takich zasadach: 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. Taką mamy regulację na
skutek inicjatywy pana prezydenta co do przywrócenia wieku emerytalnego, która zresztą cieszyła się
powszechnym poparciem Polaków. Te przepisy weszły w życie od…
(Senator Jan Rulewski: Ale to był wybór, a nie
przymus…)
…1 października bieżącego roku. I ja wskazuję,
że w rozmaitych ustawodawstwach europejskich są
tego rodzaju limity. Państwo przyjmujecie ten kazus amerykański co do sędziów Sądu Najwyższego,
natomiast w państwach europejskich są też granice
wiekowe określane np. na 65 lat, więc to też nie jest
jakieś nowe novum, że my to w ten sposób określamy. Zwracam też uwagę na to, że samo środowisko
sędziowskie… Zresztą mówiła o tym pani minister
Anna Surówka-Pasek. Była taka wypowiedź na posiedzeniu komisji w polskim parlamencie, kiedy oficjalny przedstawiciel… oficjalna przedstawicielka,
bo to była pani sędzia ze Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia”, mówiła o tym, że orzekający
w wieku pięćdziesięciu kilku lat sędzia niekiedy
ma syndrom wyczerpania zawodowego, zmęczenia,
przeciążenia pracą.
(Senator Jan Rulewski: Ale to nie wiek…)
Bierzmy też pod uwagę, że na gruncie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych dzisiaj,
w tym modelu, który jest w polskiej regulacji prawnej, sędzią może zostać osoba, która ukończyła 29
lat. I po to, żeby zrównoważyć – o to pan senator
pytał – jakby oba elementy związane z dorobkiem
orzeczniczym, dorobkiem zawodowym, dorobkiem
naukowym i kwestią możliwości orzekania przy dobrym stanie zdrowia, są te przepisy, które wskazują
na to, że można o te 2 lata… że prezydent może
taką zgodę wyrazić dwukrotnie. Zresztą taki sędzia,
który nie będzie mógł później orzekać w Sądzie
Najwyższym… No, nikt nie neguje jego możliwości
w zakresie dalszej aktywności w pracy naukowej
czy wykonywania innych zawodów prawniczych.
Natomiast uznaliśmy, że Sąd Najwyższy z uwagi
na obciążenie pracą, z uwagi na dynamikę wyzwań
powinien jednak tutaj być takim gremium, gdzie
zasiadają osoby i w pełni sił, i w pełni przygotowane.
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I to jest pewien kompromis, który w tym przepisie
jest wyrażony.
Jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, to oczywiście
jest taka obiektywna potrzeba. Ja o tym mówiłem.
Nie ma dzisiaj w zakresie wizerunku sędziów innego
czynnika obciążającego ich wizerunek w sensie negatywnym, jak kwestia rozmaitych przewinień dyscyplinarnych, niekiedy niestety także popełnianych
czynów zabronionych przez sędziów. I ta sytuacja
surowego, stanowczego prawa co do odpowiedzialności sędziów… Ja zresztą wielokrotnie to podkreślałem, ten pogląd sygnalizowałem, że potrzeba nam
wzmocnienia instytucji, jeżeli chodzi o sądownictwo
dyscyplinarne. Jeżeli chodzi o… No, wydaje mi się,
że na pierwsze 2 czy 3 pytania odpowiedziałem.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora, pana prof.
Stanisławka o to, czy my coś nowego procedujemy i czy nastąpiły z naszej strony jakieś refleksje…
Powiem zupełnie szczerze, że te kwestie po wielokroć były omawiane. I to nie jest oczywiście zarzut,
bo państwo pierwszy raz dyskutujecie o tej materii, ale
my podobne problemy rozważaliśmy na etapie pierwszego, drugiego, trzeciego czytania czy na etapie prac
ekspertów i jakiegoś istotnego novum w zapytaniu czy
poruszenia jakieś nadzwyczajnej kwestii nie widziałem. A pogląd ogólny co do słuszności przyjęcia tej
ustawy i konieczności jej wprowadzenia z perspektywy interesów obywateli zachowuję: ławnicy w Sądzie
Najwyższym, skarga nadzwyczajna czy sądownictwo
dyscyplinarne – to są te główne kryteria.
Co do pytania pana senator Sługockiego… To
jest trzeci raz powtórzone to samo pytanie, ale ja
mogę jednym zdaniem na nie odpowiedzieć. Jeśli
chodzi o kompetencję przyznaną KRS, to także nie
określono szczegółowych podstaw, jeżeli chodzi o to
przedłużanie. A jeżeli chodzi o przepis art. 69 prawa
o ustroju sądów powszechnych, który cytowałem,
i ministra sprawiedliwości, to przepis ten wskazuje
te kryteria bardzo ogólnie. I właśnie chodzi o to, żeby
tutaj ten zakres kompetencji prezydenta w taki sposób
był określony, żeby pan prezydent mógł te wszystkie
okoliczności rozważyć i podjąć racjonalną decyzję.
Absolutnie jest ku temu uprawnienie w roli ustrojowej, pozycji pana prezydenta. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze pan senator Dowhan chciał zadać pytanie?

Senator Władysław Komarnicki:
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, jeżeli
mogę…
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Pan minister nie odpowiedział mi na trzecie moje
pytanie, które brzmiało – jeżeli pan pozwoli, Panie
Ministrze – jaki jest sens tworzenia nowej instytucji
rzecznika sprawiedliwości społecznej, skoro w nowej
ustawie zostały zaproponowane tak szerokie uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej oraz rewizji nadzwyczajnej? Pan mi nie odpowiedział, Panie
Ministrze, na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ma pan coś dodania?
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Pani Marszałek! Panie Senatorze, przepraszam,
faktycznie zapomniałem o tym pytaniu.
Nie ma rewizji nadzwyczajnej, jeżeli chodzi
o ustawę o Sądzie Najwyższym, jest skarga nadzwyczajna. Ale to jest instytucja, która daje podstawę do
oceny in concreto, czy jest tego rodzaju potrzeba.
Bo nie mówimy o jakieś nowej… Mówimy o nowej
instytucji, ale nie mówimy o jakimś stałym organie,
tylko mówimy: jeżeli konkretne okoliczności faktyczne czy prawne w danym rozpoznawanym przypadku
będą uzasadniały ze względu na nietypowość właśnie,
ale także na ogromną doniosłość orzekania na gruncie tych regulacji, które wprowadzamy w ustawie…
Jeżeli takie okoliczności będą uzasadniały, żeby taki
rzecznik był powołany, to w tym wypadku ta kompetencja jest przyznana także osobom o ogromnym
doświadczeniu, wiedzy prawniczej. Jeżeli będą widziały tego rodzaju potrzebę, to ta instytucja będzie
znajdowała zastosowanie.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Obiecał pan odpowiedzieć
na pytanie…)
(Senator Bogdan Klich: Mikrofon włącz.)

Senator Jan Rulewski:
Czy wobec przyjętej dla sędziów zasady odporności psychofizycznej nie ma uprzywilejowania
w Krajowej Radzie Sądownictwa w przypadku pozostałych, którzy mogą mieć nieograniczony wiek?
Bo jaka tam będzie rozmowa między tymi, jak pan
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Wicemarszałek Maria Koc:

twierdzi, wypracowanymi, przepracowanymi ludźmi
z innych instytucji…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie
Senatorze…)
…a sprawnymi sędziami?

To już jest odpowiedź.
Proszę, pan senator Czarnobaj i pan senator…
(Głos z sali: Florek.)
Tak, senator Florek, przepraszam.
(Senator Piotr Florek: Kto pierwszy?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ma pan coś do dodania w tej kwestii?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Jednym zdaniem odpowiem.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! To jest oczywiście tak, że to jest kompetencja osób, które piastują określone stanowiska publiczne, tak jak przepis
art. 187 to stanowi. Ale ja mam też ogromną wiarę co
do art. 187 ust. 1 pkt 3, co do tego, że zawsze Senat
dokona właściwego wyboru, że zawsze Sejm dokona
właściwego wyboru, tak żeby tam zasiadały osoby jak
najbardziej predystynowane do zasiadania w KRS.
To wynika także z mojego zaufania do Wysokiej
Izby i z mojego zaufania do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.
(Senator Jan Rulewski: Bardzo pan jest egzaltowany. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękujemy za to zaufanie.
Pan senator Dowhan chce zadać pytanie, tak?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Tak, tak, oczywiście.
Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, kto będzie układał regulamin
Sądu Najwyższego? Czy to będzie polityk, czy może
sam pan prezydent?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
(Senator Rafał Ambrozik: To wynika z ustawy.)

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
To wynika z ustawy.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jeżeli pan
minister tego nie ma, to mogę to zaraz podrzucić.
Mnie chodzi o opinię naszego Biura Legislacyjnego.
Mówiąc o wzajemnym zaufaniu, obdarzając pana
ministra najwyższym zaufaniem, chciałbym, aby pan
minister odpowiedział na następujące pytanie. Panie
Ministrze, na stronie 34 opinii, którą dostarczyło nam
Biuro Legislacyjne, są 4 punkty podające… Ja mogę,
Panie Ministrze, bo pan minister nie ma tego przed
sobą…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Proszę pytać, Panie Senatorze. Ja znam ten
materiał.)
To jest dość długie. Są tu 4 punkty, 4 sprawy, które
nasi legislatorzy podnoszą jako wątpliwości konstytucyjne. Może ja zadam to pytanie, a w międzyczasie
pani minister przejrzy materiały i potem mi odpowie, jeżeli będzie to możliwe. Chodzi mi o państwa
stanowisko w tym zakresie. Nie chodzi mi o opinię
siedmiu czy ośmiu…
(Rozmowy na sali)
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Ja krótko odpowiem na pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, sami sobie
przeszkadzacie.)
No, poczekajcie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pan senator
Czarnobaj zadaje pytanie? Proszę.)
Zaraz. Tylko policzę. Dobrze? Raz, dwa, trzy,
cztery, pięć…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, trzeba się było przygotować do zadania pytania. Miał
pan dużo czasu. Proszę kończyć zadawanie pytania.)
Pani Marszałek, nie jestem…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ma pan na to minutę.)
Nie jestem tak bystry, ale chciałbym zapytać…
Bardzo proszę o opinię pana ministra do 4 punktów,
w których nasze Biuro Legislacyjne podaje w wątpliwość kwestie konstytucyjności ustawy o Sądzie
Najwyższym. Tak brzmi pytanie, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panowie sobie stroją żarty, naprawdę. A tu są omawiane poważne tematy.
(Głos z sali: Bardzo poważne, Pani Marszałek.)
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No właśnie.
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przepraszam bardzo…)
Proszę bardzo, pan senator Florek.
(Senator Bogdan Klich: To nie są żarty, Pani
Marszałek. To nie są żarty, to są poważne sprawy.
Jeżeli pani marszałek sobie życzy, możemy zadać te
pytania panu ministrowi jutro rano.)
Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Już, Pani Marszałek, sekundę, tylko wytrę okulary. Jestem już tak zmęczony, że mi oczy parują po
tylu godzinach.
Pytanie do pana ministra. Panie Ministrze, my
wszyscy jesteśmy przekonani, że na pewno Sejm,
a potem Senat wybierze wszystkich sędziów Sądu
Najwyższego, że oni będą zdrowi i odpowiednio dobrani. To znaczy PiS ich wybierze, bo my na pewno
nie będziemy mieli tu nic do powiedzenia.
Mam takie pytanie. W art. 51 §2 jest zapis, że „sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny
urlop dla poratowania zdrowia”. Jakby akurat tak się
zdarzyło, że wybrany przez państwa sędzia by niedomagał, to mógłby mu być udzielony urlop. Urlop
dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 6 miesięcy. Moje pytanie. Ile razy pierwszy prezes Sądu
Najwyższego – kadencja jest 6-letnia, a urlop może
trwać 6 miesięcy – zgodnie z tym przepisem mógłby
ewentualnie wziąć urlop dla poratowania zdrowia?
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Proszę, pan Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, jako mankament naszego systemu sądowniczego bardzo często jest podnoszona kwestia przewlekłości. Czy w pana opinii rację mają ci,
którzy mówią, że po wprowadzeniu kolejnego środka
odwoławczego oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie może się jeszcze wydłużyć w poszczególnych
przypadkach? Brakuje mi uzasadnienia… To może
będzie następne pytanie. Przepraszam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, proszę zadawać…
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(Senator Piotr Florek: Już minęła minuta…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Przekroczyłbym
minutę, Pani Marszałek. To niezgodne z regulaminem.)
No, państwo naprawdę stroicie sobie żarty.
(Głos z sali: Gra na czas.)
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące liczebności sędziów w Sądzie Najwyższym. Po zrealizowaniu zapisów ustawy, to będzie, jeśli dobrze liczę,
liczba 120. Jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować.
Moje pytanie jest następujące, Panie Ministrze.
Jeżeli będą problemy dotyczące skompletowania, wytypowania 110 czy 120 sędziów przez KRS, jeżeli nie
będzie chętnych… Jaka jest droga prawna? Czy można, a jeśli tak, to kto może oddelegowywać sędziów
do pracy w Sądzie Najwyższym, jeżeli nie ma tam
określonej liczby 110 czy 120 sędziów?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Zbiorczo państwu odpowiem.
Jeżeli chodzi o uwagi Biura Legislacyjnego, to
ja o tym mówiłem obszernie, kilka godzin na posiedzeniu komisji. Podsumuję to taką konkluzją, że
nie podzielamy zastrzeżeń, wątpliwości konstytucyjnych w żadnym zakresie przedstawionym przez
Biuro Legislacyjne. Jeśli chodzi o uwagi szczegółowe
Biura Legislacyjnego, to każda była omawiana. Nie
widzimy potrzeby korekty ustawy w żadnym zakresie, czyli te uwagi były przez nasze służby prawne
analizowane i tego rodzaju uzasadnione wątpliwości
w naszym przekonaniu nie występują.
Jeżeli chodzi o kwestię przewlekłości postępowania, to właśnie rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych będzie tego rodzaju elementem, który będzie
dyscyplinował także wszystkich sędziów sądów powszechnych, dlatego że sam fakt, że to prawomocne
orzeczenie może później podlegać skontrolowaniu,
na pewno będzie w sposób odpowiedni, ze względu
na ten nadzór judykacyjny sprawowany przez Sąd
Najwyższy, oddziaływać na cały wymiar sprawiedliwości. To jest nadzwyczajny środek zaskarżenia, to
nie przedłuża postępowania w zakresie biegu instancyjnego w pierwszej, drugiej instancji, a rozwiązania
są takie, że wzmocnią właśnie pewne korekty, jeżeli
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chodzi o nieprawidłowości, które dzisiaj w systemie
występują i które będą usuwane.
Jeżeli chodzi o liczebność, to odpowiedź na pytanie pana senatora jest zawarta wprost w ustawie.
Liczba sędziów to co najmniej 120 i ustawa jest tak
skonstruowana, że w moim przekonaniu żadnych zagrożeń związanych z jej wejściem w życie nie ma.
Ja jestem przekonany, i tutaj panów senatorów
ciągle z ogromną determinacją do tego przekonuję, że
powinniśmy przyspieszyć prace nad tą ustawą, bardzo
dobrą ustawą, której wejście w życie jest oczekiwane
przez Polaków, jest potrzebne i stanowi element szeroko rozumianej reformy wymiaru sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę… Pan senator Augustyn chciał jeszcze zadać pytanie, tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, ale jeżeli nie
ma już innych.)
(Senator Piotr Florek: Ja nie dostałem odpowiedzi
na swoje pytanie.)
Czy ma pan coś do dodania?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Nie. Rozumiem, że udzielam odpowiedzi, a już
nie jestem jakby umocowany do tego, żeby to, czy
kogoś satysfakcjonuje ta moja odpowiedź, czy nie,
weryfikować…
(Senator Piotr Florek: Ile razy urlop bezpłatny
może prezes Sądu Najwyższego… urlop płatny dla
poratowania zdrowia ile razy…)
Ta regulacja stanowi odwzorowanie regulacji już
obecnych w systemie. Praktyka będzie ten problem
rozstrzygać.
(Senator Piotr Florek: Praktyka?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan Mieczysław Augustyn, tak? Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać
o tę możliwość wzruszania wyroków aż 20 lat wstecz.
Otóż żeby taki wyrok sądu odpowiedniej instancji móc
ocenić, z całą pewnością potrzebne jest uzasadnienie.
A co będzie w przypadku… Czy w ogóle badaliście państwo tę sytuację? Bo ja mam takie informacje, że zdo-

bycie takiego uzasadnienia w bardzo wielu wypadkach
będzie po prostu niemożliwe, gdyż to jest odległy okres,
nie zawsze sąd miał obowiązek sporządzać pisemnie to
uzasadnienie albo nie ma go już fizycznie. Co w takich
przypadkach? Jak to będzie wyglądało?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Jeszcze
są, tak? Dobrze.
To proszę, pan senator Sługocki i pan senator
Komarnicki.
(Senator Leszek Czarnobaj: Sługocki nie.)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie,
Czarnobaj.)
Przepraszam, nie Sługocki, ale Czarnobaj, senator
Czarnobaj. Przepraszam.
(Głos z sali: To przez to podobieństwo.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pytanie odnośnie do tej liczby sędziów. Ja rozumiem, że pan minister długo i głęboko
przedstawiał te wszystkie problemy na posiedzeniu komisji, ale tu jest debata plenarna. Nie wszyscy mieli czas
i możliwość uczestniczenia w tym posiedzeniu komisji…
(Senator Piotr Florek: Nie wszyscy jesteśmy w komisji.)
…i nie wszyscy jesteśmy w tej komisji. Stąd jest
debata plenarna, żebyśmy mogli zadać panu ministrowi
pytania. Może to pytanie się powtarza, było zadawane
na posiedzeniu komisji, no, wiem, że jest późno, ale
muszę to pytanie zadać. Panie Ministrze, czy zgodnie
z tym projektem ustawy pan minister sprawiedliwości
nie ma możliwości w żadnej sytuacji dokooptowania
sędziów do Sądu Najwyższego, czy ma?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Sługocki, tak? Nie, przepraszam,
Panie Senatorze…
(Senator Waldemar Sługocki: Miło mi, że pani
o mnie myśli.)
Komarnicki.
(Wesołość na sali)
(Senator Władysław Komarnicki: Pani marszałek, jak widzę, upatrzyła sobie jednego senatora.
Nazywam się Władysław Komarnicki.)
(Wesołość na sali)
Przepraszam. Tak, Panie Senatorze, oczywiście.
(Głosy z sali: No, no.)
Proszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Ja po prostu jestem zazdrosny o panią marszałek, dlatego się przedstawiłem.)
Proszę o pytanie.
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Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, jako przedsiębiorca mam taki
zwyczaj, że jeżeli się przygotowuję, to z reguły pytam
ludzi, którzy się na tym znają. Odbyłem taką dyskusję
panelową z wieloma praktykami z 3 pokoleń. Oni mi
zwrócili uwagę…
(Głos z sali: Za długo żyjesz.)
I oni mi zwrócili uwagę, że nową treścią art. 5
projektu tak naprawdę naruszacie państwo konstytucję, co bardzo mnie zmartwiło. Tworzycie bowiem
Sąd Najwyższy w 2 wymiarach. To znaczy będą
izby: cywilna, karna, spraw publicznych, kontroli
nadzwyczajnej i dyscyplinarna. Izba Dyscyplinarna,
Panie Ministrze, staje się tak naprawdę drugim
Sądem Najwyższym, a przyzna pan, że jednak to
jest sprzeczne z konstytucją.
(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie.)
Konstytucja – już kończę – mówi tylko i wyłącznie
o jednym Sądzie Najwyższym. W związku z tym
zakładacie państwo w ramach Izby Dyscyplinarnej
fundament do stworzenia niezależnego Sądu
Najwyższego…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to
jest komentarz.)
…a prezes Izby Dyscyplinarnej będzie niezależny
od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w pełnym
zakresie swojej działalności.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan może wygłosić
ten komentarz w dyskusji.)
Czy to jest prawda?
(Senator Piotr Florek: Czy to jest zgodne z konstytucją?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Proszę o odpowiedź na te pytania, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Jeżeli chodzi o kwestie związane z uzasadnianiem
orzeczeń, to jest tego rodzaju przepis kompetencyjny, który daje Sądowi Najwyższemu w takim przy-
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padku, kiedy nie zostało sporządzone uzasadnienie
orzeczenia, możliwość zażądania sporządzenia tego
uzasadnienia. A jeżeli byłaby tego rodzaju sytuacja,
że byłaby potrzeba odtworzenia aktu, to też są takie
instytucje prawne w odpowiednich procedurach z zakresu postępowania cywilnego. Oczywiście w ogromnej większości przypadków uzasadnienie orzeczenia
jest dostępne.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z możliwością
delegowania sędziów, to powiem, że każdy, kto zadał sobie trud przeczytania ustawy, znajdzie w niej
odpowiedź. W ustawie jest tego rodzaju możliwość,
żeby delegować sędziów do orzekania w Sądzie
Najwyższym. Wynika to wprost z ustawy. Jestem
przekonany, że panowie senatorowie ustawę świetnie
znacie, więc nie będę tych okoliczności powtarzał.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora
Komarnickiego, to powiem, że ja przed chwilą, odpowiadając na pytanie pana senatora Czarnobaja – przykro mi, że panowie nawzajem tych odpowiedzi nie
słuchacie – wskazywałem, że nie mamy wątpliwości
konstytucyjnych. Czyli na pytanie „czy to prawda?”
odpowiadam: nie, to nieprawda, w naszej ocenie nie
ma zastrzeżeń natury konstytucyjnej. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Będę wtedy
szczęśliwy. Wyjdzie w praniu, Panie Ministrze.)
Bardzo dziękuję.
Wysoki Senacie, rozumiem, że są jeszcze pytania
do pana ministra i pewnie będzie jeszcze ich bardzo
dużo. Prawda?
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Bogdan Klich: Ale możemy to zostawić
na jutro.)
Dobrze.
W takim razie ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano. Dziękuję bardzo.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Cieszę się, Panowie Senatorowie, że z powagą
do sprawy reformy podchodzicie. Dziękuję bardzo,
Pani Marszałek, kłaniam się.)
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 58)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryński, Maria Koc i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę… Sekretarze już są.
Szanowni Państwo, przed powróceniem do rozpatrywania punktu drugiego pragnę przypomnieć, że
dziś zostanie zarządzona przerwa od godziny 11.00
do godziny 12.30. W jej trakcie odbędzie się parlamentarne spotkanie opłatkowe oraz, o godzinie 12.00,
otwarcie wystawy „Jubileusz trzechsetlecia koronacji
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”.
Jednocześnie informuję, że nie będzie dzisiaj
wcześniej zapowiadanej przerwy od 18.00 do 20.00.
Proszę państwa, powracamy do rozpatrywania
punktu drugiego porządku obrad: ustawa o Sądzie
Najwyższym.
Przypominam, że przed przerwą w obradach senatorowie zadawali pytania przedstawicielom prezydenta.
Jest pan minister, tak? Pan minister czy pani minister będzie…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Ja.)
Pan minister.
Czy są pytania? Kto z państwa chce zadać pytanie?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja wciąż dopytuję o skargę nadzwyczajną. Będą mogli ją wnieść prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich, a także prezes
Prokuratorii Generalnej, rzecznik praw dziecka, szef
Komisji Nadzoru Finansowego, rzecznik praw pacjenta – w zakresie swoich właściwości. Chciałbym
zapytać, czy w ocenie skutków regulacji określiliście
państwo zapotrzebowanie tych instytucji na etaty, na

środki i czy prezydent zwracał się – bo jest procedowany budżet – o zwiększenie środków dla tych instytucji. Po prostu chodzi mi o skalę tego, czego państwo
się spodziewacie w zakresie skargi nadzwyczajnej.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, Panie Ministrze, przepraszam.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś z państwa
senatorów pragnie zadać pytanie?
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, dlaczego przewidujecie możliwość wzruszenia prawomocnych wyroków w drodze
skargi akurat od 1997 r.? Skąd ta data: 1997 r.?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, zwykle jest tak, jeżeli chodzi
o sytuację, kiedy my jako parlamentarzyści się stykamy z problemem spraw sądowych, że przychodzą
ludzie, którzy skarżą się głównie na przewlekłość
postępowania. I moje pytanie jest takie: czy państwo
nie uważacie, że właśnie skarg tych osób, które będą
chciały skorzystać z tej skargi nadzwyczajnej, będzie tyle, że po prostu dojdzie do pewnego zatoru? Ja
wiem, że to są trochę dwie różne sprawy, takie zwykłe
postępowanie, standardowe i to postępowanie, i że to
będzie trochę odrębna procedura i odrębna sytuacja.
Ale czy państwo się nie boicie, że tych skarg właśnie
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będzie tyle, że po prostu ten organ będzie nieefektywny? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo
Senatorowie! Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, pana
senatora Augustyna, to oczywiście te kompetencje
zostały przyznane tym podmiotom, które są wskazane w przepisie art. 89 §2, tak jak trafnie pan senator
cytował. To nie są, jeśli chodzi o specyfikę działalności tych instytucji, rzeczy atypowe, bo dzisiaj takie
uprawnienie, jeżeli chodzi o nadzwyczajne środki
zaskarżenia typu skarga kasacyjna, kasacja, także
przypisane są uprawnionym podmiotom, takim jak
prokurator generalny czy rzecznik praw obywatelskich. Tak więc to oczywiście mieści się w specyfice
działalności tych instytucji o tyle, że tam odpowiednie
służby są przygotowane do tego, żeby na najwyższym poziomie prawnym dokonywać odpowiednich
analiz i przygotowywać pismo procesowe, jakim jest
skarga nadzwyczajna, czy wywodzić tę skargę nadzwyczajną.
Tak jak pan senator doskonale wie, nie ma tego
rodzaju analiz czy zestawień, które by wskazywały na to obciążenie. Ja jednak jestem ufny także co
do inicjatywy Wysokiej Izby i inicjatywy Sejmu.
Państwo na pewno w miarę sygnalizowania potrzeb
przez uprawnione podmioty będziecie w stanie podejmować odpowiednie działania, tak żeby w sferze
organizacyjnej czy finansowej zapewnione było realizowanie uprawnień związanych z przypisaniem
tym podmiotom skargi nadzwyczajnej.
Ja bym na to spojrzał z perspektywy beneficjentów. A beneficjentami tych rozwiązań prawnych są
po prostu pokrzywdzeni, są nimi członkowie społeczeństwa, są nimi wszystkie te osoby, które będą się
w tych sprawach zwracać do sądu. Uważam, że to
jest i potrzebne, i pożądane. Ufam, że te wszystkie
organy, które są tutaj wskazane, będą w stanie to
sprawnie realizować.
Jeżeli chodzi o pytanie pana marszałka, to
wczoraj mówiła o tym także pani minister Anna
Surówka-Pasek. Determinantą takiego zakreślenia
tego terminu jest data wejścia w życie konstytucji
z 1997 r. Ona została uchwalona 2 kwietnia, a weszła
w życie 17 października 1997 r. Jako pierwszą prze-
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słankę w art. 89 §1 pkt 1 wymieniamy tego rodzaju stan faktyczny: „orzeczenie narusza zasady lub
wolności i prawa człowieka i obywatela określone
w Konstytucji”. Chodzi tu o cały dorobek doktryny,
nauki, prawa, cały dorobek orzecznictwa, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwa
z perspektywy wykładni prokonstytucyjnej. Jest to
dorobek, do którego także się odwołujemy, mówiąc,
że ten okres jest de facto okresem obowiązywania
konstytucji z 1997 r. Tam jest przewidziany okres
przejściowy. W tym czasie, przez te 3 lata, będzie
można tego rodzaju skargi wnosić. Liczymy na to,
że w pierwszym rzędzie będzie to narzędzie weryfikacji ewidentnych błędów sądowych. Tak trochę
w nawiązaniu do tego, co przed chwilą mówiłem,
dodam, że wydaje się na pierwszy rzut oka – tak te
przesłanki zostały określone – że to właśnie prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich będą
mieli narzędzie prawne do tego, żeby powiedzieć
tak: jeśli chodzi o ten stan faktyczny i to rozstrzygnięcie, to ewidentnie powinno tu znaleźć zastosowanie rozwiązanie dotyczące skargi nadzwyczajnej.
I te działania będą podejmowane także wobec tych
prawomocnych orzeczeń, które były wydawane
w przeszłości. Ta cezura jest konstytucyjna.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Libickiego
co do przewlekłości postępowań, to tutaj jest pełna
zgoda. Wszystkie badania, także cytowane już na
tej sali badania CBOS, wskazują na to, że w odczuciu Polaków jest to główny problem związany
z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. To
jest tego rodzaju sytuacja – ja o tym także wczoraj,
przed północą, mówiłem – że my patrzymy na skargę nadzwyczajną, na sam fakt wprowadzenia tego
rodzaju narzędzia do systemu, jako na fakt dyscyplinujący. Były tego rodzaju sytuacje do tej pory,
że zapadały, np. na poziomie sądu apelacyjnego,
orzeczenia, które wyłamywały się zupełnie z danej
linii orzeczniczej, orzeczenia zupełnie atypowe,
niekiedy niespecjalnie nawet uzasadnione. Dzisiaj
jest sytuacja innego rodzaju. To, że uprawnione
podmioty potencjalnie będą mogły wnieść skargę
nadzwyczajną – oczywiście jeżeli ustawa stanie
się obowiązującym prawem – w moim przekonaniu będzie działać dyscyplinująco na cały wymiar
sprawiedliwości. Efektem pośrednim moim zdaniem
będzie także oddziaływanie w postaci sprawniejszego prowadzenia postępowań sądowych. Myślę, że
będzie to odczuwalne dzięki ograniczeniu zjawiska
przewlekłości postępowań, jakkolwiek jestem przekonany, że te elementy reformy… Tak jak trafnie
mówiła pani minister Surówka-Pasek, zaczynamy tę
reformę od fundamentu. Chcemy rozpocząć od kwestii zmian dotyczących funkcjonowania Krajowej
Rady Sądownictwa, od poziomu Sądu Najwyższego,
niemniej jednak te elementy związane z przewle-
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kłością postępowań… To zresztą było przedmiotem
orzecznictwa, o czym mówił także pan rzecznik
ETPC, a także przedmiotem licznych wypowiedzi
przedstawicieli doktryny, jeżeli chodzi o tę instytucję prawną, jaką jest skarga na przewlekłość postępowania, i kwestię praktycznego jej stosowania.
Zmierzam do tego, że szeroko rozumiana reforma
wymiaru sprawiedliwości na pewno odnosi się także
do tego zagadnienia, a te przepisy ustawy o Sądzie
Najwyższym w pewnym sensie z tym korespondują.
Uważam, że wprowadzenie tych przepisów w życie
będzie dawało pozytywne efekty w postaci ograniczenia zjawiska przewlekłości, ale to wymaga także
dalszych prac legislacyjnych, dalszych szczegółowych rozwiązań prawnych. Dziękuję bardzo.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, czy to, że ta skarga obejmuje
okres od 1997 r., nie jest jednak związane z tym, że do
1997 r. obowiązywała zasada wywodząca się jeszcze
z PRL, zasada rewizji nadzwyczajnej? Każdy wyrok
mógł zostać wzruszony w drodze rewizji nadzwyczajnej. Jeżeli się mylę, to prosiłbym o poinformowanie
mnie – bo nie jestem specjalistą – do kiedy ta rewizja
nadzwyczajna obowiązywała, czyli do kiedy można
było wnosić rewizję nadzwyczajną.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To zupełnie nie dotyczy ustawy. Uchylam to pytanie.
Bardzo proszę o następne pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dotyczy, Panie
Marszałku.)
Nie dotyczy.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dotyczy, dotyczy.)
Pan senator Augustyn.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dotyczy.)
Nie dotyczy, Panie Marszałku. No chyba że pan
minister chce odpowiedzieć, to bardzo proszę. Ale
według mnie może nie odpowiadać.
(Senator Mieczysław Augustyn: Już, Panie
Marszałku…)
Bardzo proszę. Można zadawać…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku!)
Nie udzieliłem panu głosu.
Pan Augustyn zadaje pytanie. Proszę bardzo.

(Senator Bogdan Borusewicz: Moje pytanie dotyczy tej ustawy.)
Panie Senatorze, Panie Marszałku, nie udzieliłem
panu głosu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Proszę mnie nie
ograniczać w moich uprawnieniach.)
Proszę nie zabierać głosu, kiedy go panu nie udzielam. To jest w regulaminie. Uchyliłem pytanie. Pan
minister może na nie odpowiedzieć, ale ja uchylam
to pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
W art. 86 §1 jest sformułowanie, że dodatkowy
środek będzie użyty, jeżeli łącznie potrzebne będzie
zapewnienie praworządności i sprawiedliwości społecznej. Proszę powiedzieć, nie mnie – żeby pan nie
chciał mnie tutaj edukować – tylko…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Z przyjemnością, Panie Senatorze.)
Ja też chętnie się uczę. Oczywiście od tego tu
jesteśmy, żeby pilnować prawa, więc się uczymy.
Ale chodzi o to, żeby wyjaśnić – w doktrynie, według wielu znakomitych prawników, nie ma takiego
wyjaśnienia – co to znaczy zasada praworządności
i sprawiedliwości społecznej. Nie ma takich definicji,
oczywiście rozumianych łącznie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Myślę, że noc
nie sprzyja rozmowom. Rano łatwiej się porozumiemy.
Panie Ministrze, wracam do swojego pytania.
Proszę mi powiedzieć – pan minister, jak widać, zna
ustawę bardzo dobrze i ma doświadczenie w tym zakresie – czy w przypadku braku 30 sędziów w Sądzie
Najwyższym i konieczności delegowania, sędziowie,
którzy pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości, na
bazie tej ustawy będą mogli być oddelegowani do
pracy w Sądzie Najwyższym?
I najważniejsze pytanie. Czy w procesie oddelegowywania, jeżeli on będzie możliwy, pan prezydent
będzie miał jakieś prerogatywy, czy będzie to wyłączna prerogatywa pana ministra?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Libicki.
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Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, dziękuję za poprzednią odpowiedź, bo ja też chciałem o to zapytać. Wydaje mi
się jednak, że pan odpowiedział trochę jakby obok
mojego pytania, chociaż poruszył pan inną ważną
kwestię, bo przewlekłość postępowania rzeczywiście
jest bardzo poważną bolączką. Moje pytanie dotyczyło tego, czy nie obawiacie się państwo, że skarga
nadzwyczajna będzie w jakiś sposób nadużywana.
Dajecie państwo np. rzecznikowi praw obywatelskich
prawo do takiej skargi. Czy nie obawiacie się, że zostanie on teraz zalany postulatami różnych osób, które
uważają, że ich wyroki były niewłaściwe, aby wniósł
wniosek o to, by jeszcze raz rozpatrzyć dany wyrok?
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Odnoszę wrażenie, że ostatnie dwa pytania już padły. Może były inaczej sformułowane, ale dotyczyły
tego samego. Możecie panowie cały czas pytać o to
samo. Dziwię się temu, że nie słuchacie odpowiedzi.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi
o kwestie uwarunkowania terminowego, to podtrzymuję udzieloną odpowiedź. Na marginesie, trochę
poza materią sprawy mogę powiedzieć, że wielu
prawników podnosiło istnienie potrzeby wprowadzenia rozwiązania prawnego, które nie byłoby sformułowane identycznie jak rewizja nadzwyczajna, a odnosiłoby się do możliwości szerszego wzruszania
prawomocnych orzeczeń niż w ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia, jak to było do tej pory.
Jeżeli chodzi o kwestię związaną z art. 89 i przesłankami, to ja przypomnę, że przepis art. 2 konstytucji, który tutaj jest bardzo często przytaczany, nie jest
przytaczany w pełnej formule. „Rzeczpospolita Polska
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
To jest pojęcie konstytucyjne, z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak wskazywaliśmy
w uzasadnieniu tego projektu, właśnie tenże projekt
ustawy o Sądzie Najwyższym także ma służyć temu
celowi, jakim jest urzeczywistnianie sprawiedliwości
społecznej, jak ogólnie, kierunkowo stanowi konstytucja. Tak więc pojęcie sprawiedliwości społecznej
absolutnie jest dzisiaj elementem opracowań, poglądów doktryny, orzecznictwa. Zresztą odnosząc się do
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tych obu pojęć, i praworządności, i sprawiedliwości
społecznej, obszerna literatura przedmiotu odnosi
się do rozumienia tych pojęć w języku tekstów prawnych, w języku prawnym, a także w treści, która je
wypełnia.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z delegowaniem
sędziów, to ja na to pytanie wczoraj odpowiadałem,
ono się pojawia po raz trzeci. Ustawa wprost stanowi
– no, nie śmiem przypuszczać, że panowie senatorowie ustawy nie czytali, więc nie chcę odwoływać
się do treści, które są wprost przed panów oczyma
– że oczywiście jest możliwość tego rodzaju delegacji. A co do kwestii związanych z tym kryterium,
to my wskazujemy na to, że bywa tak, że i wybitni
sędziowie, osoby ze stopniem naukowym, a niekiedy nawet i z tytułem naukowym, bo i to się zdarza
w przypadku młodych ludzi, orzekają na tym stopniu
podstawowym w sądzie pierwszej instancji. I to jest
tak, że bacząc na skalę – bo mamy przepis ustawy,
który stanowi, że co najmniej 120 sędziów będzie
w Sądzie Najwyższym, ja o tym mówiłem, także
w toku naszych wcześniejszych prac… Nie ulega dla
mnie wątpliwości, że możemy ustalić taką liczbę najwybitniejszych sędziów, którzy mogą być do Sądu
Najwyższego delegowani i którzy są absolutnie do
tego predestynowani, żeby tam, w ramach delegacji, swoje kompetencje prawnicze na jeszcze wyższy
poziom pod okiem fachowców i mistrzów podnosić.
Jeżeli chodzi o kwestię art. 89 z drugiego pytania pana senatora Libickiego, to oczywiście jest filtr
tego rodzaju, że to uprawnione podmioty według
kompetencji i według swojego doświadczenia będą
tej analizy dokonywać. Ja, kierując się zasadami logicznego rozumowania, przyjmuję takie założenie,
że w pierwszym momencie to będzie takie narzędzie
usuwania, tak jak mówiłem, ewidentnych błędów sądowych. Czyli po dokonaniu analizy każdy prawnik
będzie mógł powiedzieć: tak, oczywiście jest uzasadnione, sugeruję np. panu rzecznikowi wywiedzenie
przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich skargi
nadzwyczajnej.
Zwrócę też uwagę, że dzisiaj pewną powszechną
praktyką jest to, że kiedy mamy do czynienia np. ze
skargą kasacyjną i nie ma ku niej podstaw czy strona
nie jest uprawniona do jej wywiedzenia, pełnomocnik
albo strona w imieniu własnym i tak kieruje do pana
rzecznika takie pismo, w którym apeluje, żeby pan
rzecznik tę skargę kasacyjną wywiódł. Podobnie dzieje się w przypadku prokuratora generalnego. Więcej,
trafiają tysiące spraw – to jest także nasze doświadczenie z Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, jest
korespondencja, która i tak jest analizowana, przetwarzana – gdzie mimo tego, że żaden środek prawny nie
przysługuje, tego rodzaju żądanie pewnej interwencji
czy działania jest przez strony wskazywane. Ja myślę,
że to jest po prostu na pewnym pułapie odnoszonym

204

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

(zastępca P. Mucha)

Marszałek Stanisław Karczewski:

do liczby prowadzonych spraw i prawomocnych rozstrzygnięć, które zapadają… Ale właśnie nasze doświadczenia z Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej,
które stanowi kontynuację tzw. Dudapomocy, inicjatywy pana prezydenta z kampanii referendalnej, były
jedną z podstaw…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie referendalnej…)
…przepraszam, z kampanii prezydenckiej. Tu pan
marszałek mnie… Przepraszam, ja jako pełnomocnik
do spraw referendum żyję cały czas także kampanią
związaną ze zmianą konstytucji…
I ta materia, te nasze doświadczenia czy doświadczenia pani minister Zofii Romaszewskiej,
doświadczenia Biura Interwencyjnej Pomocy
Prawnej czy doświadczenia wielu prawników…
Myśmy wczoraj odwoływali się do doświadczeń
pani senator Staroń, odwoływaliśmy się do doświadczeń pana sędziego Wojciechowskiego. Były
takie sytuacje, że pisma wpływały, prawnik analizował, stwierdzał, że oczywiście to jest niezgodne
z prawem czy oczywiście trzeba by podjąć interwencję. Zresztą mówił o tym wczoraj także senator sprawozdawca przy okazji ustawy o KRS, pan
senator Ambrozik, że tego rodzaju sytuacje są mu
osobiście znane. A my dzisiaj mówimy: jest środek prawny, jest adekwatny środek prawny, tym
środkiem jest skarga nadzwyczajna. To ma służyć
szeroko rozumianej sanacji, odbudowie zaufania do
sądów, odbudowie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego środka prawnego w praktyce.

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

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

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie idzie w stronę
wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Tak naprawdę nie będzie go już w tej chwili wybierać ze swojego grona i wskazywać Sąd Najwyższy,
tylko wskaże on aż 5 kandydatów, spośród których
prezydent będzie wybierał swojego przedstawiciela. Jak to jest możliwe, że państwo chcecie, by
prezydent dokonywał wyboru pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego z aż tak dużej grupy? I czy nie
uważa pan, Panie Ministrze, że tu jest możliwa
daleko idąca ingerencja jednej władzy w drugą
władzę?

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, od orzeczenia sądu dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przysługuje
odwołanie. Odwołanie to powinno być rozpatrzone
w terminie miesiąca. Teraz w tej nowelizacji państwo zmieniacie ten termin, z miesiąca na 2 miesiące.
Dlaczego zmieniacie go z miesiąca na 2 miesiące?
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze? Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, państwo projektujecie, że w przypadku skargi nadzwyczajnej będzie obowiązek występowania przez Sąd Najwyższy z pytaniem do
Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli Sąd Najwyższy
uzna, że przyczyną naruszenia przez orzeczenie zasad
lub wolności i praw człowieka i obywatela ogłoszonych w konstytucji… Tymczasem do tej pory było
tak, że sądy mogły stosować rozproszoną kontrolę
konstytucyjności prawa i w pewnych przypadkach
nie było potrzebne kierowanie sprawy do Trybunału
Konstytucyjnego, jeżeli z dotychczasowego orzecznictwa wynikało, że przepis zastosowany w sprawie
jest ewidentnie niezgodny z konstytucją. Zmierzam
do pytania. Pytanie jest takie: czy te nowe przepisy
będą w jakiejś formie ograniczały możliwość rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Panie Marszałku, Panowie Senatorowie, jeżeli
chodzi o pytania panów, to w pierwszej kolejności
odpowiem, że mamy przepis, który stanowi bardzo
wyraźnie: „Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu
Najwyższego wybiera kandydatów na stanowisko
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym”. Tak
więc nie sposób pominąć tego elementu działania
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czy aktywności samych sędziów i zgromadzenia
ogólnego.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z powołaniem,
to nie widzę tutaj żadnego naruszenia. Właśnie to, że
w tym wypadku mamy do czynienia z aktywnością
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest rozwiązaniem adekwatnym, trafnym, uzasadnionym. Tego
rodzaju umocowanie głowy państwa do podejmowania czynności wobec Sądu Najwyższego jest uzasadnione. Wskazuje się, że gdyby te kompetencje,
które na gruncie sądów powszechnych przysługują
ministrowi sprawiedliwości, miały być odwzorowane
w przypadku Sądu Najwyższego, to mielibyśmy do
czynienia z nieadekwatną i niewłaściwą sytuacją.
Tutaj jest wszystko prawidłowo, w porządku i zgodnie
z regułami sztuki. Ja nie mam żadnych wątpliwości
co do tej regulacji.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym, to ustawa tak określa wspomniane okresy, żeby to było adekwatne do możliwości
rozpoznania sprawy rzetelnie.
Jeśli chodzi o kwestie związane ze sprawnością postępowania, to tutaj takim istotnym novum jest kwestia wprowadzenia ławników do Sądu Najwyższego,
a także wskazania, że w pierwszej instancji mamy 2
sędziów zawodowych i 1 ławnika, w drugiej instancji
mamy 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 2 ławników.
I mamy tutaj do czynienia ze sformułowaniem tej
regulacji w sposób, który ma umożliwić jak najsprawniejsze prowadzenie tych postępowań.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z pytaniem
prawnym, no to oczywiście nikt nie zmienia treści przepisu art. 193 konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Ten przepis stanowi, że każdy sąd może
przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie
prawne co do zgodności aktu normatywnego z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie
prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się
przed sądem. W toku prac sejmowych pani minister
Anna Surówka-Pasek też obszernie tłumaczyła, że
tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Trzeba rozumować
w takich kategoriach, że jeżeli sytuacja jest związana z kognicją Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną
w treści art. 188 konstytucji, to sąd musi skierować
pytanie prawne.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozproszoną
kontrolą konstytucyjności, to mówimy o aktach rangi
podustawowej, nie mówimy o ustawach. A jeśli jest
kwestia tego rodzaju, że rzecz odnosi się do ustawy,
to wystąpienie z pytaniem prawnym – o ile jest niezbędne w tym zakresie, o którym stanowi ustawa
i konstytucja – powoduje konieczność zwrócenia
się właściwego sądu do Trybunału Konstytucyjnego
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w trybie kontroli, która jest przypisana kompetencyjnie Trybunałowi Konstytucyjnemu.
My wskazujemy – i to też wczoraj pani minister
Anna Surówka-Pasek obszernie tłumaczyła – że
wzorem pewnych rozwiązań, niemieckiego i innych
rozwiązań, które są stosowane w systemach innych
państw europejskich, dzisiaj uzupełniamy skargę konstytucyjną w tym zakresie, że skarga nadzwyczajna
jest pewnym narzędziem komplementarnym, wychodzącym z perspektywy orzeczenia, a nie z kwestii
sprzeczności norm w hierarchicznym systemie aktów
prawnych czy z kwestii odwzorowania, z czym mamy
do czynienia w przypadku tej kontroli, której dokonuje Trybunał Konstytucyjny w celu stwierdzenia
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją.
Ta regulacja jest regulacją z perspektywy skarżącego, jest regulacją z perspektywy tego, który
zwraca się o udzielenie pomocy, przez uprawnione podmioty jest to wywodzone. A jeżeli chodzi
o kwestie związane z trybem, który został wskazany, to my widzimy tutaj pełną konsekwencję. Jeżeli
jest tak, że orzeczenie narusza zasady lub wolności
i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji, zapada rozstrzygnięcie na poziomie orzekania
przed Sądem Najwyższym. Jeżeli jest tego rodzaju sytuacja, że jest wątpliwość czy jest podstawa
do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, to
zgodnie z art. 193 konstytucji i zgodnie ze wskazanymi przepisami, jeśli Sąd Najwyższy uzna, że
przyczyną naruszenia przez orzeczenie zasad lub
wolności jest niezgodność ustawy z konstytucją,
to występuje z pytaniem prawnym do Trybunału
Konstytucyjnego. Ta regulacja w tym zakresie jest
w pełni spójna, konsekwentna i tylko niejako neguje kwestie związane z tym, że… Co do zasady
oczywiście jest tak, że ten tryb powinien być stosowany przez każdy sąd, ale to znajduje umocowanie
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę już więcej zgłoszeń, tak że dziękuję…
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ta skarga konstytucyjna będzie
mogła być składana przez prokuratora i rzeczników.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Skarga nadzwyczajna, tak?)
Tak, skarga nadzwyczajna. Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nadzwyczajna,
a nie…)
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Przepraszam, nie konstytucyjna, ale nadzwyczajna, oczywiście.
Za pośrednictwem, tak? Za pośrednictwem prokuratora i rzecznika.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Było chyba już 3 razy…)
Proszę powiedzieć, dlaczego w projekcie ustawy
nie została uwzględniona Kancelaria Prezydenta?
Przecież Kancelaria Prezydenta… Macie Biuro
Interwencyjnej Pomocy Prawnej, czyli instytucję
wyspecjalizowaną w tej kwestii. Dlaczego nie przyznaliście sobie tej możliwości?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Nie byłoby to trafne rozwiązanie. Trudno przypisywać tego rodzaju kompetencje
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który – tak
jak państwo trafnie przed chwilą wskazywaliście także w swoich pytaniach – ma określone kompetencje
na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym. Trudno,
żeby pan prezydent mający określone kompetencje
jednocześnie był podmiotem, który miałby wywodzić skargę nadzwyczajną. Zresztą ja bym… Istotne
jest jednak rozróżnienie pomiędzy tymi podmiotami,
które obecnie ją wywodzą. Prezydent nie ma uprawnienia do wnoszenia skargi kasacyjnej, kasacji, skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nikt nie wpadł nigdy na tego rodzaju
pomysł, żeby przypisywać prezydentowi takie uprawnienia. Zupełnie asystemowe i nietrafne byłoby przyznawanie prezydentowi kompetencji do wywiedzenia
skargi nadzwyczajnej. Jednak, tak jak mówiłem, doświadczenia Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej
i to, że od początku kadencji do prezydenta trafiło
prawie 40 tysięcy spraw właśnie w ramach prac tego
biura, z czego ponad 16 tysięcy wprost związanych
z wadliwymi, zdaniem skarżących, rozstrzygnięciami
czy wadliwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, wszystko to stanowiło podstawę określenia
tego, że taka instytucja jest potrzebna. Z kolei katalog
podmiotów został wskazany adekwatnie do przepisów prawnych, do obecnego ukształtowania procedur,
a także adekwatnie do właściwości określonych tutaj
podmiotów. Ja nie uznaję trafności tego postulatu i nie
mam tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że nie
byłoby właściwe rozszerzenie tej listy o prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję…
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Kiedy wychodziliśmy wczoraj późno w nocy, mówiłem panu ministrowi, uprzedzałem pana, że jeszcze raz zadam to pytanie, ponieważ pani minister,
wspierając pana tu wczoraj, tak naprawdę nie odpowiedziała na moją istotną wątpliwość. Bo mówiąc
o niekonstytucyjności pewnych rozwiązań, pan minister powiedział, że tak naprawdę, ponieważ istnieje domniemanie konstytucyjności, to można ustawą
rozszerzyć prerogatywy prezydenta. Ja oczywiście
sprowadziłem to do absurdu, podając pewien przykład. I pani minister odniosła się do przykładu, a nie
do meritum.
(Senator Robert Mamątow: Bo nie chciała.)
Ja bym chciał, żeby pan minister jednak odniósł się
do meritum. Bo rzeczywiście gdyby taka możliwość
istniała – oczywiście w zakresie innych uprawnień
prezydenta, wiadomo, że nie w oderwaniu od rzeczywistości – no to można byłoby dowolnie każdą ustawą
rozszerzać kompetencje prezydenta, skoro istnieje
domniemanie konstytucyjności ustawy, dopóki trybunał nie stwierdzi jej niekonstytucyjności. Obracamy
się tutaj, że tak powiem, w zaklętym kręgu, dlatego
prosiłbym jednak o rozszerzenie tego wyjaśnienia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przeproszę pana, jeżeli już było
takie pytanie. Pytań było bardzo dużo, niemniej jednak nie słyszałem, żeby ktoś zadał podobne. To pytanie w sprawie postępowania dyscyplinarnego. Jak ono
będzie wyglądało? Pytam, bo mam trochę wątpliwości. Sędziów w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziów oraz adwokatów, radców prawnych
będzie wybierał minister Ziobro. Rzecznika dyscyplinarnego również będzie wybierał minister Ziobro.
(Senator Jarosław Rusiecki: Minister sprawiedliwości.)
Wyroki będzie można wydawać zaocznie i bez
obrońcy, czyli osoba, która jest obwiniona, nie będzie miała możliwości przedstawienia argumentów na
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swoją obronę nawet wtedy, kiedy usprawiedliwi swoją
nieobecność, również w sytuacji, w której obrońca
także się nie stawi, usprawiedliwiony z uwagi na…
No, są różne okoliczności. Czy chcą państwo taką
zasadę z tego procesu – uważam, że niesprawiedliwego – rozciągnąć na cały wymiar sprawiedliwości?
To jest moje pytanie.
(Senator Jacek Włosowicz: Bez związku.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Kto jeszcze z państwa chce zadać pytanie?
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowny Panie Ministrze, jak pan ocenia, ile
takich skarg może wpłynąć w pierwszym okresie?
(Senator Jacek Włosowicz: I z jaką dokładnością?
Do tysiąca…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Kilkadziesiąt?
Kilkaset tysięcy?)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Augustyna,
to ono pada chyba po raz trzeci. Pani minister Anna
Surówka-Pasek udzieliła bardzo precyzyjnej odpowiedzi. Przepraszam, Panie Senatorze, ale ja nie jestem w stanie co do kwestii związanych z oceną pana
senatora wobec udzielanych odpowiedzi… Odsyłam
pana senatora do tych informacji, które były przekazane wczoraj przez panią minister.
Jeżeli chodzi o pytanie, czy zasada niesprawiedliwego procesu… Powiem tak: Panie Senatorze,
z całym szacunkiem, ale ja nie widzę żadnej zasady niesprawiedliwego procesu zawartej w ustawie
o Sądzie Najwyższym. To pytanie, jeśli chodzi
o to sformułowanie, zawiera nieprawdziwą tezę.
Postępowanie dyscyplinarne jest uregulowane adekwatnie. Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie
udzielaliśmy.
I pytanie pana marszałka. Nawet gdyby miała
zostać rozpoznana jedna skarga nadzwyczajna dotycząca sprawy, w której wyrządzono komuś krzywdę
i mamy do czynienia z rażąco niesprawiedliwym
orzeczeniem, to jest sens wprowadzenia tego instru-
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mentu prawnego. Nie ulega dla nas wątpliwości, że takich spraw mogą być tysiące. Uważamy, że tej selekcji
będą dokonywać organy kompetentne, jeżeli chodzi
o wywiedzenie tego środka prawnego. Ja mam pełne
przekonanie także z perspektywy mojego 10-letniego
udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, jak również
na podstawie moich doświadczeń w działalności publicznej, ale i całego zasobu doświadczeń nieobecnej w tej chwili pani minister Zofii Romaszewskiej
i pani minister Anny Surówki-Pasek, doświadczenia
prawników, którzy nad tym zagadnieniem skupiali się
w pracach Kancelarii Prezydenta, że to jest narzędzie
prawne, które stanowi podstawę wywiedzenia tego
zaskarżenia w przypadkach, w których wcześniej
takiej możliwości nie było. Jeżeli będzie tego rodzaju
potrzeba, to będziemy się zastanawiać nad odpowiednią modyfikacją przepisów. Statystyka będzie budowana przez podmioty uprawnione – przez rzecznika
praw obywatelskich, prokuratora generalnego. I do
tych podmiotów pan marszałek może się zwracać po
tym, jak ustawa wejdzie w życie – daj Boże, szybko
– jeśli chce na bieżąco monitorować, ile tego rodzaju
przypadków występuje i ile takich środków prawnych
jest w praktyce wywodzonych. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej…
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. (Oklaski)
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Dziękuję bardzo serdecznie.)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Marszałek
Borusewicz…)
Słucham?
Jeszcze pytanie, Panie Marszałku?
(Senator Robert Mamątow: No, tak to można do
rana.)
(Senator Jacek Włosowicz: Zmęczenie…)
Ale, Panie Marszałku, jak pytania będą… Ja tylko
powiem państwu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, jeszcze pytanie. Mam pytanie.)
…że jeśli pytania będą powtarzane, to ja będę je
po prostu uchylał. I tyle.
Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
No ale jeżeli trzykrotnie, czterokrotnie albo pięciokrotnie padają te same… Ja będę takie pytania
uchylał.
Bardzo proszę, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
senator ma prawo pytać.)
Ma prawo, tak jest. Tylko niech nie zadaje…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytania mają dotyczyć, zgodnie z regulaminem, przedmiotu ustawy.
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W regulaminie nie ma zakazu modyfikacji pytań czy
powtarzania pytań.)
Panie Marszałku, proszę zadać pytanie, a nie interpretować regulamin. Od tego jest akurat marszałek
prowadzący. Jeśli takie pytanie już padło, to ja je
uchylę – tylko tyle mogę powiedzieć.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Powiedział pan, że kilka tysięcy takich wniosków
może wpłynąć. W tej chwili w aresztach i więzieniach
przebywa około 7 tysięcy obywateli…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Więcej, więcej.)
Czy pan sądzi, że ci przebywający w więzieniach
nie będą występowali z takimi wnioskami?
(Marszałek Stanisław Karczewski: 70 tysięcy…)
(Senator Jerzy Wcisła: Tak, siedemdziesiąt.)
A, przepraszam, 70 tysięcy. Tak, pomyliłem się
o jedno zero.
(Senator Robert Mamątow: Tak, tylko.)
(Senator Rafał Ambrozik: Co to za pytanie?)
Czy ci, którzy siedzą w więzieniach, nie będą występowali z takimi wnioskami?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie no, na to pytanie, Panie Marszałku, to naprawdę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Może pan nie odpowiadać na to pytanie.
Bardzo proszę.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Dziękuję bardzo…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
to pytanie dotyczy tej ustawy…)
Można zadać pytanie, ale nigdzie w regulaminie
nie jest zapisane, że osoba, która jest powołana do odpowiedzi, musi odpowiedzi udzielić. Dziękuję bardzo.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł
Mucha: Trzeci raz po prostu…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie…)
Czwarty raz zadaje pan to samo pytanie. Dziękuję
bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Przepraszam bardzo, ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: …ogranicza pan
moje możliwości…)
Nie, nie ograniczam.
(Senator Bogdan Borusewicz: …senatorskie.)
Ma pan możliwości…
(Senator Bogdan Borusewicz: Prawa moje pan
ogranicza.)

Jest pan wolnym człowiekiem jak my wszyscy,
Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie jest pan królem,
tylko jest pan pierwszym wśród senatorów.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Pieniacz.)
Panie Marszałku, ja odbieram panu głos, przepraszam bardzo, bo pan w tej chwili komentuje moje zachowanie zupełnie niepotrzebnie. I przywołuję pana
do porządku, tak żebyśmy naprawdę w porządku
prowadzili obrady. Takie jest… Taka jest moja rola.
Również państwa proszę o rozsądek.
Jeszcze raz dziękuję bardzo panu ministrowi.
Teraz przedstawiciel Sądu Najwyższego pragnie
zabrać głos.
Bardzo proszę.

Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Panowie Senatorowie!
Chcę podziękować państwu za zaproszenie przedstawiciela Sądu Najwyższego na dzisiejszą debatę.
Jest to dla mnie zawsze naprawdę wielki zaszczyt, że
mogę wystąpić przed Wysoką Izbą, nawet wówczas,
kiedy jest to poprzedzone kilkunastogodzinnym oczekiwaniem. Takie realia pracy są również w Senacie.
Na wstępie mam 2 krótkie uwagi. W swoim, tak to
procesowo określę, spontanicznym wystąpieniu, czyli
w ramach tej zasadniczej części, którą przedstawiam,
będę starał się mówić zwięźle i wyłącznie o sprawach,
które uważam za absolutnie kluczowe. Kwestie dotyczące ewentualnych szczegółów przeniosę na etap
pytań, jeżeli oczywiście państwo będziecie uważali za
stosowne jakieś pytania zadawać. Ale jak obserwowałem debatę, to widziałem, że jesteście państwo bardzo
aktywni w zadawaniu pytań. I druga wstępna uwaga.
Pomimo że mówimy o ustawach sądowych, a więc
o kwestiach prawnych, będę się starał mówić nie językiem prawnym czy prawniczym, tylko językiem,
który będzie zrozumiały także dla lekarzy, inżynierów, pielęgniarek, stoczniowców, hydraulików, czyli,
szeroko rzecz ujmując, dla wszystkich obywateli, bo
językiem prawnym czy prawniczym, jak rozumiem,
będziemy mogli dyskutować w fazie pytań.
Myślę, że nie tylko w moim subiektywnym odczuciu dzień dzisiejszy to bardzo doniosła chwila.
To doniosła chwila dlatego, że zapewne już za kilka
czy za kilkanaście godzin przyjdzie państwu zadecydować o dalszym obrazie organu konstytucyjnego,
jakim jest Sąd Najwyższy, i to w roku, kiedy ten organ obchodzi swoje 100-lecie. Jednocześnie przyjdzie państwu dać świadectwo wierności ideałom,
wartościom, jakie od zarania dziejów legły u podstaw
utworzenia Senatu. Właśnie dlatego wbrew głosom
pesymistów, wbrew twierdzeniom, że taki, a nie
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inny los Sądu Najwyższego jest już przesądzony i że
przesądzony jest również los sporej grupy sędziów
Sądu Najwyższego, staję jednak przed państwem
z pewną dozą nadziei… Tak to określę. Staję przed
państwem z pewną dozą nadziei, że to, co w ustawie
uchwalonej przez Sejm jest złe – a złe jest dlatego,
że jest niekonstytucyjne, albo dlatego, że co prawda
nie jest sprzeczne z wzorcami konstytucyjnymi, ale
jest po prostu nieracjonalne – że to wszystko, co w tej
ustawie jest złe, państwo odrzucicie albo naprawicie,
bo jest jeszcze na to czas. Skąd czerpię tę nadzieję?
Z różnych źródeł, z historii bardzo starej, ale także
z historii najnowszej, tej sprzed 5 miesięcy.
Najpierw bardzo krótko powiem o tej starej historii. Senat rzymski, nazwa którego, jeśli chodzi o etymologię, wywodzi się od słowa senex, czyli starzec,
rada starszych, był od samego początku instytucją
o bardzo wysokim autorytecie moralnym, cieszącą się
ogromną estymą i zaufaniem społecznym. W okresie
republikańskim znalezienie się w gronie senatorów
świadczyło o przynależności do niekwestionowanej
rzymskiej elity. Nie inaczej, mam nadzieję, należy
spoglądać na Senat Rzeczypospolitej, który ma przecież także kilkusetletnią chwalebną tradycję. Druga
izba polskiego parlamentu powstała przecież już w połowie XIV wieku, a wywodzi się z Rady Królewskiej
funkcjonującej przy monarsze. I taka pozycja Senatu
jako izby, w której refleksja ma przeważać nad emocją, a argumenty prawne nad argumentami politycznymi, drażniła, niepokoiła. Doszło do tego, że po
zmasowanej akcji propagandowej i po niesławnym
referendum z 30 czerwca 1946 r. władza ludowa zlikwidowała przecież drugą izbę parlamentu. Ale idea
Senatu jako izby refleksji odżyła po demokratycznym
przełomie w 1999 r. Senat odrodził się, z definicji,
jako miejsce merytorycznych, pogłębionych dysput
nad istotą wprowadzanych zmian normatywnych, ale
przede wszystkim nad ich konsekwencjami społecznymi. Odrodził się jako miejsce, w którym koryguje
się błędy izby niższej. I to jest właśnie pierwsze źródło
moich nadziei.
Teraz krótko o źródle drugim, w nawiązaniu
do historii najnowszej. Nie wierzę, aby ktokolwiek
z państwa senatorów, będąc przekonanym o niekonstytucyjności jakiegoś rozwiązania, zagłosował
za nim, a zatem zagłosował przeciwko konstytucji.
Takie emocjonalne postawy mogą się zdarzać, chociaż
oczywiście nie powinny, w Sejmie, w izbie, w której kipią wręcz racje polityczne. To tam jedna z pań
posłanek mogła o jednym z rozwiązań procedowanej
przez państwa ustawy wygłosić w trakcie obrad komisji frazę – jak cytować, to wiernie, więc zaglądam do
notatek – „Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak, jak mój klub. Natomiast podzielam w pełni
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pogląd pana ministra i uważam, że zapis jest wprost
jaskrawie niekonstytucyjny w swoim brzmieniu. Sam
fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest
niezwykle demoralizujący prawnie”.
Panie Senator i Panowie Senatorowie, ja głęboko
wierzę, że w Senacie prawo jest ważniejsze od umowy
politycznej. Zatem drugim, ale nie ostatnim źródłem
moich nadziei, jest ta świeża, bo sprzed 5 miesięcy, pamięć o słowach… Nie widzę pana senatora,
profesora Aleksandra Bobki, ale przecież być może
nas słucha i ogląda. A więc moim źródłem nadziei
jest również pamięć o słowach pana senatora, który
powiedział: „Niekonstytucyjność rozwiązania polegającego na przerwaniu kadencji pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego przed upływem 6 lat jest w świetle
art. 183 ust. 3 konstytucji tak jasna, tak oczywista,
że jest w stanie to stwierdzić moja wnuczka”. Panie
Profesorze, miał pan świętą rację i ma pan świętą
rację, bo ten wzorzec konstytucyjny nie uległ zmianie.
Niczego też, proszę państwa, nie zmienia tzw.
otoczenie normatywne tego przepisu konstytucji,
w tym art. 111 w związku z art. 12 §1 uchwalonej
przez Sejm ustawy, zgodnie z którym „Osoba powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko
do przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan
spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego
sędziego Sądu Najwyższego”. Dlaczego ten przepis
nowo wprowadzany w ustawie zwykłej niczego nie
zmienia? Dlatego, że elementarną zasadą jest to, że to
w świetle przepisów konstytucji wykłada się ustawy
zwykłe. I jeżeli ustawy zwykłej, nawet dokonując prokonstytucyjnej wykładni, nie da się pogodzić z konstytucją, to należy się trzymać konstytucji, należy być
wiernym konstytucji, a nie tej zasadzie, że to ustawy
zwykłe zadecydują o treści rozwiązań konstytucyjnych. Gdyby bowiem przyjąć, że w drodze takiego zapisu, jaki proponuje się w ustawie, który przed chwilą
zacytowałem, można było zmienić, niejako wydrążyć
treść przepisu ustawy zasadniczej, to, proszę państwa,
generalnie w drodze ustawy zwykłej można by było
zmienić każdy przepis konstytucji bez osiągnięcia
tzw. kwalifikowanej większości konstytucyjnej i bez
zachowania trybu, o którym mowa w art. 235 ustawy
zasadniczej.
Istnieje, proszę państwa, pojęcie wykładni nieprzyjaznej konstytucji. Niektórzy nawet mówią:
wykładni wrogiej. Ale ja nie lubię używać wielkich
kwantyfikatorów, dlatego wolę mówić łagodniej: wykładni nieprzyjaznej konstytucji. Ta metoda wykładni
polega na wyrywaniu jednego przepisu lub nawet
fragmentu jednego przepisu z całego kompleksu przepisów, z systemu wartości konstytucyjnych. Taka wykładnia jest, przykładowo, prowadzona od miesięcy
w związku z treścią art. 187 konstytucji i dyskusją,
kto powinien wybierać owych 15 członków KRS,
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o których mowa w ust. 1 pkt 2 tego artykułu. Ale
o tym państwo dyskutowali w innym punkcie porządku obrad. Ja to podaję tylko jako przykład owej
wykładni nieprzyjaznej konstytucji. Jak to, proszę
państwa, stwierdził jeden z profesorów prawa, ową
wykładnię nieprzyjazną konstytucji porównać można
do sytuacji, w której na podstawie jednego fragmentu czy jednego zdania z jakiejś książki decyduje się
o treści tej książki. I oczywiście samo sięgnięcie po
ten sam argument nie jest plagiatem, ale gdybym podał ten sam przykład, o którym mówił pan profesor,
tobym popełnił plagiat, dlatego podam inny przykład.
Proszę państwa, na podstawie jednego fragmentu,
bez odwołania się do wartości, do zespołu wartości
konstytucyjnych… To tak, jakby np. po przeczytaniu
pierwszego zdania „Popiołów”, tj. zdania „Ogary poszły w las”, stwierdzić, że Stefan Żeromski napisał
sagę myśliwską.
Ale chcę powiedzieć nie o wykładni nieprzyjaznej
konstytucji, chcę powiedzieć o czymś dalej idącym,
mianowicie o legislacji nieprzyjaznej konstytucji.
Otóż legislacja nieprzyjazna konstytucji to legislacja mająca stworzyć, tak to określmy, podglebie do
twierdzenia, że jakiś przepis ustawy zasadniczej wcale nie ma treści kategorycznej. Przykładem takiej
właśnie legislacji wrogiej konstytucji jest ów art. 111
w związku z art. 12 §1 zdanie ostatnie ustawy z druku
nr 685, nad którą państwo debatujecie. Ten przepis ma
wydrążyć z owej zasady zapisanej w art. 183 ust. 3
konstytucji to, co jest w niej najistotniejsze. Czy tego
zapisu w ogóle nie można by ująć inaczej? Można by.
Nie byłoby w tym, w moim przekonaniu, niczego
zdrożnego, gdyby został stworzony odpowiedni przepis intertemporalny, z którego by wynikało, że do tej
kadencji, która trwa, a jest umocowana w art. 183 §3,
nie stosuje się reguły z przepisu art. 12 §1.
I, proszę państwa, naprawdę niczego nie zmienia to, że teoretycznie pani pierwsza prezes mogłaby wystąpić do pana prezydenta o przedłużenie sędziowskiej służby w przypadku przekroczenia 65 lat.
W konstytucji mówi się bowiem twardo o 6 latach
kadencji bez jakichkolwiek dalszych warunków, bez
czyjegokolwiek ewentualnego łaskawego gestu, choćby to był – co mówię z należytym szacunkiem – gest
głowy państwa.
Mam zatem nadzieję, że, uwzględniwszy zaprezentowane argumenty, i tym razem pan profesor
Bobko da wyraz swoim przekonaniom – ale teraz
już nie wstrzymując się od głosu, lecz głosując przeciwko – że w tym fragmencie ustawa jest sprzeczna
z konstytucją.
Mam, proszę państwa, też w pamięci pana senatora Jarosława Obremskiego, który w głosowaniu
lipcowym również wyraził swoje wątpliwości konsty-

tucyjne. I mam w pamięci znakomity film, nakręcony dokładnie przed 60 laty, w 1957 r., zatytułowany
„Dwunastu gniewnych ludzi”. Na tych 12 przysięgłych, proszę państwa, wątpliwości dręczyły tylko
jednego – i on przekonał pozostałych. Mam nadzieję,
Panie Profesorze, mam nadzieję, Panie Senatorze, że
gdy wysłuchacie tych argumentów, przekonacie wasz
klub. Was jest dwóch, tamten był tylko jeden.
Nie jestem w stanie, oczywiście ze względu na
ograniczenia czasowe, ustosunkować się do licznych
szczegółów aktu, który został przekazany przez pana
marszałka Sejmu na ręce pana marszałka Senatu w postaci druku nr 685. Te szczegóły muszą wzbudzać już
nie tylko wątpliwości, ale i najwyższą obawę z punktu
widzenia zasady trójpodziału władzy, a w perspektywie także z punktu widzenia niezależności Sądu
Najwyższego i tego, bardzo silnie to podkreślam,
co nazywamy obiektywnym odbiorem niezawisłości
sędziów w tym sądzie orzekających – nie tej niezawisłości tkwiącej w sercu, o której wszyscy wiemy
i o której mówiłem w lipcu, ale owej niezawisłości
w sensie obiektywnym, w sensie odbioru przez szerokie kręgi obywateli.
Powtórzę zatem w telegraficznym skrócie, że najbardziej boli środowisko sędziowskie to, iż dla uzasadnienia twierdzenia, że trzeba stworzyć zupełnie
nowy Sąd Najwyższy – bo to naprawdę będzie inny
Sąd Najwyższy niż ten, o którym mowa w art. 183
ust. 3 konstytucji i w ogóle w całym art. 183 konstytucji – podawane są i powielane argumenty w moim
głębokim przekonaniu instrumentalne i nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy.
Owszem, polskie społeczeństwo chce zmian
w sądownictwie, ale chce przede wszystkim, i wielokrotnie była mowa o tym na tej sali, przyspieszenia
postępowań, a temu, proszę państwa, może służyć
jedynie usprawnienie procedur. Konia z rzędem temu,
kto wskaże mi w ustawie, która stanowi przedmiot
dzisiejszej państwa debaty, choć jeden przepis służący temu celowi. Skarga nadzwyczajna na pewno
temu celowi nie może służyć. Dodanie jeszcze jednej instancji czy quasi-instancji – bo kiedy mówimy
o nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, nie mówimy o klasycznej instancji – nie może spowodować
przyspieszenia postępowania. Szerzej o tym powiem
ewentualnie w fazie pytań. Ale, proszę państwa, konia z rzędem i temu z pań i panów senatorów, kto mi
wskaże dane statystyczne przeczące tezie, że polski
Sąd Najwyższy jest jednym ze sprawniej funkcjonujących sądów w Europie, ze średnią załatwienia sprawy
– to nieładne określenie – na poziomie 6–7 miesięcy.
Zawsze można lepiej, ale to jest w statystykach europejskich i tak bardzo dobry wynik. A w związku
z tym czy ten argument o przyspieszaniu postępowań
w ogóle odnosi się do Sądu Najwyższego? Tak, proszę
państwa. Polskie społeczeństwo rzeczywiście chce
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większej transparentności postępowań, polskie społeczeństwo akceptuje ideę losowego przydziału spraw,
tylko że to właśnie w Izbie Karnej Sądu Najwyższego
zapadła uchwała składu powiększonego, która w drodze tzw. prokonstytucyjnej wykładni wychodzącej
naprzeciw prawom i wolnościom obywatelskim dopuściła jawność posiedzeń w sytuacjach, gdy ustawodawca zwykły bynajmniej nie zagwarantował
takiej transparentności, jawności. Czyli to w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego doszło do
zwiększenia transparentności, jest ona większa, niż
zakłada to przepis ustawy.
A jeśli chodzi, proszę państwa, o tę losowość, to
w ustawie, nad którą państwo obradujecie, zawarty jest przepis zaprzeczający obywatelskim oczekiwaniom co do losowości przydziału. Bardzo proszę
panie i panów, abyście spojrzeli na treść art. 80 §1
procedowanego projektu, który stanowi, cytuję:
„Przydziału spraw i wyznaczenia składu orzekającego dokonuje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą danej izby”. Każdy może sprawdzić, że to
jest regres w stosunku do dotychczasowej, obecnej
praktyki stosowanej w Sądzie Najwyższym. Gdzie
tu jest owa losowość, którą tak bardzo eksponuje się
w debacie publicznej?
I wreszcie: tak, społeczeństwo akceptuje ideę
oczyszczenia sądownictwa z ludzi skompromitowanych, ja też podpisuję się pod tą ideą. Ale Sąd
Najwyższy naprawdę nie jest żadną stajnią Augiasza
naszpikowaną komunistycznymi oprawcami. W latach dziewięćdziesiątych został on naprawdę gruntownie przebudowany kadrowo, a w jego składzie,
proszę państwa, coraz częściej zasiadają ludzie, którzy okres komunizmu znają jedynie z książek. Od
kilku miesięcy słyszymy, ja też słyszę, powtarzaną
wiadomość, że wśród sędziów tego sądu jest osoba,
która w okresie stanu wojennego sporządzała raporty ze stanu orzecznictwa związanego z niesławnym
dekretem. Tylko że nikt z nas nie wie, kto to jest,
bo nie padają żadne personalia. I nikt z nas nie wie,
dlaczego, nawet gdyby te personalia padły, za ewentualne niegodne działania jednostki odpowiedzialność zbiorową miałaby ponieść cała instytucja, cały
konstytucyjny organ.
Środowisko sędziowskie boli i to – a ten ból jest
przenoszony, jak twierdzę, na szerokie kręgi społeczeństwa – w jakiej atmosferze procedowane są tak
zwane ustawy sądowe. Z perspektywy demokratycznego państwa prawa, a takim przecież w rozumieniu art. 2 konstytucji ma być Rzeczpospolita, trudno
zaakceptować fakt, że szerszą debatę w tak istotnej
ustrojowo kwestii zastępuje się kilkoma spotkaniami
projektodawcy z liderem większości parlamentarnej –
co mówię z całym, najwyższym szacunkiem dla obu

211

tych osób. To samo, czyli ten brak akceptacji, dotyczy
faktu, że uzgodnione poza parlamentem poprawki
do ostatniej chwili stanowią w istocie rzeczy tajemnicę i zaskakują tych, których mają dotyczyć. Mało
tego, przecież wszyscy widzieliśmy, że zaskakują
również przedstawicieli projektodawcy. Ja bardzo
współczułem pani minister, gdy oglądałem sceny
z przebiegu prac komisji sejmowej. Nie da się też
nie wspomnieć o tym, że w istocie rzeczy dyskusja
podczas prac komisji sejmowej była na granicy pozorowania – uczestnikom ograniczano czas wypowiedzi
do jednej minuty. Cóż można powiedzieć w jedną
minutę? Tak na marginesie, postawcie się państwo
w sytuacji… no, moglibyśmy użyć tutaj wielu porównań: do oskarżonego, powoda… Mnie się wydaje, że
najbardziej adekwatne byłoby porównanie do roli procesowej pokrzywdzonego, któremu sąd, pozwalając
na wypowiedzenie ostatniego słowa w bardzo ważnej
dla niego sprawie, ogranicza wystąpienie do jednej
minuty i rygorystycznie przestrzega limitu czasu.
Chciałbym w związku z tym przypomnieć, że
w 2002 r. pracom nad obecnie obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym towarzyszył daleko idący
konsensus różnych sił politycznych. Za jej przyjęciem
głosowała ogromna większość ówczesnych sił politycznych, także obecni senatorowie największego
klubu senatorskiego. Sprawdziłem to, bo pamięć bywa
zawodna. Głosował za nią przykładowo, wówczas
jako poseł – nie widzę pana wicemarszałka, ale odwołam się do tego przykładu – pan marszałek Adam
Bielan. I miał świętą rację, że za nią głosował, bo to
jest naprawdę dobra ustawa.
Przypomnę też, że w toku ówczesnych posiedzeń
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz powołanej specjalnie do rozpatrzenia tej ustawy podkomisji nadzwyczajnej – odbyło się łącznie 9 posiedzeń
w trakcie dłuższego okresu – aktywnie wsłuchiwano
się w głosy środowiska sędziowskiego, innych środowisk prawniczych, rozważano wszystkie za i przeciw,
bo tak wówczas urzeczywistniano konstytucyjną zasadę współpracy i współdziałania władz.
Boli nas, sędziów – ale myślę, że boli też szerokie kręgi społeczeństwa – to, że w sytuacji, gdy
na 6 opinii złożonych w Biurze Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu przez wybitnych ekspertów 4 opinie były bardzo wysoce krytyczne i sygnalizowały
szereg dalszych wątpliwości konstytucyjnych, oprócz
tej związanej z naruszeniem statusu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego… To sformułowanie o wątpliwościach jest zresztą sformułowaniem najdelikatniejszym z możliwych, dlatego że w istocie opinie
te stwierdzały wręcz niekonstytucyjność, zdaniem
oczywiście ich autorów, także szeregu innych rozwiązań. Boli nas, że w takiej sytuacji ucina się dyskusję
nad tymi wątpliwościami powtarzanym jak mantra
sformułowaniem – to można sobie odtworzyć, Panie
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i Panowie Senatorowie – „wątpliwości te rozstrzygniemy w głosowaniu”.
(Wesołość na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, z najwyższym
szacunkiem dla parlamentarzystów zasiadających
w izbie niższej, dla parlamentarzystów zasiadających w izbie wyższej, powiem, że jeśli gdziekolwiek
wątpliwości konstytucyjne mogą być rozstrzygane
w głosowaniu…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To na Węgrzech.)
…to forum takim jest albo pokój narad w Trybunale
Konstytucyjnym, albo sędziowski pokój narad. Jeśli
jednak na forum parlamentu rodzą się wątpliwości
konstytucyjne, to trzeba starać się te wątpliwości do
końca wyjaśnić.
O co więc tak naprawdę chodzi? O co tak naprawdę chodzi w tym, że polski parlament jest skłonny
uchwalić ustawę w kilku miejscach naruszającą konstytucję? O co chodzi w tym, że forsuje się ją po raz
drugi, w niezwykłym pośpiechu, z niespotykaną –
spróbuję użyć delikatnego określenia – dezynwolturą
legislacyjną, która prowadzi do oczywistych omyłek? Jeden jedyny przykład. Tym razem, stosując
owe ekspresowe tempo, nie uniknięto takiej wpadki
legislacyjnej jak ta, którą jest ewidentna sprzeczność
pomiędzy treścią §1 i §3 w art. 89 ustawy – to jest ten
przepis o skardze nadzwyczajnej. Z §1 wynika, że ta
skarga nadzwyczajna przysługuje jedynie od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych i sądów wojskowych, ale już nie od orzeczeń Sądu Najwyższego,
które np. zapadły w następstwie rozpoznania kasacji.
Ale z §3 jasno wynika wniosek, że jednak od orzeczeń sądu kasacyjnego skarga nadzwyczajna także
przysługuje. Tak, tak, są takie orzeczenia zapadające
w wyniku rozpoznania kasacji i to one mają charakter merytoryczny, to one właśnie kończą postępowanie. Dostrzeżono to w projekcie prezydenckim. Ale
zignorowali to panie i panowie posłowie w owym
pędzącym pendolino z poprawkami.
O co tak naprawdę chodzi w tym, że ustawodawca zamierza przesądzić los Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego,
która przez cały czas od zmian ustrojowych w 1989 r.
była gwarantem wolnych, transparentnych i uczciwych wyborów?
Panie i Panowie Senatorowie, przecież muszą do
was docierać te opinie, przecież musicie je słyszeć,
że są politycy, którzy uważają, że to politycy powinni mieć przemożny wpływ na sądownictwo, że
chodzi o swoistą walkę wpływów, że – co gorsze –
idzie o zmniejszenie niezależności sądów. To bardzo
niebezpieczny kierunek, niezależnie od tego, z której
strony sceny politycznej miałby on silniejsze wsparcie. To jest kompletnie nieważne, a ważny jest sam

fakt. To jest kierunek tak niebezpieczny, że przez
bardzo długi czas broniłem się przed daniem wiary
tym opiniom. Ale przyszedł dzień, kiedy moja dziecięca wiara w to, że intencje są dobre, tylko te dobre
intencje czasem są przystrojone w nieszczęśliwe pomysły, legła w gruzach. Miałem jeszcze nadzieję, że
przesłyszałem się, że uległem swego rodzaju usznej
fatamorganie – tak to nazwijmy. Dlatego czekałem
na ukazanie się oficjalnego stenogramu z pięćdziesiątego drugiego posiedzenia Sejmu tej kadencji.
Niestety, słuch mnie nie zawiódł. Pan poseł przewodniczący pracom komisji sejmowej rozpatrującej
ustawy sądowe stwierdził, cytuję słowo w słowo
ze stenogramu: „W toku wcześniejszej dyskusji
padały głosy dotyczące tego, na ile reforma Sądu
Najwyższego, reforma Krajowej Rady Sądownictwa
przyczyni się do przyspieszenia postępowania sądowego. Oczywiście bezpośrednio nie” – to jest cytat.
I dalej: „Ale w reformie nie chodzi tylko o szybkość
postępowania, bo o to zatroszczymy się podczas
kolejnych projektów ustaw” – to nadal cytat. I dalej: „Chodzi nam nie tylko o zmiany o charakterze
strukturalnym, ale również o zmiany o charakterze
personalnym. Gdy mówię o zmianach personalnych,
chodzi mi o to, żeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu”. To jest na stronie
130 stenogramu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nieprawdopodobne.)
To jest na stronie 130 stenogramu.
Panie i Panowie Senatorowie, był taki smutny
okres w historii, w naszej historii, gdy wiele ludzkich tragedii było spowodowanych właśnie tym, że
sędziowie byli ludźmi o mentalności służebnej wobec
państwa. Co więcej, to przecież państwo twierdzicie –
jeśli pokażecie państwo konkretne przykłady, to przytaknę, powiem: macie państwo rację – że taka mentalność służebna wobec państwa z tamtego okresu
nie została właściwie rozliczona przez środowisko. Ja
chcę głęboko wierzyć w to, że ci, którzy już niedługo,
już za chwilę przyjdą po mnie do mojego ukochanego
wymiaru sprawiedliwości, nie będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa. Sędzia o mentalności
służebnej jest bowiem karykaturą sędziego.
Jeszcze tylko kilka dodatkowych słów. Otóż osobie, która te słowa wypowiedziała, najwyraźniej pomyliły się dwie sytuacje: pełnienie służby na rzecz
jakiejś wspólnoty oraz prezentowanie podległości
wobec tej wspólnoty – a to dwie fundamentalnie różne
sprawy. Pełniąc służbę na rzecz jakiejś wspólnoty,
można bowiem prezentować różne postawy: postawę niezależną, która musi – powtarzam: która musi
– charakteryzować sędziego, którą musi się sędzia
charakteryzować, albo postawę podległą, uległą. To
właśnie z prezentowaniem określonych postaw najczęściej wiążemy cechy charakteru i ludzką mental-
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ność – mówię to, by nawiązać do cytatu. I taki też był
kontekst wypowiedzi pana posła.
Gdybyż jeszcze stwierdził pan poseł, że sędziowie
powinni pamiętać o tym, że pełnią służbę na rzecz
państwa, zapewne bym go nie cytował, chociaż też nie
do końca bym się zgadzał z tak ujętym stanowiskiem.
Ja uważam, że pełnię służbę na rzecz polskiego prawa,
a poprzez to na rzecz obywateli polskiego państwa.
A tu też jest wielka różnica. Sądzę, że konstruując
swoją wypowiedź, pan poseł zapomniał o słownikowych znaczeniach wyrazu „służebny”. W znaczeniu
przymiotnikowym oznacza on „dodatkowy, doradczy,
posiłkowy, rezerwowy, usługowy, wspomagający”,
co już niekoniecznie odpowiada mentalności, którą
powinien charakteryzować się sędzia. W słowniku
wyczytałby pan poseł również to, że wyraz ten ma
znaczenie rzeczownikowe. Służebny to kamerdyner,
lokaj, lokajczyk, służka, a nawet ordynans, pachołek,
parobek. Mogę cytować określone słowniki i przytaczać określone strony z tych słowników.
Chcę o coś zapytać panie i panów senatorów. Czy
chcecie państwo w tym kierunku przebudowywać
mentalność polskich sędziów? Czy naprawdę chcecie, aby w postępowaniu cywilnym w sprawach odszkodowawczych, gdy drugą stroną sporu jest Skarb
Państwa, sądzili sędziowie – znów zacytuję – będący
„ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa”?
Co będzie wtedy z obywatelem? Czy chcecie, aby
ludzie o takiej mentalności sądzili w postępowaniu karnym, np. w sprawach odszkodowawczych
z rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego? To
jest rozdział, który mówi o odszkodowaniach za
oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowania,
zatrzymania czy za oczywiście niesłuszne skazania,
wyroki.
Proszę państwa, czy w sytuacji, gdy państwo
znajdzie się w tzw. dołku budżetowym, sędziowie
o mentalności służebnej wobec państwa powinni prowadzić sprawy karnoskarbowe? Można by wtedy ten
budżetowy dołek łatwo zasypać. Ale czyim kosztem?
Obywateli państwa.
Czy sędzia o mentalności służebnej wobec państwa jest najlepszą osobą do sądzenia spraw karnych,
w których po drugiej stronie, naprzeciw oskarżonego,
staje prokurator? Oczywiście nieważne jest to, jak on
się nazywa. Ważne jest to, że za prokuratorem stoi
cała potęga państwa.
A co z całą sferą sądownictwa administracyjnego?
Mam nadzieję, że senatorowie Rzeczypospolitej
podzielą jednak pogląd, że sędzia o mentalności służebnej wobec kogokolwiek to karykatura sędziego
i że ta cała racjonalizacja, która została podana do
stenogramu sejmowego, nie znajdzie uznania w państwa oczach.
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Panie i Panowie Senatorowie, nie jest żadną tajemnicą, że skończyłem 67 lat. To pani pierwszej
prezes niezręcznie jest mówić o swoim wieku. Mnie
jest o wiele zręcznej, bo jestem mężczyzną. Zgodnie
z założeniami, które legły u podstaw ustawy, nad
którą będą państwo głosować, wraz z osiągnięciem
sześćdziesiątego piątego roku życia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przestałem być krystalicznie czysty, podobnie jak wiele moich koleżanek
i kolegów, którym nie można zarzucić niczego poza
tym, że osiągnęli ten wiek. Pytam państwa: dlaczego
właśnie tak? Czy ktoś z pań i panów senatorów jest
w stanie to wyjaśnić? Czy ustawa, która ma być już
niedługo przedmiotem państwa głosowania, wskazuje
precyzyjne kryteria, w oparciu o które pan prezydent
ma dokonywać swoistej weryfikacji, jednych postawić po prawicy i powiedzieć, że ci – tak, a drugich
po lewicy i orzec: ci – nie? Jak to się ma do zasad
państwa prawa?
Gdybyż jeszcze pan prezydent miał o tym sam
zadecydować! Ale i to jest, proszę państwa, w najwyższym stopniu wątpliwe. Oczywiście doskonale
pamiętam o tym, co mówiła w dniu wczorajszym
pani minister Surówka-Pasek. Czytałem też artykuł
pana dra Szczuckiego sprzed kilku dni. W tych wypowiedziach i publikacjach pojawia się taki pogląd, że
zwolnione z kontrasygnaty są nie tylko te prerogatywy, które są wymienione w konstytucji w art. 144, ale
również wszystkie inne, które są ich konsekwencją.
Rozumiem, że wiernie oddaję państwa myśl. Ale to
jest tylko zdanie pani minister, pana doktora i dwóch
czy trzech konstytucjonalistów. Natomiast zgodnie
z o wiele powszechniejszym stanowiskiem doktryny prerogatywy prezydenckie stanowią wyjątek od
zasady kontrasygnowania aktów urzędowych głowy
państwa, a wyjątków, zgodnie ze starorzymską zasadą exceptiones non sunt extendendae, nie wolno
interpretować rozszerzająco. Dlatego też w toku prac
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,
której protokoły są swoistym źródłem wykładni autentycznej, wskazywano, że katalog prerogatyw jest,
cytuję, wyczerpujący i enumeratywny i że nie można domniemywać innych wyłączeń, nawet gdy na
zdrowy rozum są one oczywiste. I zapewne, Panie
i Panowie Senatorowie, z tego właśnie względu pani
prezes Rady Ministrów kontrasygnowała postanowienie pana prezydenta z grudnia 2016 r. o powołaniu osoby pełniącej obowiązki prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, pomimo że powołanie prezesa
i wiceprezesa trybunału nie wymaga kontrasygnaty.
W świetle argumentacji pani minister zapytam:
to po co była ta kontrasygnata w tym wypadku? Ta
sama reguła będzie zatem dotyczyć czynności podejmowanych przez pana prezydenta nie tylko w zakresie
wniosków o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie
stanowiska przez sędziego, ale i w kwestii powołania
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osób pełniących funkcję pierwszego prezesa, osób
pełniących funkcję prezesów izb. A zatem zarówno
o losie sędziów, którzy wystąpią do pana prezydenta
o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, jak i o powołaniu osób pełniących obowiązki
pierwszego prezesa i innych prezesów współdecydować będzie być może – zaraz powiem, czemu mówię
„być może” – premier stojący na czele władzy wykonawczej, która to władza wykonawcza, przypomnę,
z mocy art. 173 konstytucji powinna być odrębna
od władzy sądowniczej, a ta ostatnia powinna być
niezależna od innych władz. Zbyt dobrze znam panią
minister i pana ministra, by nie wiedzieć, że państwo
są głęboko przekonani do własnego poglądu. Tylko
że to nie państwo będą decydowali, czy ta kontrasygnata będzie się tam musiała znaleźć, czy nie. Bo jak
się okaże, że podmiot uprawniony do ewentualnej
kontrasygnaty powie „moim zdaniem jest inaczej”,
po czym powoła się na kazus z grudnia 2016 r., to
możemy się znaleźć w bardzo, bardzo niekomfortowej… ba, dyskomfortowej sytuacji.
Chcę przy tym, proszę państwa, bardzo wyraźnie
podkreślić, że tu nie chodzi ani o mnie, ani o pierwszą
prezes Sądu Najwyższego. Nawet nie chodzi tu o grupę owych mniej więcej 40% koleżanek i kolegów, którzy odejdą z Sądu Najwyższego w związku z ukończeniem sześćdziesiątego piątego roku życia. Był czas,
kiedy nas nie było w Sądzie Najwyższym, i będzie
czas, kiedy nas nie będzie w Sądzie Najwyższym. Tu
chodzi o coś o wiele, wiele ważniejszego – tu chodzi
o reguły demokratycznego państwa prawa.
Czy zatem mylą się ci, którzy twierdzą, że chodzi przede wszystkim o przejęcie kadrowe Sądu
Najwyższego, zwłaszcza przez powołanie w nim np.
dwóch kolejnych odrębnych sądów, z których jeden
nazywa się „Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych”, a drugi „Izba Dyscyplinarna”? Ta
ostatnia izba jest zresztą wyposażona w tak dalece
idącą autonomię, że w zgodzie z zasadami techniki
prawodawczej tytuł procedowanej ustawy równie dobrze mógłby brzmieć, a właściwie powinien brzmieć:
ustawa o Sądzie Najwyższym i Izbie Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego.
Panie Marszałku, Panie Senator i Panowie
Senatorowie, czas zmierzać ku końcowi wystąpienia. Zapewne i tak nadużyłem państwa gościnności.
W pozostałym zakresie argumentacji odwołam się
zatem do materiałów pisemnych, które przedstawił
Sąd Najwyższy. Proszę państwa o to, abyście państwo
pamiętali, że od początku tego procesu legislacyjnego
przedstawialiśmy naszym zdaniem wszechstronną
analizę projektowanej ustawy, a stosowna dokumentacja jest dostępna, mam nadzieję, w państwa skrytkach senatorskich, a co najmniej na państwa tabletach.

Szanowni Państwo, w naszych opiniach nie ma
żadnej polityki, żadnych zbędnych publicystycznych
dywagacji. Uwzględniono w nich jedynie dotychczasowy dorobek w zakresie piśmiennictwa prawniczego
oraz orzecznictwa sądowego. I bardzo państwa proszę, nie utożsamiajcie państwo naszej dezaprobaty
dla rozwiązań, które – naszym zdaniem i nie tylko
naszym zdaniem, bo wyrażonym także w lwiej części
opinii złożonych w związku z tym procesem legislacyjnym, w tym również w opinii Biura Legislacyjnego
izby wyższej, Senatu, a ja się z tą opinią zapoznałem
bardzo uważnie… Nie jest to zatem wyraz dezaprobaty dla tych rozwiązań niezgodnych z konstytucją,
o których my mówimy i mówią te opinie, tylko jest to
wyraz dezaprobaty dla tej niezgodności. Nie wiążcie
tego państwo z jakimkolwiek oporem politycznym
z naszej strony. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy obywatel ma obowiązek przestrzegać konstytucji,
a u sędziów obowiązek ten ma wymiar szczególny,
gdyż wynika z przyrzeczenia sędziowskiego, w którym co prawda – wczoraj o tym wspominaliśmy –
o konstytucji nie ma mowy, ale dotyczą jej owe słowa,
że mamy przestrzegać przepisów prawa, w tym, jeśli
znamy hierarchię aktów normatywnych, najwyższego
prawa naszej ojczyzny, konstytucji.
Jako prawnik i sędzia proszę państwa, aby również
na państwa decyzjach ważyły racje merytoryczne,
a nie – jak to dało się słyszeć w trakcie prac w Sejmie
– umowa polityczna.
Panie Marszałku, Panie Senator i Panowie
Senatorowie, kończę swoje wystąpienie, nawiązując
do słów wstępu, a więc z pewną dozą nadziei, że
dzień dzisiejszy wcale nie musi być ostatnim dniem
tego Sądu Najwyższego, o którym mowa w art. 183
konstytucji. I nadzieję tę czerpię z wiary, że dla pań
senator i panów senatorów konstytucja to nie jest
tylko pewna książeczka, ale że jest to zespół wartości przyjętych w referendum przez naród, przez
ten naród, o którym mowa w art. 4 konstytucji. Że
jest to zespół wartości nie tylko przyjętych przez ten
naród w referendum, ale nadto głęboko tkwiących
w szerokich kręgach tego narodu, spośród których to
wartości najważniejsze są dwie: wolność i godność.
Przez kilkanaście ostatnich dni widzieliście i słyszeliście państwo po wielekroć taką triadę postulatów:
wolne sady, wolne wybory, wolna Polska. Macie państwo przed oczyma te postulaty? Musieliście je widzieć. Nie wierzę, żeście ich nie dostrzegli. Słyszycie
państwo te postulaty? Musieliście je słyszeć. Nie wierzę, żeście ich nie dosłyszeli. I nie wierzę też, że nie
rozważaliście państwo tego, do czego one w istocie
nawiązują, czego dotyczą. Dlatego chcę panie i panów
senatorów zapytać: którego z tych postulatów w głosowaniu nie poprzecie? Tego dotyczącego wolnych
sądów? Tego dotyczącego wolnych wyborów? Bo
przecież oczywiście nie tego, który dotyczy wolnej
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Polski. Ale proszę też o to, abyście państwo pamiętali,
że one są w istocie rzeczy nierozłączne. I proszę też
o to, abyście państwo pamiętali o tym, że jeśli wasze
głosowanie zwróci się przeciwko któremukolwiek
z tych postulatów, to zarówno o wolnych sądach, jak
i o wolnych wyborach, a przede wszystkim o wolnej
Polsce pamiętać będą jednak wolni ludzie. Dziękuję
państwu bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela Sądu Najwyższego związane z omawianym
punktem porządku obrad.
Państwo senatorowie zapisali się do głosu.
Pierwszy zadaje pytanie pan senator Fedorowski…
Przepraszam, Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, to pańskie wystąpienie, które będzie
w protokołach senackich, jest jednym z najbardziej
wstrząsających wystąpień w walce o wolność i niezawisłość sądów, jakie słyszałem w swoim życiu. I jestem dumny, że mogę być z panem tutaj. Chciałbym
panu bardzo za to podziękować. Wynik głosowania
jaki będzie, taki będzie, ale to zostanie w historii
polskiego parlamentu.
Wiem, że formuła każe mi zadać pytanie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: W tym celu
pan zabrał głos.)
Tak, Panie Marszałku. Cieszę się… Pan jest przecież…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: A więc proszę, śmiało…
…wybitnym prawnikiem, dlatego chciałbym
zgodnie z regulaminem…
Proszę mi powiedzieć – bo ja mam 70 lat – w jakich krajach jest granica wieku? Bo mnie się wydaje,
że sędzia Sądu Najwyższego to powinien być człowiek o stażu, o najwyższych kwalifikacjach i o wielkim autorytecie. Czy są kraje w kulturze zachodniej,
o prawie zachodnim, w których istnieje taka granica?
A jeżeli tak, to jaka to jest granica wieku dla sędziów
takiego sądu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Sędzio.
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Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja odpowiadam za to, co mówię, i w związku z tym powiem
w ten sposób: nie przytoczę panu dokładnych
danych dotyczących tego, w jakim wieku muszą
w określonych państwach zakończyć wykonywanie swojego zawodu sędziowie tamtejszego sądu
najwyższego – oprócz oczywiście jednego przykładu, o którym wszyscy wiemy, którym wszyscy operujemy, a który wcale nie jest znów takim
nieważnym przykładem. Dlaczego? Dlatego że
wszyscy powołujemy się na utrwalone piękne zasady demokracji, oparte na konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki, a tam, proszę państwa,
gdy zostaje się sędzią Sądu Najwyższego, jest się
nim dożywotnio. Mówiłem o tym zresztą w dyskusji z panem ministrem Warchołem w lipcu tego
roku. Nasz wspólny idol, pan sędzia Scalia, pełnił tę funkcję do końca życia. Czy to jest dobre
rozwiązanie, żeby robić to aż do końca życia?
Nie chcę na ten temat dyskutować. Znamy historię wieloletniego Chief Justice – tak to się tam
nazywa – prezesa Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych, pana sędziego Rehnquista, który
w ostatnich latach w ogóle nie mógł orzekać, ale
był cały czas sędzią Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych.
Mnie się wydaje, Panie Senatorze, że problem
nie tkwi tak naprawdę w tym, czy to będzie granica 70 lat, czy 72 lat, czy 75 lat. Problem tkwi
w tym, jak się postępuje z tą grupą ludzi, którym w momencie, kiedy oni zostawali sędziami
Sądu Najwyższego, gwarantowano – ano właśnie:
gwarantowano – ową sędziowską nieodwoływalność, o której mowa jest w art. 180 ust. 1 konstytucji. W momencie, kiedy przychodziłem do
Sądu Najwyższego, doskonale wiedziałem, że gdy
ukończę 70 lat, zasadniczo będę musiał odejść, ale
jeżeli będę się czuł na siłach, to będę mógł jeszcze
przez 2 lata, do siedemdziesiątego drugiego roku
życia, pełnić tę funkcję. Możecie państwo powiedzieć, że w sumie w rozwiązaniu przewidzianym
przez pana prezydenta jest wskazany wiek 65 lat
plus ewentualnie 2 lata razy 3, co daje 71 lat,
a więc podobny wiek. Tylko że jest jedna fundamentalna, przepastna różnica, o której mówiłem
w tym zasadniczym trzonie swojego wystąpienia.
Musiałbym złożyć wniosek, musiałbym czekać
na gest ze strony głowy państwa. To nie jest dla
mnie nic uwłaczającego. Dla mnie problemem jest
co innego. Problemem jest to, że w moim głębokim przekonaniu w momencie, kiedy do Sądu
Najwyższego przychodziłem, miałem zagwarantowaną nieusuwalność, a de facto to rozwiązanie tej
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Marszałek Stanisław Karczewski:

zasadzie przeczy, bo wprowadza pewnego rodzaju
przepisy o charakterze retroaktywnym. To nie
jest aż tak nabrzmiały problem, jak w przypadku
art. 183 ust. 3, jak w przypadku pierwszej prezes
Sądu Najwyższego, bo tam sytuacja jest tak jasna,
klarowna i oczywista, że w moim najgłębszym
przekonaniu w ogóle nie ma o czym dyskutować,
ale tutaj też jest bardzo poważna wątpliwość konstytucyjna.
Żeby chociaż jakieś kryteria były w tej ustawie.
Nie rozumiem, dlaczego tych kryteriów tu nie ma.
Powoływanie się na to, że jest kryterium wieku, nie
jest dla mnie żadną odpowiedzią, bo to jest kryterium
całkowicie arbitralne. Proszę państwa, no, przepraszam, że użyję tego argumentu, ale jak mogliście
się państwo przekonać, już trzeci dzień obradujemy.
Państwo udajecie się do kuluarów, pełnicie w międzyczasie jakieś inne, niewątpliwie ważne obowiązki,
a ja, człowiek reprezentujący pokolenie 65+, siedzę na
tej sali trzeci dzień, po kilkanaście godzin dziennie.
Śpię po 3 godziny – bo jeszcze muszę spod Warszawy
dojechać. No i wydaje mi się, że pomimo tego – mam
nadzieję, że mnie państwo ewentualnie wyprowadzicie z błędu – jakąś tam kondycję i umysłową, i fizyczną zachowuję. (Oklaski)
Bardzo państwa proszę…
Może więc jednak trzeba by dopowiedzieć, co tak
naprawdę będzie decydowało o tym, że ci po prawicy – tak, a ci po lewicy – nie. Oczywiście kierunki
są tu zupełnie przypadkowe, nie miałem bynajmniej
na myśli jakichkolwiek konotacji politycznych w tym
momencie – proszę przyjąć do wiadomości, że od tego
się twardo odcinam.

Proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Skończył pan sędzia?
Kolejne pytanie zadaje pan senator Wcisła. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Sędzio! Panie Prezesie! Mam nadzieję, że
pana wystąpienie utrudni części senatorom zagłosowanie za tą ustawą i za złamaniem konstytucji, tym
bardziej że niektórzy są starsi od pana i musieliby
uznać, że nie nadaje się pan na sędziego.
Co do pytania… Panie Sędzio, prosiłbym, żeby
pan wskazał, czy znajduje pan zasadność powoływania ławników do składu Sądu Najwyższego, i to
ławników z tak niskimi kwalifikacjami, ławników
wybieranych przez Senat, ławników, którzy mieliby
oceniać w zasadzie prawo, a nie społeczny wymiar
czynu.

Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
Panie Senatorze, powiem w największym skrócie,
choć temat jest, powiedziałbym, bardzo obszerny.
Generalnie rzecz biorąc – chcę to bardzo jasno zadeklarować – uważam, że bardzo źle się stało, że na
pewnym etapie zmian w naszej procedurze odchodziło się od idei udziału ławników. Mówię w szczególności o orzecznictwie sądów niższych instancji.
Ja to zjawisko oceniałem krytycznie. Niestety, tak
się stało. Jednak nie z woli judykatywy, czyli sądów,
tylko z woli legislatywy, czyli ustawodawcy, zwyciężył swego rodzaju fetysz czy założenie, że tak będzie
sprawniej. Ale ten fetysz sprawności był fałszywy.
To było fałszywe założenie, bo okazało się, że brak
ławnika wcale nie przekłada się na szybkość postępowania. Czasem tak, ale czasem nie.
Jest fundamentalna różnica pomiędzy uczestnictwem ławników w sprawach sądownictwa powszechnego a uczestnictwem ławników w sprawach Sądu
Najwyższego, w orzekaniu w Sądzie Najwyższym.
Dodam, że w sądownictwie powszechnym… To jest
bardzo ważne. Przepraszam panów senatorów, którzy są prawnikami, pana senatora Czerwińskiego…
Nie ma pana senatora. To, co w tej chwili mówię,
to truizm, ale jest to bardzo ważne. Ławnicy w sądach powszechnych zawsze byli w sądach pierwszej
instancji, bo sądy pierwszej instancji były sądami
faktu. W sądach odwoławczych, które są już głównie
sądami prawa… Mówię „głównie”, bo przy zwykłych
środkach odwoławczych one nie są wyłącznie sądami
prawa. Np. przy zarzucie sprzeczności ustaleń faktycznych, błędów w ustaleniach faktycznych to nadal
są sądy faktu. Mimo to w drugiej instancji nie było już
składów ławniczych w sądach powszechnych. I nie
ma. A teraz mieliby się pojawić ławnicy w Sądzie
Najwyższym.
Jeżeli pan senator – rozumiem, że taka jest intencja pytania – chce znać moje osobiste zdanie na ten
temat… Być może koleżanki i koledzy sędziowie,
którzy usłyszą to, co w tej chwili powiem, będą niezadowoleni z mojej odpowiedzi, ale sędzia musi mówić
prawdę prosto w oczy, musi mówić to, co myśli.
Otóż sam fakt, że chodzi o szczebel Sądu
Najwyższego, nie jest tu decydujący. Decydujące
jest co innego. Decydujący jest ewentualny charakter
sprawy. Proszę państwa, to jest moje osobiste zdanie.
Gdyby było tak, że chodziłoby o orzekanie w składzie ławniczym w Sądzie Najwyższym w przypadku,
w którym idzie o kwestię faktów – a pewną kategorię
takich spraw można byłoby wyróżnić na tle propono-
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wanego projektu – to dałoby się to pogodzić z ideą,
o której mówiłem na wstępie. Przykładowo rzecz biorąc, w sprawach dyscyplinarnych, nie tylko sędziów,
ale i przedstawicieli innych zawodów prawniczych,
są dwie podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej:
rażące naruszenie prawa oraz – uwaga – uchybienie
godności sędziego, adwokata albo prokuratora. Muszę
powiedzieć, że w przypadku spraw, w których idzie
o uchybienie godności, osobiście nie widziałbym jakichś fundamentalnych racji, które by nakazywały
wyeliminować ławnika. Ale gdy idzie o rażące naruszenie prawa, to, wybaczcie państwo, widziałbym.
Dlatego że tam jest potrzebna ścisła analiza prawna.
No bo jak – mówię to z najwyższym szacunkiem
– przedstawiciel innego zawodu ma stwierdzić, że
przy rozpatrywaniu jakiegoś skomplikowanego problemu prawnego sędzia rażąco naruszył prawo? On
nie będzie pomocny w orzekaniu. I jeszcze druga
bardzo ważna rzecz. Zwróćcie państwo uwagę na to,
że ten projekt wprowadza ławników do orzekania nie
tylko w pierwszej instancji, ale i w drugiej instancji.
Nawet w odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego,
bo w drugiej instancji ma być 5-osobowy skład: 3
sędziów zawodowych i 2 ławników. I to jest mankament.
Teraz na moment wróćmy do skargi nadzwyczajnej. Gdyby to było tak, proszę państwa, że ci ławnicy
zgodnie z projektem byliby dokooptowywani do składów wówczas, gdy przesłanką skargi nadzwyczajnej
była przesłanka, o której mowa jest w art. 89 §1 pkt 3
– cytuję: „zachodzi oczywista sprzeczność istotnych
ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
dowodowego” – toby się to w świetle tego, o czym
przed chwilą mówiłem, jeszcze jakoś trzymało zasad.
Ale jeżeli oni mają uczestniczyć w każdej sprawie,
również w tej, w której podstawą skargi nadzwyczajnej jest to, że – cytuję – „orzeczenie w sposób rażący
narusza prawo przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie”… No, to tutaj mam pytanie
do pana ministra, do pani minister: jak taki stoczniowiec, pielęgniarka ma taką skargę nadzwyczajną
rozpoznawać, jakiej on pomocy ma udzielić sędziemu
zawodowemu? To równie dobrze… No, przepraszam,
ale równie dobrze można byłoby wprowadzić ławników – bo ta przesłanka jest bardzo podobna do przesłanki dotyczącej skargi kasacyjnej – do orzekania
w sprawach kasacyjnych. To, według mnie, w tym
miejscu kompletnie systemowo nie może się sprawdzić, a czymś najgorszym, co można sobie wyobrazić,
jest łamanie rozwiązań systemowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
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Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Sędzio! Pierwsze pytanie,
które chciałbym panu zadać jako inżynier, inżynier
z wykształcenia, niepalący się do roli ławnika…
Pytałem już o to w czasie rozpatrywania ustawy
o KRS, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź również
od pana sędziego, bo pan sędzia ma taki dar prostego
wykładania rzeczy trudnych. Proszę mi powiedzieć,
jaki byłby, tak po inżyniersku mówiąc, ciąg technologiczny powstania ustawy ustrojowej. Rozmawiamy
o projekcie ustawy ustrojowej dla państwa polskiego.
Jak powinien wyglądać ciąg czasowy, przestrzenny,
dyskusyjny itd., itd.? Chciałbym, żeby pan sędzia tak
krótko to ujął, krótko to przedstawił.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Można, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
Panie Senatorze, chciałbym na wstępie powiedzieć, że przede wszystkim chciałbym odciąć się od
pewnego sformułowania. Jak składałem półtora roku
temu ślubowanie u pana prezydenta, mówiłem, że
będę się starał, żeby w mojej izbie było zero polityki,
ale też zero uległości przed politykami. I tak samo
chciałbym się zachowywać na tej sali. W związku
z tym chciałbym nie używać sformułowania „ciąg
technologiczny”, dlatego że ono ostatnio nabrało bardzo pejoratywnego znaczenia i wszyscy wiemy, co
się w podtekście kryje. A ja nie chciałbym…
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, że
wchodzę w słowo. Chodziło mi, żeby w sensie inżynierskim…)
Chyba że tak. Powinien być to proces w moim
przekonaniu prowadzony tak, jak był prowadzony – dlatego o tym mówiłem – proces legislacyjny
w 2002 r., gdy uchwalono… no, że tak powiem,
jeszcze nie nieboszczkę, ale obecnie obowiązującą
ustawę o Sądzie Najwyższym z 2002 r., czyli w spokoju, z rozwagą, w ramach szerokich konsultacji.
Naprawdę uważam, że tego zabrakło. Uważam, że
wielu błędów można byłoby tu uniknąć. Uważam, że
w wielu sprawach można byłoby z punktu widzenia
prawniczego…
Ja rozumiem, że są pewne… Tak to chyba jest,
że są pewne bariery natury politycznej – o których
w ogóle nie chciałbym rozmawiać i nie będę rozmawiał – które byłyby nie do przeskoczenia, ale przecież
nie w przypadku każdego przepisu, np. nie w przypadku przepisów dotyczących skargi nadzwyczajnej,
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bo to jest tylko prawo… mam nadzieję, że to jest tylko
prawo, a nie polityka. Podam przykład w związku z tą
skargą nadzwyczajną. Proszę państwa, przepraszam,
ale znowu odwołam się do własnych doświadczeń,
bo troszkę się na tych środkach odwoławczych i nadzwyczajnych środkach zaskarżenia znam – od 30 lat
o tym pisuję. W wywiadach już w trakcie trwania
procesu legislacyjnego, w artykułach, które były
zamieszczane w prasie prawniczej, podawałem, jak
można osiągnąć te same efekty, które chciano osiągnąć za pomocą skargi nadzwyczajnej, bez tego, co
ja nazywam zdemolowaniem systemu środków odwoławczych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Ja
nie twierdzę, że ja miałem dobre pomysły, ale sądzę,
że one były niezłe. Może można było i może warto
było na ten temat podyskutować, może znaleźlibyśmy
wspólnie coś… Zwrócicie państwo uwagę na rzecz,
która… Ja wiem, że z uwagi na moment, okoliczności zgłoszenia dostało się pani pierwszej prezes za…
Mówię o tym projekcie pani pierwszej prezes. Ale
tam było kilka w moim głębokim przekonaniu bardzo
fajnych myśli. Może byłoby bardzo fajnie, gdyby się
udało te myśli przerzucić… Nie było na to czasu? Ja
powiem tylko tyle: nie było na to czasu. Bo na temat
woli politycznej oczywiście nie będę się wypowiadał,
gdyż jestem sędzią. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, tylko jedno pytanie, jeśli można…)
Dodatkowe?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, raczej dopytanie.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Chodzi mi, Panie Sędzio, o względy czasowe. Jak
długo w pana ocenie, tak na podstawie doświadczenia
pana sędziego, to powinno trwać, jeśli chodzi o kwestię tego projektu ustawy?

Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
To strasznie trudno określić, Panie Senatorze, bo
wszystko zależy od intensywności prac – to jest zupełnie oczywiste. Ja myślę, że to wszystko wymaga
pewnych przemyśleń, pewnej refleksji. Jeżeli chodzi
o bardzo ważną ustawę ustrojową, ustawę dotyczącą konstytucyjnego organu, to chyba byłby to rząd

mierzony nie w tygodniach i nawet nie w miesiącach,
tylko latach – w granicach roku, 2 lat.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak robili na
Wyspach…)
Proszę państwa, proszę mnie dobrze zrozumieć –
to jest moje odczucie. Czy mogę, Panie Marszałku,
uciec się do jednego przykładu niezwiązanego wprost
z pytaniem pana senatora, żeby unaocznić, o co mi
chodzi?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan prezes
może się uciekać do wszystkich pomocy, jakie uzna
za stosowne.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Taka jest rola pana prezesa.)
Ja rozumiem, ale nie chciałem narazić się na uwagę pana marszałka, że mówię nie na temat.
Proszę państwa, ja państwu powiem – to będzie
trwało 30 sekund – jak ja przygotowuję się do każdej
sprawy kasacyjnej. Nie mówię o zagadnieniu prawnym, tylko o zwykłej sprawie kasacyjnej. Jak ja wiem,
że mam taką sądzić, a mniej więcej na 2, 3 miesiące
naprzód… To wynika z zarządzenia przewodniczącego określonego wydziału. Bo ja też sądzę, jestem też
sędzią, a nie tylko prezesem pałacowym, jak to niektórzy mówią. Ja najpierw biorę akta do ręki, czytam
i zastanawiam się, jakie tam są problemy. Odkładam
je – rozprawa za 2 miesiące – ale już dostrzegłem
te problemy. I ja sobie z tymi problemami chodzę
i podczas spacerów z moim ukochanym psem o nich
myślę. Jadąc samochodem, myślę… Potem jeszcze
raz biorę te akta do ręki i znowu czytam, szukam
czegoś nowego. I dopiero na parę dni przed rozprawą ma miejsce to właściwe przygotowanie. Proszę
państwa, taka jest moja technika pracy w każdej
zwykłej sprawie kasacyjnej, wierzcie mi państwo.
To chyba troszkę unaocznia to, o czym powinniśmy
myśleć przy procesie legislacyjnym, tym bardziej
że w procesie legislacyjnym uczestniczy nie jedna
osoba, ale… Bo tu chodzi nie o pracę myślową jednej
osoby, tylko o pracę myślową wielu osób, o późniejsze
połączenie tych pomysłów, o przedyskutowanie tych
pomysłów i dotarcie do tego, co wszyscy będą uznawali za rozwiązanie jeśli nie optymalne, to przynajmniej zadowalające wszystkich uczestników procesu
legislacyjnego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Muszę teraz panu podziękować, ponieważ mam do
zakomunikowania Wysokiemu Senatowi następujące
informacje.
Po pierwsze, od godziny 11.00 do godziny 12.30
będzie przerwa, w czasie której odbędzie się parlamentarne spotkanie opłatkowe. O godzinie 12.00
odbędzie się otwarcie ustawy „Jubileusz trzechset-
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lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”.
Jednocześnie informuję, że nie będzie wcześniej zapowiadanej przerwy w godzinach od 18.00 do 20.00.
Po wyczerpaniu czasu przerwy nastąpi powrót do
rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Panie Marszałku, przepraszam, czy ja mam pozostawać do dyspozycji Wysokiej Izby, czy nie?)
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Będzie powrót do tego punktu, tak że…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Czyli mam pozostać.)
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 00
do godziny 12 minut 32)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, przedłużam przerwę do godziny
12.40.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 32
do godziny 12 minut 48)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
I proszę państwa, zacznę może od tego, że proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego,
druk nr 684 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu
ósmego porządku obrad, przed punktami dotyczącymi projektów uchwał okolicznościowych.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Wysoka
Izba przedstawioną propozycję przyjęła.
(Senator Jan Dobrzyński: Przyjęła.)
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Teraz, proszę państwa, mamy zaległy wniosek formalny zgłoszony wcześniej przez marszałka Bogdana
Borusewicza. Ponieważ nie było kworum, nie głosowaliśmy nad tym wnioskiem, tak więc ja pozwolę
sobie teraz…
Czy jest głos… Bo to był wniosek formalny i, jak
rozumiem, był głos sprzeciwu.
Zatem przystępujemy do przegłosowania wniosku
pana marszałka Bogdana Borusewicza o ogłoszenie
przerwy do dnia 15 grudnia bieżącego roku do godziny 11.00.
Ja tylko zapytam: czy pan marszałek podtrzymuje
ten wniosek?
(Senator Bogdan Borusewicz: Podtrzymuję.)
Czy sprzeciw jest podtrzymany?
(Senator Jan Dobrzyński: Podtrzymany.)
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(Senator Jarosław Rusiecki: Tak, składam… Jest
sprzeciw, oczywiście.)
Jest. Ale już jest jeden i wystarczy jeden.
(Senator Jan Dobrzyński: Ale może pan marszałek
by uzasadnił?)
Panie Senatorze, nie musi uzasadniać. Może, nie
musi. Nie ma takiego obowiązku. Zgłosił ten wniosek,
być może był on wczoraj uzupełniony uzasadnieniem,
tego nie wiem, bo akurat mnie nie było. Ale, jak rozumiem, jest wniosek, który musimy przegłosować.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana marszałka Bogdana
Borusewicza o ogłoszenie przerwy do dnia 15 grudnia do godziny 11.00?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 18 – za, 58 – przeciw,
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 6)
Wniosek pana marszałka został odrzucony.
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku…)
A pan w jakiej sprawie, Panie Senatorze, i przede
wszystkim w jakim trybie?
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku,
chciałbym zgłosić wniosek formalny.)
Wniosek formalny. Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję bardzo.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Senatu
bardzo proszę o zmianę sposobu prowadzenia obrad
i przejście do dyskusji. Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Od kiedy…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Klich, proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, poddawanie pod dyskusję takiego wniosku formalnego w tej konkretnej sprawie, w sprawie ustrojowej, w sprawie, która dotyczy
wszystkich Polaków, niezależności sądownictwa, byłoby nie na miejscu. Dlatego apeluję do pana marszałka, abyśmy postępowali zgodnie z regułami sztuki
i w dalszym ciągu rozpatrywali ten punkt zgodnie
z zasadami, tzn. dokończyli wysłuchania sędziego
Sądu Najwyższego i kolejnych naszych gości. Proszę
o to, aby pan marszałek z łaski swojej to uwzględnił,
bo w przeciwnym razie oznaczałoby to kneblowanie
ust zarówno opozycji, jak i senatorom partii rządzącej. Dziękuję.
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, ja bym chciał usłyszeć, konkretnie, czy pan do mnie apeluje, czy pan zgłasza
sprzeciw. Bo to jest bardzo ważne. Bo jeśli to jest
apel, to ja ten apel odrzucam.
(Senator Jan Dobrzyński: To jest formalny wniosek.)
Proszę powiedzieć, czy pan zgłasza sprzeciw.

Senator Bogdan Klich:
Ja zgłaszam sprzeciw wobec tego wniosku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Sprzeciw,
oczywiście.)
…apelując do pana marszałka…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, moim obowiązkiem…)
…żeby pan respektował zasady, które obowiązują
w tej Izbie, zwłaszcza kiedy mówimy o tak fundamentalnych sprawach jak ustawy ustrojowe.
(Senator Barbara Zdrojewska: …Respektował
regulamin.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, regulamin mnie obowiązuje i…
Przepraszam, Pani Senator, w jakim trybie?

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, bo pana marszałka nie było wcześniej, że myśmy nie skończyli
rozpatrywania punktu, jesteśmy w trakcie zadawania
pytań…
(Senator Jarosław Rusiecki: Nieładnie mówić
panu marszałkowi, że go nie było.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Pani Senator, ja wiem, że nie…
(Senator Barbara Zdrojewska: …panu prezesowi…)
Pani Senator, przepraszam bardzo. To jest pani
senator opinia, a ja nie będę w tej chwili udzielał głosu
w celu wygłaszania opinii.
Przejdziemy do głosowania.
Ja mogę tylko państwu powiedzieć, że to będzie
oznaczało, że przedstawiciel rządu nie będzie przedstawiał swojej… Być może gdyby zgłosił się rzecznik
praw obywatelskich, mógłby uzyskać…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłosił się.)
Ale, proszę państwa…
(Głosy z sali: Zgłosił się.)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Zgłosiłem się dzisiaj do marszałka Seweryńskiego.)

No, dobrze, pan się zgłosił, ale jest wniosek formalny. I teraz ten wniosek formalny…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
w sprawie formalnej…)
(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy!)
Ale to… Proszę bardzo. Najwyżej później będziemy głosować.

Senator Bogdan Borusewicz:
W sprawie formalnej, Panie Marszałku.
Interpretacja powołania się na ten artykuł przez pana
posła Martynowskiego…
(Senator Robert Mamątow: Senatora.)
…nie jest zgodna z regulaminem i procedurą. Nie
było takiego wniosku, nigdy nie głosowaliśmy nad
takim wnioskiem…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, no, Panie Marszałku… Nie, nie, Panie
Marszałku, przepraszam bardzo, ale w regulaminie,
który ja wczoraj przytaczałem… Przytoczę jeszcze
raz, tylko że będę musiał poszukać, proszę państwa,
ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zmiana sposobu
prowadzenia obrad to nie jest przerwanie zadawania
pytań, zakończenie zadawania pytań. To jest zmiana
sposobu…)
Panie Marszałku: „Przewodniczący obradom
Marszałek Senatu – bądź wicemarszałek – dokonuje
wykładni Regulaminu Senatu i decyduje o sposobie
stosowania przepisów Regulaminu Senatu”.
(Senator Jan Dobrzyński: Oczywiście.)
Wniosek formalny, który pan senator zgłosił, mieści się w kategorii wniosków formalnych i ja taki
wniosek… Jest wniosek formalny, jest głos sprzeciwu
i muszę poddać ten wniosek pod głosowanie. To jest
postępowanie zgodne z regulaminem. Każdy ma…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ja
w kwestii formalnej, jeśli można.)
Ale w jakim trybie?
(Senator Bogdan Klich: W takim trybie, w jakim
pan senator Martynowski zgłosił swój wniosek…)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, czy
senatorowie PiS mają prawo zgłaszać wnioski formalne?)
(Senator Bogdan Klich: …w ramach uzupełnienia
tego wniosku…)
Ale, Panie Senatorze, pan podniósł rękę i podszedł
do mównicy.
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Ja nie udzieliłem panu głosu. Ja chcę, żebyśmy
przegłosowali…
(Senator Bogdan Klich: Ja bardzo proszę o udzielenie głosu ze względu na znaczenie sprawy.)
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Ale jest wniosek formalny…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, co
to jest?)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale proszę tak nas
nie traktować!)
Ale ja mam wniosek formalny, który muszę poddać formalnie pod głosowanie, a pan mi to uniemożliwia w tej chwili.
(Senator Bogdan Klich: Ale ja chciałem rozszerzyć
uzasadnienie…)
Ale już pan… Nie, nie…
(Senator Bogdan Klich: …wniosku przeciwnego…)
To niezgodne z regulaminem, Panie Senatorze.
Przepraszam…

Senator Bogdan Klich:
Przepraszam, Panie Marszałku. Przed chwilką
zakończyło się posiedzenie konwentu. Pan marszałek prowadził to posiedzenie. Na posiedzeniu konwentu rozmawialiśmy bardzo szczegółowo o tym,
jaki będzie przebieg tego postępowania. Ani pan
marszałek, ani żaden z wicemarszałków, ani też pan
senator Martynowski reprezentujący klub Prawa
i Sprawiedliwości nie powiedzieli ani słowa na ten
temat…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie musieli.)
Uzgodniliśmy to przed chwilą na posiedzeniu konwentu, że będziemy procedować według obowiązującego porządku obrad.
(Marszałek Stanisław Karczewski: I nie zdejmujemy tego…)
To nie jest tylko kwestia przyzwoitości, ale to jest
zasadnicza sprawa polityczna.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Chcecie odebrać głos zarówno…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze…)
…sędziemu Sądu Najwyższego reprezentującemu
Sąd Najwyższy, jak i rzecznikowi praw obywatelskich, a także nam zapisanym do pytań kierowanych
najpierw do sędziego, a potem do rzecznika praw
obywatelskich. Chcecie po prostu zakneblować nam
usta i to jest skandal niewyobrażalny w tej Izbie!
(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Warcholstwo! Proszę
zająć miejsce!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę pana, to jest pana… Dziękuję bardzo.
Odbieram panu głos.
(Poruszenie na sali)
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Przepraszam bardzo… Dziękuję bardzo…
(Senator Bogdan Klich: I to jest właśnie wasze
warcholstwo! To jest właśnie warcholstwo nie tylko
w stosunku do opozycji, ale też w stosunku do wszystkich obywateli, którzy…) (Oklaski)
(Senator Jarosław Rusiecki: Proszę zająć miejsce!)
Bardzo dziękuję, to już się… Odebrałem panu
głos…
(Senator Bogdan Klich: …którzy nas oglądają
i słuchają. Tak nie może być, Panie Marszałku.)
Panie Senatorze, przywołuję pana do porządku
po raz pierwszy.
(Senator Bogdan Klich: Proszę przywołać siebie…)
Przywołuję pana do porządku po raz drugi.
(Senator Bogdan Klich: Proszę przywołać, Panie
Marszałku, zgłaszającego…)
I bardzo proszę o…
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
skanduje: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy! Wol-ne sądy!)
(Senator Bogdan Klich: Mówimy o wolności i niezależności sądownictwa w Polsce. To jest niedopuszczalne, Panie Marszałku. Poddając pod głosowanie
taki wniosek, pan marszałek bierze na siebie odpowiedzialność…)
Pan już… To się nie nagrywa, bo ja panu odebrałem głos. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Klich: …bierze pan odpowiedzialność za zakneblowanie ust nie tylko opozycji,
ale także obywatelom, którzy domagają się wolnych
sądów.)
Panie Senatorze, bardzo proszę opuścić mównicę,
bo za chwileczkę wykluczę pana z obrad.
(Senator Bogdan Klich: Bardzo proszę mnie wykluczyć z obrad w takim razie.)
Dobrze… Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania…
(Senator Bogdan Klich: Nie, Panie Marszałku…)
…nad wnioskiem formalnym pana senatora
Martynowskiego…
(Senator Bogdan Klich: Proszę raz jeszcze o to,
aby pan marszałek zwołał przerwę i przemyślał swoją
decyzję w tej sprawie.)
Kto jest za? Kto jest za wnioskiem pana senatora
Martynowskiego?
(Senator Bogdan Klich: Zdecydowanie jest to zamykanie opozycji ust, to jest zamykanie, kneblowanie
ust Polakom. Tak być po prostu nie może.)
Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Klich: To się nie zdarzało do tej
pory nigdy w tej Izbie. To jest niedopuszczalne w sytuacji obradowania…)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało…
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(Senator Bogdan Klich: …nad zmianami ustrojowymi, ustawami zmieniającymi, Panie Marszałku…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: Cicho!)
(Senator Bogdan Klich: Proszę mi nie mówić, że
mam być cicho, bo w takich sprawach…)
Panie Senatorze, to się nie nagrywa, bo pan jest…
Proszę o opuszczenie…
(Senator Bogdan Klich: Ja to nie do pana mówię,
bo…)
Proszę o opuszczenie mównicy.
(Senator Bogdan Klich: Nie zamierzam opuścić
mównicy dopóty, dopóki nie zostanie, że tak powiem,
dochowana reguła…)
Dobrze. To proszę…
(Senator Bogdan Klich: …zasada… Bardzo proszę o to, by zasada dialogu w tej Izbie została dochowana.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że…
Głosowało 78 senatorów, 53 senatorów było za
wnioskiem pana senatora Martynowskiego, 21 –
przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 7)
(Senator Czesław Ryszka: Zejdź z mównicy!)
(Senator Bogdan Klich: Nie jesteśmy na „ty”. Nie
jesteśmy na „ty”.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wniosek pana senatora Martynowskiego został uwzględniony i został przegłosowany większością głosów.
W takim razie przystępujemy do dyskusji.
Do głosu zapisał się…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, co to
znaczy „przystępujemy do dyskusji”?)
Nie będę panu tłumaczył, jak pan nie rozumie,
Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Ja wiem doskonale,
o czym pan mówi…)
(Senator Czesław Ryszka: Zejdź z mównicy!)
Bardzo proszę, jako pierwszy zabiera głos pan
senator Bogdan Borusewicz.
(Senator Bogdan Klich: To jest nie tylko łamanie
prawa, ale także jest to łamanie podstawowych zasad
stanowienia prawa.)
Panie Senatorze, czy pan bawi się w pana posła
Szczerbę?
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Klich: Nie. Ale ja się nie bawię
w pana marszałka… Bo pan marszałek tak naprawdę
ogranicza prawo do dyskusji w tej Izbie…)
Postąpiłem zgodnie z regulaminem zgodnym
z prawem… Panie Senatorze, proszę…
(Senator Bogdan Klich: Pan marszałek, poddając
pod głosowanie ten wniosek, wniosek zamykający
możliwość zadawania pytań i wyrażania się przed-

stawicielom instytucji publicznych, jakim jest Sąd
Najwyższy i rzecznik praw obywatelskich…)
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Borusewicza.
Panie Senatorze Borusewicz ma pan głos.
(Senator Bogdan Klich: …dopuszcza do tego, że
są łamane podstawowe zasady, które zawsze czyniły
tę Izbę…)
(Senator Waldemar Bonkowski: Następny z listy
do głosu!)
W jaki sposób ja mogę wykluczyć pana senatora
z obrad? Proszę mi pokazać… Ilokrotnie zwróciłem
uwagę?
(Rozmowy na sali)
Czyli, Panie Senatorze… Pan marszałek
Borusewicz zabiera głos czy nie?
(Senator Jan Dobrzyński: Zrezygnował.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Następny z listy!)
Panie Marszałku, czy pan zabiera głos? Bo pan
jest pierwszy na liście mówców.
(Senator Jan Dobrzyński: Zrezygnował.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Proszę włączyć mi
mikrofon!)
(Senator Waldemar Bonkowski: Proszę, następny
z listy.)
Jest włączony mikrofon. Jest włączony mikrofon,
kartę trzeba włożyć.
(Senator Jan Dobrzyński: Zrezygnował, pan marszałek odmówił.)
Czy pan zabiera głos? Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
odmawiam panu odpowiedzi na to pytanie…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: To jest bardzo mądre…)
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Następny…
(Senator Bogdan Borusewicz: …ale uważam, że
to, co się stało, do czego pan doprowadził, jest skandalem.)
…w kolejności zgłoszony do zabrania głosu jest
pan senator Czesław Ryszka.
(Senator Czesław Ryszka: Ja oddałem moje przemówienie do protokołu.)
Aha, do protokołu, tak. Dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Wcisła: Nie ma możliwości zabrania głosu. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.)
Ale ja nie zadałem pytania, tylko prosiłem, żeby
pan… Pan zapisał się do głosu i pan się wykreśla.
Tak?
Pan senator Łukasz Mikołajczyk.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Ja do protokołu,
Panie Marszałku.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan się nie wykreślił…)
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(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
Panie Marszałku, ja się nie wykreśliłem.)
No to proszę zabrać głos.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się nie wykreśliłem.)
No, ale to bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Czekam.)
No, ja daję panu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan to uniemożliwia, w ten sposób prowadząc…)
Nie, no, jak to uniemożliwiam? Jak ja proszę
pana, żeby pan zabrał głos, to jak ja panu uniemożliwiam?
(Wesołość na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Inni panu marszałkowi uniemożliwiają.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bardzo proszę o zabranie głosu…
Nie. No to dobrze.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku,
nie mam technicznych możliwości zabrania głosu
z mównicy…)
A dlaczego?
(Głos z sali: Zęby bolą…)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Bo mównica jest… tak?
(Senator Alicja Zając: Dziękujemy.)
Pan Jan Rulewski. Nie ma go.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w dyskusji?
(Senator Jan Dobrzyński: Nie.)
Nie.
Ja ogłaszam przerwę, 10 minut. Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pragnę zabrać
głos w dyskusji.)
(Senator Bogdan Klich: I w ten sposób załatwiliście państwo wolność sądów.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pragnę zabrać
głos w dyskusji, Panie Marszałku…)
(Senator Alicja Zając: Za późno.)
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 02
do godziny 13 minut 11)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, przedłużam przerwę do godziny
13.45. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 11
do godziny 13 minut 46)

223

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do punktu drugiego porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym.
Ogłosiłem przerwę przed zakończeniem dyskusji,
więc w tej chwili mogą państwo senatorowie zapisywać się do dyskusji. Przypominam: w pierwszym
wystąpieniu 10 minut, w drugim – 5.
Ale w międzyczasie zgłosił się do mnie rzecznik
praw…
Jest pan? Jest.
Rzecznik praw obywatelskich zgodnie z regulaminem może zabrać głos. Przekazał mi tę informację prowadzący wcześniej obrady pan marszałek
Seweryński.
Bardzo proszę pana rzecznika o zabranie głosu.
(Senator Jan Rulewski: A co z zadającymi pytania,
Panie Marszałku?)
(Senator Robert Mamątow: Nie…)
(Senator Leszek Czarnobaj: W nowej kadencji…)
(Senator Jan Rulewski: Z zapisanymi i uznanymi
przez pana marszałka za…)
Panie Senatorze, nie udzieliłem panu głosu.
Przepraszam bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Ale…)
Ja ściśle przestrzegam regulaminu i bardzo proszę senatorów i Platformy Obywatelskiej, i Prawa
i Sprawiedliwości o to samo – o przestrzeganie regulaminu.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Rzeczniku. Ma pan głos.
(Senator Czesław Ryszka: Niech pan powie coś
nowego, nie to, co wczoraj.)
(Rozmowy na sali)
Nie podgrzewajmy atmosfery, naprawdę.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
Senator i Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować za możliwość wystąpienia na forum Senatu i przedstawienia moich uwag do
ustawy o Sądzie Najwyższym.
Jest to dla mnie największy zaszczyt występować zaraz po prezesie Izby Karnej Sądu
Najwyższego, Stanisławie Zabłockim. W pamięci każdego prawnika w Polsce, każdego adwokata, radcy prawnego, naukowca wciąż brzmią
słowa adwokata Stanisława Zabłockiego, który
w 1990 r. bronił w procesie rehabilitacyjnym rotmistrza Witolda Pileckiego i po zakończeniu tego
procesu, po unieważnieniu wyroków przez Sąd
Najwyższy, mógł złożyć ten symboliczny meldunek wykonania zadania.
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(rzecznik A. Bodnar)
Moja obecność w Senacie w kontekście ustawy
o Sądzie Najwyższym jest uzasadniona trzema powodami. Po pierwsze, jest to wyraz mojej największej
troski o standardy niezależności sądownictwa. Nie
dyskutujemy o zwyczajnej ustawie, ale o ustawie,
która powoduje bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sądownictwa, dla trójpodziału władz, a w konsekwencji – dla prawa do sądu.
Po drugie, Sąd Najwyższy jest regularnym, można
by powiedzieć, partnerem w działaniach rzecznika
praw obywatelskich. Rzecznik zgodnie z ustawą ma
prawo kierowania kasacji, skarg kasacyjnych, wniosków o ujednolicenie orzecznictwa. W ciągu roku
tych skarg kasacyjnych, kasacji jest kilkadziesiąt,
i zazwyczaj kilka razy w roku kierujemy te najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze wnioski o ujednolicenie orzecznictwa. I siłą rzeczy bardzo ważne
jest to, w jaki sposób Sąd Najwyższy funkcjonuje,
w jakim stopniu spełnia standardy niezależności.
Po trzecie, ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza instytucję skargi nadzwyczajnej. To nowa
instytucja prawna w naszym systemie prawnym,
która będzie przyznawała rzecznikowi praw obywatelskich pewne nowe możliwości działania, ale może
także spowodować zagrożenie dla urzędu rzecznika.
I z tego powodu uważam, że jest moim obowiązkiem,
aby do instytucji skargi nadzwyczajnej się ustosunkować.
Chciałbym podkreślić, że na początku grudnia
tego roku grupa 28 organizacji pozarządowych wezwała Sejm do zaprzestania prac nad ustawą o Sądzie
Najwyższym oraz nad nowelizacją ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa. Organizacje te podkreśliły, że
są świadome różnych niedostatków wymiaru sprawiedliwości i mają pomysły, jak te niedostatki usunąć,
jednak chcą podkreślić, że wszystkie dotychczasowe
propozycje pana prezydenta nie rozwiązują żadnej
proceduralnej ani merytorycznej bolączki polskiego
sądownictwa, wręcz przeciwnie, grożą całkowitym
rozchwianiem wymiaru sprawiedliwości oraz izolacją Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. To był poważny głos, zaprezentowany
przez organizacje, które od lat zajmują się wymiarem
sprawiedliwości i przyglądają się standardom praw
i wolności człowieka i obywatela. I ten głos warto
wziąć pod uwagę. Ale pojawiają się także różne inne
głosy sprzeciwu, np. ze strony Komisji Weneckiej,
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
biura instytucji demokratycznych mieszczącego się
w Warszawie, które przygotowało specjalną opinię
dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Głos zabrał specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw niezależności sądownictwa,
a także komisarz praw człowieka Rady Europy; były

także głosy Naczelnej Rady Adwokackiej oraz organizacji sędziowskich i licznych innych organizacji
pozarządowych. Z żalem chciałbym podkreślić, że
te głosy pozostają bez odzewu, że te głosy nie powodują refleksji nad tym, o czym jest ustawa o Sądzie
Najwyższym i jakie będzie ona…
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ciszej!)
…powodowała konsekwencje.
Pomimo tego, że wiele już zostało powiedziane,
pomimo tego, że znamy wiele argumentów, które
odnoszą się do ustawy o Sądzie Najwyższym, jak
uważam, warto powtarzać cały czas, że ustawa
o Sądzie Najwyższym narusza standardy niezależności sądownictwa. Warto to powtarzać, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że dyskutujemy o kwestiach
fundamentalnych, wielkiej wagi dla całego społeczeństwa. Z wielkim żalem przyjmuję fakt, że nie mogliśmy wysłuchać dyskusji z udziałem sędziego Sądu
Najwyższego, prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego
Stanisława Zabłockiego, no bo kto jak kto w tej sali,
ale on daje świadectwo, czym Sąd Najwyższy się
zajmuje i jakie ta ustawa będzie miała konsekwencje.
Chciałbym podkreślić, że konieczna jest reforma
sądownictwa. Wczoraj w tej sali w kontekście debaty
na temat ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,
odpowiadając panu senatorowi Majerowi i innym
senatorom, mówiłem na ten temat i wskazywałem,
jakie zmiany są do przeprowadzenia, jeśli chodzi
o funkcjonowanie sądownictwa. Jednak ta reforma
nie powinna się zaczynać od niszczenia dorobku stulecia Sądu Najwyższego oraz największych tradycji
naszej państwowości, sięgających do wcześniejszych
czasów niż czasy Konstytucji 3 maja.
Chciałbym odnieść się do najważniejszych argumentów dotyczących zagrażania niezależności sądownictwa.
Pierwsza kwestia, szeroko dyskutowana, to jest
skrócenie wieku, do którego sędziowie mogą sprawować swój urząd, czyli z 70 lat do 65 lat. Chciałbym
podkreślić, że to jest rozwiązanie, które co do zasady
jest dopuszczalne. Można uznać, że sędziowie, nawet
Sądu Najwyższego, przechodzą na emeryturę w takim wieku. Kiedy ta propozycja się pojawiła, przyjrzałem się… nawet dość dokładnie przejrzałem ustawy obowiązujące w Niemczech, w Austrii – tam się
pojawiają ograniczenia do wieku: 65 lat, 67 lat. Jednak
jest to dopuszczalne w sytuacji, kiedy tworzy się tego
typu regulację na przyszłość, w odniesieniu do tych
sędziów, którzy dopiero zaczynają, którzy działają
w określonych warunkach, i wiedzą, jak wygląda
ich sytuacja zawodowa, a nie w takiej sytuacji, że się
skraca wiek emerytalny przewidziany ustawami regulującymi funkcjonowanie czy to Sądu Najwyższego,
czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo w takiej
sytuacji trzeba się zastanawiać, czy faktycznie chodzi
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o to, aby spowodować, żeby w Sądzie Najwyższym
czy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zasiadały osoby, które mają kondycję, zdrowie pozwalające
na to… I musimy się zastanowić, jaki jest tego skutek.
A skutek jest taki, że 40% sędziów Sądu Najwyższego
stawianych jest w sytuacji, w której muszą złożyć do
prezydenta wniosek o wyrażenie zgody na kontynuowanie służby sędziowskiej. Tak więc są w sytuacji,
że muszą kogoś o coś prosić, podczas gdy nie powinni
być w ogóle stawiani w takiej sytuacji.
Co więcej, pojawia się ta wątpliwość, która była
przedmiotem debaty wczoraj, dotycząca kwestii
kontrasygnaty, a mianowicie tego, czy pan prezydent
może samodzielnie podjąć taką decyzję, czy powinien
prosić o kontrasygnatę panią prezes… przepraszam,
prezesa Rady Ministrów. Ja jestem zdania, że wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. Prezes
Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki
wskazywał, że były nawet sytuacje, gdy kontrasygnata była wymagana do tego, żeby powołać osobę pełniącą obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Wydaje mi się, że to jest najlepszy praktyczny argument pokazujący, że ta kontrasygnata jest potrzebna.
Wracając do tej dyskusji… Jeśli uwzględni się
argumenty przedstawicieli Kancelarii Prezydenta,
mówiące o tym, że skoro pan prezydent powołuje
sędziów, to z tego można wyciągać dalej idące wnioski i można powiedzieć, że to są te logicznie z tego
wynikające uprawnienia prezydenta, które mogą być
realizowane bez kontrasygnaty, to powstaje jednak
pytanie, czy faktycznie tak daleko można to interpretować. Ale pytanie jest jeszcze, powiedziałbym,
szersze, a mianowicie takie: jakie to może powodować
skutki z punktu widzenia np. skuteczności takiego
powołania? No bo wyobraźmy sobie, że jest sędzia,
który złożył ten wniosek o przedłużenie – to w cudzysłowie – jego służby sędziowskiej, prezydent wyraził
zgodę, nie było kontrasygnaty premiera, sędzia wydał
wyrok i nagle się okazuje, że ktoś zaczyna podważać ten wyrok, np. przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka, twierdząc, że mieliśmy tutaj do
czynienia z wydaniem wyroku przez osobę, która
nie została należycie umocowana w roli sędziego. Ja
rysuję takie scenariusze, bo to są scenariusze, które
prawnicy są w stanie później doskonale w różnych
postępowaniach wykorzystać, i dlatego wskazuję te
niebezpieczeństwa.
Ale niezależnie od tej oceny ściśle prawniczej
samo to, że mocą ustawy powoduje się skrócenie
kadencji… przepraszam, skrócenie urzędowania
sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu
Administracyjnego, jest zagrożeniem dla niezależności sądownictwa, szczególnie jeśli weźmie się pod
uwagę konsekwencje, jakie to wywoła.
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I teraz przechodzę do kolejnego zagadnienia. To
jest oczywiście także sytuacja pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego – jest z nami w sali pan senator,
który był dzisiaj przywoływany, pan profesor, który
był przywoływany w czasie porannej debaty – bo
skoro jest kadencja 6-letnia, to ma to być kadencja
6-letnia, a nie kadencja, co do której ustawodawca
w którymś momencie podjął decyzję, że uznajemy, że
skoro zmieniamy przepisy dotyczące wieku emerytalnego, to możemy ją skrócić. I podkreślam: ustawą
nie można skracać kadencji konstytucyjnych organów władzy, czy to Krajowej Rady Sądownictwa, czy
to pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I znowu
może pojawić się to stwierdzenie: ale przecież pani
pierwsza prezes Sadu Najwyższego może poprosić
prezydenta o to, żeby wyraził zgodę. Tylko że niezależność sądownictwa i niezależność pierwszej prezes
Sądu Najwyższego polega na tym, że nie powinna
być w ogóle stawiana w takiej sytuacji proszenia jakiegokolwiek innego organu władzy, nawet strażnika
konstytucji, o to, żeby mogła dokończyć urzędowanie
w okresie, na który została powołana.
A sięgając do standardów międzynarodowych,
które mają znaczenie, do standardów, które wynikają czy to z prawa europejskiego, czy z europejskiej
konwencji praw człowieka, trzeba cały czas wracać
do przykładu i trzeba cały czas powtarzać przykład
wyroku w sprawie András Baka przeciwko Węgrom.
Był to wyrok Wielkiej Izby stwierdzający, że nawet
zmiany konstytucyjne na Węgrzech, które funkcje
Sądu Najwyższego przekazały na rzecz Kúrii, czyli
nowego organu, o innej nazwie, ale posiadającego
takie same kompetencje, nie powinny prowadzić
do skrócenia kadencji prezesa Sądu Najwyższego
Andrása Baki. Panu prezesowi zostało wtedy jeszcze
ponad 3 lata do dokończenia kadencji. To jest wyrok,
który ocenia tego typu rozwiązania z punktu widzenia standardów praw człowieka.
I drugi wyrok, o którym warto powiedzieć: sprawa
Komisja przeciwko Węgrom – chodziło o skrócenie
kadencji węgierskiego generalnego inspektora ochrony danych osobowych, mówię to w skrócie, w wyniku różnych przekształceń strukturalnych. Akurat tu,
w kontekście ochrony danych osobowych i art. 7 Karty
Praw Podstawowych, Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej stwierdził, że skracanie kadencji zagraża
niezależności takiego organu. Tak że są to, myślę,
bardzo ważne sprawy i chciałbym, żeby to jeszcze
raz w tej Izbie wybrzmiało: dokonywane są zmiany,
które nie powinny być w ten sposób przeprowadzane.
Chciałbym jeszcze odnieść się przez chwilę do
kwestii kontrasygnaty. Jeden z przepisów przewidzianych w ustawie o Sądzie Najwyższym mówi
o powołaniu takiej osoby, która pełniłaby obowiązki
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w momencie,
kiedy dotychczasowy prezes przestałby pełnić funk-
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cję. Przepis bodajże – jeżeli mnie pamięć nie myli, bo
nie mam tego zanotowanego – art. 114 ustawy przewiduje w takiej sytuacji, że to prezydent wyznacza
taką osobę. Znowu jeżeli spojrzymy na to z punktu
widzenia właśnie tego, czy to jest możliwość działania
mieszcząca się w granicach uprawnień prezydenta bez
wymagania kontrasygnaty, to można mieć co do tego
duże wątpliwości, tym bardziej że moim zdaniem jest
daleka droga od sytuacji, kiedy pan prezydent powołuje kogoś, do sytuacji, kiedy tworzy się de facto nową
instytucję prawną, jaką jest właśnie osoba pełniąca
obowiązki na ten okres. Ale dlaczego o tym mówię?
Ponieważ znowu powstaje ryzyko, że decyzje, które
będą podejmowane przez osobę pełniącą obowiązki
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mogą być
podważane. Wyobraźmy sobie, że ta osoba podejmie decyzje służbowe w sprawach pracowniczych,
że wyda określone decyzje. Czy sąd pracy będzie
mógł to podważyć? Być może tak. Być może zdarzy
się tak, że sąd pracy, oceniając np. decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę, stwierdzi: ale ta osoba nie
była należycie umocowana, ponieważ została powołana bez kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Ta
kontrasygnata to nie jest tylko i wyłącznie kwestia
techniczna, ale to jest kwestia, która ma znaczenie
z punktu widzenia budowania niezależności władzy
sądowniczej. Mamy bowiem zasadę trójpodziału
władz, art. 10 konstytucji, i ta zasada zakłada, że nie
powinniśmy przekazywać w ręce organów władzy
wykonawczej ważnych decyzji, które dotyczą tego,
jak działają sądy czy jak są obsadzane sądy. A to niestety powoduje tego typu refleksję. Tak że chciałbym
podkreślić, że tego typu rozwiązanie może budzić
wątpliwości konstytucyjne.
Chciałbym także się odnieść do tego, co będzie
efektem przyjęcia ustawy o Sądzie Najwyższym.
Efektem będzie zmiana struktury wewnętrznej,
organizacyjnej Sądu Najwyższego. Z jednej strony
powstanie Izba Dyscyplinarna, co do której można
mieć wątpliwości, czy to nie będzie de facto odrębny sąd w ramach Sądu Najwyższego – odrębny ze
względu na szczególną strukturę organizacyjną, na
wynagrodzenia o 40% większe, na autonomię, w dużej mierze autonomię organizacyjną w stosunku do
Sądu Najwyższego – i na ile to samo w sobie zagraża
zasadzie autonomii Sądu Najwyższego, bo w ramach
Sądu Najwyższego tworzy się izbę z, praktycznie
rzecz biorąc, inną strukturą. To jest jedna kwestia.
A druga kwestia to jest art. 26 ustawy, który określa właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz
Spraw Publicznych. W tym miejscu chciałbym się
skupić na tym, co to są te sprawy publiczne. Sprawy
publiczne to są sprawy z zakresu górnictwa, telekomunikacji, energetyki, ochrony konkurencji i kon-

sumentów, ale także sprawy z zakresu radiofonii
i telewizji, dotyczące ważności wyborów, ważności
referendów. Do tej pory w Sądzie Najwyższym zajmowała się tym Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
oraz Spraw Publicznych. Ta izba przez lata zbudowała, można powiedzieć, doktrynę, sposób podejścia do
tych kwestii, a zasiadają w niej doświadczeni sędziowie wyspecjalizowani w tego rodzaju sprawach. Jest
to izba, która, to chciałbym podkreślić, zajmowała
się m.in. oceną ważności wyborów.
Warto wspomnieć chociażby dwie uchwały Sądu
Najwyższego podjęte właśnie przez Izbę Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych oraz Spraw Publicznych:
uchwałę z 16 lipca 2003 r. w sprawie ważności referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej oraz
uchwałę Sądu Najwyższego z 19 września 2016 r.
o ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Nie muszę
przekonywać Wysokiej Izby, jak ważna była uchwała
w sprawie ważności referendum akcesyjnego, wszyscy wiemy, że to był dla Polski historyczny moment.
Ale chciałbym zwrócić uwagę na tę drugą uchwałę
– w tym przypadku zarzut był taki, że wybory parlamentarne są nieważne, ponieważ wziął w nich udział
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a na listach Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości
do Sejmu i Senatu znajdowały się osoby należące do
innych partii, to jest do Solidarnej Polski oraz partii
Polska Razem Jarosława Gowina. Był taki zarzut, postawione zostało pytanie, czy wybory są ważne, skoro
być może wyborcy byli wprowadzani w błąd, gdyż
nazwa komitetu była inna niż partii kandydatów, którzy byli na listach tego Komitetu Wyborczego Prawa
i Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy uznał: wybory są
ważne. Sąd w sposób niezależny, bezstronny uznał:
jest to zgodne… i że nie jest w tym zakresie rolą Sądu
Najwyższego weryfikować, jakie były porozumienia,
wewnętrzne ustalenia między przedstawicielami poszczególnych partii. To pokazuje, jaką rolę pełni Sąd
Najwyższy – że jest arbitrem, kiedy pojawiają się wątpliwości, kiedy pojawiają się spory, kiedy pojawiają
się kwestie, które budzą publiczne zainteresowanie.
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te wszystkie
sprawy dotyczące ważności wyborów, radiofonii
i telewizji itd. zostaną przekazane do Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która to izba
zostanie stworzona od nowa, całkowicie od nowa.
To nie będzie tak, że zostają poprzedni sędziowie,
dokooptujemy nowych, zwiększymy skład i będziemy
kontynuować pracę. Stworzymy taką izbę zupełnie od
nowa. A tu chodzi także o sprawy z zakresu radiofonii
i telewizji. No, w ostatnich dniach trudno znaleźć
lepszy przykład dotyczący tego, jak ważne są sprawy
z zakresu radiofonii i telewizji, niż ostatnia decyzja, której uzasadnienie zostało wczoraj ogłoszone.
Oczywiście droga do Sądu Najwyższego jest daleka,
bo po drodze jest Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd
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Apelacyjny w Warszawie, ale na końcu tym największym, najważniejszym arbitrem ustalającym reguły,
ustalającym wykładnię przepisów będzie właśnie Izba
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego. Tak że jest to… Jej działania będą mieć
istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania
standardów.
W tym kontekście warto wskazać, jak ta izba
będzie tworzona. No, oczywiście będzie tworzona zgodnie z procedurą, która jest przewidziana
w konstytucji, czyli będzie wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa, jeśli chodzi o wolne stanowiska, i będzie decyzja prezydenta o powołaniu sędziów. Ale
musimy pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami
ustawy o Sądzie Najwyższym będzie istniała możliwość delegowania do Sądu Najwyższego sędziów
z 10-letnim stażem. I teraz ktoś mógłby powiedzieć:
ależ oczywiście, przecież sędziowie delegowani do
Sądu Najwyższego to instytucja znana od lat… Nie
ma lepszej metody sprawdzenia, czy sędzia się nadaje,
niż powołać np. dobrego sędziego sądu apelacyjnego
na delegację do Sądu Najwyższego i sprawdzić go
w boju, sprawdzić w praktyce. Ale proszę zauważyć,
ustawa rezygnuje z wymogu, żeby to był sędzia sądu
okręgowego bądź apelacyjnego, tylko przewiduje, że
może to być sędzia z 10-letnim stażem. Zatem może
to objąć także sędziów sądu rejonowego. Możemy
sobie zupełnie poważnie wyobrazić sytuację, w której sędziowie sądu rejonowego z 10-letnim stażem
będą powoływani do Sądu Najwyższego. To ustawa
umożliwi.
Ustawa wprowadza jeszcze jedno rozwiązanie,
mianowicie aż do 30% składu będą mogli stanowić
sędziowie delegowani. Aż do 30% składu. Czyli może
się zdarzyć taka sytuacja, że np. obsada tych nowych
izb, czy to Izby Dyscyplinarnej, czy to Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, będzie nowa,
będą one obsadzone przez tych sędziów delegowanych, a dopiero później będzie trwała procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich.
Jeżeli spojrzymy na opinię Sądu Najwyższego
o ustawie o Sądzie Najwyższym, to znajdziemy tam
taki bardzo ciekawy fragment, to jest punkt 9.2 opinii, który mówi o tym, że w ostatnim czasie minister sprawiedliwości nie delegował sędziów do Sądu
Najwyższego. Powstaje pytanie: dlaczego? Dlaczego
w ostatnim okresie tego typu praktyka nie była kontynuowana? Pozostawiam to pytanie otwarte. Być może
to jest pytanie podobne do pytania o to, dlaczego minister sprawiedliwości w ostatnim czasie nie ogłaszał
konkursów na wolne stanowiska sędziowskie i 800
etatów pozostaje bez obsady.
Gdy mówimy o kwestii delegowania, to musimy jeszcze wskazać na art. 111 §4 ustawy o Sądzie
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Najwyższym. A mianowicie przepis ten dotyczy powołania osoby, która będzie kierowała izbą lub Sądem
Najwyższym do czasu powołania nowego pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego bądź nowych prezesów
Sądu Najwyższego. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli
w tym czasie, w tym okresie przejściowym zostanie
powołana osoba do pełnienia obowiązków, to poprzez
powiązanie tej możliwości, że będzie ktoś, kto pełni obowiązki, i możliwości delegowania sędziów do
Sądu Najwyższego w zasadzie można dokonać na pewien okres obsady niektórych izb Sądu Najwyższego
i nie można po prostu wykluczyć tego, że to właśnie
sędziowie delegowani będą obsadzali te nowe izby.
Chciałbym przejść do kolejnej kwestii, a mianowicie kwestii rzecznika dyscyplinarnego. To, co jest
fundamentem odpowiedzialności dyscyplinarnej, to
jest to, że jest to odpowiedzialność w pewnym sensie
autonomiczna. Ażeby można było mówić o odpowiedzialności dyscyplinarnej, muszą być zasady etyczne,
których się przestrzega. Zasady etyczne tworzy się
w ramach określonej grupy zawodowej: adwokaci
ustalają własne, radcowie prawni – własne, lekarze –
własne, sędziowie – własne, prokuratorzy – własne.
Jeżeli tak się to określa, to znaczy, że także organy
dyscyplinarne tworzy się na takiej zasadzie, dokonuje
się takiego ukształtowania organów dyscyplinarnych,
żeby w pewnym sensie koledzy, koleżanki mogli się
wzajemnie oceniać. I nie ma wyjątku. Z bogatego
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika,
że odnosi się to także do sędziów. Oczywiście możliwe jest stworzenie takiego rozwiązania – i to jest
absolutnie dopuszczalne, nawet zgodne z wyrokami
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – żeby na
koniec postępowania dyscyplinarne badał np. niezależny sąd. To są stare sprawy, Van Leuven i De Meyere
przeciwko Belgii, jeszcze z lat siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych, rozstrzygnięte przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka. Dlaczego o tym mówię?
Dlatego że ustawa wprowadza wyłom, wyłom polegający na tym, że pozwala prezydentowi na powołanie
nadzwyczajnego rzecznika dyscyplinarnego nie tylko
spośród sędziów, ale także spośród prokuratorów.
I chciałbym tutaj powtórzyć: czy faktycznie
chcielibyśmy, aby np. postępowanie dyscyplinarne
w przypadku adwokatów prowadził prokurator? Czy
chcielibyśmy, aby prokurator prowadził postępowania dyscyplinarne w przypadku lekarzy? Niech
prowadzi postępowania karne, jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, w takiej sytuacji jak
najbardziej. Bo taka jest rola prokuratora: strzec
praworządności, prowadzić postępowania karne. Ale
nie postępowania dyscyplinarne, które opierają się
na ocenie stosowania określonych norm etycznych!
Tak że wprowadzenie tego wyłomu jest naruszeniem
podstawowych reguł i zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej.
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Kolejna bardzo ważna kwestia – wiem, zdaję sobie sprawę, że bardzo ważna dla obywateli, także
dla Kancelarii Prezydenta – a mianowicie kwestia
skargi nadzwyczajnej. Chciałbym podkreślić, i to jest
w opinii, którą przestawiłem Senatowi, że co do zasady jestem w stanie zaakceptować konstrukcję skargi
nadzwyczajnej. Jestem w stanie dostrzec, że w pewnych bardzo szczególnych sytuacjach jej wniesienie
może mieć sens. To mogą być sprawy, w których np.
w ogóle nie przysługiwała droga skargi kasacyjnej,
sprawy cywilne, bo przecież dobrze wiemy, że skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych jest skonstruowana jako dość wąska. To mogą
być też sprawy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie praw i wolności
obywatelskich, w przypadku których np. ze względu
na jakieś błędy adwokatów ktoś nie mógł dokończyć
drogi sądowej. To mogą być również sprawy, o których pisze w swojej opinii Helsińska Fundacja Praw
Człowieka. Fundacja od lat prowadzi program, który
nazywa się Klinika „Niewinność”, i w ramach tego
stara się, wykorzystując różne możliwości prawne,
doprowadzać do uniewinnienia osób bądź wznowienia postępowania w sprawach, w przypadku których
dostrzegła typowe błędy sądowe. Nawet gdybyśmy
rozejrzeli się po świecie… Jest taki specjalny ruch,
który zajmuje się tzw. wrongful convictions, czyli
nieprawidłowymi skazaniami, podważając te wyroki.
Co więcej, zdaję sobie sprawę także z tego, że
w sytuacji, kiedy nasza skarga konstytucyjna jest
skonstruowana jako dość wąska – bo poprzez skargę konstytucyjną możemy się poskarżyć tylko tak,
że wykażemy niezgodność normy prawnej będącej
podstawą orzeczenia z konstytucją – to pojawia się
postulat, żeby utworzyć tzw. ogólny środek odwoławczy. I prawdopodobnie w pewnych sytuacjach skarga
nadzwyczajna mogłaby pomóc i nie trzeba byłoby
z niektórymi sprawami kierować się do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, a być może mogłaby być
przydatna nawet w sytuacjach, kiedy minął termin
złożenia odwołania do Strasburga, czyli 6 miesięcy.
Muszę jednak wyrazić pewną obawę, że ze względu
na to, jak skonstruowana jest skarga nadzwyczajna na
gruncie tej procedowanej ustawy, budzi ona ryzyko
z punktu widzenia stabilności systemu prawnego.
Dlaczego? Ponieważ ona obejmuje, szczególnie w tym
okresie przejściowym, okres aż 20 lat, tzn. okres od
momentu wejścia w życie konstytucji. Jako rzecznik
praw obywatelskich mogę też wyrazić pewną wątpliwość, dlaczego data wejścia w życie konstytucji została uznana za datę graniczną. Nie wiem, czy towarzyszyła temu jakaś symbolika – mam nadzieję, że nie
– ale niezależnie od tego te 20 lat to jest bardzo długo.
Co więcej, w wielu przypadkach podjęcie postępo-

wania może oznaczać konieczność odtworzenia akt,
które zostały już zniszczone ze względu na przepisy
archiwalne, a w niektórych sprawach uzasadnienie
mogło w ogóle nie być sporządzone, bo np. strona nie
wiedziała, że powinna złożyć wniosek o sporządzenie
uzasadnienia. Pokazuję, że może być bardzo trudno
w przypadku niektórych spraw wrócić, można powiedzieć, do jakiejś historii sprzed lat i skutecznie
zastosować skargę nadzwyczajną.
Ja wierzę, że motywacje uzasadniające wprowadzenie tej instytucji są słuszne i, tak jak powiedziałem, co do zasady popieram te motywacje. Ale
obawiam się tego, jak to będzie działało w praktyce
i czy faktycznie nie będzie to powodowało, że będzie bardzo duża liczba osób, dla których stworzy się
pewien miraż sprawiedliwości społecznej… Ale to
będzie tylko miraż, nie doprowadzimy do osiągnięcia
efektu, który był planowany. Tak że wskazuję na to,
że to jest duże zagrożenie i wydaje mi się, że w tym
momencie to powinno być jasno wyrażone.
Druga kwestia dotyczy tego, w jaki sposób ta skarga nadzwyczajna ma być złożona. Czyli jest szereg
tzw. podmiotów kwalifikowanych, które mogą złożyć
skargę nadzwyczajną. Jako rzecznik praw obywatelskich też zostałem wymieniony w tym zakresie. I tu
chciałbym podkreślić, że bardzo ucieszyło mnie stanowisko wyrażone przez ministra Warchoła w nocy
z poniedziałku na wtorek na posiedzeniu Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Pan minister bardzo konsekwentnie wykazywał, ile już teraz na co dzień prokurator generalny ma problemów
z obsługą wszystkich wniosków o kasację w sprawach
karnych, ile osób nad tym pracuje, jakie to jest obciążenie pracą i jakie może to powodować konsekwencje.
I pan minister Warchoł, mówiąc o tym, wskazywał,
że w takiej sytuacji może jednak powinno się albo
wydłużyć vacatio legis, albo być może ograniczyć
napływ skarg nadzwyczajnych poprzez stworzenie
wymogu przymusu adwokacko-radcowskiego. Czyli,
mówiąc po ludzku, chodzi o to, żeby te osoby nie
mogły się bezpośrednio zwracać, tylko żeby musiał
to zrobić adwokat, radca prawny, który, podkreślam,
ponosiłby wtedy odpowiedzialność, osobistą odpowiedzialność, a czasami także odpowiedzialność dyscyplinarną za to… Chodzi o to, żeby nie zawracał
głowy Sądowi Najwyższemu sprawami, które na to
nie zasługują. Ale niestety ten argument nie został
podjęty w dalszej dyskusji, jeśli chodzi o ewentualne
poprawki, nad czym ubolewam.
I chciałbym państwu, Wysokiej Izbie, powiedzieć,
że jeżeli do rzecznika praw obywatelskich zgłasza się
osoba, już teraz, z prośbą o kasację np. w sprawie,
która zakończyła się grzywną, to my to traktujemy
śmiertelnie poważnie. To nie jest na takiej zasadzie, że
przeczyta się list i powie: nie będziemy nic składali.
Zazwyczaj oznacza to konieczność przestudiowania
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orzeczeń, być może ściągnięcia akt sądowych i podjęcia decyzji. A przecież kasacje rzecznikowskie też
nie są ograniczone czasem, nie ma tutaj ograniczenia
czasowego, jeśli chodzi o sprawy karne. Już teraz
tych wniosków o kasację jest bardzo dużo i mamy
poważne zaległości w ich rozpatrywaniu – na które
niestety nie reaguje Sejm, tzn. jak przedstawiam argumenty dotyczące budżetu, to te argumenty nie są
słuchane. Tak że uważam, że to jest mój obowiązek,
żeby teraz zwrócić uwagę na praktyczne konsekwencje stosowania tej instytucji. A konsekwencje dotyczą
z jednej strony tego, jak ta skarga nadzwyczajna jest
skonstruowana i co to może oznaczać dla stabilności
systemu prawnego, a z drugiej strony tego, jak może
to wszystko wyglądać w praktyce.
Chciałbym na marginesie zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Proszę zauważyć, że jak
spojrzymy do ustawy o Sądzie Najwyższym, to zauważymy, że legitymację czynną do złożenia skargi nadzwyczajnej ma także Prokuratoria Generalna
Skarbu Państwa. Ja długo się zastanawiałem, w jaki
sposób mamy naprawiać krzywdę obywateli poprzez
działania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
która akurat, jako żywo, ma reprezentować interesy
Skarbu Państwa, a nie obywateli, ma reprezentować
interesy spółek Skarbu Państwa, a nie obywateli.
I znowu powstaje pytanie: czy przyznanie tej legitymacji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w której pracują wybitni prawnicy, nie będzie służyło temu
tak, że to np. spółki Skarbu Państwa zaczną stukać
najpierw do drzwi Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa, a następnie do drzwi Sądu Najwyższego,
żeby podważać różnego rodzaju rozstrzygnięcia, które były dla nich niekorzystne? I teraz jeżeli przyjmiemy tę ideę – a ja bardzo to szanuję – że idea skargi
nadzwyczajnej to jest idea przywracania sprawiedliwości społecznej, naprawiania krzywd, to nie jestem
w stanie zrozumieć, w jaki sposób ma się to odnosić
do interesów Skarbu Państwa.
Chciałbym w tym miejscu złożyć pewne oświadczenie, żeby ono wybrzmiało, w kontekście tych
wspomnianych problemów organizacyjnych. Dlatego
też uważam, że jest ważne, że ta debata się odbywa. Rzecznik praw obywatelskich nie otrzymał na
przyszły rok żadnych dodatkowych środków na obsługę skarg nadzwyczajnych. Tak jak mówiłem, już
obecnie mamy problemy z obsługą kasacji, a budżet
nawet na kasacje nie został zwiększony. I chciałbym
oświadczyć, że przez pierwsze 3 miesiące, jeżeli ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie… Mam
nadzieję, że nie wejdzie – po to występuję tutaj – ale
jeżeliby weszła w życie, to z tej ostrożności procesowej chciałbym określić, że przez pierwsze 3 miesiące
od jej wejścia w życie będę przyglądał się liczbie
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spraw, które do mnie trafiają, i w zależności od napływu spraw wystąpię o zwiększenie mojego budżetu w trakcie roku budżetowego. Bardzo liczę w tym
zakresie na poparcie Kancelarii Prezydenta, na to, że
Kancelaria Prezydenta ten mój wniosek poprze, bo
obawiam się, że bez tych dodatkowych środków nie
będę w stanie zapewnić sprawnej obsługi spraw ze
skargi nadzwyczajnej.
Kolejna kwestia, o której chciałbym powiedzieć,
to jest temat wyłącznego obywatelstwa, przesłanki
wyłączności obywatelstwa polskiego. Ja przysłuchiwałem się wczorajszej debacie, nie byłem fizycznie
obecny ze względu na obowiązki rodzinne, ale w internecie oglądałem wczorajszą debatę i wiem, że pani
minister wszystkie możliwe ustawy przeanalizowała
pod kątem tego, gdzie się pojawia przesłanka wyłączności obywatelstwa polskiego. Mam wrażenie,
że w tym zakresie się nie przekonamy, uważam jednak, że mimo wszystko jest to rozwiązanie niezwykle
krzywdzące dla osób, które mają takie a nie inne losy
rodzinne, dla których kwestia obywatelstwa podwójnego czy tzw. obywatelstwa wielokrotnego to jest
konsekwencja takiego a nie innego ukształtowania
życia. Nie chciałbym być w skórze osób, które muszą
podjąć decyzję, czy zrezygnować z urzędu sędziego
– a przecież nie tylko sędziego Sądu Najwyższego,
ale jakiegokolwiek sądu, bo art. 117 odnosi się do
wszystkich sądów – bądź asesora sądowego… które
muszą podjąć decyzję o wyborze: albo zostaję sędzią,
albo zachowuję obywatelstwo… I tutaj wielki szacunek dla pana senatora Czerwińskiego, że wczoraj tak
dopytywał, jakie znaczenie ma to złożenie oświadczenia, czy to już będzie skuteczne i jak to będzie
w praktyce działało.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.
W Polsce jest sporo wybitnych adwokatów, radców
prawnych, którzy posiadają podwójne obywatelstwo,
z różnych powodów, np. z powodów rodzinnych tak
się to ukształtowało. Niektóre z tych osób znam
i mógłbym powiedzieć, że jak mało kto zasługują na
miano patriotów. A po wejściu w życie tej ustawy już
nigdy nie będą mogli zostać sędziami, bo musieliby
wtedy zrezygnować z istotnej części swojej tożsamości. To moim zdaniem stoi w sprzeczności z art. 60
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje równy dostęp do służby publicznej, mogłoby
również stać w sprzeczności z Europejską konwencją
o obywatelstwie.
Wysoka Izbo, pozwolą państwo, że na koniec podzielę się z państwem ogólną refleksją dotyczącą znaczenia niezależności sądów. Bo możemy dyskutować
o kwestiach szczegółowych, ale to jest debata, która
dotyczy przyszłości naszego ustroju państwowego.
Chciałbym z całą mocą podkreślić, że dyskusja na te
tematy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie abstrakcyjna, dla zainteresowania akademików czy polity-
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ków, ale ma ona znaczenie dla przeciętnego obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ rola sądów jest
taka, żeby interweniować wtedy, kiedy obywatelowi
trzeba pomóc, kiedy trzeba stanąć po jego stronie
w starciu z machiną państwa, kiedy trzeba równoważyć przemożny wpływ aparatu państwowego i pojawiające się ograniczenia w korzystaniu z naszych wolności i praw obywatelskich. Co więcej, ten wpływ jest
o tyle istotny, że w ostatnim czasie mocą ustawową,
mocą ustaw, które nie zdążyły zostać skontrolowane
przez Trybunał Konstytucyjny, a w międzyczasie zostały np. już dość dobrze przeanalizowane chociażby
przez Komisję Wenecką, zwiększają się uprawnienia państwa. Spójrzmy na opinię Komisji Weneckiej
z 8 grudnia, która dotyczy prawa o prokuraturze.
Komisja Wenecka wskazuje nie tylko to, że to jest
zagrożenie z punktu widzenia funkcjonowania prokuratury i że obecnie obowiązujące ustawodawstwo
nie wypełnia standardów międzynarodowych, ale
także że to łączenie różnych funkcji w rękach ministra
sprawiedliwości i prokuratora generalnego powoduje
zagrożenie dla niezależności sądownictwa. Spójrzmy
na prawo telekomunikacyjne – tu jest kwestia retencji
danych telekomunikacyjnych, wykorzystywania danych internetowych – i na ustawę antyterrorystyczną,
która przecież też została zakwestionowana, a która
znacząco poszerza zakres możliwości oddziaływania
państwa na obywatela, na ustawę o służbie cywilnej
itd., itd.
Aparat państwa rośnie w siłę każdego dnia, a to,
jak on rośnie w siłę, nie jest poddane wystarczającej, niezależnej, pełnej kontroli ze strony Trybunału
Konstytucyjnego. Państwo rośnie, ponieważ Policja,
prokuratura, służby specjalne uzyskują dodatkowe
uprawnienia. Rośnie także ze względu na to, że żyjemy w czasach, kiedy wykorzystywanie nowoczesnych
technologii i hierarchiczne podporządkowanie zapewniające swoistą sprawność powodują, że państwo
staje się silne, bardzo silne w stosunku do obywatela.
Obywatel jest coraz słabszy, obywatel nie ma narzędzi
naturalnej obrony, a jedyną tarczą powinny być dla
niego sądy. Przecież obywatel nie może samodzielnie
stawić czoła policjantowi, urzędnikowi, ustawodawcy. Potrzebuje pewności, że będzie mógł się zwrócić
o pomoc do trzeciej władzy, do sądu.
To właśnie sądy w demokratycznym państwie
prawa mają obywatela bronić, ale żeby tak się działo, one muszą być niezależne od tego właśnie policjanta, urzędnika, polityka. Muszą być niezależne,
aby podejmować rozstrzygnięcia o tymczasowym
aresztowaniu i jego przedłużaniu i nie obawiać się
pomruków prokuratora, że sędzia nie rozumie potrzeb walki z przestępczością. Muszą być niezależne,
aby decydować o stosowaniu podsłuchów i kontroli

operacyjnej i nie obawiać się pomruków agentów
różnych służb, że sędzia utrudnia im pracę i nie rozumie wyzwań współczesnego świata. Muszą być
niezależne, aby rozstrzygać o odpowiedzialności
władz publicznych za naruszenie praw obywatela,
nie zastanawiać się, czy zasądzać odszkodowania od
władz i nie obawiać się pomruków ministra odpowiedzialnego za finanse. Muszą być niezależne, aby
kontrolować działania prokuratury i jakość prowadzonych postępowań przygotowawczych i nie obawiać się pomruków prokuratora niezadowolonego
z sędziowskiej krytyki. Muszą być niezależne, aby
nie bać się wyroków w trudnych sprawach, które
powodują zagrożenie polityczne czy nawet osobisty
niepokój znanego ministra czy lokalnego działacza
partyjnego. Muszą być niezależne także po to, aby
rozstrzygać wątpliwości dotyczące kwestii wkraczających w sferę interesów finansowych państwa
i nie obawiać się konsekwencji takich decyzji dla
pozycji finansowej spółek Skarbu Państwa. Ja o tym
mówiłem w lipcu. Wyobraźmy sobie chociażby sytuację związaną z kredytami walutowymi. Przecież
wyroki Sądu Najwyższego mają fundamentalne znaczenie dla tego, jak się kształtuje odpowiedzialność
za naruszenie praw konsumentów w tym zakresie.
Jednocześnie państwo jest przecież właścicielem
największego banku, a niedawno przejęło inne
banki i ma coraz większy udział w sektorze bankowym, coraz większy portfel kredytowy. Wyroki
Sądu Najwyższego nie są pozostawione w próżni,
bo mają też znaczenie dla wyników finansowych
banków, które są własnością Skarbu Państwa. I takie
przykłady można by mnożyć.
Wysoka Izba zajęła się jednym z tematów, który był
przedmiotem skarg obywatela, a mianowicie kwestią
wyczerpania sumy odszkodowawczej w przypadku
wypadku komunikacyjnego, który zdarzył się przed
1993 r. To jest ta historia, w której wysokość sumy
odszkodowawczej z Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego najpierw wynosiła 500 tysięcy zł,
a później zwiększyła się do 5 milionów euro. Akurat
w przypadku pana Tomasza Piesieckiego ta suma się
wyczerpała i jestem wdzięczny Wysokiej Izbie za to,
że podjęła ten temat i przedstawiła projekt ustawy,
choć on na razie ugrzązł w toku prac parlamentarnych. Niemniej jednak w tzw. międzyczasie to akurat
Sąd Najwyższy dostrzegł krzywdę tego człowieka, to
dzięki Sądowi Najwyższemu jesteśmy na etapie ponownego rozpoznania sprawy i być może pan Tomasz
Piesiecki, przynajmniej on jeden, będzie miał odpowiednią kwotę odszkodowania z tytułu wypadku. To
są kwestie skomplikowane, one dotyczą spraw ludzkich, ale Sąd Najwyższy daje gwarancję, że odpowie
zupełnie niezależnie – nie będzie patrzył na to, czy
minister finansów, szef spółki ubezpieczeniowej czy
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma inne
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podejście do danego tematu, tylko będzie patrzył na
kwestię krzywdy danej osoby.
Sądy muszą być niezależne, aby orzekać o ważności wyborów i nie obawiać się nacisków tej czy innej partii politycznej niezadowolonej z ich wyników.
Dlatego tak akcentowałem kwestię powołania Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Budzi
mój głęboki niepokój, że jak się przeczyta całe uzasadnienie projektu ustawy, to nie znajdzie się słowa na
temat tego, po co zabiera się Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych ten komponent dotyczący właśnie spraw publicznych i przekazuje się te
sprawy do rozpoznawania izbie kontroli nadzwyczajnej. Zastanówmy się, przecież to są zupełnie inne zagadnienia. Kwestie z zakresu kontroli nadzwyczajnej,
czyli te, które są w zakresie skarg nadzwyczajnych,
to są kwestie dotyczące sprawiedliwości społecznej,
a sprawy publiczne to są zupełnie inne zagadnienia.
Tu potrzeba sędziów, którzy się znają na ochronie
konkurencji, energetyce, na różnych kwestiach regulacyjnych. I teraz nagle oni mają być w tej samej
izbie… w izbie kontroli nadzwyczajnej? Budzi moje
duże wątpliwości to, czemu to ma faktycznie służyć.
Sądy muszą być niezależne, aby każdego dnia
w sposób odpowiedzialny służyć obywatelom i realizować wartości sięgające do tradycji polskiej państwowości, które zapewniały rozdzielenie sądów od
króla. To są nasze tradycje sięgające dawnych, dawnych czasów i powinniśmy o tym pamiętać.
Ktoś mógłby powiedzieć, że niezawisłość sędziowską nosi się w sercu, że przecież każdy sędzia
jest niezawisły, ma wypracowany etos, który powoduje, że ten sędzia będzie zawsze w taki sam sposób
funkcjonował, orzekał – kierował się konstytucją
oraz ustawami. Ja zgadzam się z tym, że tego powinniśmy wymagać od sędziów, że powinniśmy ich
w taki sposób kształcić, pobudzać w nich wrażliwość,
siłę i poczucie odpowiedzialności, pobudzać w nich
to, co świadczy o ich głębokiej odpowiedzialności
w stosunku do obywateli. Chciałbym jednak podkreślić, że twórcy konstytucji na całym świecie, w tym
naszej, nie powierzali wolności obywateli tylko i wyłącznie emocjom oraz uczuciom piastunów władzy.
Niezawisłość wewnętrzna, czyli to, co jest w sercu
tego sędziego, ta niezawisłość, która jest pożądana
i kształtowana przez etos pracy sędziowskiej, to jest
tylko część naszych gwarancji.
Równie ważna jest niezawisłość zewnętrzna,
czyli porządne, gruntowne zabezpieczenie sytuacji
sędziów, tak aby nie ulegali pokusom, groźbom,
lękom i innym uczuciom, które mogą towarzyszyć
wykonywaniu władzy sędziowskiej. Gwarancje tej
niezawisłości zewnętrznej, na które się składają zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, zakaz przyna-
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leżności do partii politycznych i zakaz działalności,
która byłaby sprzeczna z ideą wykonywania urzędu
sędziego, szczególne reguły odpowiedzialności, zakaz przenoszenia sędziów bez ich zgody, gwarancje
nieusuwalności sędziów… To jest cały zbiór tych
gwarancji niezawisłości zewnętrznej, która ma służyć
obywatelom, która ma służyć nam wszystkim. Bez
tych gwarancji zostaniemy tylko i wyłącznie z lękami,
uczuciami danego sędziego. Gwarancje niezawisłości
zewnętrznej są właśnie po to, aby ubezpieczyć od
nierozsądku, strachu, lęku poszczególnych sędziów.
Gwarancje te są po to, aby sędziowie nie mieli tej
mentalności służebnej wobec państwa, jak to określił prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław
Zabłocki.
W tym kontekście i w kontekście przykładów,
które podawałem, przypominają mi się szkolenia,
które 8, 9 lat temu prowadziłem dla prawników
z Ukrainy, Gruzji i Armenii. To były szkolenia poświęcone z jednej strony roli skargi do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, a drugiej strony roli
różnych środków dochodzenia ochrony praw jednostki, skardze konstytucyjnej, postępowaniu przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Dużo mówiłem tam
także o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu
Państwa, czyli o tym, co jest w art. 77 konstytucji. Mówiłem im tak: „Słuchajcie, jak wasze prawa
są naruszane, to możecie pójść do sądu. Możecie
uzyskać zadośćuczynienie za to, że wasze prawa
zostały naruszone. Czytałem waszą konstytucję i to
jest w waszej konstytucji. Macie taką możliwość”.
A oni mi mówili: „Ale jak to? Jak sędzia może orzekać przeciwko własnemu państwu? My wprawdzie
mamy takie przepisy, ma pan rację, ale nikt nie traktuje ich poważnie, bo przecież nie wypada występować przeciwko własnemu państwu. Nie możemy
się spodziewać, że sędzia będzie orzekał i zasądzał
jakieś zadośćuczynienia od własnego państwa”. Taka
jest perspektywa.
Wracamy do tego, co sędzia Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki powiedział o służebnej mentalności wobec państwa. Niestety w dłuższej perspektywie to będzie powodowało takie myślenie: ja nie
mogę zrobić czegoś, co mogłoby zaszkodzić mojemu
państwu, nie mogę tego zrobić, bo nie wypada, bo się
boję, bo są różne inne okoliczności, które powodują,
że być może nie chcę narazić się na odpowiedzialność
dyscyplinarną, na gniew polityka, ministra, mojego
prezesa, przełożonego. Nie powinniśmy nigdy stawiać
sędziów w takiej sytuacji. Ale niestety 3 zmiany dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości – nie tylko
ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie tylko
ustawa o Sądzie Najwyższym, lecz także obowiązujące już nowe prawo o ustroju sądów powszechnych
– przesuwają tu granicę, zmieniają relacje między
sędzią a innymi rodzajami władzy.
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Wysoka Izbo, Sąd Najwyższy jest piastunem najwyższej władzy sądowniczej, najważniejszym gwarantem niezależności sądownictwa. Ograniczenie
jego niezależności spowoduje, że zostaną rozmontowane gwarancje niezawisłości zewnętrznej sędziów.
Będziemy zdani tylko i wyłącznie na niezawisłość
wewnętrzną poszczególnych sędziów, na ich serce.
I być może w takim sędziowskim sercu… Być może
zdarzą się sprawy, przy rozpatrywaniu których sędziowie będą jak diamenty, osoby krystaliczne, które będą broniły naszych wolności i praw. Jednak ja
jako rzecznik muszę przestrzegać, że nie powinniśmy ufać ślepemu losowi, temu, że będziemy mieli
szczęście i trafimy na sędziego, który będzie sędzią
krystalicznym, tym Herkulesem, który uniesie na
swoich ramionach ciężar odpowiedzialności za swoje
decyzje. Moim obowiązkiem jako rzecznika jest przestrzegać, że ingerencja w procedury gwarancji oraz
w mechanizmy, które zwiększają poczucie naszego
bezpieczeństwa prawnego – to są właśnie gwarancje
niezależności sędziowskiej – może rodzić dla nas
negatywne konsekwencje. Powstaje tylko pytanie,
kiedy się o tym dowiemy.
Chciałbym podkreślić, że jedynie wolne i niezależne sądy są gwarancją ochrony praw i wolności
obywatelskich, wolnych wyborów oraz wolnej Polski.
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu rzecznikowi.
Kontynuujemy dyskusję.
Kolejnym mówcą zapisanym do dyskusji…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, Panie
Marszałku. Przepraszam…)
W jakim trybie, Panie Marszałku, chciałby pan
zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: W trybie formalnym.)
Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałbym zgłosić
pytania do pana rzecznika…)
Panie Marszałku, jesteśmy na etapie dyskusji. Na
tym etapie nie ma pytań. Może się pan wypowiedzieć
jako dyskutant.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie
Marszałku, wniosek o to, żeby zakończyć zadawanie
pytań, dotyczył pytań do pana sędziego Zabłockiego,
a nie do rzecznika praw obywatelskich.)
(Głos z sali: To był wniosek o przejście do dyskusji.)
Skończył pan?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, skończyłem.)
Przypominam, Panie Marszałku, że to był wniosek o przejście do dyskusji i zakończenie pytań. Ten
wniosek został przegłosowany. Jesteśmy na etapie
dyskusji. Teraz każdy może zabrać głos w dyskusji.
Panie Sekretarzu, proszę powiedzieć, kto następny
jest zapisany do dyskusji.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Bogdan
Borusewicz.)
Pan senator, pan marszałek Borusewicz jest zapisany do dyskusji.
Czy chce pan zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, ja,
zdaje się, zostałem wykreślony przez pana marszałka
Karczewskiego…)
Informuję pana, że nie ma żadnych wykreśleń.
Lista zgłoszonych osób jest aktualna…
(Senator Bogdan Borusewicz: …i zapisałem się…)
…i każdy może być zapisany, nawet powtórnie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie chcę być
zapisany powtórnie.)
Pan jest na liście zapisanych, w kolejności…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zapisałem po
wykreśleniu, zapisałem się i czekam.)
Jest pan zapisany i ja panu udzielam głosu. Proszę
bardzo, jeżeli pan chce, może pan zabrać głos w dyskusji.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana tu ustawa jest ustawą, która niszczy
niezależność Sądu Najwyższego, ale jest też wstępem
do kolejnej ustawy, dotyczącej kodeksu wyborczego,
ponieważ to Sąd Najwyższy rozstrzyga skargi wyborcze, orzeka o prawomocności wyborów na wszelkich
szczeblach.
Chciałbym jednak rozpocząć od tego, co się wydarzyło około 2 godzin temu. Większość senacka,
czyli Prawo i Sprawiedliwość, zabroniła nam zadawania pytań. Zabroniła nam zadawania pytań wtedy,
kiedy na te pytania miał jeszcze odpowiadać sędzia
Zabłocki. Czy boicie się naszych pytań? A może boicie się odpowiedzi sędziego Zabłockiego?
Taki precedens jest precedensem niezmiernie
szkodliwym dla dyskusji i dla pracy nad tą ustawą,
a zapewne także nad następnymi ustawami. Jak rozumiem, wczoraj minęła rocznica stanu wojennego,
dzisiaj już jest 14 grudnia, więc dzisiaj już można
wszystko, bo nie ma rocznicy – tak?
Uniemożliwienie procedowania w trybie regulaminowym, przewidywanym przez regulamin, jest
skandalem. Regulamin nie przewiduje możliwości
ograniczenia pytań. Jeżeliby przewidywał, to byłby
tam jasny zapis. Tak więc chcę powtórzyć, że tego
typu działań nie zaakceptujemy i będziemy protesto-
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wać, a także pamiętać. To nie jest tak, że można coś
takiego robić wtedy, kiedy się rządzi, a wtedy, kiedy
się będzie w opozycji, to będzie można mówić, że nie.
To był błąd. Nie sądzę, żebyście rządzili przez kolejne
kadencje. Ale wydaje się, że jesteście pewni, bo inaczej nie robilibyście tego typu zabiegu formalnego.
Wrócę do kwestii ustawy. Ustawa jest w sposób
jasny, jednoznaczny sprzeczna z konstytucją. No bo
skoro w konstytucji jest zapis, że kadencja prezesa
Sądu Najwyższego trwa 6 lat, a skraca się to zwyczajną ustawą, zwykłą ustawą, to to jest sprzeczne
z konstytucją. I do tego, naruszając konstytucję,
zmienia to konstytucję. Nie macie 2/3, żeby zmieniać
konstytucję. Robicie to, po raz kolejny, ustawą zwykłą. Po raz kolejny, bo przecież w ustawie o Krajowej
Radzie Sądownictwa jest podobny zabieg. Zapis mówi
o kadencji 4-letniej, a wy co? Skracacie tę 4-letnią
kadencję. No, co do tamtej ustawy to jeszcze można
dyskutować, ale tu jest jasny zapis: 6 lat.
Dziecko umie, Panie Marszałku, liczyć do 6, a jeżeli nie, to trzeba się zwrócić, żeby ktokolwiek odpowiedniego nauczania dokonał.
Ten precedens może spowodować, że wszystkie
inne zapisy, które mówią o kadencji innych organów,
mogą zostać wzruszone. Jakie są zapisy konstytucji?
Czy mam przypominać? A 5-letnia kadencja prezydenta? A 4-letnia kadencja posła i senatora? No,
można sobie wyobrazić, że senator powinien mieć…
że senatorem czy posłem powinno się być tylko do
sześćdziesiątego piątego roku życia. Można to sobie
wyobrazić? Jeszcze niedawno nie można było sobie
wyobrazić takiej sytuacji i takiego zapisu. Dzisiaj
to jest nie tylko kwestia wyobraźni, dzisiaj to jest
rzeczywistość.
Niszczycie procedury prawne, niszczycie wykonywanie prawa, niszczycie praworządność w Polsce,
czyli niszczycie demokrację. Bo demokracja to nie
tylko wybory, wolne wybory, ale to także stosowanie
prawa, to także uznanie, że prawo stoi ponad wszystkimi: ponad posłem, ponad senatorem, ponad prezydentem i ponad prezesem – ponad każdym w Polsce!
Komisja Wenecka ma jednoznaczne zdanie o tych
zmianach, negatywne zdanie. Parlament Europejski
już wielokrotnie dawał sygnały i podejmował procedurę dotyczącą naruszenia praworządności.
Kancelaria… czy raczej specjaliści prawni, nasi,
z Senatu jednoznacznie wskazali naruszenie konstytucji, także jeżeli chodzi o tę 6-letnią kadencję.
Specjaliści z Sejmu podobnie.
Odezwał się po raz kolejny Departament Stanu
USA, po raz drugi się odezwał. Departament Stanu,
który przecież w tej chwili podlega innemu prezydentowi. Wcześniej bardzo ostrożnie mówił o tym
prezydent Obama, ale teraz mamy nowego prezydenta
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Stanów Zjednoczonych. I ten sojusznik, na którego się
powołujecie, nasz najważniejszy sojusznik polityczny
i wojskowy, na którego ja też się powołuję, powiedział
jednoznacznie, że to jest łamanie praworządności.
Powiedział to w sposób już niezbyt dyplomatyczny.
Ale wy nie słuchacie, tych wszystkich głosów
nie słuchacie. Oskarżacie zaś tych, którzy tak mówią w Polsce i tak oceniają tę sytuację i te działania,
bezprawne działania prowadzone za pomocą stanowionego prawa. Oceniacie ich i mówicie: zdrajcy.
Tak? Ze Stanami Zjednoczonymi zdradzamy Polskę,
tak? Ja tak byłem oceniany i określany przez władzę
komunistyczną i jak słyszę dzisiaj te słowa… To są
słowa, które chętnie bym sobie wpisał do sztambucha.
Skoro tak, to oczekujemy procesu. Zdrajców się sądzi.
Jeszcze tego nie robicie? A, do tego potrzebne wam
są sądy oczywiście. Do tego wam potrzebne są sądy.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Także Sąd Najwyższy.
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie ma się czego
bać.)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Państwo
Ministrowie, Panie Prezesie, Panie Rzeczniku, przysłuchujecie się dyskusji i bierzecie udział w tej dyskusji. Ja rozumiem, że można mieć różne zdania, ale,
Państwo Ministrowie, skoro takie instytucje i tyle
tych instytucji mówi…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
…że te ustawy naruszają konstytucję, czyli naruszają ustawę zasadniczą, zmieniają konstytucję
bezprawnie – bo nie w tej procedurze zmienia się
konstytucję… A wy uważacie, udajecie, że się nic nie
dzieje. To co się musi dziać, żebyście to dostrzegli?
Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kolejnym mówcą jest pan senator Wcisła. Proszę
bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Wolne sądy. Wolne wybory. Wolna Polska.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni
Goście!
Ustawa o Sądzie Najwyższym, podobnie jak procedowana wcześniej o Krajowej Radzie Sądownictwa,
budzi już nie tylko obawy, ale wręcz pewność
wielu środowisk prawniczych co do niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Opinie znanych prawników, które dotarły do biur legislacyjnych
parlamentu, nie pozostawiają co do tej kwestii złudzeń. Senatorowie, którzy podniosą rękę, głosując za
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przyjęciem tego projektu, zrobią to ze świadomością,
że uchwalają prawo niezgodne z ustawą zasadniczą.
W tej sytuacji każdy senator szanujący przysięgę,
którą składał, przyjmując mandat senatora, i w której
– przypomnę – zobowiązywał się przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wiedzieć, że nie ma żadnej alternatywy. Musi
zagłosować przeciwko przyjęciu ustaw dotyczących
Krajowej Rady Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym.
I żadnym usprawiedliwieniem nie może być siła większości. Bo o tym, czy konstytucja jest, czy nie jest
łamana, nie decyduje się większością głosów, ale argumentami. Na analizę argumentów w Senacie, izbie
refleksji, niestety nie było czasu. To dla nikogo nie
jest usprawiedliwieniem. To jest oskarżenie!
Panie Senator, Panowie Senatorowie, głosując za
projektem ustawy, zagłosujecie za zamordowaniem
wolnych sądów.
Ustawa, poza bezdyskusyjną sprzecznością z konstytucją, wnosi też do sfery sądowniczej oraz politycznej wiele kompletnie nielogicznych i szkodliwych rozwiązań, np. barierę 65 lat. Po osiągnięciu
tego wieku sędzia Sądu Najwyższego tylko za zgodą
prezydenta RP będzie mógł dalej sprawować swoją funkcję. Ten przepis tak jaskrawo przeczy łatwo
dostrzeganym prawidłowościom, że aż trudno uwierzyć, że został stworzony z dobrą wolą. Wiek 65 lat
to współcześnie często apogeum doświadczenia, witalności i odporności na zewnętrzne wpływy, czyli
wszystkiego tego, na czym można budować wysokiej
jakości „markę” sędziego. Nic zatem dziwnego, że
wielu dostrzega w tym przepisie prostacką metodę
zemsty na pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która właśnie ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia,
sposób na natychmiastowe zakończenie jej kadencji,
a także furtkę do wymiany kadrowej na młodszych,
pewnie mniej doświadczonych, ale swoich sędziów
– w myśl zasady: może marny, ale własny.
Innym groźnym społecznie i ustrojowo rozwiązaniem jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, która będzie zajmowała się m.in. protestami wyborczymi oraz będzie stwierdzała ważność wyborów i referendów. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę to, że izba bez problemów zostanie obsadzona
sędziami wskazanymi przez PiS, to łatwo dostrzec,
jak potężne narzędzie rządzący sobie tworzą – narzędzie mogące niejednokrotnie wprost wykreować
wynik wyborczy. I nie mam wątpliwości, że Prawo
i Sprawiedliwość będzie umiało skorzystać z tego
narzędzia. To pokazuje, dlaczego powinniśmy bać
się proponowanych zmian w Sądzie Najwyższym
i w sądownictwie w ogóle. Złe prawo zabije wolne
wybory. Nie ma też żadnego powodu, by zakładać,
że takie prawo jest tworzone z wiarą, że rządząca

Polską partia nie pomyśli o politycznym wykorzystaniu możliwości, jakie to nowe prawo stwarza. By
takim sytuacjom przeciwdziałać, w procesie tworzenia prawa powinno się zakładać, że prawo ma chronić
kraj i społeczeństwo przed wykorzystaniem jego zapisów przez ludzi złej woli. Wydaje się, a raczej jestem
pewien, że ta zasada została świadomie pominięta, bo
ludźmi świętymi prawo wcale nie musi się zajmować.
Podałem tylko te dwa fakty, które stwarzają
niebezpieczne dla Polski precedensy i które tylko
wzmacniają oczekiwanie i nadzieję, że projekt tej
bardzo złej i niebezpiecznej ustawy głosami zjednoczonej koalicji rozsądku mimo wszystko nigdy nie
zostanie przez Senat uchwalony. Ale jeżeli ustawa
zostanie przyjęta, uchwalona, to dojdzie do gwałtu
na polskiej konstytucji, gwałtu nie bezimiennego,
ale gwałtu podpisanego przez senatorów z imienia
i nazwiska. I za ten gwałt, za sprzeniewierzenie się
złożonej przysiędze trzeba będzie ponieść odpowiedzialność. Wolna Polska być może w odroczonym
terminie, ale bezwzględnie to wyegzekwuje.
Wolne sądy! Wolne wybory! Wolna Polska!
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!
Ubolewam nad tym, że nie mogłem zadać tutaj
panu sędziemu wielu bardzo istotnych pytań, na które nie umieli wczoraj odpowiedzieć albo udzielili
niepełnej odpowiedzi ministrowie pana prezydenta.
Wczoraj i dzisiaj nie można się było doprosić pełnych
odpowiedzi. I powiem szczerze, że mało mnie dziwi,
że dzisiaj złamano dobre obyczaje, kneblując głos
opozycji, że moim zdaniem pogwałcono regulamin,
bo przecież rozmawiamy w czasie, kiedy wczoraj
i dzisiaj przekonywano nas, że pogwałcenie konstytucji i niezależności sędziów i sądów to też jest fraszka
i nic złego.
Proszę państwa, ja tutaj dopytywałem o różne
kwestie wczoraj i dziś, patrząc na propozycje ustawowe nie od strony prawnej, bo nie jestem prawnikiem, ale od strony skutków, ponieważ w każdym
tygodniu przyjmuję, jak każdy senator, osoby, które
są niezadowolone z działania wymiaru sprawiedliwości i z wyroków sądowych. I oczywiście chciałoby
się przyjąć w dobrej wierze zapewnienia, że te propozycje służą wzmocnieniu pozycji obywatela, jego
ochrony przed działaniem różnych instytucji, różnymi
nadużyciami, co byłoby do stwierdzenia w obliczu
sądu. Ale, proszę państwa, gdy się popatrzy na skutki
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tych propozycji, to dopiero wtedy widać prawdziwe
intencje. No, proszę państwa, jakiż pożytek obywatele
będą mieli z tego, że próbuje się w sposób arbitralny,
bez podawania sensownego uzasadnienia, używając
pretekstu – co samo w sobie jest obrzydliwe – wymienić skład Sądu Najwyższego w 40%? Dlaczego
tak będzie? Wczoraj dyskutowaliśmy nad mechanizmem, który to umożliwi. Czy to w jakikolwiek
sposób wzmocni pozycję obywatela? Nie. Mówili tu
koledzy przede mną… To wzmocni pozycję, Panie
Ministrze, Panie Rzeczniku, nie tyle państwa – z tym
bym polemizował – ile władzy. Państwo powinno
stać w obronie obywatela, a tam, gdzie prerogatywy
państwa zawłaszcza władza, tam chodzi o jej interes,
a nie o interes obywateli. Tak jest i w tym przypadku,
bo przecież te dodatkowe prerogatywy przyznawane
prezydentowi z zupełnym pominięciem zasad konstytucyjnych – pozwalające mu wpływać na to, kto tak
naprawdę będzie stał na czele poszczególnych izb,
jak one będą ukształtowane, jakie będą miały regulaminy, jak będą pracowały – też nie służą obywatelom. W żadnej mierze! To jest próba upolitycznienia
wymiaru sprawiedliwości w tym bardzo wrażliwym
miejscu, na które patrzą wszyscy sędziowie, wszystkie sądy, czyli w Sądzie Najwyższym. I dlatego to
budzi w nas takie emocje i taki sprzeciw.
Pozostaje zatem pytanie, o co chodzi tak naprawdę, co stoi za tym parawanem zmian. Otóż, proszę
państwa, jeżeli sobie uświadomimy, że Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która będzie autonomiczna wobec sądu, którą będzie można ukształtować według swojego widzimisię pod dyktando polityczne, ma się zająć stwierdzaniem ważności lub
nieważności wyborów, ma się zajmować sprawami
ochrony danych osobowych, ma się zajmować kwestią
mediów elektronicznych i postępowaniem Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji – tej Krajowej Rady, która
tak zbulwersowała świat decyzją dotyczącą TVN – to
widzimy, po co to jest robione! To jest ten kierunek!
Ale to nie jest kierunek, żeby nam przydać praw, żeby
państwo stanęło w naszej obronie. Nie, to jest po to,
żeby władza mogła podejmować decyzje, które nie
będą podlegały kontroli sądowej, bo sąd będzie już
wtedy opanowany politycznie.
Podobnie jest z Izbą Dyscyplinarną. Proszę państwa, dyscyplina wśród sędziów być może, jak wszędzie, by się przydała. Nadużycia trzeba piętnować, ale
najpierw trzeba by było udowodnić, że dzisiaj to nie
jest czynione, że jest czynione źle. I proszę nie używać tu 3 czy 4 przykładów, które zostały wywieszone
na billboardach, w większości zużytych argumentów
ze spraw dawno załatwionych, których znowu użyto
jako parawanu i pretekstu do tego, żeby zaatakować
cały sędziowski stan.
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Mówiłem tutaj poprzednio, przy kwestii Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji: to jest zabójcze dla porządku prawnego, także tego, który wy byście chcieli
mieć po swojej stronie. Nikt takim sądom nie będzie
chciał wierzyć.
Ta Izba Dyscyplinarna, z taką autonomią, z udziałem ławników, ma być w moim przekonaniu nie środkiem dyscyplinowania, tylko dodatkowym środkiem
nacisku po to, żeby pomniejszyć niezależność sądów
i niezawisłość sędziów. O to chodzi i to trzeba zdemaskować, trzeba mówić to jasno.
Przyznaję, że podobnie jak pan rzecznik mam
problem z tym, żeby ocenić propozycje dotyczące
skargi nadzwyczajnej. Mniejsza o argumenty prawne, o to, że te kompetencje zachodzą na siebie itd.
Z czym przychodzą do mnie ci żalący się ludzie?
Przede wszystkim z tym, że nie można tych procesów doprowadzić do końca, że to tak długo trwa. No
przecież ciągle tu mówimy o tym, że przewlekłość
jest pierwszym i największym grzechem polskiego
sądownictwa. No to teraz popatrzmy na skutki, żeby
zobaczyć intencje. Otóż skutek będzie taki: wprowadzając nową, kolejną instancję, dając jej tak długi
czas na weryfikowanie wyroków, dodatkowo wydłużamy cały ten proces. Podejrzewam, że w naszych
biurach za jakiś czas – 3 lata później – pojawią się
ludzie, którzy narzekać będą na to, że ich skarga nadzwyczajna nie przyniosła rezultatu albo że nie była
rozpatrzona. Taki będzie skutek. Dlaczego kiedyś
zniesiono rewizję nadzwyczajną, PRL-owski relikt?
No właśnie dlatego, że on się nie sprawdzał, że trzeba
było skrócić tę drogę. A teraz się wraca do tego…
No oczywiście, no przecież skoro twarzą tych zmian
jest prokurator Piotrowicz, to dlaczego nie wrócić do
takich wzorców? On to dobrze pamięta, być może
suflował autorom tego pomysłu.
Proszę państwa, chciałoby się, żeby obywatele
byli mocni wobec wymiaru sprawiedliwości. Być
może ławnicy to jest ta droga, ale popatrzmy na rezultaty. Jeżeli ławników zaprasza się do orzekania
w tak skomplikowanych sprawach prawnych, które
przeszły już całą drogę, i stawia się takie same wymagania jak w przypadku ławników sądów rejonowych
czy okręgowych – wystarczy średnie wykształcenie,
wystarczy jakieś przeszkolenie… No przecież każdy
rozsądny człowiek – nie musi być doktorem prawa
– powie, że to jest nonsens. Będą pewnie, w jakiejś
szczątkowej części, sprawy, w których ławnik być
może miałby coś do powiedzenia, ale gros spraw to
będą sprawy o takim stopniu skomplikowania, że
absolutnie nie będzie mowy o tym, by on był tam
przydatny. A więc znowu mamy zapis, który jest atrapą, który raczej ma coś zasłonić, coś zamazać, aniżeli
odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby społeczne.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
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Panie Marszałku, kończąc to swoje pierwsze
wystąpienie, chciałbym powiedzieć i podkreślić, że
analiza sutków tej ustawy odsłania jej prawdziwe
intencje, a te prawdziwe intencje sprowadzają się do
tego: jest to kolejny etap – po sądach powszechnych,
po Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji…
(Głos z sali: …Radzie Sądownictwa.)
…demontowania systemu niezależnych sądów
i niezawisłości sędziowskiej w Polsce.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję…)
Kolega napisał tutaj, żeby sądy były wolne od
przestępców… Mam jakieś niejasne przeczucie, że
jak będą wolne od przestępców, których chcielibyśmy
osądzić, to pewnie zapełnią się ludźmi niewinnymi,
których będzie się chciało osądzić. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, czas minął.
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tej debaty zapisałem się również jako osoba,
która chce zadać pytania o istotne sprawy i wykorzystać obecność zarówno prezesa Sądu Najwyższego,
jak i rzecznika praw obywatelskich. Prezydium Sejmu
zanotowało ten fakt i nie tylko przyjęło do wiadomości, ale uznało, że mam takie prawo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy pan
mówi o Sejmie, czy o Senacie?)
O Senacie, przepraszam. Podejrzewam, że
w Sejmie będzie podobnie. Ale na razie mówię
o Senacie, czyli wymaganie moje jest większe.
Prezydium Senatu, prowadzący uznał to prawo, po
czym w trakcie posiedzenia zmieniono nagle reguły
gry i nie pozwolono mi zadać tego pytania. Pozwolę
sobie powiedzieć, że tego nawet kibice lub kibole
na stadionach nie urządzają, bo nie godzą się, aby
mecz się kończył w momencie, gdy ich przyjaciele
są zwycięscy, gdy ich drużyna prowadzi.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wprawdzie nie
wiem, który marszałek o tym zadecydował, ale na
pewno i panu jest to znane, jest znane to – ale nie od
rzeczy będzie przypominanie tego – że łamanie reguł
gry demokratycznego parlamentu, w tym Senatu,
to jest też łamanie reguł demokratycznego państwa
prawa. I nie wystarczy tutaj czerpanie mandatu z postawy lojalistycznej. Chyba w 1946 r. trybunał norymberski na trzeciej swojej rozprawie orzekł, że
lojalizm to nie jest dostateczna wartość, aby można
było rządzić państwem. (Oklaski)

Panu i nie tylko panu, ale tym wszystkim, którzy poszli do wyborów z hasłem odnowy moralnej
w życiu politycznym, powinno być wiadome, że to
nie lojalizm, nie papiery pisane czy z konstytucji, czy
z ustaw, ale zło, które się wyrządza tu, w tej Izbie, jest
podstawą naszej oceny i nie tylko naszej. Będziecie
sądzeni nie z przestrzegania regulaminów, tylko tak
jak wszyscy jesteśmy sądzeni, za wyrządzanie zła.
A wyrządziliście mi zło, bo skreśliliście mnie z listy
pytających. Rozumiem, że stosuje się taktykę, że kat
nie pyta o zdanie skazanego.
Przechodząc do ustawy, o której jeszcze możemy
mówić… Chociaż niektórym zabrano prawo głosu, zwłaszcza tym, których to prawo ma dotyczyć,
i to w takiej formie, że mają odejść w myśl hasła
„Spieprzaj dziadu!”, skoro tutaj mówimy o ludziach
zasłużonych nie tylko dla prawodawstwa, ale i dla
postaw moralnych, które sprawiały dobro, które zwalczyły jeszcze większe zło niż nawet to, które akurat
dzieje się w tej sali.
Boicie się. Boicie się nie tylko prawdy, boicie
się wiedzy. A współczesne prawo – no, pan, Panie
Marszałku, jest tego przykładem – to nie jest tylko
suma głosów. W procesie demokratycznego tworzenia prawa chodzi o to, żeby rzeczywiście lud,
wyborcy decydowali, ale by brała też w tym udział
szeroka opinia publiczna, w tym naukowcy. Gdy oni
milczą, to i lud nie wie, jak decydować. Zamykacie
podwoje Senatu właśnie przed naukowcami, przed
praktykami. Boicie się tych ludzi. Dokonaliście skoku za pomocą aktu wyborczego. A nawet w konstytucji, Panie Czerwiński, bo pan zwracał na to uwagę,
nigdzie nie jest wpisane, że to Sejm jest zwierzchnią
siłą narodu, a zwłaszcza jego członkowie. Sejm ma
wpisane zadanie tworzenia prawa w ramach państwa
demokratycznego i ma zapewnić udział obywateli.
A wy, Państwo, skreśliliście obywatela. Obywatela,
któremu inni nadali wielki tytuł, tytuł prezesa reprezentującego Sąd Najwyższy. To jest zbrodnia,
to jest wstyd!
Przy tej ustawie pan minister Mucha konsekwentnie, okłamując Wysoką Izbę, jakoby przesłanką zmian
był stan wyjątkowy w sądownictwie, polegający na
korupcji i nepotyzmie, przedstawia w swoistym slalomie prawnym – który sportowo można by porównać do slalomu mistrza Bachledy – zagadnienia, jak
nadać jednak temu formę legalną. To jest rzeczywiście wielki wysiłek pana ministra Muchy i towarzyszącej mu pani minister. Rzeczywiście za tę legislację
należy mu nie tyle podziękować, ile zwrócić na to
uwagę. W ramach tego porównywał jabłka i gruszki.
A to kadencję prezesa sądu czy przewodniczącego
Krajowej Rady Sądownictwa do linoskoczka, a to
do Karty Nauczyciela, a to do prokuratora, mieszając
jabłka i gruszki. Tym sposobem można udowodnić,
że ryby chodzą. Bo jakim cudem węgorze z zamknię-
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tych zbiorników płyną do Morza Sargassowego?
Widocznie chodzą, choć nie mają nóg.
Właśnie, konstytucja nie mówi np. o tym… Mówi
o tym, że kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata, ale
nigdzie się nie pisze, że w tej Izbie my mamy zasiadać przez 4 lata. Dużo pisze się o różnych innych
naszych prawach i uprawnieniach. No, a jakże, Panie
Ministrze, czy nie można by właśnie taką metodą,
skoro skróciliśmy już te różne kadencje w Krajowej
Radzie Sądownictwa, dopuścić również to, że po 2
czy 3 karach dyscyplinarnych poseł traci prawo bycia
posłem? Nigdzie w konstytucji to nie jest zapisane.
I przykre, ale pan marszałek może stracić…
(Senator Leszek Czarnobaj: To nie jest zakazane.)
…dlatego że pan jest najpierw senatorem, a dopiero później marszałkiem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie podpowiadaj.)
Nie podpowiadam.
Bardzo łatwo jest dowieść, że porównując posła
do weterynarza czy też prezesa związku judo, można
mu tę kadencję skrócić. To jest myśl pana prezydenta.
No, niestety, ci wszyscy – wbrew temu, co tutaj
mówią – którzy przyjdą po PiS, a przyjdą… Mam
nadzieję, że oni tej zasady nie będą stosować. I przede
wszystkim, tak jak pokazuje przykład Norymbergi,
będą kierować się dobrem, a nie złem.
Podobno wczoraj państwo składaliście wieńce na
grobie człowieka, wobec którego też stosowano prawo. Przecież przeszukania u księdza Popiełuszki były
zgodne z prawem.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bobko.
(Głos z sali: To może jeszcze na stojąco te oklaski…)
(Głos z sali: Wy wstajecie zawsze, jak klakierzy…)
(Senator Leszek Czarnobaj: A co to za komentarze
właściwie?)
Proszę o zachowanie spokoju.
(Senator Jan Rulewski: No, już najniższa izba tu
rządzi…)
Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać. Panu
nikt nie przeszkadzał.
(Senator Jan Rulewski: Tak, poseł Kaleta to nie
przeszkadza, a my przeszkadzamy?)

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Cóż można do tej dyskusji dodać? Po pierwsze,
odnosząc się do wypowiedzi moich poprzedników,
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chciałbym z tego miejsca w swoim imieniu – myślę,
a nawet jestem przekonany, że także w imieniu koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości – z całą
mocą przypomnieć… wypowiedzieć się na temat
intencji. Te imputowane nam intencje są całkowicie
błędne – to może tyle. Może w tych emocjach zapomnieliśmy, o co chodzi, może zapomnieliśmy o tym,
że funkcjonowanie systemu sprawiedliwości w Polsce
w ostatnich dekadach nie sprawia nikomu satysfakcji.
Zmiany są potrzebne, co i państwo niejednokrotnie
deklarowali. O tym tutaj zapominamy. Imputowanie
nam tych niecnych intencji jest nie na miejscu, a przynajmniej grubo przesadzone. To pierwsza rzecz.
Druga rzecz. W tym kontekście należy się wyrażenie podziękowań i szacunku dla pana prezydenta, dla Kancelarii Prezydenta za podjęcie tej inicjatywy związanej z przygotowaniem nowych ustaw
dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu
Najwyższego.
Koncentrując się na jednym elemencie, który
podnosiłem także w lipcu, kiedy w Wysokiej Izbie
wspólnie obradowaliśmy nad tamtymi ustawami,
niestety z żalem muszę stwierdzić, że przynajmniej
ten jeden element, który wydaje się w sposób najbardziej oczywisty pozostawać w pewnej niezgodności
z konstytucją – chodzi o kadencję, długość kadencji,
wypełnianie tej kadencji przez pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego zapisanej wprost w konstytucji…
W tej nowo przygotowanej ustawie ten mankament
niestety nie został usunięty. To, co z tym zrobić, pozostaje do rozważenia każdego z nas jako senatorów.
No, pozostaje ewentualnie… Prawdopodobnie będzie
to rozważane także przez Trybunał Konstytucyjny. Ja
wierzę – tak też mówiłem wtedy w lipcu – że niezależnie od tego, jak zagłosuje Senat… Tutaj procedura
się nie kończy. Wtedy wywołało to pewne uśmiechy
czy żarty ze strony opozycji. No ale lipiec pokazał, że
procedura na Senacie się nie kończy. Być może możliwe są jeszcze różne scenariusze, bo przecież Trybunał
Konstytucyjny funkcjonuje w sposób normalny.
I pewna uwaga do nas samych dotycząca Senatu.
Proszę państwa, jeżeli przynajmniej część senatorów
ma wątpliwości i przekonanie, że coś w ustawie można by czy wręcz należałoby poprawić… Pytanie, czy
Senat dysponuje autorytetem i mocą, by spróbować
zrobić to w sposób poważny. Niestety stwierdzam…
(Rozmowy na sali)
…patrząc i analizując naszą dyskusję na temat pakietu tych 2 ustaw, która trwa, z przerwami nocnymi,
już 48 godzin, bo rozpoczęliśmy… A nawet więcej,
jeśli wliczymy w to czas pracy komisji. Jak mówię,
ta dyskusja na sali plenarnej trwa już 2 dni. A więc
zarzuty, że komuś się tutaj zamyka usta czy że nie
dopuszcza się kogoś do głosu, są w tym kontekście
grubo przesadzone. Ja jedynie postawię pewne pytanie – nie będę na nie odpowiadał. Czy przebieg tej
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dyskusji, sposób procedowania, zadawania pytań daje
nam, że tak powiem, powody do satysfakcji i buduje
nasz autorytet jako Senatu, czy nie? Proponuję, żeby
każdy z nas biorący udział w tej dyskusji na to pytanie
sobie odpowiedział. Wydaje się, że… No, nie będę na
nie odpowiadał.
A na koniec jeszcze jedna uwaga. Jeżeli ustawa ta
zostanie przyjęta, jeżeli wejdzie w życie, to, proszę
państwa, znowu te… cały ten, no, tumult – chcę tu
używać słów łagodnych – związany z końcem demokracji, z zamachem na wolność itd… Nie przesadzajmy, to już się powtarza. Mówiłem o tym w lipcu, mówiłem o tym przy innych okazjach. Nie wyciągajmy
dział, nie strzelajmy z dział wtedy, kiedy naprawdę
nie ma do tego powodów. Bez satysfakcji możemy
stwierdzić, że w ciągu ostatnich 26 czy 27 lat niestety
mieliśmy do czynienia z co najmniej kilkoma przypadkami nieprzestrzegania prawa także przez organy
państwa. Ale póki co żyjemy w wolności i doceńmy
to. Tak że te apele, które kieruję do nas tutaj, do opozycji, do nas… W zasadzie robię to z coraz mniejszym
optymizmem po 2 latach naszego funkcjonowania,
ale, no, nic innego mi nie pozostaje, jak zwracać się
z takimi słowami, żebyśmy jednak wszyscy, każdy
na miarę swojej odpowiedzialności, starali się działać
na rzecz powagi tego miejsca, w które nasi wyborcy
nas skierowali. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, naleję sobie wody, bo zawsze
mnie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, proszę.)
(Senator Andrzej Pająk: Będziesz godzinę mówił?)
Nie, Panie Senatorze, krócej. Obiecuję, że krócej.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie
Sędziowie! Panie Rzeczniku! Szanowni Goście!
W związku z tym, że mamy okres adwentu, można powiedzieć, okres bożonarodzeniowy, ja już nie
będę odnosił się do tych wszystkich argumentów,
o których mówili moi poprzednicy, o których mówili
pan sędzia, pan prezes, pan rzecznik. Ja chciałbym,
abyśmy spróbowali trochę wprowadzić się w nastrój,
spróbować rozmawiać między sobą. Na dobry początek chciałbym zacytować, przeczytać takie oto
słowa: „Boże Narodzenie to dla nas wielkie święto.
Święto nadziei, które niesie ze sobą dużo spokoju
i równowagi. Nasze Święta łączą się z nadzieją na

budowanie Polski sprawiedliwej, zasobnej, prawej,
Polski, gdzie przy stołach nie powinno być kłótni,
gdzie powinniśmy ze sobą rozmawiać”. Powiedział to
pan marszałek Karczewski dzisiaj, podczas spotkania
bożonarodzeniowego.
Tego, co się działo tutaj, już nie będę komentował,
żeby nie psuć nastroju. No, mam trochę rozdwojenie
jaźni, żeby nie powiedzieć, że jestem zszokowany
– pozytywnie zszokowany – tym, że jednak można
w atmosferze bożonarodzeniowej rozmawiać.
Wysoki Senacie, chciałbym tutaj serdecznie podziękować panu sędziemu, panu prezesowi
Zabłockiemu, za podkreślenie wielkości, roli Senatu.
Ta historia, to, że „Senat” to jest od starożytności
dumne słowo… A być dumnym to dawać świadectwo, budować tę dumę. Bądźmy dumni z tego, co
powstanie tu, w Senacie, a nie dumni z tego, co ktoś
nam nakaże lub rozkaże.
Dziękuję panu rzecznikowi, który po raz kolejny
pokazał to, co jest autorytetem – w sensie przekazywanych informacji – i wiedzą.
I dlatego chciałbym już nie mówić o tym, że ta
ustawa czy te ustawy nie niosą nic pozytywnego dla
każdego z nas, każdego obywatela. One mają swój
charakter, o którym senatorowie mówili i prawdopodobnie jeszcze będą mówili. Ale ja bym chciał państwu przeczytać kilka fragmentów, które, jak myślę,
wpisują się w nastrój bożonarodzeniowy, ale również
oddają to, o czym powinniśmy rozmawiać: że wolne
sądy, jeśli uznamy, że są miarą wolności… Po prostu
nie ma wolności bez wolnych sądów. Przywołam kilka
zdań, które zostały wypowiedziane w Nowym Jorku
5 października 1995 r.
Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności jest wielką szansą
rozwoju duchowego człowieka. Wolność nie jest po
prostu brakiem tyrańskiej władzy i nacisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co mamy
ochotę. Wolność opiera się na prawdzie i autorytetach,
oderwana od prawdy wyradza się w życiu w politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy.
Te słowa wypowiedział śp. Jan Paweł II podczas wystąpienia w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych 5 października 1995 r. Chciałbym,
żebyśmy wszyscy mieli to na uwadze.
(Senator Waldemar Bonkowski: Zacznijcie od siebie.)
Proszę?
(Głos z sali: Zacznijcie od siebie.)
Powiedział to wolny człowiek.
Szanowny Państwo, Wysoka Izbo, teraz kilka słów
na temat wolności, które Jan Paweł II zawarł w encyklice „Evangelium Vitae”.
Wynaturzona wolność jest wielkim zagrożeniem
także dla samej demokracji, państwa prawa i dla każdego obszaru życia społecznego. Ta wynaturzona
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wolność jest zagrożeniem. Koncepcja wynaturzonej
wolności prowadzi do głębokiego zniekształcenia życia społecznego. Jeżeli promocja własnego ja, czyli:
moje jest najważniejsze, bez umiejętności dyskusji
i wytwarzania wspólnego dobra, jest pojmowana
w kategoriach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego człowieka; jest on
postrzegany jak wróg.
Już nie będę przywoływał innych określeń, których Ojciec Święty oczywiście nie wypowiedział, ale
przed którymi trzeba się bronić.
Ze słów, które Ojciec Święty wypowiedział, warto przywołać takie: nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. I to, co było
przedmiotem wystąpień wielu autorytetów, było elementem… w całości poświęcone odpowiedzialności
i prawdzie.
Szanowni Państwo, na koniec w tym okresie
chciałbym się zwrócić do wyborców, do wszystkich wyborców, ale szczególnie do wyborców
Prawa i Sprawiedliwości. Życzenia popłyną od
nas oczywiście w czasie innych spotkań, ale też…
Postanowiłem użyć tu jak najmniej swoich słów,
a jak najwięcej słów autorytetów, ludzi wielkiej mądrości i prawdy. Chciałbym, zwracając się do nas
wszystkich, ale w szczególności do wyborców Prawa
i Sprawiedliwości, zacytować Ignacego Krasickiego,
który zwracał się do Polaków i w bajce pisał tak:
„Czegóż płaczesz? – staremu mówił czyżyk młody –
Masz teraz lepsze w klatce niźli w polu wygody”. „Tyś
w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę; Jam
był wolny, dziś w klatce – i dlatego płaczę”. Dziękuję
bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym poruszyć tylko kilka spraw. Wiele jest
takich zagadnień, które zostały tu już poruszone,
wczoraj i dzisiaj, nie byłoby czasu, żeby odnieść się
do każdego z nich, ale wydaje mi się, że jest kilka
takich – na które zresztą chciałem zwrócić uwagę
i zwracałem uwagę jako sprawozdawca – o których
warto jeszcze raz powiedzieć, a w każdym razie,
zgodnie z łacińską paremią audiatur et altera pars,
czyli wysłuchaj także drugiej strony, żeby można było
przedstawić także inną argumentację, przeciwstawną
do tej, która została tu już w obfitości przedstawiona.
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Zacznę od spraw prawniczych, niezwykle ważnych, takich jak zakres prerogatyw prezydenta.
W różnych wypowiedziach, które mam okazję śledzić od czasu, kiedy komisja praw człowieka zajmowała się tymi ustawami, podnoszone są zarzuty,
że pewne uprawnienia, które daje prezydentowi ta
ustawa o Sądzie Najwyższym czy jeszcze ta wcześniejsza, ale głównie ta o Sądzie Najwyższym, nie
mieszczą się w kategorii prerogatyw prezydenta i,
co więcej, poprzez to rozszerzenie mogłoby nastąpić – w jednej z opinii tak ostrożnie było to napisane – uzależnienie władzy sądowniczej od władzy
wykonawczej w związku z mechanizmem kontrasygnaty. Ale chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę to,
że eksperci, cytowani tutaj i wymieniani w jednej
z opinii w liczbie 7, nie są jednogłośni, nie są zgodni
w swoich opiniach co do tego, czy rzeczywiście tak
jest, czy z tych rozszerzonych prerogatyw wynika to
zagrożenie dla władzy sądowniczej. Pierwsza sprawa
jest taka: mówią oni, że istnieje coś takiego jak prerogatywa pochodna od prerogatyw konstytucyjnych,
ściśle związana z tymi konstytucyjnymi. Nie wszyscy zgadzają się co do trafności tego rozumowania,
ale takie rozumowanie jest przedstawione. Ja bym
do tego dodał jeszcze taki rodzaj rozumowania, że
jeżeli chodzi o prezydenta, to tu jest argument, iż
komu wolno więcej, temu także wolno mniej. Jeżeli
prezydent może powoływać sędziego, to tym bardziej
w jego kompetencjach, w tych prerogatywach mieści się to, że prezydent ewentualnie przedłuża temu
sędziemu po powołaniu możliwość zajmowania tego
stanowiska. To tyle co do prerogatyw prezydenta.
Z całą pewnością możemy powiedzieć najwyżej jedno: że zdania ekspertów w tej sprawie są rozbieżne.
Wiek emerytalny sędziego. To jest kwestia kompetencji ustawowej. Konstytucja w art. 180 ust. 4 mówi,
że to ma określić ustawa zwykła, nie konstytucja.
I to jest wyjątek od zasady nieusuwalności sędziego,
dlatego że jest wyraźnie powiedziane, iż osiągnięcie
wieku przejścia w stan spoczynku powoduje wyłączenie z korpusu sędziowskiego. Przy tej okoliczności
podnoszono jeszcze zarzut związany z lex retro non
agit, to jest że ustawa nie działa wstecz. Ale, proszę
państwa, to nie jest dogmat, bo można podać co najmniej kilka przykładów, i to konstytucyjnych, a także
związanych z innymi ustawami, że ustawa działa
wstecz wtedy, kiedy wyraźnie tak mówi. Przecież nie
tak dawno zostały zmienione zasady pełnienia funkcji
sędziego, wprowadzono możliwość podwyższenia
wieku przechodzenia w stan spoczynku. Te nowe
przepisy zadziałały wstecz, bo zostały odniesione
do wszystkich sędziów, także powołanych wcześniej.
O, to było korzystne, nikt tego nie kwestionował,
a to niewątpliwie było działanie wstecz, ta ustawa
podwyższająca wiek emerytalny była wyjątkiem od
zasady lex retro non agit.
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52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

(senator M. Seweryński)
Z tym łączy się tak burzliwie przedstawiana
tutaj kwestia kadencji pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego. Niewątpliwie w konstytucji jest napisane, że jest to kadencja 6-letnia. Ale przecież sama
ustawa przewiduje skrócenie tej kadencji, możliwość
jej niedopełnienia wtedy, kiedy prezes sam zrezygnuje,
kiedy stan zdrowia nie pozwala mu na pełnienie funkcji
i… Już nie będę wspominał o innych sytuacjach, takich
jak śmierć. Jest, proszę państwa, rozbieżność pomiędzy
nami i pomiędzy ekspertami co do interpretacji tego
przepisu. Do mnie przemawia argumentacja, którą już
tu krótko przedstawiłem, a którą teraz powtórzę. Żeby
pełnić jakiekolwiek funkcje w zawodzie sędziowskim,
to trzeba być sędzią mającym pełnię praw, trzeba być
sędzią w stanie czynnym. Przejście w stan spoczynku
oznacza, że sędzia przestaje być czynnym sędzią, wobec czego nie może pełnić żadnych funkcji, ani orzeczniczych, ani kierowniczych, zatem w tym momencie
nie może także kontynuować kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przy czym oczywiście trzeba
zaznaczyć, że ustawa przecież nie ingeruje w konstytucję, nie skraca wprost tej kadencji, pozostaje nadal
konstytucyjna, tylko wyraźnie powiada, że wskutek
przejścia w stan spoczynku sędziowie pewnych funkcji
już nie mogą wykonywać.
Jest jeszcze sprawa skargi nadzwyczajnej. To jest,
proszę państwa… Nie będę się powtarzał, ale jedno jest
pewne. Sami panowie senatorowie – niektórzy senatorowie – powtarzają, że do ich biur przychodzą ludzie
zrozpaczeni, którzy mają zastrzeżenia do wymiaru
sprawiedliwości. Na pewno musimy sobie odważnie
powiedzieć: nikt, kto przegra w sądzie, nie jest zadowolony – i przychodzi ze skargą. Jednak mówimy
tu o przypadkach rażącej niesprawiedliwości, krzyczącej niesprawiedliwości. I w obliczu tych środków
prawnych nadzwyczajnych, które są, jesteśmy nieraz
bezsilni, nawet jeżeli jesteśmy o czymś przekonani.
Myślę, że pan rzecznik praw obywatelskich z takimi
sprawami nieraz miał do czynienia i wie, że w świetle
prawa jesteśmy bezsilni. Ta skarga nadzwyczajna ma
być taką odpowiedzią na tę naszą bezsiłę. Jest na dodatek bardzo mocno obudowana rygorami art. 89, które
muszą być spełnione, żeby ta skarga w ogóle mogła być
uruchomiona. Zgadzam się z wypowiedzią jednego
z panów senatorów, który powiedział… Przepraszam,
to pan rzecznik powiedział, że ona nie zawsze będzie
skuteczna. No tak, nie zawsze będzie skuteczna, ale
chodzi o to, żeby chociaż podjąć próbę naprawienia
jakiegoś rażącego błędu wymiaru sprawiedliwości.
Jest jeszcze kwestia opinii różnych gremiów opiniodawczych, międzynarodowych, a także, można
powiedzieć, jakiejś opinii publicznej, jeżeli jest to
wyrażane w gazetach czy w innych mediach. Dla
mnie zawsze nie ulegało wątpliwości, że Polska

jest związana wyrokami trybunałów międzynarodowych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a i to tylko wtedy, kiedy Polska jest stroną postępowania
przed tym trybunałem, a wszystkie inne wypowiedzi mają charakter opinii. Przede wszystkim chodzi
o Komisję Wenecką, z której przedstawicielami miałem okazję spotykać się dwa razy na wcześniejszym
stadium tych naszych działań parlamentarnych. No,
trzeba to odróżniać. Głos opinii publicznej, opinii
prawnej… Nie chcę przez to powiedzieć, że te opinie
należy lekceważyć, ale to do władz polskich, w tym
do polskiego parlamentu, należy ostatecznie decyzja,
czy i w jakim stopniu uwzględni opinię organów
zewnętrznych.
W wielu wypowiedziach pobrzmiewał sceptycyzm.
Mnie się to podoba, powinniśmy być sceptyczni, kiedy
oceniamy wartość tych ustaw, nad którymi głosujemy,
kiedy oceniamy ich poprawność, legalność. To jest
uzasadniona postawa: nie przyjmować wszystkiego od
razu na wiarę, tylko badać. Uważam jednak, że niektóre z tych wypowiedzi są za daleko posunięte. To,
co mi pozwala spokojnie myśleć o przyszłości, to jest
przede wszystkim przekonanie, że praktyka weryfikuje
poprawność wszystkich ustaw, które przyjmuje każdy
ustawodawca. Jeżeli te zamierzenia, które miały na celu
te zmiany, nie spełnią się w świetle prawa, jakie proponujemy, to oczywiście staniemy wobec konieczności
jego zmiany. Jestem przekonany, że to nie są ostatnie
kroki w celu naprawy wymiaru sprawiedliwości, której
domagają się obywatele, i że będą jeszcze rozpatrywane inne ustawy. Jest kwestią do dyskusji, które powinny być pierwsze, a które powinny być drugie. Jestem
jednak przekonany, że przyjdą do nas także te ustawy,
na które czekamy, jak właśnie te proceduralne, mające
przynajmniej częściowo złagodzić tę wielką bolączkę
przedłużania się postępowania sądowego. Poza nami jest
jeszcze, proszę państwa, prezydent Rzeczypospolitej.
I jest jeszcze trybunał. Nasz głos o tyle nie będzie ostateczny, że kwestia konstytucyjności, która tak często jest
podnoszona, czy niezgodności z konstytucją przepisów
tych ustaw, zostanie zbadana, może być jeszcze zbadana
na dalszych etapach postępowania legislacyjnego.
Zakończę tych kilka swoich uwag wyrażeniem…
swoistym politycznym wyznaniem wiary, prawnym
wyznaniem wiary. A mianowicie wierzę, że ogromna większość sędziów działających w Polsce to są
ludzie sumienni, uczciwi, znający prawo i orzekający w sposób niezawisły. I mam takie wewnętrzne
przekonanie, które jest podstawą do mojego głosowania w przyszłości, że te ustawy, nad którymi my
tu będziemy głosować, zwłaszcza po tych licznych
poprawkach, jakie od początku procesu legislacyjnego zostały wprowadzone, nie przeszkodzą takim
sędziom, o których ja myślę, w tym, by mogli być
sędziami niezawisłymi. Dziękuję. (Oklaski)

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dostojni Goście!
Ja chciałbym wystąpić w duchu jak najbardziej
konstruktywnym i wziąć pod uwagę m.in. to, co powiedział pan senator, minister Bobko, i to, o czym
mówił pan prof. Seweryński. Niemniej jednak mój
stosunek do tej ustawy jest zdecydowanie krytyczny. Właściwie zacznę od sprawy ogólnej, która, jak
mnie się wydaje, ciąży nad tą ustawą i nad całym
tym pakietem ustaw, a skończę przedstawieniem poprawki, którą już złożyłem – objaśnię ją. Otóż to,
co się dzieje w ramach reformy państwa, a przede
wszystkim w obrębie wątków ustrojowych, nazwałbym właściwie – a nie jestem specjalistą ani od prawa,
ani od ustroju, tylko w zupełnie innych dziedzinach –
dążeniem do feudalizmu oświeconego. My właściwie
zmierzamy w tę stronę, prawdopodobnie z dobrą wolą
tych, którzy to prowadzą, ku powszechnej zgodzie,
ku powszechnej szczęśliwości i ku powszechnej centralizacji. Zakładam, że tak jest, jeśli chodzi o dobrą
wolę… Niemniej jednak można zapytać, czy da się
to zrealizować, czy warto realizować tego typu ustrój
we współczesnym świecie. Mam wątpliwości… wręcz
przeciwnie, uważam, że nie warto.
I teraz przechodzę do spraw bardziej szczegółowych. Poprawka, którą chcę złożyć, i krytyka proponowanych przepisów, które zamierzam zmienić, dotyczy
jednego z krytykowanych tutaj punktów. Tych krytykowanych punktów było więcej. Omówił je pan senator Seweryński. Dotyczyły one: Izby Dyscyplinarnej,
udziału ławników, skargi nadzwyczajnej, najogólniej
rzecz biorąc, a ponadto wieku emerytalnego i sprawy
skrócenia kadencji bieżącego składu Sądu Najwyższego.
Tak więc poprawka i treść, z którą wiąże się moje
wystąpienie, dotyczy art. 37. Uważam, że w obecnej
sytuacji… Dotąd sędziowie, jeśli chcieli, bez żadnych
wymaganych zgód mogli orzekać do ukończenia 70 lat.
Uważam, że obniżenie tego wieku do 65 lat, z możliwością złożenia do pana prezydenta prośby o ewentualne
jedno lub kolejne przedłużenie możliwości orzekania,
jest po prostu wasalizacją sędziów. To jest wasalizacja, to jest element feudalizmu. Nie o to chodzi, że
ci sędziowie, którzy się zwrócą z tą prośbą i zgodę
dostaną lub jej nie dostaną, przestaną być niezawiśli.
Chodzi o to, że oni pójdą złożyć pokłon prezydentowi
i powiedzieć mu: jeszcze żyję, jeszcze myślę, uprzejmie
proszę uznać moją przydatność. I tyle. To jest wasalizacja, tego nie wolno robić. Poprawka, którą składam,
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pozwala ten element… przynajmniej ten jeden element
poprawić I gorąco apeluję do pana ministra, który reprezentuje prezydenta, żeby uznał tę poprawkę, a jeżeli
ewentualnie ją uzna, to żeby przeprowadził ją tak, aby
mogła być ona przyjęta. Otóż dotyczy ona, ogólnie
rzecz biorąc, art. 37. W tym artykule w §1 powracam do tego, żeby tam był siedemdziesiąty rok życia.
A więc tam jest zapisany siedemdziesiąty rok życia…
Niemniej jednak pozostaje sprawa dotycząca zwrócenia się do prezydenta o dalsze przedłużenie możliwości
orzekania – i tutaj jest dokładnie tak, jak jest – czyli
maksymalnie do 76 lat. Czyli pan prezydent… To już
jest coś nadzwyczajnego, to jest wiek biskupi, że tak
powiem, wiek składania przez biskupów rezygnacji.
I wtedy nie byłoby elementu wasalizacji, ponieważ
byłaby ciągłość. Teraz mają zapisane 70 i dalej mają 70,
a jak są jeszcze zdolni do pracy i jest to ekonomiczne,
mogą poprosić pana prezydenta o to, aby kolejne 3 lata
orzekania otrzymać.
Oczywiście tego typu poprawka powoduje pewne
drobne zmiany, np. w §4, bo tam skreślam „po ukończeniu 65. roku życia” i zostaje „może w każdym
czasie – oczywiście po uzyskaniu zgody – przejść
w stan spoczynku”, w czasie tych przedłużonych
ewentualnie kadencji, jak już sędzia ma więcej niż
70 lat. I oczywiście wymaga to również zmiany
w §5 – tam rezygnuję z „będący kobietą”. Każdy,
kto chce, zgodnie z moją propozycją, może przejść
w stan spoczynku po ukończeniu sześćdziesiątego
roku życia. Wymaga to również zmiany w przepisach przejściowych, tzn. w §111, gdzie są przepisy
przejściowe właściwie łatające tę nieciągłość, która
następuje w wyniku tych zmian.
Moja argumentacja jest taka: przyjęcie tego załatwi bardzo wiele spraw. Po pierwsze, nie ma wtedy
mowy o przerwaniu kadencji. Po drugie, konstrukcja
pana prezydenta jest uznana i istnieje – pan prezydent
wyraża zgodę na przedłużenia kadencji. Po trzecie,
znikają podejrzenia, że przepis jest wprowadzany celowo, by w szybkim tempie wymienić część sędziów
Sądu Najwyższego, w tym np. pierwszą prezes. Moim
zdaniem ma to same zalety. Jeżeliby temu zaprzeczyć,
to można byłoby mieć podejrzenia, że intencje są
również personalne, a chyba tak nie jest.
Tak że gorąco apeluję, żeby to przyjąć, ponieważ
nikogo to nie obraża, a załatwi kilka spraw. I jest jeszcze w dodatku, powiedziałbym, racjonalne w sensie
wykorzystania doświadczenia i potencjału sędziów,
którzy tam pracują. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki. Nie widzę pana senatora.
W związku z tym przekazuję głos panu senatorowi
Czerwińskiemu.
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52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Prezesi!
Rozpocznę od tego, że miałem zadać kilka pytań
panu prezesowi Sądu Najwyższego, ale sformułuję
swoje myśli opisowo, nie ze znakiem zapytania na
końcu.
Co mnie do tego w pewnym sensie upoważnia?
Otóż pan prezes w swoim wystąpieniu pouczał – nie
chcę powiedzieć kogo, którego z wicemarszałków
– że ponieważ kiedyś głosował on za przyjęciem
ustawy o Sądzie Najwyższym z roku 2002, to teraz
powinien a contrario głosować przeciwko przyjęciu
tej obecnej ustawy, bo ona uchyla tamtą. To nie jest
takie w pełni… Jedno z drugiego nie wynika. Akurat
tak się składa, że ja w kadencji 2001–2005 byłem
posłem i należę do nielicznej grupy 32 posłów, którzy głosowali przeciw tej ustawie z 2002 r. Byłem
w kole katolicko-narodowym i koło w całości, 5 osób,
głosowało wtedy przeciw. Czyli mam prawo się wypowiadać przeciw tamtej ustawie, a za tą nową. To
jest pierwsza uwaga.
Powiem w ten sposób: Panie Prezesie, jestem trochę zawiedziony pana wystąpieniem. Nie ze względów retorycznych – ono było świetne – i nie ze względów treściowych, tak bym to nazwał, ale ze względu
na niektóre sformułowania i toki myślowe, które pan
zaprezentował.
W pierwszej części znalazł się dość duży fragment, passus, w którym pan krytykował wystąpienie jednego z prominentnych posłów, posługując się
przy tym cytatem. Ja ten cytat przytoczę tutaj. To
był cytat z Sejmu, tzn. ze stenogramu sejmowego, ale
mamy go także w stenogramie senackim. A mianowicie: „Chodzi nam nie tylko o zmiany o charakterze
strukturalnym, ale również o zmiany o charakterze
personalnym. Gdy mówię o zmianach personalnych,
chodzi mi o to, żeby doszło do przemiany jakościowej
sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu”. I to jest pełny cytat.
Niestety potem siedem razy, dokładnie siedem razy,
Panie Prezesie, argumentując przeciwko tej osobie
– no, można jej nie lubić, jedni mają do niej taki stosunek, a drudzy inny – użył pan cytatu okrojonego,
a mianowicie posługiwał się pan sformułowaniem
„mentalność służebna wobec państwa”. No, niestety
to nie jest to samo. Bo jeśli mówimy: wobec czegoś
i czegoś – to mówimy o części wspólnej. Widocznie
autor tej wypowiedzi miał na myśli tę część wspólną,
czyli takie przypadki, w których sędzia ma służyć
państwu, ale także narodowi. Naród jest rozumiany
jako ogół obywateli, więc chodzi o służbę ogółowi
obywateli, każdemu z osobna także. No, oczywiście,
jeśli ktoś tę drugą część wypreparował i posługuje się
de facto fałszywym cytatem, tak jak to robią niektórzy dziennikarze niektórych mediów, to może dojść

do bardzo ciekawych wniosków, tylko że one wszystkie będą fałszywe, oparte na fałszywej przesłance, na
fałszywym cytacie. Panie Prezesie, no, jeśli tak przeprowadza się subsumcje i inne rozumowania w Sądzie
Najwyższym, to przyznaję, że jestem trochę… może
nie tyle zniesmaczony, ile skonfundowany.
No, zacytujmy jeden z tych okrojonych cytatów,
cytat z pana: „Proszę państwa, czy w sytuacji, gdy
państwo znajdzie się w tzw. dołku budżetowym,
sędziowie o mentalności służebnej wobec państwa
powinni prowadzić sprawy karnoskarbowe? Można
by wtedy ten budżetowy dołek łatwo zasypać”. Czy
sugeruje pan, że autor tej wypowiedzi mówi: ściągnijmy z obywatela jak najwięcej, byle było to dobre
dla państwa? On mówi o czymś innym. On mówi,
że trzeba działać i dla dobra narodu, i dla obywatela,
i dla państwa. Panie Prezesie, naprawdę… Dobrze, że
nie głosowałem za tamtą ustawą z roku 2002.
I jest jeszcze poważniejsza sprawa. Być może miało to jakiś cel, jednak nie wpływa to na stan prawny.
Nasza dyskusja na ten stan nie wpływa, głosowania
będą wpływać. Bardzo ciekawe wydało mi się sformułowanie dotyczące wykładni nieprzyjaznej konstytucji. Czym jest ta wykładnia aktów prawnych
nieprzyjazna konstytucji? Ta metoda, ta wykładnia
polega na wyrywaniu jednego przepisu lub nawet
fragmentu jednego przepisu z całego kompleksu
przepisów i wartości konstytucyjnych. Zgadzam się
w całej rozciągłości. No dobrze, ale krok dalej, a właściwie nawet wcześniej, pan prezes niestety posłużył
się taką wykładnią nieprzyjazną konstytucji. Mówił
pan prezes o słynnym art. 183 ust. 3 konstytucji,
określającym 6-letnią kadencję pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego, jako o prawie przyrody wręcz,
jako o czymś niepodważalnym, abstrahując od reszty
konstytucji. Pan reszty przepisów konstytucyjnych
nie widzi. Słusznie pan mówił, że nie można tego
przepisu zmienić przepisami podrzędnymi wobec
konstytucji, czyli zwykłymi ustawami. No dobrze,
ale konstytucję, jak pan sam stwierdził, trzeba czytać
w całości. Trzeba czytać wszystkie artykuły, cały system. A o czym mówi art. 180 ust. 4? „Ustawa określa
granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku”. To też jest konstytucja
czy już tak jakby mniej? Oczywiście, to także jest
konstytucja. I inne przepisy… Ale już zostawmy te
inne, bo nie będzie na to czasu. Co to oznacza? To
oznacza, że ustrojodawca – o zgrozo – daje zwykłemu
ustawodawcy prawo określenia wieku, po osiągnięciu
którego sędziowie przechodzą w stan spoczynku.
Nasz ustawodawca proponuje ten wiek na poziomie
65 lat. Inna kwestia, że można się kłócić, udowadniać,
czy to jest odpowiedni wiek, czy nie itd. No ale prawo takie jest, zapewnia to konstytucja. Jeśli ustawa
określi ten wiek na poziomie 65 lat, a dana osoba
przekroczy ten wiek, to osoba ta przejdzie w stan
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spoczynku, przestanie być sędzią czynnym, a to
oznacza, że nie będzie mogła pełnić funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Proszę państwa,
to nie ustawa pozbawia tego stanowiska. Gdyby dzisiaj prezes miał 40 lat – a daj mu, Boże, i setkę – to
jeszcze przez 6 lat mógłby pełnić, gdyby był teraz
powołany… To nie ustawa pozbawia stanowiska – to
upływ czasu… A upływ czasu to też jest kategoria
prawnicza, bo terminy to też są kategorie prawnicze.
Upływ czasu pozbawia… No, może nie pozbawia,
ale przenosi pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
w stan spoczynku, na skutek czego nie może on pełnić
funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I to
jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie wiem, czego
tu jeszcze można nie zrozumieć.
No, można by zapytać, czy rzeczywiście ten wiek
65 lat jest… Można mówić, że on może nie jest zbyt
prawidłowy, że może to jest za mało, a może za dużo.
Oczywiście, że można. Na ten temat wypowiedział
się Trybunał Konstytucyjny. Ja się posiłkuję jedną
z opinii sporządzonych przez Prokuratorię Generalną.
Czytam tu, że ustalenie wieku emerytalnego sędziów
na poziomie 65 lat z możliwością przedłużenia – tam
było „przedłużenia”, bo ta opinia dotyczyła innego
aktu – do siedemdziesiątego pierwszego roku życia jest zgodne z Konstytucją RP, która pozostawia
w tym względzie ustawodawcy dużą swobodę. I dalej: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 czerwca
1998 r., sygnatura K 3/98, potwierdził konstytucyjność przepisów, które ustanawiały wiek emerytalny
sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
na poziomie 65 lat z możliwością przedłużenia do
siedemdziesiątego roku życia.
Mało tego, Europa… W Niemczech, w Austrii
i Szwajcarii sędziowie też przechodzą na emeryturę, nazwijmy to, w ustalonym wieku. To jest 65 lat,
67 lat, 68 lat. To jest Europa, a przecież do niej dążymy. No więc jak to jest? Można? Oczywiście można.
Jest takie prawo w konstytucji? Oczywiście jest. No
cóż my na to poradzimy, że obecny pierwszy prezes
Sądu Najwyższego zbliża się do tego wieku czy też
już go osiągnął? Przecież nie będziemy pisać prawa
pod pierwszego prezesa sądu, tak żeby mu zapewnić
dalszy ciąg prezesury. Chyba że tego chcecie, tamta
strona…
Proszę państwa, słowo na koniec. Czy są przypadki podobne? Oczywiście są. Tu ktoś pytał o kwestię
Sejmu, Senatu, o to, co będzie, jak kiedyś ten wredny
PiS ustali, że będzie można np. skrócić kadencję posła
czy senatora. Takiej możliwości nie ma. Powtarzam:
takiej możliwości nie ma.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Można skrócić kadencję…)
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No dobrze, ale Senatu jako Izby, a nie pojedynczego senatora lub posła. Jego nie można, że tak powiem,
wyrzucić np. za nieprawomyślność. To są 2 różne
kwestie. Ale oczywiście w ustawie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
(Senator Marek Borowski: Ależ można, można,
Panie Senatorze.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, można.)
No właśnie, chcę to zacytować. Oczywiście
w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora
czy w ordynacji wyborczej… Chyba jednak w ordynacji wyborczej, przepraszam, obecnie w kodeksie
wyborczym jest wymienionych kilka przykładów,
kiedy możliwe jest wcześniejsze zakończenie kadencji
czy też następuje złożenie mandatu przez posła lub
senatora.
(Senator Marek Borowski: Wystarczy, że tak powie minister Ziobro.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
I ostatnia kwestia: prezes Najwyższej Izby
Kontroli. To ustawa reguluje bodajże 4 lub 5… chyba 5 przypadków, w których prezes Najwyższej Izby
Kontroli może być odwołany przed zakończeniem
6-letniej kadencji. Tu jest organ jednoosobowy i pełna
analogia. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę się wypowiadał w sprawie szczegółowych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie czuję się kompetentny, żeby zabierać głos w tych szczegółowych sprawach, nie jestem prawnikiem. Zrobili
to i robią zdecydowanie lepiej moje koleżanki i moi
koledzy, którzy są prawnikami, specjalistami z tego
zakresu. Ale z uwagą wsłuchałem się w całą dyskusję
dotyczącą wczoraj, i wcześniej, ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa, a dzisiaj ustawy o Sądzie
Najwyższym. Wsłuchiwałem się w słowa przedstawiciela prezydenta, prezesa Sądu Najwyższego,
rzecznika praw obywatelskich. Przeczytałem opinię
Biura Legislacyjnego i opinie ekspertów zewnętrznych. Większość tych opinii, z którymi mogliśmy
się zapoznać, mówi jednak o tym, że ta ustawa budzi przynajmniej wątpliwości konstytucyjne. Mówił
o tym nawet pan senator prof. Bobko, że pojawiają
się te wątpliwości. My uważamy, że niektóre zapisy
wręcz łamią konstytucję. A więc są przynajmniej te
wątpliwości. Dlatego też dziwię się, że pan prezydent Rzeczypospolitej, który przedstawił te 2 projekty nam, Sejmowi i Senatowi, akceptuje takie zapisy
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budzące wątpliwości konstytucyjne lub łamiące konstytucję. Prezydent Rzeczypospolitej stoi na straży
konstytucji, a więc na każdym etapie prac nad ustawą
powinien także publicznie wypowiadać te wszystkie
wątpliwości, przyczyniać się do tego, że ustawa jest
możliwie jak najlepiej zapisana i uchwalona. A on
tych wątpliwości nie ma.
Oczywiście wielu naszych obywateli myśli, że ten
spór ich w ogóle nie dotyczy. Myślą, że to są spory
między jakimiś elitami, może prawnikami, może nawet że jeżeli się uda odebrać jakieś prawdziwe czy
wyimaginowane przywileje tej czy innej grupie, to
będzie dobrze, będzie lepiej. Ale niestety ta praktyka
idąca od samej góry jest praktyką demontującą państwo. W poprzednim roku pracowaliśmy nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Pamiętacie państwo wszyscy te spory i dyskusje. Dzisiaj Trybunał
Konstytucyjny prawie nie funkcjonuje, rozpatruje
zdecydowanie mniej ustaw, niż robił to wcześniejszy
Trybunał Konstytucyjny. I te rozstrzygnięcia są takie, że coraz mniej ludzi ufa temu, co robi Trybunał
Konstytucyjny.
Czy chcemy doprowadzić do sytuacji… Czy
chcecie państwo, wy jako partia rządząca, doprowadzić do sytuacji, że mało wiarygodnymi staną się
Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa? To
prowadzi do takiej sytuacji, że ludzie, szczególnie
młodzi – bo wszyscy mówimy, że myślimy i rozmawiamy o przyszłości i o młodych ludziach – którzy
są prawnikami, którzy są sędziami, adwokatami, radcami prawnymi i pracują w sądach rejonowych…
Porozmawiajcie z nimi, w jakiej oni się znaleźli
atmosferze, która ich otacza. Tak? Oni zaczynają
wątpić, czy tam, gdzie pracują jako prawnicy, jako
adwokaci, jako radcy prawni, jako sędziowie – młodzi ludzie, którzy mają po 30 lat, nawet mniej… Oni,
którzy mają budować tę Polskę demokratyczną, sprawiedliwą, zaczynają mieć wątpliwości, czy to, co się
dzisiaj dzieje, służy właśnie takiej wizji demokratycznego państwa.
A więc ten demontaż państwa, który widać w różnych obszarach życia i który państwo nam serwujecie,
jest naprawdę przerażający. Gdy w lipcu debatowaliśmy nad ustawami sądowymi, dotyczącymi reformy
sądownictwa, ten spór został jakoś rozstrzygnięty
dzięki wetu pana prezydenta w sprawie dwóch ustaw.
Ale dlaczego doszło do tego weta? Z dwóch powodów,
ja o tym wówczas z trybuny senackiej mówiłem. Po
pierwsze, dlatego że ten protest obywateli zaczynał się
rozlewać na mniejsze miejscowości w Polsce, docierał
do Lęborka, Miastka, Słupska, Bytowa – wymieniam
tylko miejscowości w naszym województwie – rozlewał się na miejscowości w całej Polsce i było widać,
że nie jest to tylko problem elit, można powiedzieć,

zgromadzonych tu, w Warszawie, ale że zaczynają
czuć ten problem ludzie „na samym dole”. A drugim
argumentem dla prezydenta – według mnie, wówczas
o tym mówiłem – były słowa wypowiedziane przez
sekretarza stanu USA.
I proszę państwa, czy ma być tak, że my w Polsce
nie potrafimy sami decydować o tym, jak wyglądać
ma nasze prawo? Czy my potrzebujemy, żeby znowu
sekretarz stanu USA wystąpił i powiedział, że to prawo zmierza w złym kierunku? Powiedział to już, teraz
dość miękko, bo pewnie nie chce głęboko w to wchodzić. Ale po prostu nie może być tak, że my w Polsce
ciągle musimy patrzeć na to, że ktoś, kogo szanujemy,
powie nam: tak nie róbcie. No, nie możemy ciągle się
zachowywać jak dzieci, takie niesforne dzieci, tak że
ktoś nam da po łapach i wtedy zaczynamy normalnie
funkcjonować. Nie można w ten sposób budować państwa. A nawet tu to pobrzmiewa czasami, zresztą po
obu stronach naszej sali. Pytamy: a jak te sprawy są
rozwiązywane w tym czy w innym kraju? Oczywiście
to są ważne doświadczenia, ale one wcale dla nas nie
muszą być, że tak powiem, jednoznacznym wskaźnikiem, bo każdy kraj, każdy naród, różne narody
mają swoje doświadczenia i budują system, który jest
jakoś zakorzeniony w ich tradycji. Tak jest i z Polską.
Polska, jeżeli chcemy być z niej dumni – a jesteśmy
dumni, jest silnym państwem – ma prawo budować
tę tradycję. A my dzisiaj tę tradycję burzymy, i to
w różnych obszarach ważnych i dużych. Mamy swój
ogromny dorobek i legislacyjny, i prawny, ale próbujemy to burzyć. Po co? Dlaczego? Nie wiem, nie
rozumiem. Szkodzi to po prostu naszemu krajowi
i naszym obywatelom.
Ten demontaż państwa to jest pewna taka myśl,
która dzisiaj przyświeca także wielu urzędnikom
państwowym.
Wczoraj senator Czerwiński, do którego tutaj
też się odwołam, mówił przy okazji rozpatrywania
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa o sprawie
właściwie niedotyczącej w ogóle tych problemów
i Sądu Najwyższego, i Krajowej Rady Sądownictwa
– mówił o ustawie z roku 2005 o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. I co wówczas takiego powiedział, co mi się
wydawało bardzo niebezpieczne? Otóż mówił tak:
w 2005 r., jak uchwalaliśmy tę ustawę, uważaliśmy,
że nadamy jakiejś części naszych obywateli, jakiejś
części obywateli polskich prawa, pod warunkiem
że w innym kraju te prawa też zostaną nadane. No,
to jest po prostu droga, która prowadzi do zguby.
Wydaje mi się, że my naszym obywatelom w Polsce
powinniśmy nadawać wszystkie prawa nie dlatego,
że ktoś naszym rodakom gdzieś w innym kraju te
prawa zabiera, tylko dlatego, że my jako Polska szanujemy pewne zasady demokratycznego państwa
i szanujemy obywateli.
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Mówię o tej ustawie o mniejszościach narodowych
i etnicznych nieprzypadkowo. Ona, jak mówię, nie ma
związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, ale rozlewa się niestety taka praktyka, żeby po prostu pewne
rzeczy dyskredytować, niszczyć itd. Zaczyna się od
sądów, a kończy się na życiu zwykłych obywateli.
W naszym województwie pomorskim ostatnio wojewoda – i żaden jego przełożony go za to nie skarcił
– mówił, że trzeba wzmóc takie, jak on to określił,
patriotyczne… no… och, gdzieś zapisałem to sobie
nawet, tylko że… No, mówił o zagrożeniu separatyzmem. I oczywiście mówił to w kontekście sytuacji,
jaka jest w województwie pomorskim. Oczywiście
wielu mieszkańców województwa pomorskiego mówiło: „No jak to? Dokąd i w jakim kierunku to zmierza?”. Inna sprawa: pani minister Zalewska mówi,
że trzeba zmniejszyć środki przeznaczane na naukę
języka kaszubskiego i innych języków mniejszościowych, w sytuacji, gdy generalnie na oświatę daje się
więcej. Tak więc jest takie poczucie, że te sprawy,
które zaczynają się na samej górze, od sądów, kończą się na życiu nawet tych obywateli będących najniżej, nawet na sytuacji dzieci. Tak więc ja myślę,
że my, jako senatorowie, widząc to, co się dzieje,
taki demontaż demokratycznego państwa, powinniśmy w tej sprawie grzmieć w pierwszej kolejności.
Wszyscy senatorowie, i z Prawa i Sprawiedliwości,
i z Platformy Obywatelskiej. Bo przyszłe pokolenia
nam nie wybaczą.
I to, że my wierzymy, jak mówi marszałek
Seweryński, że sędziowie są niezawiśli, mądrzy, odpowiedzialni… To wszystko prawda, tak jest, tylko to
jest jeszcze trochę za mało. Bo skoro różne instytucje
państwa próbują to państwo demontować, to strach,
co będzie dalej. Dlatego ja będę zdecydowanie przeciwko tej ustawie, chyba że pojawią się poprawki
– mam taką nadzieję, nawet wiem, że koledzy nad
tym pracują – które naprawią tę ustawę, nadadzą jej
taki właśnie przejrzysty charakter, tak żeby nie były
naruszane wolności obywatelskie. Wówczas będę za
nią głosował. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Szanowni Goście!
Tak się jakoś składa, że drugi dzień z rzędu przemawiam po senatorze Czerwińskim i muszę się przynajmniej jednym zdaniem odnieść.

245

Powiedział pan senator: nie będziemy pisać ustawy
specjalnie pod prezesa, żeby mógł zostać. Jest to nie
tyle półprawda czy nawet zupełna nieprawda, ile podwójna nieprawda. Otóż ta ustawa, Panie Senatorze,
jest napisana właśnie po to, żeby pani prezes nie została. Stan sędziowski, sądy były tutaj, że tak powiem,
odsądzane od czci i wiary i jedyne wyjście, które
zostało zaproponowane, to te sądy wywrócić i wziąć
je pod kuratelę. Były w związku z tym szeroko cytowane różne sondaże. Koledzy, gdybyśmy kierowali się
tylko sondażami, to… Jakie politycy mają sondaże?
Gros dowcipów to o kim jest? Przecież o politykach.
Tak że może powinniśmy zacząć od siebie.
Chciałbym zacząć od sukcesów rządu Prawa
i Sprawiedliwości, na przykład programu 500+
i Mieszkanie +. I można państwu pogratulować tych
sukcesów. Ale to, że możecie państwo rozdawać owoce wysiłku całego narodu, wynika z prostego faktu,
że gdy dochodziliście do władzy, musiało już coś być
w tej państwowej kiesie. Zgodnie ze starą zasadą,
którą odkrył król Salomon, przecież z pustego nikt nie
naleje. I mówił o tym wczoraj w exposé pan premier
Morawiecki: Polska nie jest i nie była w ruinie. I podkreślał, że jesteśmy w najwyższym punkcie od 27 lat.
I nie doszliście do tego w 2 lata, tylko jest to efekt
zbiorowego wysiłku całego narodu, to było przede
wszystkim 20 lat ciężkiej pracy, przedsiębiorczości
milionów Polaków, którzy postanowili wykorzystać
szansę daną im przez historię. I jest to bezsprzecznie
szczęście wielu lat pokoju, otwartych granic, umożliwiających współpracę z Europą. A inwestycje wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej to
niewątpliwie olbrzymi zastrzyk finansowy.
I znowu wasz premier, proszę państwa, mówił
o tym wczoraj. Kiedy słyszałem tyle ostrej krytyki
dotyczącej współpracy z Europą… Ja bym się zastanowił nad tym, bo to są naczynia połączone. To nie są
tylko pieniądze, to są też pewne struktury i wspólne
wartości. A częścią tych wartości jest nasz system
wymiaru sprawiedliwości.
Za naszą wschodnią granicą Ukraina po 20 latach
wolności jest w nieporównywalnie gorszej sytuacji
ekonomicznej, blisko 1 milion jej obywateli każdego
roku szuka pracy w Polsce, a prawdziwi inwestorzy
omijają Ukrainę szerokim łukiem.
Jeżeli się zastanowić, zapytać, co jest główną przyczyną tych różnic, to trzeba dać jedną jedyną odpowiedź: to jest wspaniały system, gorset prawny, który
przez ponad 20 lat zapewniał równowagę, z jednej
strony zapewniał sprawność państwa, pozwalając na
skuteczną walkę z korupcją, egzekwowanie podatków, egzekwowanie prawa, a z drugiej strony dawał
jednostkom, obywatelom, podmiotom gospodarczym
takie narzędzia, które gwarantowały skuteczną walkę
z samowolą i z nadużyciami władzy. Każdy inwestor
w Polsce wie, że będzie traktowany równo, ponieważ
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ma dostęp do wymiaru sprawiedliwości, który od
dwudziestu paru lat się sprawdzał. Miał swoje wady
i to jest prawda, ale jako całość funkcjonował.
I znowu powołam się na słowa pana premiera
Morawieckiego: nie możemy wybierać między ekstremami, między państwem minimum a państwem
zbyt silnym, biurokratycznym.
To był taki balans wzajemnej kontroli, który ja…
ponieważ żadne argumenty prawne na tej sali nie
docierają i to wszystko jedno przez kogo są one wypowiadane, zawsze państwo znajdziecie swoich, innych
prawników, którzy powiedzą odwrotnie. Ja bym to
porównał do sytuacji kierowcy na drodze. Z jednej
strony jest policja, której obecność i działania gwarantują, że większość uczestników ruchu drogowego przestrzega przepisów, a jednostki je łamiące są
wyłapywane i karane, a z drugiej strony ci kierowcy
każdego dnia mają pewność, że jeżeli na tej drodze
nastąpi zmiana kierunku ruchu, to oni zostaną ostrzeżeni o tym w taki sposób, że zdążą zareagować, że
nie będzie to – a uważam, że tak czynicie od roku
– z dnia na dzień zmiana ruchu prawostronnego na
lewostronny. Takie doświadczenie ma Szwecja, to
było bodajże w latach pięćdziesiątych, ale przygotowywano to przez 3 lata, nie zrobiono tego z dnia
na dzień.
Mówiliśmy o sytuacji międzynarodowej, o tym,
jak to wpłynie na obrót prawny z zagranicą. Jeżeli
państwo, jakiekolwiek państwo w Europie doprowadziłoby do takiego absurdu, w celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa, że każdy obywatel
albo co drugi jako policjant mógłby kontrolować przejeżdżający samochód… Jestem pewien, że gdyby np.
Austria to wprowadziła, to byłaby najbezpieczniejszym krajem, tylko zapewniam, że nikt by przez ten
kraj nie jeździł. Nikt by nie jeździł, gdyby na każdym
kroku był zakaz, możliwość interweniowania takiej
policji pod jakimkolwiek pozorem.
Mam w ogóle takie wrażenie, że to powoływanie
się cały czas… Było tutaj wielokrotnie powoływanie
się na suwerena. Chciałbym zapytać… Była na ten
temat dyskusja i ja się zgadzam z tym, że państwo
i pan prezydent wypełniacie pewną wolę suwerena, to
znaczy swojego elektoratu. Ale w którąkolwiek stronę
by liczyć, to jest to albo 18% całego społeczeństwa,
albo 36 czy 37% tych, którzy głosowali. Czy zapytaliście państwo, dokonując tak głębokich przeobrażeń,
co ten suweren, ten obraz suwerena, który nie dzieli,
tylko łączy, łącznie myśli? Nie.
Mam również wrażenie, że po raz pierwszy państwo w ogóle nie dostrzegają poważnych zagrożeń,
o których powiedział tutaj człowiek, z którym ja do
tej pory bardzo rzadko się zgadzałem – no, ale jeżeli
mówi rzeczy, które mają sens, to… Nie jestem czło-

wiekiem, który nie będzie się z nim zgadzał tylko
dlatego, że on jest z tamtej strony politycznej. Mówię
tu o wiceministrze Warchole. Dzięki zabiegom pana
marszałka nie mogliśmy go dzisiaj pytać, a ja głównie do niego chciałem skierować pytania, ponieważ
mamy tutaj bardzo poważne pismo, w którym on
wylicza, jak zaczopuje się system skargi nadzwyczajnej, tej istniejącej. A już ta, która ma dojść… To
znaczy w pierwszym punkcie mówiłem o kasacji,
teraz mówię o tej skardze nadzwyczajnej. To kompletnie zablokuje cały ten system. Dlaczego? Dzisiaj
o tym rozmawialiśmy. Otóż jest tak, że ta skarga nie
będzie, bo nie może być, identyczna z kasacją, która
jest skargą prawa, a do tego w większości przypadków
musi być wniesiona w odpowiednim terminie, tylko
ona będzie skargą nadzwyczajną dotyczącą faktu. To
teraz, proszę państwa, powiedzcie, ile znacie przykładów wyroków dookoła was, dotyczących waszego
elektoratu… Ile razy ci ludzie do was przychodzili
i mówili: ja mam w nakazie wyrok – i to może być
wyrok na 500 zł, 700 zł – no ale nie wiedziałem…
I co? Za 20 lat będzie tego… Pan minister Warchoł
próbował mi to dzisiaj wyliczyć. On mówił, że takich
spraw… Oni twierdzą, że jest ich koło 60 milionów.
On nie powiedział, że wszystkie nagle wrócą, ale
powiedział: nawet jak będzie tego 1 promil, to dostaniemy tych spraw 60 tysięcy. Mówił o tym na posiedzeniu komisji. I mówił wprost do przedstawicieli
pana prezydenta: no to dajcie pieniądze. A ja pytam:
gdzie są te pieniądze? Przecież tutaj nie ma przewidzianych pieniędzy na tę skargę nadzwyczajną. Jeżeli
państwo uważacie, że to, co my mówimy, i nasza interpretacja konstytucji są błędne i tylko wy macie
rację, interpretując konstytucję, no to przynajmniej
w zakresie, w jakim wasz własny minister robi wam
wyliczenia i nagle mówi dokładnie to samo, co mówił
pan rzecznik praw obywatelskich, który pracuje pełną
parą i to… Słyszeliśmy tutaj również z ust senatorów
Prawa i Sprawiedliwości, jak przyznawali mu rację,
że pracuje w sposób wzmożony. A więc skoro dwóch
urzędników, których instytucje nie robią nic innego,
tylko zajmują się tymi skargami… A wy oczywiście
wiecie lepiej?
(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)
No ja tego nie rozumiem. Nie dopuszczono dzisiaj, decyzją marszałka, możliwości zadania tego
pytania ministrowi sprawiedliwości z rządu Prawa
i Sprawiedliwości. No to jest rzeczywiście kuriozum.
(Senator Mieczysław Augustyn: Skandal.)
Mówię to po to… Bo oczywiście państwa w żaden
sposób… Ale są na sali senatorowie, którzy mieli
odmienne zdanie co do tego, czy kontynuować rozmowy, czy nie, również z Prawa i Sprawiedliwości –
muszę to przyznać. Ale w większości powiedzieliście,
że koniec, nie ma już więcej pytań. Jak to się stało?
Czy rezygnujecie z tego? Każdy z was dostał pismo
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pana prokuratora generalnego. To może się przynajmniej nad tym zastanówmy.
A na koniec chciałbym tylko przeczytać po raz
drugi już w tej kadencji Hemara – bo naprawdę mi
to pasuje – „W atmosferze pokoju”… Mówię to à propos tego, że uważam, iż w Polsce naprawdę w końcu
zaczęło się dobrze dziać w takim sensie, że ten nasz
kraj wyszedł na prostą. „W atmosferze pokoju, wesela i dostatku narody kwitną, w nędzy chylą się do
upadku, wolne rosną, w niewoli karleją. Ha, dlaczego
jest to prawda o wszystkich narodach prócz naszego.
Niewola, niedola, nędza zda się zagryzie nas do cna,
a spójrz, wyrastamy na tym jak baba wielkanocna.
A daj nam pokój, dobrobyt, daj nam w całym powabie wolność i forsę, od razu zakalec robi się w babie.
Gdzie indziej człowiek upada, gdy pierzchnie jego
nadzieja, a u nas powodzenie jest tym, co wykoleja.
Na suficie każdego polskiego interesu…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…wisi miecz Damoklesa – perspektywa sukcesu”.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przemawiał pan 15 minut, bo kolega się zagapił,
więc zaliczymy to panu ewentualnie jako 2 głosy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie można.)
(Senator Marek Borowski: Nie, nie, tak nie można.)
(Senator Aleksander Pociej: To jest kolejna interpretacja, Panie Marszałku…)
Pan senator Pająk.
(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,
gdybym mówił 20 minut, to z przyszłej kadencji byście mi zabrali?)
(Senator Lidia Staroń: Co najmniej.)
Pan senator Pająk. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Państwo
Ministrowie! Panie Prezesie!
Ja zabieram głos, ale nie jestem prawnikiem, więc
w tę polemikę prawną absolutnie się nie będę wdawał.
Spróbuję przedstawić swoje spojrzenie na to wszystko, co tutaj jest, na tę jedną władzę sądowniczą.
Jak pan prezes zaczął od Rzymian, od Rzymu, to
ja też zacznę taką maksymą ze starożytnego Rzymu:
nihil iniquis venali iustitia – nic nie jest bardziej niegodziwego niż sprzedajny wymiar sprawiedliwości.
To jest…
(Senator Marek Borowski: O Jezu!)
(Senator Jan Rulewski: Czekamy na oskarżenia.)
Ani nie oskarżam, ani…
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(Senator Jan Rulewski: No jak nie?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Zacytowałem tylko taką maksymę.
(Senator Jan Rulewski: To maksyma czy raczej
złodziejstwo?)
I na pewno wymiar sprawiedliwości jest jakby
rdzeniem całego państwa, jest tym wszystkim, co
o nim stanowi. Stanowi, czy ono będzie silne, mocne,
jakie będzie to państwo. Jaki będzie wymiar sprawiedliwości, takie będzie państwo. I ta sentencja do tego
się odnosi. Bo jeśli wymiar sprawiedliwości będzie
taki, jak ta sentencja przewiduje, to państwo na pewno
silne, mocne i sprawiedliwe nie będzie.
(Senator Jan Rulewski: Jeśli będzie.)
Ale bardzo bym prosił, Panie Rulewski… Ja panu
nie przeszkadzałem i nie będę przeszkadzał, jak pan
będzie zabierał głos.
Wiele głosów, bardzo krytycznych głosów, jako
senator usłyszałem. Sporo ludzi do mnie przychodzi
i nie są to takie przypadki, że ktoś przegrał w sądzie i ma pretensje. Niektóre są na pewno bardzo
drastycznymi przykładami krzyczącej niesprawiedliwości. Przychodzi do mnie np. świadek, który
pochwycił złodzieja i mówił w sądzie: „sądzicie nie
tego, kogo ja chwyciłem za rękę, tylko kogoś zupełnie
innego”. Czy polskie sądy przez 27 lat skazały choć
jednego zbrodniarza stalinowskiego? Pozostawiam
to pytanie bez odpowiedzi. Czy przez 27 lat skazały one choć jednego zbrodniarza stalinowskiego?
Można tylko powiedzieć o jakichś urzędnikach, jakichś funkcjonariuszach. Ale czy zbrodniarza choć
jednego skazali? Czy to, co się dzieje w Warszawie
z tymi kamienicami, z tym wszystkim, jest dowodem na sprawność, na wielką praworządność sądów?
Inny Rzymianin, Publiliusz Syrus, mówił: „Jeśli
przestępca został uniewinniony, przekleństwo spada
na sędziów”. Tak właśnie przestrzegał ten wybitny
Rzymianin. A co jeśli przestępca jest przez sędziów
nagradzany, jeśli zasądza się na rzecz odbywającego
karę więzienia mordercy ogromne odszkodowania
od polskiego państwa? A skoro tak jest, to jak te
sądy mają być postrzegane jako coś naprawdę super
pracującego?
Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej
należy do narodu, a naród sprawuje władzę przez
swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Mamy te 3
niezależne władze: sądownictwo, władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. Dobrze, tylko że ja, żeby
zostać senatorem, w tej kadencji musiałem zdobyć
141 tysięcy głosów, w poprzedniej również. Startując
w wyborach na wójta, na starostę… Na wójta wygrałem 3 razy, na starostę 4 razy. Za każdym razem
byłem wybierany, a przed wyborami trzeba było swoją
twarz na plakat wystawić, poddać się ocenie, krytyce.
A gdzie, w jaki sposób i przez kogo jest wybierany
sędzia? Za co, gdzie i kiedy odpowiada?
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Szanowni Państwo, Polska jako pierwszy kraj
w Europie miała taką instytucję jak trybunał koronny, w którym obywatele mogli się odnosić do wyroków. W 1578 r. Stefan Batory zrzekł się uprawnień najwyższego sędziego na rzecz utworzonego
jednocześnie trybunału koronnego. Sądzili w nim
reprezentanci szlachty i duchowieństwa. Deputatów
świeckich było 27 i byli oni wybierani corocznie na
sejmikach deputackich, po jednym lub dwóch z każdego województwa w zależności od jego wielkości.
Z kolei 6 deputatów duchownych wybierały kapituły.
Uczestniczyli oni w rozstrzyganiu spraw, a gdy jedną
ze stron był duchowny, stanowili wówczas połowę
składu. Na czele trybunału stał obierany marszałek.
A więc można było władzę sądowniczą wybierać już
ponad 400 lat temu.
Proszę państwa, przejdźmy do kolejnego klasyka,
który na pewno zdawał sobie sprawę, jak władza sądownicza może pracować. Jest to Tomasz Jefferson,
założyciel Stanów Zjednoczonych, współautor konstytucji tego kraju. I tak pisał on w roku 1820: „Wydajesz
się uważać sędziów za ostatecznych arbitrów wszystkich kwestii konstytucyjnych; zaprawdę bardzo to
niebezpieczna doktryna, i taka która poddałaby nas
despotyzmowi oligarchii. Nasi sędziowie są tak uczciwi jak inni ludzie, a nie bardziej. Mają, jak inni, te
same skłonności do partii, władzy i przywilejów ich
korporacji. Ich maksymą jest «dobre sądzenie jest
poszerzaniem jurysdykcji» – czyli zakresu władzy
sądu – a ich władza jest tym bardziej niebezpieczna,
że są oni wybierani dożywotnio i nie są poddawani, jak inni funkcjonariusze są, kontroli wyborczej”.
Myślę, że to również nam wiele mówi.
Jeśli chodzi o niezależność, niezawisłość… Moje
zdanie jest takie, że przede wszystkim nikt nie może
bardziej zdeprecjonować niezawisłości sędziego niż
sam sędzia. Bo żaden polityk nie wejdzie w głowę
sędziego. Uczciwy, sumienny, prawy sędzia nie ma
problemu z naciskiem politycznym. Oczywiście do
tego powinny być jeszcze inne, zewnętrzne obwarowania, żeby ta niezawisłość była, ale ta niezawisłość
jest, uważam, podstawowa i fundamentalna. Jest drugie, niedocenione zagrożenie niezawisłości sędziów.
Ono jest wewnątrz, wynika z ogromnej decyzyjności
korporacji sędziowskiej. Sędziowie też są uzależnieni
od ocen, których dokonują o nich sędziowie, od drogi
awansowej, o której decydują inni sędziowie. A więc
to też może być element wielkiego nacisku czy, powiedzmy, sterowania.
Na końcu odnośnie do trójpodziału władzy, tego,
że jest dzisiaj pięknie ustawiona… Jest fantastyczny
artykuł prof. Andrzeja Nowaka „Trójpodział: źródła”. Zresztą z tej mównicy pragnę powiedzieć może
dwa słowa, by z należną atencją oddać szacunek panu

prof. Nowakowi za to, jak opisuje dzieje Polski, jak
tę historię odszukuje, przekazuje, jak chce, żeby ta
polskość w nas wzrastała. I odnosi się też do tych
klasyków… Nie wiem, czy będę miał tyle czasu, żeby
móc sobie pozwolić to przeczytać, ale również jest
to bardzo wymowne. „Warto jednak przyjrzeć się
dokładniej, jak Monteskiusz przedstawia także przestrogi dotyczące możliwego despotyzmu i nadużyć
samej władzy sądowniczej. «Władza sądu – pisze
– powinna być wykonywana przez osoby powołane
z ludu, w pewnych okresach roku, w sposób przepisany prawem, aby tworzyć trybunał trwający tylko
póty, póki tego konieczność wymaga. W ten sposób owa tak groźna władza sędziowska, nie będąc
przywiązana ani do pewnego stanu, ani do pewnego
zawodu, staje się, można rzec, niewidzialną i żadną.
Nie ma się ustawicznie sędziów przed oczami: lęk
budzi urząd, a nie urzędnicy. […] Trzeba nawet, by
sędziowie byli z tego samego stanu, co oskarżony,
lub też z jemu równych, aby nie mógł mniemać, że
popadł w ręce ludzi gotowych zadać mu gwałt»”. To
Monteskiusz, chyba ten klasyk, od którego bierze
początek mówienie o trójpodziale władzy.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
10 minut…)
To ja dziękuję bardzo. Później skorzystam z dalszych 5 minut.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo
Ministrowie! Prezesi!
To prawda, ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest
fundamentalnym projektem zmian w polskim sądownictwie, zmian zaproponowanych przez pana
prezydenta, będących realizacją jego zobowiązań
wyborczych, zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości.
Ale przede wszystkim są to zmiany oczekiwane przez
miliony Polaków. Z sondaży wynika niezbicie, że
ponad 80% naszego społeczeństwa pragnie reformy
sądownictwa. Świadczy to o tym, że wymiar sprawiedliwości postrzegany jest jako miejsce, w którym
w wielu przypadkach zamiast sprawiedliwości ludzi
spotyka krzywda. Już wielokrotnie tu podkreślano,
że wymiar sprawiedliwości należy do trzeciej władzy, odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu
państwa i w życiu obywateli. To nie przypadek, że
jednym z pierwszych artykułów odwołujących się
do sprawiedliwości jest art. 2 konstytucji, w którym
stwierdza się, że Rzeczpospolita Polska jest demokra-
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tycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej. Nie ma sprawiedliwości społecznej bez dobrze funkcjonującego
wymiaru sprawiedliwości. Stąd wymiar sprawiedliwości musi mieć konstytucyjne gwarancje niezależności i niezawisłości tak sądów, jak i sędziów, ale
obywatele też powinni mieć, muszą mieć wpływ na
funkcjonowanie trzeciej władzy. I właśnie o takich
mechanizmach umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa jest ta ustawa.
Dla uspokojenia słuchaczy – wiem, że w Wysokiej
Izbie może mnie nawet nikt nie słucha – przypomnę,
co wprowadza, co zmienia ta ustawa. Najkrócej ujmę
to tak, że ustawa wprowadza 3 nowe instytucje: skargę nadzwyczajną, udział ławników w pracach Sądu
Najwyższego… No i porządkuje sądownictwo dyscyplinarne. I tak dzięki instytucji skargi nadzwyczajnej
obywatele mają narzędzie dochodzenia sprawiedliwości, czyli nowego, nadzwyczajnego środka kontroli
prawomocnych orzeczeń sądowych. Chodzi w niej
o umożliwienie eliminowania z obiegu prawnego
orzeczeń, które naruszyły konstytucyjne wolności
oraz prawa człowieka i obywatela, które rażąco –
podkreślam, rażąco, to nie tak, że wszystkie od razu
– naruszyły prawo przez jego błędną wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie, a także w sytuacji, gdy
zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń
sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.
Dam przykład, jeśli chodzi właśnie o ten ostatni
przypadek. Mianowicie do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan Łukasz G. z Pomorza, który
jest ofiarą skandalicznego wyroku, jaki zapadł przed
Sądem Okręgowym w Elblągu. W największym skrócie: pomimo wielu zarzutów proceduralnych i merytorycznych podczas rozpraw sądowych żadna instytucja nie pochyliła się nad tym wyrokiem, aby go
zmienić i doprowadzić do naprawienia wynikających
z niego szkód. Po prostu proces trwał tak długo, był
tak przedłużany, aby sprawa uległa przedawnieniu.
I nad tym pracowało kilku sędziów, a także inni ludzie, inni prawnicy.
Ważnym prospołecznym rozwiązaniem zawartym w omawianej ustawie jest z kolei wprowadzenie ławników do Sądu Najwyższego. W kilku wypowiedziach senatorowie Platformy Obywatelskiej
obrażali tych przyszłych ławników. Oni mają orzekać w sprawach związanych z rozpatrywaniem skarg
nadzwyczajnych oraz w sprawach dyscyplinarnych
w Sądzie Najwyższym. A więc po co ławnicy? No,
bodaj po to, żeby uwzględnić przy wydaniu orzeczenia oprócz litery prawa także pewne społeczne
poczucie sprawiedliwości. Jednym zdaniem: wprowadzenie mieszanych składów sądu dyscyplinarnego, sędziowsko-ławniczych ma na celu zapewnie-
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nie udziału społeczeństwa w rozpatrywaniu spraw
dyscyplinarnych sędziów. Chodzi też właśnie o to,
żeby obywatele byli aktywnymi uczestnikami postępowań w Sądzie Najwyższym. To będzie swego
rodzaju kontrola społeczna. To żaden miecz na sędziów, to kontrola społeczna, która zwiększy transparentność postępowań dyscyplinarnych, ale też
wpłynie na zwiększenie zaufania obywateli do Sądu
Najwyższego, do sędziów Sądu Najwyższego, oczywiście z jednoczesnym zachowaniem profesjonalnego charakteru składu sędziowskiego. Przyjęliśmy
poprawki opozycji, żeby ławnicy nie mogli należeć
do partii politycznych.
W nowej ustawie naprawdę nie wprowadzamy
niczego, co nie byłoby oczekiwane od lat, niczego,
co byłoby niezgodne z konstytucją. Nie odkrywam
Ameryki, mówiąc np. o niskiej ocenie Krajowej Rady
Sądownictwa, o postulacie wyłaniania większości
członków KRS przez Sejm, przyznania większej
kompetencji prezesom sądów i uniezależnienia ich
od kolegów sędziów, jak również wprowadzenia nowych zasad sądownictwa dyscyplinarnego, w tym
zlikwidowania jego korporacyjnego charakteru, oraz
przyznania licznych uprawnień w tym zakresie prezydentowi Rzeczypospolitej. Nie kwestionuję nieskazitelności, uczciwości zdecydowanej większości
sędziów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jednak ostatnio ujawniono tyle przypadków –
dodam, utajnianych od lat – niegodnego zachowania
się sędziów, a także przedstawicieli innych zawodów
prawniczych, że zdecydowanie potrzebna jest Izba
Dyscyplinarna, niezależna od innych izb i organów
Sądu Najwyższego, która zdyscyplinowałaby sędziów
dopuszczających się rażących naruszeń prawa, aby
przywrócić godność i uczciwość w wymiarze sprawiedliwości. Dotychczasowe rozwiązania zawiodły
– taka jest prawda. Nie będę tu przytaczał kolejnych
przykładów, że wielu niegodnych sędziów nie poniosło odpowiedzialności ani karnej, ani dyscyplinarnej, w czym pomogli im koledzy, koledzy sędziowie
z pomocą lekarzy sądowych, doprowadzając np. do
przedawnienia karalności czynu.
Za wprowadzeniem zmian w Sądzie Najwyższym
była przecież początkowo sama pani pierwsza prezes
Sądu Najwyższego. W skierowanym do prezydenta
oraz marszałków Sejmu i Senatu projekcie ustawy
zaproponowała wprowadzenie w Sądzie Najwyższym
Izby Dyscyplinarnej, której specjalnością byłoby rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Była także
w tym projekcie mowa o wprowadzeniu do Sądu
Najwyższego ławników, którzy orzekaliby w sprawach dyscyplinarnych. Jestem przekonany, że samo
środowisko sędziowskie jest za tymi zmianami.
Dlaczego więc ustawa o Sądzie Najwyższym spotyka się z tak zapiekłym atakiem polityków opozy-
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cyjnych, a wśród zarzutów pojawia się ten, najbardziej nieuprawniony, jakoby Prawo i Sprawiedliwość,
łamiąc konstytucję, zmierzało do upolitycznienia
sądów, że jest to zamach na niezależność polskich
sądów czy na niezawisłość sędziowską? Odpowiedź
jest prosta i krótka: nigdy po 1989 r. nie było tak, by
politycy nie mieli wpływu na trójpodział władzy.
Takie są zasady demokracji, a jak dotąd nie wymyślono lepszego ustroju. Tak że obecni politycy należący
do partii rządzącej mają prawo wprowadzać ustawy
i zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepszy.
Demokracja to system rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola
większości obywateli. To z woli większości obywateli
zostały wyłonione ten parlament i ta większość parlamentarna. Ci, którzy tak głośno krzyczą o upolitycznieniu i braku demokracji, nie potrafią uszanować ani
nas, ani siebie. Ci, którzy uważają się za demokratów,
ale nie uznają woli wyborców i odrzucają rząd, który
w wyniku wyborów powstał, nie są demokratami,
tylko politycznymi chuliganami. Można krytykować
rząd, nie zgadzać się z nim, uważać rządzącą partię
za wrogów, ale jeśli się odrzuca uchwalane przez ten
parlament i rząd ustawy, to nie szanuje się ani tego
rządu, ani tego parlamentu, ludzi wybranych w wolnych wyborach, nie szanuje się także narodu i nie
szanuje się samych siebie. W prawdziwej demokracji
trzeba się pogodzić z tym, że wygrani zmieniają coś,
co innym się nie podoba. Zaczekajcie do następnych
wyborów, aby tak zmieniać – tu zacytuję słowa byłego
prezesa Trybunału Konstytucyjnego – by nic się nie
zmieniło. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Drugi raz, więc 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka
Izbo!
Podzielam zdanie pana sędziego Zabłockiego
i pana ministra, pana rzecznika Bodnara, że to jest
ważny moment, druga ustawa z tego pakietu, który obejmuje 3 ustawy: ustawę o sądach powszechnych… A może i 4 ustawy, bo i tę o Trybunale
Konstytucyjnym. Chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy mają złudzenia, że jak chcą zobaczyć, kto
miał rację w dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym,
kto miał rację w dyskusji o sądach powszechnych, to
niech spojrzą na to, jaki użytek zrobiono z tamtych
ustaw, jaką korzyść i kto z tego ma. Otóż nie widać
korzyści dla obywateli – widać korzyści dla władzy,

bo taki był cel. Wskazywaliśmy go, ale mówiono
nam: przesadzacie, antycypujecie jakieś zło, którego
przecież nie będzie, bo nikt nie ma takich intencji.
A jednak wydarzyło się, a jednak stało się. I dlatego
„wiarygodność” to jest słowo, w związku z którym
chciałbym te kilka minut państwu jeszcze zająć.
Te ustawy są z przedłożenia prezydenckiego po wetach. Wielu z nimi łączyło wielkie nadzieje. Teraz przekonujemy się, że te ustawy złożone przez prezydenta, po
poprawkach, nie różnią się w zasadniczych rozstrzygnięciach prawie niczym od tego, co zawetował prezydent.
Oczywiście są kosmetyczne zmiany. Jest zmiana tego,
kto z polityków będzie miał większy wpływ. No ale,
na miłość boską, prezydent nie mówił, że chce wykorzystać te ustawy do rozgrywki wewnętrznej w obozie
władzy, lecz że chce naprawić to, co jego zdaniem – to
on tak mówił – jest niezgodne z konstytucją. Po czym
dostajemy ustawy ewidentnie w dalszym ciągu w tych
samych miejscach niezgodne z konstytucją.
Panie Prezydencie, Państwo Ministrowie, to była
mistyfikacja, to zostało zrobione na zupełnie inny
użytek niż ten, o którym mówiono. Ludzie dzisiaj
znowu wychodzą, bo czują się oszukani. I mają rację.
Druga kwestia to wiarygodność opinii, które
tutaj były przedkładane. Pan senator Borowski zawsze świetnie mówił, że jak ci jeden mówi, że jesteś
pijany, drugi, trzeci, to nie sprzeczaj się, tylko idź
się położyć. I tutaj mamy taką sytuację, że oto pół
świata mówi nam, że idziemy w złym kierunku, że
to szkodzi demokracji, że to szkodzi sądownictwu,
a tym samym szkodzi obywatelom. Najbardziej boli
mnie, że lekceważymy głosy pochodzące z Europy,
ponieważ – i nie przestanę tego powtarzać – Europa
nie ma w tym żadnego interesu. Jeśli się upomina, to
upomina się o nas jako obywateli Unii Europejskiej.
O to chodzi w tym sprzeciwie – żeby wszyscy obywatele Unii Europejskiej mieli zagwarantowaną pełnię praw w niezależnym wymiarze sprawiedliwości
sprawowanym przez niezależne sądy i niezawisłych
sędziów. O to chodzi. To nie jest przepychanka z Unią,
tylko jest to walka o prawa polskich obywateli w Unii
Europejskiej. O to chodzi.
Jeszcze raz przypomnę, że wielką krzywdą dla
państwa polskiego jest to, że przy okazji tych ustaw
i tej dyskusji, za pomocą kampanii billboardowej, różnego rodzaju oszczerstw, osłabiono autorytet sądów,
autorytet sędziów. To będzie się na nas bardzo mściło.
Mówiono tutaj, jak to już widać w poszczególnych
sądach, jak rośnie wobec nich agresja, jak rośnie nieufność. I jeżeli ktoś myśli, że upolitycznienie sądów,
wymiany kadrowe zmienią coś… To będzie gwóźdź
do trumny. Wiarygodność sądów będzie jeszcze
mniejsza. Czy o to chodziło? Może tak.
Chcę państwu powiedzieć, że martwi mnie to, że
instytucje państwa polskiego, prawo najwyraźniej
używane są…

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.
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(senator M. Augustyn)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę, Panie Marszałku.
…wszystkie i ciągle jako instrument w walce politycznej. W tym wszystkim obywatel liczy się mało,
coraz mniej, a nawet wcale. Prawda tak samo.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
Dlatego uważam, że nie da się tych ustaw naprawić.
Jeżeli trzeba naprawiać, bo trzeba, wymiar sprawiedliwości, to za pomocą zupełnie innych przedłożeń,
które odnosiłyby się do rzetelnej diagnozy popartej
liczbami, a nie do populistycznych sloganów, które
uderzają w wiarygodność wymiaru sprawiedliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproszeni Goście!
Chciałabym skupić się na tym, o czym bardzo
niewiele mówiono, a o czym w ostatniej wypowiedzi
powiedział pan senator Augustyn, no, w jakimś stopniu dotknął tego tematu również pan senator Kleina.
Mianowicie chciałbym zadać pytanie – i prosić o to,
żebyśmy sobie na nie odpowiedzieli – czy tą dyskusją,
która trwa od maja oraz teraz kilkadziesiąt godzin
w Senacie, czy tą dyskusją, która trwa w parlamencie, w klasie politycznej, w mediach, w związku z tą
nieszczęsną kampanią billboardową, zbudowaliśmy
czy poprawiliśmy autorytet sądów. Bo co do tego, że
sądy powinny mieć autorytet, wszyscy się zgadzamy.
Autorytet budowany przez ich pracowników, przez
właściwe ustawodawstwo, ale również przez całe otoczenie społeczne. To jest nasz wspólny interes, to jest
interes obywateli i interes naszego państwa, żeby autorytet wymiaru sprawiedliwości był jak najwyższy,
żeby zaufanie do sądów było jak najwyższe.
Szanowni Państwo, wszyscy mówimy o sądach
i myślimy: sędziowie. Ale w sądach pracują urzędnicy, pracuje 5 tysięcy kuratorów, pracują pracownicy
pomocniczy – oni wszyscy są pracownikami sądów.
Oni często bardzo niefrasobliwie są oskarżani jako
pracownicy sądów, tutaj widziałem jakieś hasło, które
też wskazywało, że można to bardzo różnie interpretować. Otrzymałem esemes nie od sędziego, ale
właśnie od kogoś innego: „Za kogo nas uważacie? My
staramy się jak najsolidniej pracować, jak najlepiej”.
Czy zatem w tej całej debacie, która trwa od wielu
miesięcy i oprócz tego, że ma miejsce w parlamencie, ma miejsce w mediach, bardzo różnych mediach,
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różnej orientacji, my zbudowaliśmy ten autorytet?
A przecież to jest bardzo podstawowa sprawa.
Kiedy rozważaliśmy sprawę zabierania dzieci
do placówek opiekuńczych z powodu biedy, to najważniejsza – i tak to oceniłem z tej trybuny – była
dyskusja, a nie zmiana przepisów. Bo ta dyskusja
budowała przekonanie społeczne i instytucji, że nie
wolno zabierać dziecka w sytuacji, kiedy ono jest
biedne, tylko trzeba pomóc. Dlatego ważne jest nie
tylko to, jakie będą przepisy, ale również to, w jakiej
atmosferze one są przyjmowane, jakie argumenty są
stosowane i jak to wszystko razem funkcjonuje.
Otóż martwię się ogromnie, dlatego że nie tylko
docierają do mnie różne sygnały, ale mam, jako urlopowany kurator sądowy, kontakty ze środowiskiem
kuratorskim i dowiaduję się, że ich wejścia w środowiska, gdy idą do przestępców, ludzi skazanych, albo
gdy jako kuratorzy rodzinni idą do rodzin, są dużo
trudniejsze niż kiedyś, dlatego że ta opinia, która jest
budowana w rozmaitych miejscach, bardzo nieprzychylna, powoduje, że ci ludzie, którzy powinni być
resocjalizowani, przywracani społeczeństwu, mówią:
„Skąd pan czy pani przyszli? Państwo reprezentują
instytucję, do której nie mamy zaufania”. Bo powtarzamy te stereotypy, te wyniki badań społecznych
w rozmaitych miejscach. Tak więc jest taka opinia, że
ta praca rozmaitych pracowników, w tym tych, którzy
chodzą w teren i próbują resocjalizować przestępców
czy pracować nad rodzicami, którzy niewłaściwie
opiekują się dziećmi, jest utrudniona.
Czy to się zmieni, kiedy się skończy dyskusja,
kiedy te przepisy trafią do pana prezydenta, a pan prezydent je podpisze? Nie jest to tak proste i nie można
tak optymistycznie na to patrzeć, dlatego że uformowanie opinii społecznej będzie przebiegało długo.
I od nas wszystkich zależy to, żeby odbudowywać
jak najbardziej tę pozytywną opinię, dostrzegając
oczywiście wady wymiaru sprawiedliwości. Nie chcę
powiedzieć w żadnym razie, że nie należy dostrzegać problemów, wad i że nie trzeba reagować na to
również przez zmiany prawne. Mamy obowiązek,
żeby takie zmiany prawne przeprowadzać. Ale mamy
też obowiązek, żeby to było robione w atmosferze
powagi, żeby to było robione w atmosferze używania poważnych argumentów, a nie po to, żeby milion
razy powtarzać nieszczęśliwe sformułowanie jednej
pani sędzi o kaście. Bo to nie była żadna uchwała,
nie wiem, na ile tej pani to się wymsknęło, na ile jest
szczęśliwa z powodu tej przynależności, ale nie jest
poważne to, że w debacie publicznej te słowa zrobiły
tak zawrotną karierę.
Proszę państwa, chciałbym wrócić do tego, co
powiedziałem na początku i co do czego w tej Izbie
nie ma żadnych wątpliwości, a mianowicie do tego,
że wymiar sprawiedliwości jest niezmiernie ważny.
Dlatego apeluję do wszystkich sił politycznych, ape-
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luję do mediów, apeluję do liderów opinii publicznej
o to, żebyśmy o tak ważnych sprawach rozmawiali
w atmosferze, która buduje, która pozwoli na to, żeby
autorytet tej instytucji był taki, jak potrzeba, czyli najwyższy, żebyśmy nie posługiwali się uogólnieniami,
ani w tej, ani w innych sprawach.
Nieszczęściem rozmaitych dyskusji jest to, że wyjątkowe przypadki traktujemy jako regułę, że przypadek jednego czy drugiego sędziego – takie rzeczy się
zdarzają i reakcje powinny być natychmiastowe – jest
uogólniany i mówi się nie o tym jednym, a o wielu
innych. Ja muszę powiedzieć, że znam bardzo wielu
sędziów, znam kuratorów, znam zaangażowanych
pracowników administracyjnych, którzy przez lata
naprawdę dobrze pełnią swoją funkcję. Im się należy
uznanie i bardzo wyraźnie trzeba o tym mówić, to
jest coś, na co zasługują, ale też coś, co zachęca ich
do dalszego zaangażowania się w tę pracę. Dziękuję
za uwagę.
Jeszcze tylko dodam, że będę chciał wykorzystać
później swoje 5 minut, bo nie przekroczyłem czasu,
mam nadzieję. (Oklaski)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie wszystko zostało z tej mównicy powiedziane. Ja też mam wiele dylematów, jeżeli chodzi
o zapisy tej ustawy, ale nie będę o nich mówiła. Ja
też znam fantastycznych sędziów, którzy są nie tylko
prawi, profesjonalni, ale przede wszystkim są ludźmi.
Bo sędzia to też jest człowiek. Po drugiej stronie,
oprócz tego, że jest oskarżony, oprócz tego, że są 2
strony postępowania, karnego czy cywilnego, też są
ludzie. I takich sędziów znam naprawdę wielu. Ale
najważniejsze, o czym dzisiaj mówimy… Nie zgodzę
się tutaj z niektórymi wypowiedziami, bo mówimy
o wymiarze sprawiedliwości.
Ja powiem tylko o 2 kwestiach, które są zawarte w tej ustawie, dlatego że słuchałam wypowiedzi
rzecznika praw obywatelskich, słuchałam wypowiedzi pana sędziego i pozwolę sobie z niektórymi wypowiedziami się nie zgodzić. Powiem o nowej instytucji
skargi nadzwyczajnej. Pan sędzia, pan prezes sądu
wskazywał, że przecież nie trzeba było iść tak daleko,
że przecież wystarczyło tylko w jakiejś innej formie
określić skargę kasacyjną. Być może powinny być

inne przesłanki, być może… żeby inaczej wyglądała.
Można było, proszę państwa, ale to są lata i przez lata
nikt tego nie zrobił. Pierwsze interpelacje na temat
wówczas jeszcze rewizji czy skargi nadzwyczajnej
pisałam w roku 2014. Rozmawiałam o tym wielokrotnie. Kolejna była w roku 2015. I powiem dlaczego.
Bo dzisiaj te narzędzia, te instytucje prawne, które mamy, tak naprawdę nie pozwolą ludziom dojść
sprawiedliwości w różnych sytuacjach – i to nie jest
populizm, Panie Senatorze, bo słyszałam też takie
słowa z tej mównicy.
Ja państwu powiem: obecnie skarga kasacyjna
to jest przecież skarga dotycząca wyłącznie prawa.
Ta skarga dotyczy korygowania błędów w orzecznictwie, zapewnienia jednolitości orzecznictwa czy
też korygowania błędów popełnianych przez sądy
powszechne. Koniec, kropka, nic więcej. Nie wracamy do dowodów, do oceny, nie wracamy do faktów.
Jakie jeszcze mamy instytucje? Możemy przecież
napisać skargę o wznowienie postępowania. Jednak
to jest instytucja zupełnie martwa. Nie chodzi tylko
o to, że ona nie działa. Jak mówię, chyba kilkanaście
przypadków z perspektywy 10 lat… Co jeszcze możemy zrobić? Jest skarga o wznowienie postępowania,
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem, powództwo przeciwegzekucyjne – ale wszystko mamy
na zaś, nic do tyłu, prawda? Niczego nie możemy.
Możemy jeszcze raz wytoczyć powództwo, ale jest
powaga rzeczy osądzonej. I nie możemy nic zrobić.
Ja podam przykład, który już podawałam. Mam
tych przykładów niestety dużo więcej. Starsze małżeństwo traci cały dorobek życia. Najpierw okradła ich
komuna, zabrała im gospodarstwo, dlatego że kupili
drugie – więc jedno zabrała, bo tak było. Tak że mieli
swoje gospodarstwo, 17 ha, dom, zabudowania… To
byli schorowani ludzie, jedno zachorowało na nowotwór, więc chcieli zapewnić sobie przyszłość. I co się
dzieje? Idą do sądu. Bo wcześniej darowali całe to
gospodarstwo sąsiadom, ale za dożywocie, czyli do
końca swoich dni mogli tam mieszkać. Nic by się nie
działo. Ale poszli do sądu, bo chcieli zwiększyć tę
swoją dożywotnią rentę, ponieważ wspomniani sąsiedzi, którzy najpierw byli bardzo szlachetni i dobrzy,
w momencie przeniesienia własności już tacy przestali
być. I wówczas sąd się po prostu pomylił, w sentencji
napisał o jeden wyraz za dużo i zabrał im dożywocie
co do mieszkania. Sentencja – co innego, a uzasadnienie – co innego. Oczywiście sąd zauważył swoją
pomyłkę i chciał tę oczywistą pomyłkę sprostować,
ale sąd drugiej instancji powiedział: nie, ważne jest
uzasadnienie, nie będziemy ingerować w sentencję.
I to jest jeden z przykładów. Oczywiście tych przykładów mogę państwu tutaj wymieniać dużo więcej. Tylko ja się pytam: czy uczynienie bezdomnych
z ludzi, zabranie im całego majątku życia z powodu
pomyłki sędziego, który zresztą do niej się przyznał…
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Oni nie mają gdzie pójść, bo nie ma takiej instytucji. I takich przykładów jest oczywiście więcej. Czy
to nie wymaga pochylenia się nad tym? Czy to nie
wymaga znalezienia takiej instytucji prawnej… Bo
o czym mówimy? O wymiarze sprawiedliwości. My
nie mówimy o wymiarze orzekania, my nie mówimy o wymiarze wyroków, my mówimy o wymiarze
sprawiedliwości. Dlatego muszą być takie narzędzia,
żeby była sprawiedliwość.
I jak ktoś mówi, że musi być pewność obrotu…
Oczywiście, musi być, tylko pod warunkiem, że to
nie są orzeczenia rażąco niesprawiedliwe. Zresztą
przecież także dzisiaj, nawet w sytuacji skargi kasacyjnej… To są przecież orzeczenia prawomocne,
wykonalne. Dokładnie taka sama sytuacja. Tak więc
mówimy o takiej instytucji, która rzeczywiście przywróci elementarną sprawiedliwość. I nie mówimy,
Panowie Senatorowie, Panie Senator, o takiej sytuacji, kiedy ktoś jest niezadowolony z orzeczenia. Bo
to nie o to chodzi. Mówimy o sytuacjach rażących,
w których właściwie na pierwszy rzut oka widać, że
coś jest nie tak, że tak nie powinno być.
I teraz jeszcze ustosunkuję się… Bo słyszałam,
że teraz – to nie powinno w ogóle być przyczyną, ale
należy do tego też się odnieść – będzie lawina takich
spraw. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że ci wszyscy
ludzie już trafiali do rzecznika, pisali do prokuratora,
do ministra sprawiedliwości. Oni wszyscy przez te
lata szukali sprawiedliwości. Tylko nie było żadnej
instytucji. Rzecznik na pewno sprawdzi w swoich
zasobach i tam będą ci sami ludzie. To nie jest tak,
że oni nagle się obudzą i powiedzą: tak, my dzisiaj
będziemy występować.
Ja przypomnę jeszcze jedno, tak na marginesie.
W poprzedniej kadencji, kiedy byłam w Sejmie,
zmienialiśmy ustawę o komornikach sądowych. I tam
wprowadzaliśmy, zresztą za orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego, miarkowanie, czyli to, że obywatel może pójść do sądu i powiedzieć: tyle, ile chce
komornik, to jest za dużo, proszę sądu, to powinno
kosztować mniej, nie 10 tysięcy zł za to, że komornik
wykonał jakąś jedną czynność, ale mniej. I wtedy słyszałam takie same głosy. Ja pamiętam ministra sprawiedliwości, który przychodził i mówił: absolutnie,
będą miliony wniosków do sądu, miliony, zaleją nas,
koniec. Po roku, jak to rozwiązanie weszło w życie
i stało się prawem, sam przyszedł i powiedział: przepraszam, pomyliłem się, tak nie jest. Ale my mówimy
cały czas… I to jest ważne, to trzeba podkreślić. Bo
nie może być ochrony – a o tym przecież mówimy –
dla orzeczeń, które godzą w podstawowe standardy,
w elementarną sprawiedliwość. Takiej ochrony być
nie może. Jest to w mojej ocenie naruszanie zasady
zaufania do państwa prawa.
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W tej materii powiem może o jeszcze jednym
rozwiązaniu. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Powiem
bardzo krótko. No, tutaj i jeden, i drugi pan senator
mówili, że widzą te przykłady tylko na billboardach
i że w ogóle tak się nie dzieje. Ja państwu powiem, że
z ludźmi pracuję od lat, od kilkunastu lat, pracowałam z nimi, jeszcze zanim przyszłam do parlamentu,
i znam te sprawy, że tak powiem, od dołu. To nie jest
tylko… Jest bardzo dużo przykładów, ale najpierw
powiem, o co chodzi. Tu nie chodzi o sędziów tylko,
bo przecież mówimy też np. o prokuratorach.
Przytoczę tutaj przykład, bo przykłady obrazują
tę sytuację. Było takie zdarzenie, że przedsiębiorca został przez komornika w zbójecki sposób okradziony. Można spokojnie tak mówić, dlatego że ten
komornik dzisiaj, jako pierwszy w Polsce, odsiaduje
karę więzienia. Rzeczywiście odsiaduje w więzieniu
4 lata. Będzie siedział, już siedzi. Jaka musiała być
skala nadużyć, jaka musiała być skala nieprawidłowości, skoro doszło do takiej sytuacji? Ale proszę
sobie wyobrazić, że ten skrzywdzony przedsiębiorca, ograbiony ze wszystkiego, co miał, w sposób
absolutnie niezgodny z prawem, poszedł najpierw
do prokuratury i prosił o pomoc prokuratora, dając
mu te wszystkie dokumenty… On zrobił zdjęcia tego
wszystkiego. Tam było prawo naruszane, więc poszedł do prokuratora, a prokurator najpierw w ogóle
odmówił wszczęcia postępowania. No, zwierzchnik
tego prokuratora, wówczas jeszcze na bazie tamtych
przepisów, w formie pisemnej nawet… I był też policjant, który prowadził te czynności operacyjne. Oni
wskazywali panu prokuratorowi, że jednak są tutaj
dowody, i to krzyczące. I co się stało? No, rzeczywiście zostało podjęte postępowanie, ale pomimo że
nawet ten zwierzchnik wskazał, jakie czynności trzeba podjąć, nie podjęto żadnych czynności i w finale
postępowanie zostało umorzone.
Jakie były skutki tej sytuacji? My próbowaliśmy
doprowadzić do tego, żeby ten funkcjonariusz publiczny… Tak jak mówiłam, ten komornik siedzi.
Potem w drodze decyzji sądu te wszystkie sprawy zostały zakończone pozytywnie w aspekcie karnym. Ale
to jest biedak dzisiaj, ten człowiek stracił wszystko.
A co się dzieje z tym prokuratorem? Próbowaliśmy
pociągnąć go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Pierwszy sąd dyscyplinarny, sąd pierwszej instancji,
nie widział takiej potrzeby i mówił, że właściwie nic
się nie stało. W drugiej instancji powiedziano: no
nie, jednak trzeba tę sprawę jeszcze raz rozpatrzyć.
Sprawa poszła do pierwszej instancji i znowu to samo:
nie, wszystko jest w porządku. Druga instancja: no,
może jednak trzeba się nad tym pochylić. Potem znowu pierwsza… I jaki jest finał? Oczywiście żadnej
odpowiedzialności nikt nie poniósł.
Powiem jeszcze o dwóch przykładach, tak żebyście państwo wiedzieli, z czym człowiek się może
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spotkać. Mówiłam o prokuratorze, ale jest też taki
sędzia, który niejednego… No, tak się stało, że biedny
człowiek miał egzekucję. Miał długi, powinien płacić,
koniec kropka. Popadł w długi i nie miał w tej sytuacji
wyjścia, ale z egzekucją jest tak, że… Oczywiście
ona jest w interesie wierzyciela, ale powinna się wiązać z jak najmniejszym pokrzywdzeniem dłużnika.
A w sądzie, pomimo że było przybicie i przysądzenie
– a jak państwo wiecie, w postępowaniu egzekucyjnym przysądzenie jest tak naprawdę sprawdzeniem
wpłaconych pieniędzy, niczym więcej – okazało się,
że nie ma pieniędzy, że wierzyciel tych pieniędzy nie
wpłacił. Mówię o wierzycielu, który przejął nieruchomość. On miał wpłacić pieniądze, a nie wpłacił
tych pieniędzy. I ten człowiek pisał skargi, pokazywał
dokumenty, prosił 3 lata. Gdyby dostał te pieniądze,
nie byłby dłużnikiem. Niestety dopiero po 3 latach
trafił do mojego biura. Była jakaś interwencja i odkryliśmy, że pieniądze po prostu nie zostały wpłacone.
I teraz proszę mi powiedzieć… Oczywiście nikt nie
poniósł żadnej odpowiedzialności, nic się nikomu nie
stało. Proszę mi tylko powiedzieć, co ten człowiek,
który dzisiaj jest nędzarzem, jest inwalidą na wózku,
mieszka na pierwszym piętrze i w ogóle z domu nie
wychodzi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator…)
Kończę.
Więc wypowiem się w ten sposób: to nie jest takie
proste, proszę państwa. Odpowiedzialność za pewnego rodzaju działalność, no, naszą funkcję, którą
pełnimy, jest do tego przypisana i powinna być… Ja
nie mówię o całości, ale w tych sytuacjach rażących,
ekstremalnych powinna być przypisana. Dlatego
przede wszystkim chciałabym oczywiście podziękować za to, że ta sprawa znalazła się w tym projekcie.
Wysyłałam te przepisy i bardzo, bardzo dziękuję, że
pan prezydent je uwzględnił, jeżeli chodzi o tę instytucję skargi nadzwyczajnej.
Już na zakończenie powiem, że ja uważam, że to
jest w ogóle początek zmian. Tak jak mówię, mam
dylematy co do innych przepisów, ale o nich nie powiem. Już naprawdę kończę, Panie Marszałku, ale
powiem w ten sposób: procedury, k.p.c., k.p.k. – to
się powinno zmienić.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
O, właśnie!)
Choćby sprawa – i to powiem – przedsądu. Proszę
państwa, dzisiaj mamy taką sytuację, że nawet ta
skarga…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, 14
minut…)
Ostatnie zdanie, ostatnie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: O 4 minuty przedłużyła pani…)

To te swoje dodatkowe 5 minut wykorzystuję, dobra? I już nie będę potem mówiła.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze.)
O tak, tak się możemy umówić.
Czyli dzisiaj nawet tę skargę kasacyjną, która
wpływa do sądu, w ramach czego się rozpoznaje?
Przedsądu. A kto to robi? Jeden sędzia na posiedzeniu
niejawnym rozpoznaje taką skargę. Ja powiem, że to
się kłóci… Bo państwo tak dużo mówicie o Europie,
tak dużo mówicie, że w Europie jest inaczej i u nas
też tak powinno być. Tylko że powiem, że w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka uznanie
skargi za niedopuszczalną wymaga decyzji 3 sędziów
– prawda? A tutaj na posiedzeniu niejawnym jeden
sędzia rozstrzyga, czy skarga pójdzie dalej, czy nie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale tego ustawa
nie zmienia.)
No i plus te inne rzeczy, o których… Tu chodzi
o k.p.c., kodeks postępowania cywilnego i te zmiany
są bardzo istotne, bo tu mówimy o pewnym kroku.
Tak jak mówię, tak jak powiedziałam, czy ta instytucja skargi nadzwyczajnej, czy odpowiedzialność to są
w mojej ocenie rozwiązania, które na pewno pomogą
temu obywatelowi na dole, bo o tym mówimy. Temu
zwykłemu obywatelowi, jakim jestem ja i ci wszyscy
ludzie na dole. A dalsze kwestie to przede wszystkim
zmiana procedury, czyli k.p.c., k.p.k…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator…)
…to, o czym mówimy, i to, co – mam nadzieję –
stanie się rzeczywistością w przyszłości. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wreszcie powiało niezależnością i pojawiło się
słowo „obywatel”. Tylko że pani nie zauważyła, Pani
Senator, że nic w tej ustawie nie jest napisane o tym
obywatelu, tylko mówi się językiem wilczego stada,
że trzeba pożreć Sąd Najwyższy, ten Sąd Najwyższy,
który ma mitygować czy dyscyplinować sądy, czy
tworzyć wykładnię dla tych sądów, o co pani prosi.
I ja właśnie o tym chcę mówić, chwaląc panią, że
pani przywróciła do tej sali kwestię praw obywatela.
Rzeczywiście jest tak – i to nie jest tylko moje
zdanie – że my tutaj mówimy, jak zrobić czystkę
w Sądzie Najwyższym, jak w ciągu 3 miesięcy przebudować jedną z istotnych instytucji, która jest instytucją usłużną wobec setek sądów. Ale co trzeba
rzeczywiście zrobić? Rzeczywiście trzeba zacząć
od stworzenia wspólnego języka orzeczeń w sądach.
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Ile sądów, Pani Senator – a pani o tym wie, tylko
Jaworowicz tym się nie zajmuje… Tysiące orzeczeń
dotyczących osób niepełnosprawnych, opiekunów.
Jedne sądy uważają tak, inne tak nie uważają, i tak jest
w tysiącach spraw. Sprawy… Już mam bzika na punkcie śmieciówek. Ile sądów miało zupełnie odmienne
zdanie?! I tu jest właśnie rola Sądu Najwyższego,
któremu zarzucam, że tych spraw nie uporządkował.
No i wreszcie do wszystkich wołam, również do
nas i do pani senator: egzekucja, głupcze… ale to
ostatnie nie do pani, bo tu jest rodzaj męski – egzekucja, głupcze! 320 tysięcy spraw już orzeczonych przez
wszystkie sądy, wobec których sąd administracyjny
już wydał właściwe orzeczenia. Jaki efekt? Gdzie
jest egzekucja? Podobnie jest w przypadku śmieciówek, również są nakładane grzywny przez inspektora
pracy. Gdzie jest egzekucja? To 6%! Czyli jeszcze
raz wołam, wołam do nas, gdy wpisujemy przepisy:
egzekucja, głupcze!
Następna sprawa, egzekucja nie tylko spraw administracyjnych i ludzkich… W więzieniach w tej chwili
30% cel, miejsc jest wolnych. Więźniów się zaprasza
do odbycia kary więzienia. Jeszcze raz pytanie, no,
egzekucja… A sprawy gospodarcze? No właśnie, Pani
Minister, tu prośba do pani, bardzo pani się skoncentrowała i bardzo to przedstawiała legislacyjnie… Izba
Dyscyplinarna tych sędziów… A czy pani wie, że ktoś
inny jeszcze rzucił takie hasło, które jest podstawą
wszystkich państw: gospodarka, głupcze!? A tu trzy
słowa na temat gospodarki! Gdzie jest izba gospodarcza Sądu Najwyższego? Utopiona między alimenty
i spory małżeńskie. A przecież to jest dzisiaj nerw
gospodarczy, tysiące spraw… Przykładem choćby…
Nie udało nam się w alimentacji – to jest moja dziedzina, mogę tutaj wykład zrobić – ale nie udało się
też w nieciągłości płatniczej, ani ministrom się…
Powszechną dzisiaj sprawą jest nieregulowanie przez
miesiące i lata zobowiązań płatniczych. Tym, moim
zdaniem, powinien się zająć Sąd Najwyższy, bo to
jest zagadnienie dla kraju, a nie poszczególnych sądów. Pani tu pisze, państwo tu piszecie, prezydent,
tylko trzy słowa: że mają się zajmować rejestrami
tych przedsiębiorstw, no i prawo gospodarcze…
A przecież wchodzimy w świat różnych powiązań,
a to Chiny nam za coś nie zapłaciły czy źle zrobiły autostradę… Czy jest tu miejsce… Jest miejsce
dla ławnika ze średnim wykształceniem, analfabety
językowego, jak to państwo zauważyli. A czy jest
tutaj miejsce dla sędziego ze znajomością trzech języków, ze znajomością prawa gospodarczego, polskiego
i międzynarodowego? O tym zupełnie zapominacie,
dlatego że tego nie obejmuje wiedza korepetytora
pana prezydenta i pana premiera, zwanego prokuratorem Piotrowiczem.
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Pan senator… Przepraszam bardzo, bo zapomniałem…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pająk.)
Pan senator Pająk w ślad za panami ministrami,
kolegami rzuca hasło: całe sądownictwo skorumpowane. Ani jednego przykładu nam pan nie podał,
a wszystkich nas niejako oskarżył, bo my tu też rozliczamy sąd. Tak, ani jednego przykładu pan nie podał.
Trzeba to wszystko zmieniać, to jest nierzetelne, bo
pan również mnie oskarża, że w moim okręgu – ja też
mam zobowiązania – wszystko jest skorumpowane.
Otóż nie jest skorumpowane wszystko. Obraża pan
tych ludzi.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 5
minut już minęło.)
Mam poprawki. Izba gospodarcza w Sądzie
Najwyższym; nie co do ławników – bo tam, gdzie
trwa, jak powiedział pan prezes, olbrzymia teoretyczna debata nad wykładnią prawa…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, minęło 5 minut.)
…m.in. w sprawie śmieciówek, trudno, żeby ławnikiem był np. elektromonter. Ja znam jednego elektromontera, któremu się udało, ale…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 5
minut minęło już.)
…nie w prawie. On łączył plusy dodatnie i ujemne…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…ale to nie było prawo. To było przewodzenie
związkowi.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, proszę mnie nie ignorować. Ja upominam, że już minęło
5 minut.)
Ależ, Pani Marszałek, pani tak to odczuła?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak to odczułam.)
Wie pani, ja nawet nie odczułem tego, że…
(Wicemarszałek Maria Koc: Że ja coś mówiłam?)
…że pani nam nie pozwoliła zadawać pytań, i dlatego przepraszam, że nadużyłem… Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nadrobicie.)
(Głos z sali: Pani marszałek nie prowadziła obrad.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, nie prowadziłam wtedy obrad.
Bardzo dziękuję. Ale składa pan te poprawki, Panie
Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak. Dziękuję za przypomnienie. Dziękuję.)
Tak, dobrze. Bardzo dziękuję.
Teraz proszę o zabranie głosu panią senator
Barbarę Zdrojewską.
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(Senator Władysław Komarnicki: Panie Senatorze,
za gospodarkę dziękuję.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo mnie pan senator Rulewski zaniepokoił,
że więzienia są pustawe.
(Senator Jan Rulewski: A to ja nie chciałem…)
Panie Senatorze, zaraz powiem dlaczego. Bo myśmy w naszym zespole do spraw monitorowania praworządności pokazali, że już ponad tysiąc spraw się
w Polsce toczy za zgromadzenia, za manifestacje…
(Senator Jan Rulewski: A, i dlatego zaniepokoiłem…)
Tak. I to są sprawy już zrobione przez zreformowaną Policję, Szanowni Państwo, i przez zreformowaną prokuraturę. Na szczęście jeszcze działające sądy
uniewinniają te osoby, ale co będzie, proszę państwa,
za parę miesięcy… No, poczekamy.
Szanowni Państwo, to, co mnie najbardziej bulwersuje… Ja już pomijam te rzeczy typu niezgodność
z konstytucją itd. To jest bardzo ważne, ale – tak jak
powiedział chyba wczoraj w dyskusji pan senator
Augustyn, co bardzo mi się podobało – co to kogo obchodzi, co to obchodzi obywatela, że to jest niezgodne
z konstytucją. Dla obywatela to jest sprawa zupełnie
drugorzędna. Ale jeżeli obywatel widzi, a sędzia to
też obywatel, a nawet po tych strasznych kampaniach
powiedziałabym, że sędzia to też człowiek… Jeżeli
patrzymy na te emerytury, jeżeli państwo patrzą chociażby na te prawa nabyte, jeśli chodzi o odchodzenie na emeryturę, a to jest przecież układanie sobie
całej końcówki życia… Spójrzmy na to zwyczajnie,
po ludzku, na to, co się dzieje z tym wcześniejszym
przejściem na emeryturę. Wyobraźmy sobie, co by
się stało, gdybyśmy to wprowadzili np. na uczelniach
wyższych, gdzie jest podobnie i też można dłużej
pracować. Zastanówmy się, proszę państwa, jak to
by było, gdyby to dotyczyło także posłów i senatorów, gdyby coś takiego nagle wprowadzono w trakcie
trwania kadencji, przerywając tę kadencję, gdyby coś
takiego dotyczyło całej grupy, a robione by było tylko
po to, żeby wymienić skład kadrowy.
Czy nie możemy poczekać te 2 lata? Tacy jesteśmy
niecierpliwi? Ja uważam, że skandaliczne jest takie
łamanie, odbieranie nabytych praw ludziom tylko
po to, żeby wymienić kadry w Sądzie Najwyższym.
Można… Ja odpowiem, bo tu taką bardzo piękną argumentację podał pan prof. Seweryński i kilku
innych senatorów. To były argumenty tego typu, że
przecież bywały takie przypadki, że się kadencję łamało, że bywały takie przypadki, że się praw nabytych nie respektowało. Tylko pytam: po co coś takiego
robić? Ja rozumiem, że są jakieś wyjątkowe sytuacje,

zupełnie wyjątkowe, ale po co robić coś takiego w sytuacji tego typu, kiedy udajemy, że chcemy zreformować sądy. Co to ma wspólnego z reformą tych sądów?
Pani senator Staroń nam powiedziała, nawet
się wzruszyłam, żeby poczekać te kilka miesięcy.
Naprawdę państwo uważacie, że te sądy będą tak
cudownie teraz pracowały? Pani Senator, naprawdę
pani tak uważa? Przecież my tu za rok jeszcze będziemy i my będziemy o tym rozmawiali. Zapewniam
panią, że nie. A mam na to dowód i tym dowodem
jest Trybunał Konstytucyjny. To samo słyszeliśmy
przy reformie Trybunału Konstytucyjnego, słyszeliśmy zapewnienia, które tu padały, jak będzie fantastycznie, że wreszcie zacznie pracować, bo do tej
pory w ogóle nic nie robił, wreszcie będą orzeczenia,
wreszcie ludzie nie będą tam brali wysokich pensji,
nie będą siedzieli na urlopach itd., itd. I co mamy
w tej chwili? Od czasu reformy mamy w Trybunale
Konstytucyjnym skandal za skandalem i po prostu
słabą, nieefektywną pracę. To mamy. Wyrzuciliśmy
z trybunału znakomitych specjalistów, a teraz mamy
takich sędziów, jakich mamy. I tu będzie to samo.
Bo o co chodzi? Czy chcemy powiedzieć, proszę
państwa, że polskie państwo stać na to, żeby wykształcony profesor prawa, który musi się uczyć, by
pokonywać kolejne szczeble kariery, nabywać wiedzę… To jest tak jak profesor kardiochirurg, to jest
największa wartość dla narodu. Taką wartością jest
człowiek, który jest sędzią w Sądzie Najwyższym,
a my go ot tak wyrzucamy w wieku 65 lat, pozbywamy się go lekką ręką. Po co nam taki? Znajdziemy
młodszego, bardziej użytecznego i bardziej spolegliwego.
Chociaż jeszcze raz podkreślam, że ja mimo
wszystko wierzę w niezawisłość i w niezależność,
i uważam, że sądy się jakoś obronią, ale sądzę, że
będzie trudno i ta presja wywierana na środowisko
sędziowskie, to opluwanie środowiska sędziowskiego
przez ostatnie 2 lata będzie miało swoje długotrwałe
konsekwencje dla jakości prawa w Polsce, dla jakości
stanowienia prawa i tego wszystkiego, co nas bezpośrednio dotyka.
Denerwują mnie strasznie argumenty, że zalecenia
Komisji Weneckiej nas nie obowiązują, że do opinii
prof. Strzembosza nie musimy się stosować przecież,
możemy ją zupełnie pominąć, że możemy pominąć
np. uchwałę Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Oczywiście, że możemy to pominąć. Możemy pominąć opinie wszystkich organizacji
sędziowskich, możemy pominąć opinie organizacji
międzynarodowych, które się wypowiadały w tej
sprawie. Możemy to pominąć. Tylko po co i dlaczego? Dlaczego mamy to pomijać? Dlaczego możemy
uważać, że te opinie… Dlaczego mamy nie brać tych
opinii pod uwagę? A jak się pytamy o inne opinie, to
bardzo trudno jest właśnie w Kancelarii Prezydenta
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– i tak już było kilkakrotnie w przypadku różnych
ustaw – dopytać się o to, jacy eksperci przygotowują
te projekty i jacy eksperci je opiniują.
I jeszcze ta trzecia sprawa, à propos tego, że prawo
służy państwu i że jeszcze narodowi. No, jak dodamy do tego, że prawo służy państwu… To naprawdę bardzo źle brzmi. Mówił o tym pan prezes Sądu
Najwyższego, ja nie będę powtarzała tych argumentów. Ale „państwo, które służy narodowi” też brzmi
fatalnie. Taka dyskusja była w Sejmie po wystąpieniu
Kornela Morawieckiego, ona się przetoczyła.
Ja już nie będę się rozwodziła, bo pewnie mam
mało czasu, ale przypominam, że oprócz woli narodu
czy woli państwa jest jeszcze coś takiego jak normy
prawne i wartości, aksjologia cała, na której się opiera nasza cywilizacja. Jeżeli to wszystko pominiemy
i zostawimy tylko naród albo państwo… No, wiecie
państwo, jaka jest wola narodu. Gdybyśmy przeprowadzili badania, to np. naród by powiedział: „wszyscy
politycy to w ogóle do kosza, na Syberię ich najlepiej
wysłać”. I być może większość by się podpisała pod
tym. Większość jest, jak wiecie, być może za karą
śmierci, a nie mamy kary śmierci. No, nie będę tutaj
tego tłumaczyła, ale na tym to polega.
Przypominam, że oprócz woli narodu czy woli
państwa, rządzących, jest jeszcze coś takiego jak wartości, jak aksjologia. I dlatego patrzymy na prawo
z nadzieją, że służy ono właśnie tym wartościom.
Co się de facto sprowadza do tego, że tak naprawdę
służy człowiekowi. Ale nie narodowi, bo to są dwa
różne pojęcia, to są dwie różne kwestie. Naród to nie
jest zbiór ludzi, to jest zupełnie inne pojęcie.
Na zakończenie powiem, że właściwie rozśmieszyła mnie już koncepcja, że rozprawy będą transmitowane. Szanowni Państwo, no, fantastyczny pomysł. Skoro państwo macie takie cudowne pomysły,
to może powiecie pani prof. Przyłębskiej, żeby przywróciła transmisje z Trybunału Konstytucyjnego.
Może państwo to zrobicie? Jedną ręką zlikwidowała
je po prostu, i nie można… Tego się wstydzimy?
A państwo teraz tutaj mydlicie nam oczy jakimiś
transmisjami. Może przyjdzie jakaś pani sędzia
Przyłębska, zamknie i tyle z tego będzie. Jak państwo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.
Czas się skończył.)
…chcecie udowodnić, że chcecie coś usprawnić, to
naprawdę tutaj padało – już nie chcę tego powtarzać
– wiele słów, także ze strony środowiska sędziowskiego, na temat tego, jak można usprawnić sądy szybko
i dosyć łatwo.
Chciałabym też zwrócić uwagę, że można było
przerzucić pieniądze na sądy, a nie przerzucać je na
bardzo dziwne rzeczy – tutaj wielokrotnie to roz-
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patrywaliśmy – dziwne instytuty nie wiadomo od
czego itd.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
I przyspieszyłoby się wtedy być może postępowania w sądach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz powinien zabrać głos pan marszałek
Borusewicz, ale pana marszałka nie ma, więc poproszę pana Andrzeja Pająka.
Bardzo proszę. Rozumiem, że 5 minut. Tak?
Panie…
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Lidia Staroń: A ja mogę, Pani Marszałek?)
A przepraszam, tytułem sprostowania pani senator…
(Senator Lidia Staroń: Bo użyła pani senator mojego nazwiska, to ja dosłownie tylko zdanie…)
To proszę. Ma pani mniej więcej 3 minuty.

Senator Lidia Staroń:
Pani Senator, pani chyba mnie źle zrozumiała. Ja
nie mówiłam, jak będą funkcjonowały sądy. Ale to
prawda, mam nadzieję, że dobrze. I wierzę w mądrość
sędziów i profesjonalizm, w uczciwość, w niezawisłość. W to wszystko oczywiście wierzę. Ja mówiłam
o skardze nadzwyczajnej. O tym mówiłam. Być może
to z tym było związane, że pani się wzruszyła. To
wzruszenie rzeczywiście jest bardzo potrzebne, nawet pochylenie się nad tymi ludźmi, bo dzisiaj takiej
instytucji nie ma. I mówimy o ludziach naprawdę
skrzywdzonych, ludziach, którzy czasami pozbawieni
są dachu nad głową, wszystkiego, o takich ludziach.
Mówimy o ludziach, którzy mogą i powinni dojść
elementarnej sprawiedliwości, i o instytucji, która tę
elementarną sprawiedliwość pozwoli im wywalczyć,
o narzędziu prawnym, o instytucji prawnej. I o tym
mówiłam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Andrzej Pająk.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja pozwolę sobie jeszcze dokończyć cytowanie
fragmentu artykułu pana prof. Andrzeja Nowaka. Po
Monteskiuszu jeszcze pan profesor cytuje Andrzeja
Frycza-Modrzewskiego. I tak pisze dalej: „Frycz
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości widział tak:
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jego pierwszym filarem musi być jasny zbiór praw
– żeby nie trzeba było właśnie odrębnej «kasty»
znawców, ale aby każdy obywatel mógł zrozumieć
swoje prawa i ich granice. Drugim filarem winna być
niezależność sądów. Dlatego proponował, aby nie
Sejm był sądem najwyższym, ale wybrany – przez
Sejm, oczywiście, bo to jedyny legalny reprezentant
suwerena – odrębny trybunał apelacyjny. I – dodajmy
– taki też trybunał Polska wprowadziła, w roku 1578,
na 170 lat przed dziełem Monteskiusza. Frycz jednak
dodał jeszcze trzy ważne uwagi do swego programu reform władzy sądowniczej: sędziowie powinni
być wybierani ze wszystkich stanów (znów: by nie
tworzyli zamkniętej grupy); odrębnym statutem ma
być zawarowane, ażeby żadnych darów nie brali”…
„I wreszcie – najważniejsze – ażeby każdemu wolno
było skarżyć się na sędziego! Nie może być tak, że
sędzia, wydając skrajnie niesprawiedliwy, tendencyjny wyrok, pozostaje w swej niesprawiedliwości
bezkarny. Nie może być – a jest. Frycz-Modrzewski
i Monteskiusz ciągle czekają na wprowadzenie w życie swoich uwag, które miały nas chronić przed despotyzmem i niesprawiedliwością”.
Szanowni Państwo, czy społeczeństwo nie potrzebuje troszeczkę tej elementarnej sprawiedliwości, tego
prawa, tego uszanowania, że w sądzie będzie godnie
potraktowane? Bo z tym też bardzo, bardzo różnie
jest. My tutaj mówimy: demokracja, konstytucja, prawo itd. Proszę państwa, demokracja ateńska zabiła
Sokratesa w majestacie prawa. A też na początku
XVIII wieku Stanisław Konarski pisał: „Prawo, choćby najświętsze, prawem być przestaje, kiedy szczęściu
narodu przeciwnym się staje”. A więc prawo też ma
swoje ograniczenia.
Ja osobiście tutaj… Bo tak mnie troszeczkę zabolało… bardzo, kiedy pan sędzia z taką może nawet lekką pogardą wypowiedział się o ławnikach.
Czasem ten prosty, mający kręgosłup ławnik wie,
co jest czarne, co jest białe, co jest sprawiedliwe, co
jest niesprawiedliwe. Nie jest może tak… Może nie
ma tak wielkiego umysłu, żeby potrafił z czarnego
zrobić białe poprzez argumentację słowną i czasem,
powiedzmy, wiele różnych do tego dodatków. On ma
kręgosłup i w wielu przypadkach w tych sądach może
by właśnie powiedział: to jest białe, to jest czarne, to
jest sprawiedliwe, a to jest złodziejstwem czy, powiedzmy, jakimś innym przestępstwem.
I na zakończenie, proszę państwa: te ustawy na
pewno tych wszystkich argumentów, o których mówiłem, że tak powiem, nie spełnią, ale jeśli zrobią
krok do przodu, tak to określę, to bardzo dobrze. Na
pewno mam wiele wątpliwości. Mam wiele uwag…
może nie uwag, ale takich wątpliwości, o których
tutaj mówiłem. Mam też wątpliwość, czy Prawu

i Sprawiedliwości uda się wprowadzić w Polsce prawo i sprawiedliwość. Mam wątpliwości. Ale nie mam
najmniejszej wątpliwości, że w Polsce jest bardzo
wiele bezprawia i bardzo wiele niesprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jarosław Obremski, bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan prezes Sądu Najwyższego w porannym przemówieniu wymienił moje nazwisko i zaproponował
mi rolę w hollywoodzkim remake’u „Dwunastu
gniewnych ludzi”. Dziękuję – tym bardziej, że na
sali są więksi aktorzy, pan senator Fedorowicz i pan
senator Pociej.
(Senator Jan Rulewski: I ja. Z maską.)
(Wesołość na sali)
Mówię o aktorach. Już nie dokończę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: I to jest racja, że jestem świetnym aktorem…)
(Senator Stanisław Kogut: Sam się tak chwalisz.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Słuchając pana prezesa, miałem jednak wrażenie, że wśród tych 12 gniewnych ludzi pan jest już
po stronie tych, którzy są przekonani, że oskarżony
o morderstwo jest winny. Muszę powiedzieć, że słuchając pana przemówienia, miałem troszeczkę takie
wrażenie: aha, jednak ta reforma Sądu Najwyższego
jest konieczna.
Rozumiem pewien zarzut, że czytając konstytucję
powinniśmy ją czytać w całości i skupiając się na
duchu zapisów. I że pewnym elementem manipulacji jest wyrywanie z kontekstu poszczególnych artykułów albo, co jeszcze gorsze, fragmentu artykułu.
Tak zrozumiałem pana wypowiedź. Ale jednocześnie
miałem takie wrażenie, że tę samą metodę zastosował pan, znęcając się chyba przez 10 minut… dokonując pewnej egzegezy 2 słów posła sprawozdawcy
zawartych w protokole komisji, która rozpatrywała
ten projekt. To była egzegeza słowa „służyć”, kiedy
to pan się cofał nawet do formy odrzeczownikowej,
później było o tym, że to sługa, sługa… A kończyło
się to zwrotem „parobek”. No, tak już jest w języku
polskim, że niektóre słowa mają szeroki zakres semantyczny. I słowo „służyć” z jednej strony odnosi się
jakoś do ministra, a z drugiej strony jest też przymiotnik „służalczość”. No, jest to bardzo szeroki zakres
semantyczny. Odebrałem to wszystko jako pewien
element demagogii i nadmiernej retoryki. Zresztą
jako skromny chemik znam taki termin jak „służebność terenu” i wydaje mi się, że z tego nie wynika,
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że ten, który ten teren udostępnia, jest parobkiem czy
sługą tego, który przez ten teren przejeżdża. Jednak
większy problem jest według mnie związany z tym
drugim elementem – „służyć państwu”. I teraz się
zastanawiałem, czy może być tutaj jakaś fundamentalna różnica w naszym rozumowaniu, ponieważ
można postrzegać państwo jako takiego hobbesowskiego Lewiatana, który cały czas pożera dzieci, jest
czymś niebezpiecznym. Ale nawet w słowie „służyć”
jest coś takiego, że… No, można służyć nie komuś,
a czemuś, czemuś wyższemu. Ja wierzę, że sędziowie
służą czemuś wyższemu – sprawiedliwości i prawu.
Specjalnie w takiej kolejności podaję tę koniunkcję,
żeby apolityczności nie zakłócić.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Pełna zgoda.)
Ja mam tak, że dla mnie państwo to także obywatele, są jakby w środku. To nie jest tylko terytorium, instytucje i prawo. To jest także obywatel, także
kultura, w tym kultura prawna. Jeżeli tak rozumiemy ten dylemat, przed którym staje sędzia mający
dokonywać wyboru np. w sytuacji rozstrzygnięcia
odszkodowania dla osoby niesłusznie aresztowanej, to
według mnie nie ma tu sprzeczności. Jeżeli państwo
jest niesprawiedliwe, to podmywa pewną glebę, na
której to wszystko jest osadzone.
Inna jest dla mnie sytuacja rzecznika praw obywatelskich, bo rzecznik praw obywatelskich… Różnica
między sytuacją sędziego i sytuacją rzecznika praw
obywatelskich polega na tym – ja to tak rozumiem –
że sędzia czasami staje w sytuacji wyboru między,
tak jak pan definiował, interesem państwa a interesem
obywatela. Nie jest tak, że obywatel zawsze ma rację
w zderzeniu z mechanizmami państwa. Ma przecież
płacić podatki, alimenty itd. Rzecznik praw obywatelskich jest z kolei ustawiony w kategorii… On ma cały
czas patrzeć na to, czy instytucje państwa nie stają
się w jakichś sytuacjach zbójeckie. Państwo może
być zbójeckie w dwojaki sposób: może być zbójeckie,
bo nadmiernie agresywne, represyjne, ale i zbójeckie poprzez pasywność. Ja np. mam żal do III RP za
tę bazę niesprawiedliwości dotyczącą nierozliczenia zbrodni komunistycznych. Mam pewien żal do
III RP za pasywność w stosunku do alimenciarzy.
I to jest taka sytuacja, że pasywność państwa oznacza krzywdę. Tu wołałbym, oczekiwałbym większej
represywności. I wydaje mi się, że być może tu jest
jakiś problem. Zastanawiam się, czy wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego myślą w kategoriach państwa
bez obywateli – bo tak odebrałem pana głos. Być
może, gdybyśmy mieli jeszcze szansę dyskutować,
okazałoby się, że w wielu poglądach jest nam do siebie bliżej niż dalej, ale muszę powiedzieć, że ten głos
mnie bardzo, bardzo zaniepokoił.
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Osobną rzeczą jest to, co jest w tej ustawie trudne.
Skarga nadzwyczajna… Może poprzez indukcję, gdyż
siedzę koło pani senator…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Staroń.)
…Staroń, jestem przekonany co do tego, że to jest
dobra instytucja. Podoba mi się pomysł ławników.
A jeśli chodzi o interpretację kwestii konstytucyjności 6-letniej kadencji prezesa Sądu Najwyższego,
to muszę się z tym zmierzyć we własnym sumieniu.
Jest to dla mnie tym trudniejsze, że osobiście uważam – chcę to mimo wszystko powiedzieć – iż pani
Gersdorf szkodzi państwu i szkodzi wymiarowi sprawiedliwości. To jest moja opinia. Muszę także wziąć
pod uwagę kwestię odbioru rozstrzygnięć, które są
związane z tą ustawą, przez zagranicę. Ale, Panie
Prezesie, ja nie jestem jedynym sprawiedliwym. Ja
jestem głęboko przekonany, że w tym remake’u, którego nakręcenie pan tu proponuje… Każdy na tej sali
próbuje we własnym sumieniu znaleźć odpowiedź
na pytania, czy to jest ustawa dobra, czy zła, czy
daje szansę naprawy systemu sprawiedliwości, czy
system sprawiedliwości, jaki w tej chwili funkcjonuje
w Polsce, jest gwarancją tego, że możemy powiedzieć,
iż mamy państwo sprawiedliwe. I to jest istota tego
kłopotu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproszeni Goście!
Chciałbym moje ostatnie w debacie 5 minut wykorzystać na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, które
w tej dyskusji padało parokrotnie. Było to pytanie
o to, skąd pochodzą instytucje, które w tej chwili
funkcjonują, czyli samorząd sędziowski, Krajowa
Rada Sądownicza, czy to są instytucje o charakterze
postkomunistycznym, czy mają inny rodowód. Mam
tu pewne obowiązki i dlatego chciałbym tę drugą
wypowiedź wygłosić.
W sierpniu wybuchła idea „Solidarności”, ale już
jesienią powstawały komisje zakładowe „Solidarności”
w poszczególnych sądach. Pierwszy, o ile pamiętam,
był w Małej Oławie. Sąd w Gdańsku był jednym
z pierwszych takich sądów, ale nie pierwszym. W tych
komisjach zakładowych byli pracownicy administracyjni, kuratorzy sądowi i sędziowie. Sędziowie przekonywali, że podstawowym postulatem „Solidarności”
sądowej powinna być walka o niezawisłość sądów,
a inni pracownicy to przyjęli. Przyjęła to również sama
„Solidarność”. Komisja zakładowa, w której działałem,
czyli komisja w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, była
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pod ochroną komisji zakładowej w stoczni im. Lenina,
która oddelegowała do współpracy członka swojego
zarządu, pana Koziatka, który uczestniczył w wielu
posiedzeniach komisji i wówczas, kiedy były kłopoty, mówił prezesom sądów, przypominał o tym, że
ta komisja jest pod ochroną komisji zakładowej. To
samo było na szczeblu krajowym, gdzie pan Andrzej
Gwiazda reprezentował komisję krajową w rozmowach
z ówczesnym ministrem, panem Bafią, postkomunistycznym ministrem, który nie chciał słyszeć o samorządzie sędziowskim.
Mówię o tym nie dlatego, żeby powiedzieć, że
propozycje, które wówczas się pojawiły, a które potem
były realizowane, są idealne i nie można nic zmieniać,
że one w żaden sposób się nie degenerują. Chcę powiedzieć tylko wyraźnie, że niezawisłość sędziowska
i wszystkie atrybuty, które są z nią związane, łącznie
z odpowiednią płacą dla sędziów, były wówczas bardzo wyraźnie wskazywane. Była to oczywiście rewolucja „Solidarności” i tam te pomysły się pojawiły
bardzo wyraźnie. I dobrze, że zostały zrealizowane.
Osoby i sędziowie, którzy walczyli wówczas,
w szczególności o niezawisłość sędziowską… no,
wielu z nich zapłaciło wysoką cenę. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, w poniedziałek, wielu sędziów zostało odwołanych ze swoich funkcji.
Wymienię może tych z sądu gdańskiego: Janusza
Ślężaka, przewodniczącego Wydziału Cywilnego,
panią Reginę Godlewską, sędziego cywilistę, panią
Annę Kurską, odwołaną z funkcji sędziego, wieloletniego senatora, panią Barbarę Kuklińską, kuratora.
W Polsce zwolniono ze względu na walkę o niezawisłość sędziowską, o to, żeby powstały samorządy,
bardzo wielu sędziów. Była to cena. Warto o tym też
pamiętać w kontekście naszej dyskusji.
I jak podkreśliłem, to nie jest wypowiedź, która
mówi o tym, że nie wolno nic zmieniać, że pomysły,
które wtedy się ukształtowały, są idealne. Życie wymaga zmian, racjonalnych zmian, rozsądnych zmian.
Ale pamiętajmy, że wówczas ci ludzie i „Solidarność”
sądowa walczyli o niezawisłość sędziowską, o instytucje, które obudowują tę niezawisłość. Bo to nie
jest tylko tak, jak się czasami tutaj w wypowiedziach
przewija, że sam sędzia, niezależnie od trudnej sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej w sądzie, powinien
być niezawisły. Musimy stworzyć wszelkie warunki,
żeby ta niezawisłość mogła być realizowana. Dziękuję
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowna Pani Marszałek! Drodzy Senatorowie!
Rząd razem z PiS zafundował nam to, czego nikt
rozsądny nie mógł się spodziewać. Bo głównym
zadaniem nowej ustawy o sądzie jest to, aby wolnych sądów w Polsce po prostu nie było, aby każdy
wyrok był polityczną decyzją, wreszcie, aby parlament z waszą większością mógł uchwalić każdą
ustawę, także jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli
konstytucją.
Argumentujecie państwo, że parlament jest głosem
suwerena. Tak nie jest. Parlament jest głosem przedstawicieli suwerena, a suwerenem Rzeczypospolitej
Polskiej jest naród polski, nie zaś posłowie i senatorowie. Jest nim naród polski.
Suwerenem nie są również ani konstytucyjni ministrowie, ani sędziowie. Tak jak już powiedziałem,
suwerenem jest cały naród, a nie jego część, która
zagłosowała po prostu na partię polityczną.
Przypomnę coś państwu. Skoro już tak chętnie
odwołujecie się do woli narodu, to proszę pamiętać, że
było referendum konstytucyjne, w którym to referendum właśnie suweren wyraził trwałą wolę związania
siebie i swoich władz konstytucją. Czy ktoś wówczas
słyszał, aby naród domagał się upolitycznienia sądów?
Nowy podział Sądu Najwyższego to są dwie izby:
Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. Izba Dyscyplinarna, jak już
było tutaj wielokrotnie mówione, to swoiste bezpieczeństwo w bezpieczeństwie, czyli izba, która ma
trzymać za twarz sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. O wiele ciekawsze są
prerogatywy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, ponieważ ta izba będzie rozpatrywać ewentualne skargi na decyzje Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o nieprzyznaniu albo odebraniu
koncesji prywatnym nadawcom radiowym i telewizyjnym. Ta izba to nic innego jak kaganiec założony
dzisiaj wolnym mediom.
Jest mi ogromnie przykro, że mimo apelu tylu
środowisk znowu tak haniebnie, w sposób urągający demokracji próbuje się zniszczyć KRS oraz Sąd
Najwyższy. Ja wiem, że państwo macie większość
i możecie przegłosować wszystko, ale, na Boga
Świętego, są jakieś granice zdrowego rozsądku. O ten
rozsądek apelował sędzia Sądu Najwyższego, prosił
i błagał.
Senat zwie się izbą refleksji i ja – w dostojnym wieku człowiek – w sposób bardzo serdeczny proszę was
dzisiaj właśnie o tę refleksję, zdrowy rozsądek. Bardzo
was proszę. Proszę was, senatorowie PiS, abyście nie
głosowali nad tą ustawą. Ja się całkowicie podpisuję
pod apelem pana sędziego Sądu Najwyższego. To
był dramatyczny apel. Głęboko wierzę w refleksję.
Zastanówmy się tak naprawdę, w sposób uczciwy, jak
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nam nakazuje ta Izba: czy po uchwaleniu tej ustawy
będzie w ogóle potrzebna konstytucja?
Szanowni Państwo, trzeba wprowadzać reformy
– ja się pod tym podpisuję oburącz – powodujące,
że nasze państwo będzie sprawniejsze i mocniejsze.
Absolutnie jestem za. Jednak, na litość, skalę i granice tych reform wyznacza konstytucja, którą my,
parlamentarzyści i również organy władzy musimy
bezwzględnie szanować. W innym razie nie tworzymy ustawy, tylko tworzymy jej pozór, a na to nie ma
zgody rozsądnych ludzi.
W całej rozciągłości popieram pana senatora
Rulewskiego. Bo gdyby ta ustawa nie była tak zwaną ustawką w polityce kadrowej, to państwo byście
to inaczej przygotowali, jeżeli chodzi o przedsiębiorców… Zgadzam się, że to jest śmiech na sali, to
jedno zdanie. Jako wieloletni przedsiębiorca potępiam złe przygotowanie sądów do życia gospodarczego, ale państwo żeście nic nie zaproponowali. Nic,
kompletnie nic. I jestem za poprawką pana senatora
Rulewskiego. Być może państwo, jako twórcy tej
ustawy, się obudzicie. Bo wiecie o tym doskonale,
że wiele firm pada tylko dlatego, że sądy nie potrafią
się poruszać w życiu gospodarczym. Cierpi na tym
Skarb Państwa, proszę o tym nie zapominać.
Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ta refleksja, jeżeli chodzi o państwa… Że
będzie tak, jak sobie wyobrażamy, i tak, jak dramatycznie apelował sędzia Sądu Najwyższego. Bardzo
państwu dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Proszę bardzo,
Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
To bardzo trudny dzień dla naszej demokracji.
Wsłuchiwałem się w wypowiedzi moich kolegów senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo piękne,
naprawdę, Panie Senatorze Szymański, przytaczał
pan fragmenty dotyczące historii, pokazujące, jak
to sądy pod władzą komuny decydowały o ludzkich
losach, najczęściej bez sprawiedliwych wyroków.
Jest mi bardzo trudno, dlatego że już od kilku
miesięcy przeżywam ten dramat wielu ludzi, których
tu słyszę za oknem, i tych, którzy mnie wzywają na
godzinę 19.00 pod Pałac Prezydencki.
Tu przy okazji do pana ministra Muchy: przyjdź
o 19.00 pod Pałac Prezydencki na demonstrację
„Łańcuch ludzi”, przekaż tę informację.
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No tak, Panie Prezydencie Andrzeju Dudo, krakowianinie, wtedy byłem pod tym pałacem, a kilka dni
później zawetował pan tę ustawę i ludzie odetchnęli.
Teraz też są tam po to, żeby pan nie ugiął się pod
presją negocjacji, które odbywały się zresztą w cieniu
gabinetów, bez tzw. przejrzystości. Zobaczymy.
Pan senator Obremski, który jest moim kolegą
serdecznym, był łaskaw nie zgadzać się w wielu punktach z wystąpieniem człowieka, którego wystąpienie
rano oceniłem i odbiło się ono już w mediach jako
jedno z najpoważniejszych wystąpień w obronie wolności i niezawisłości sądów.
Panie Mecenasie Zabłocki, Panie Sędzio
Stanisławie Zabłocki, powiem panu, że to jest już
zapisane w historii Rzeczypospolitej. Od wyniku tego
głosowania będzie zależało, czy pan to uratuje, czy
pan będzie Rejtanem, któremu się nie udało. Obawiam
się, że może być to drugie. Chcę tylko powiedzieć,
żeby nikt z was nie bał się być tym jednym sprawiedliwym z „Dwunastu gniewnych ludzi” ze wspaniałą
rolą Fondy, dlatego że to jest dosyć trudne zadanie.
Nie chcę się powoływać na siebie, ale udało mi się kiedyś pogodzić skinheadów z punkami i ta działalność
otworzyła mi potem cały świat. Szacunek krakowian
dla ludzi, którzy nie łamią prawa, sprawił, że jestem
senatorem i ja ich zawieść nie mogę.
Muszę z całą stanowczością powiedzieć, że ta
ustawa jest absolutnie nie do przyjęcia. Już pomijam fakt, że ona przekazuje w ręce polityków pełną
władzę nad Sądem Najwyższym i nad Krajową Radą
Sądownictwa, ale dotyczy jej tyle uwag o antykonstytucyjności…
Poproszę o szklaneczkę wody. Dziękuję.
…że nie wyobrażam sobie, żebym mógł jako były
poseł koalicji rządzącej pozwolić sobie w jakikolwiek
sposób przed moim zwierzchnikiem, premierem czy
ministrem, wnieść na salę sejmową ustawę, do której
są takie uwagi, bardzo krytyczne, wręcz miażdżące,
podkreślane tutaj przez rzecznika praw obywatelskich
i przez prezesa sądu.
To już jest sprawa tego, w jaki sposób podchodzicie do stanowienia prawa. Będzie mi wstyd wielokrotnie, bo nieraz wchodziły pod nasze obrady ustawy,
które cechował bałagan konstytucyjny, ale ciągle istnieje jakieś dziwne przekonanie, które niestety nie
ma wiele wspólnego z rzeczywistością, że Trybunał
Konstytucyjny sobie z tym poradzi. Ha, pewnie, że
Trybunał Konstytucyjny sobie z tym poradzi. Wiemy,
w jakim składzie Trybunał Konstytucyjny występuje
i jak szarga się dobre imię i godność byłych prezesów
Trybunału Konstytucyjnego. Takiego czegoś w wolnej Polsce, w której żyję od ponad 20 lat, jeszcze nie
było.
I teraz na koniec chcę uświadomić obywatelom,
zwłaszcza krakowianom, którzy mnie w tej chwili
oglądają i słuchają, że istnieje wiele przykładów tego,
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że sądy lub prokuratury już zaczynają działać na polecenie rządzących. W Krakowie… Dziękuję pani
senator Barbarze Zdrojewskiej za to, że pani senator
przypomniała historię wybitnego profesora, pana
Dudki, i jego teścia Jacka Dubiela, który w naszym
mieście uratował życie wielu obywatelom, w tym
wielu moim przyjaciołom. Nękanie go poprzez nieustanne odwołania, kasacje i zabawy z wyrokami jest
hańbą polskiej sprawiedliwości. Nie ma na to zgody.
Wszyscy dokładnie wiemy – wystarczy przeczytać
jakikolwiek portal internetowy, który podaje prawdę
– jak wygląda sytuacja, łącznie z wchodzeniem CBA
o 6.00 rano, łącznie z tym penetrowaniem, śledzeniem. Obydwa szpitale w Krakowie, szpital im. Jana
Pawła II i klinika, są pod nieustannym obstrzałem
śledczych tylko dlatego, że zdarzyło się nieszczęście
lekarskie, zdarzyło się to, co się często zdarza. Może
nie powinno się zdarzać, ale winy lekarza w tym,
jak wiemy z dwukrotnego wyroku sądu, nie było.
Niestety została wdrożona kolejna procedura i może
się okazać, że jeden z najwybitniejszych kardiologów
i kardiochirurgów będzie musiał opuścić Polskę i pracować dla kogo innego. I przed tego rodzaju zabiegami ostrzegamy. Dlatego nikt rozsądny, nikt z nas,
nie będzie nawet próbował głosować za tą ustawą.
Kończąc, odwołuję się tylko do waszych sumień,
bo i tak zagłosujecie tak, jak wam sumienie pozwoli.
Zobaczymy, czyje sumienie będzie spokojniejsze,
kiedy okaże się, że o sprawiedliwym wyroku będzie
decydował jakiś kolejny zarządzający tym krajem
zespół ludzi. Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Tym krajem – czyli
Polską.)
Naszym krajem. Nie denerwuj się. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pani senator Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę,
Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goście!
Będę mówiła krótko, ale muszę podzielić się pewną refleksją z tej dzisiejszej wielogodzinnej dyskusji.
Dostrzegłam w niej także głosy rozsądku. To jest
ukłon w stronę dwóch panów senatorów: pana senatora Bobki i pana senatora Szymańskiego. Ale na tle
tej całej dyskusji mogłabym nazwać te głosy głosami
naiwności politycznej. I ja swój głos do tych głosów
naiwności politycznej pewno też zaliczę, dlatego że
każda ze stron stoi twardo przy swoim stanowisku

i nie ma woli dialogu, który mógłby tę ustawę w jakikolwiek sposób naprawić.
Odbieram ustawę o Sądzie Najwyższym jako typowy zamach na sędziów, którzy „skalani” są rokiem
swojego urodzenia, którzy urodzili się przed rokiem
1953, i tylko zmiany kadrowe zapewnią poprawne,
czyli zgodne z wolą polityczną, działanie sądów. Tak
tę ustawę odbieram. Rodzi się zatem pytanie: czy
powołanie Izby Dyscyplinarnej ma być panaceum
pozwalającym na sprawne funkcjonowanie sądów?
Czy nie ma obecnie w sądach kontroli bieżącej nad
sprawnym działaniem wymiaru sprawiedliwości?
Myślę, że jest, choć może ona źle funkcjonuje. Ale
to nie odnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego.
Obawiam się, że Izba Dyscyplinarna ma pełnić
rolę „służebną” – takiego słowa użył pan prezes
Sądu Najwyższego – względem zapotrzebowania
politycznego. Upoważnia mnie, proszę państwa, do
tego wypowiedź jednej z pań profesor prawa, posłanki Krystyny Pawłowicz, która brzmi następująco:
„Liczę, że sędziowie, którzy nam uniemożliwiają
przeprowadzenie zmian, poniosą odpowiedzialność
przed Izbą Dyscyplinarną”. Czy do tego jest powołana
Izba Dyscyplinarna, żeby sądzić sędziów, którzy chcą
mieć własne zdanie i bronić konstytucji? Obawiam
się, że ta ustawa… nie, nie to, że się obawiam, sądzę,
że ta ustawa jest zła. Ona nie powinna być przyjęta. I jestem pełna obaw, co przyniesie przyszłość.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałem oczywiście zadać pytania, ale w wystąpieniu zadam pytania panu sędziemu, ponieważ
nie jestem alfą i omegą, nie jestem specjalistą od sądownictwa. Raczej nie interesowałem się sądami, to
sądy interesowały się mną i tylko stąd mam fragment
pewnego wykształcenia praktycznego.
Mam też nadzieję, Panie Sędzio, że zabierze pan
jeszcze głos, bo ma pan prawo na podstawie art. 52 regulaminu zabrać głos w każdym momencie dyskusji.
I jestem też pewien, że senatorowie, którzy z panem
polemizowali, pan senator Czerwiński, pan senator
Obremski, jeżeli tego głosu prowadzący panu nie będą
chcieli udzielić, wystąpią w pana obronie.
Argumentem za zmianami w sądach, a w zasadzie
za rozpruciem tych sądów, i to wszelkich szczebli…
Bo przecież ustawa o sądach powszechnych do tego
prowadzi – prowadzi do ręcznego sterowania sądami
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poprzez mianowanie i odwoływanie prezesów wszystkich szczebli, wiceprezesów, kierowników wydziałów,
wizytatorów, czyli tych wszystkich, którzy kierują.
Mówiliście – słyszałem to zdanie, z którym się
zgadzam – że najważniejsza jest wewnętrzna niezawisłość sędziów. Tak, jest najważniejsza. Ale jeżeli
sędzia – a przecież ci wszyscy sędziowie, którzy będą
mianowani, którzy zostali mianowani zgodnie z nową
ustawą przez ministra sprawiedliwości i prokuratora
generalnego, czyli tego, który też może bez żadnego
uzasadnienia ich odwołać… Przecież jest jasne, że
oni będą uzależnieni. Nie trzeba w związku z tym
w sądzie uzależniać albo łamać charakteru wszystkich. Wystarczy 3 dyspozycyjnych sędziów. No, może
nawet 2 wystarczy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak jest, niestety.)
To o to chodzi.
Czy jesteśmy za bardzo podejrzliwi, czy ja jestem za bardzo podejrzliwy? Skądże. Ale przecież
widzimy te zmiany, które są dokonywane od 2 lat,
w różnych dziedzinach. No, w telewizji. Miała być
ona obiektywna, lepsza. Co widzimy? Tubę propagandową, która przygotowuje operacje tego typu na
sądach. Bo przecież najpierw w tej telewizji, zwanej publiczną, podaje się przykłady indywidualne
i następuje generalizacja: wszyscy sędziowie kradną,
wszyscy sędziowie są nieuczciwi. I ten argument,
że społeczeństwo jest niezadowolone z sędziów…
No, to jest jasne, że znaczna część społeczeństwa
jest niezadowolona z sędziów. I to nie dlatego, że sędziowie są nieuczciwi, tylko dlatego, że w sprawach
prywatnych połowa wygrywa, a połowa przegrywa.
Ci, którzy przegrywają, uważają właśnie, że dzieje się
źle. A w sprawach karnych każdy siedzący i odbywający wyrok mówi, że siedzi za niewinność, tylko
że sędzia był podpłacony, nieuczciwy. Więc jeżeli
chodzi o sprawy karne, to w zasadzie 100% tych,
którzy dostali się w tryby wymiaru sprawiedliwości,
jest z tego wymiaru niezadowolonych.
Przewlekłość to jest problem, ale powtarzam po
raz kolejny: w tej poprzedniej ustawie, nad którą
procedujemy, i ustawie o Sądzie Najwyższym nie
ma żadnych elementów, które usprawniają procedurę
sądową, skracają tę procedurę. Nic nie ma z tego, co
wydawało się podstawą.
Ja uważam, że jest to bardzo zła ustawa. Ustawa,
którą należy odrzucić. Dlatego składam wniosek
o odrzucenie tej ustawy. Ona nie powinna być uchwalona, a jeżeli zostanie uchwalona, to będzie wyrzutem
sumienia nas wszystkich – tych, którzy głosują za czy
będą głosować za, ale także tych, którzy będą głosować przeciw, ale nie zdołali przekonać pozostałych.
Składam też poprawki, bo uważam, że horrendalne jest wprowadzenie kryterium wieku, które po-
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woduje złamanie konstytucji, przerwanie 6-letniej
kadencji. Oczywiście nie chodzi o ogólne zasady, tu
chodzi o panią prezes Gersdorf. To jest dla mnie jasne.
I na koniec mam pytanie, może ktoś będzie mi
w stanie odpowiedzieć, a jak nie, to zawiśnie ono
w próżni. Mówimy o sądach powszechnych, to dobrze. A jak jest, jeżeli chodzi o kryterium wieku,
w sądach biskupich? To zupełnie inna struktura, ale
sędziowie są sędziami. A jak jest w Rocie Rzymskiej,
w tym sądzie najwyższym w Watykanie? Jest takie
kryterium? Jeżeli tak, to ile ono wynosi?
(Głos z sali: To już jest przegięcie.)
Ja myślę, że mądrość Kościoła katolickiego jest
znacznie większą mądrością niż mądrość tych, którzy
proponują takie ustawy. Dziękuję, Pani Marszałek.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Grzegorz Napieralski. Bardzo proszę,
Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: To jest Boża mądrość,
Panie Marszałku.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Boża mądrość
jest…)

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacni Goście!
Jestem na tej mównicy, dlatego że niektóre głosy
senatorów z Prawa i Sprawiedliwości zainspirowały mnie do tej wypowiedzi, szczególnie głos pana
senatora Szymańskiego, który mówił o pracownikach w sądach, o ławnikach, o tych osobach, które
współpracują z sędziami, że cała ta debata polityczna,
która dzisiaj trwa, tak naprawdę bardzo mocno obniża
ich morale, ale też sprawia, że mają poczucie, iż nie
docenia się ich ciężkiej pracy. Chciałbym tylko powiedzieć, że do debaty publicznej najgorsze sformułowania wobec wymiaru sprawiedliwości wprowadzili
politycy Prawa i Sprawiedliwości, niestety. Bo co do
reformy wymiaru sprawiedliwości wszyscy się zgadzamy, co do poszczególnych zmian również, ale co
do jakości tych zmian i tego, jak się je wprowadza,
to mamy odmienne zdania. I szkoda, że zabrakło,
tak jak powiedział dzisiaj w tej debacie prezes Sądu
Najwyższego, tej długiej spokojnej rozmowy, jak naprawić wymiar sprawiedliwości, a może nawet nie jak
go naprawiać, a jak dostosować go do nowoczesnych
potrzeb nowoczesnego, demokratycznego, wolnego
państwa. Szkoda, że tej debaty między opozycją
a rządzącymi zabrakło, że takiej dużej aktywności
poszczególnych ministrów czy nawet głowy państwa również w tej debacie zabrakło. I stało się, tak
jak powiedział pan senator Szymański, że te osoby,
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które faktycznie pracują dzisiaj i starają się pomóc
ludziom w najdrobniejszych sprawach, dzisiaj dostają
po głowie bardzo mocno, tylko dlatego, że niektórzy
chcą zbić kapitał polityczny na tej debacie. To przykre
i szkoda, że tak się dzieje.
I ktokolwiek by rządził, to stoi przed nami najważniejsza i najtrudniejsza reforma do przeprowadzenia.
Jak powiedział przed chwilą marszałek Borusewicz,
tak to jest, że aby rozmawiać o reformie sądownictwa,
o naprawie sądownictwa, o zmianach w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości, trzeba być bardzo,
bardzo dojrzałym społeczeństwem i mieć potężną
wiedzę. Bo jest dokładnie tak, jak powiedział pan
marszałek: 50% wygrywa, 50% przegrywa, i ci, którzy przegrywają, zawsze mogą mieć tak naprawdę
żal. I dlatego faktycznie ta rozmowa i ta dyskusja
o naprawie, o zmianie, o reformie wymiaru sprawiedliwości jest taka trudna.
Ale mam takie wrażenie – kiedy przysłuchuję się
tej debacie, wczoraj i dzisiaj – że żadne argumenty,
żadne apele i żadne prośby o rzetelną dyskusję w tej
sprawie nie trafiają na podatny grunt do większości
parlamentarnej, że ktokolwiek by zabierał głos, ktokolwiek by przedstawiał konkretne przykłady, konkretne zapisy, z dalszej historii czy z najnowocześniejszej naszej historii, to jednak na koniec wychodzi
tak, że przedstawiciele większości parlamentarnej
zarzucają nam, że czegoś się boimy, czegoś bronimy,
ale przede wszystkim padają fałszywe zarzuty.
I ja mam taki wniosek czy może prośbę albo sugestię do większości, do dzisiejszej większości parlamentarnej – i tu znowu zainspirował mnie senator
Czerwiński, który tak dobrze pamiętał, jak głosował
w roku 2002, nad jaką ustawą, co wtedy mówił, jak
głosował i w jakim był wtedy kole, jak to koło się
nazywało i dlaczego tak głosował. Więc mam taką
prośbę, sugestię, apel: Szanowni Państwo, zapamiętajcie dokładnie, nad czym głosowaliście i jak głosowaliście teraz. Zapamiętajcie to głosowanie i zapamiętajcie, co mówiliście z tej mównicy i z mównicy
sejmowej. Bo przyjdzie taki czas, niebawem, a może
trochę dłużej poczekamy na niego, ale przyjdzie taki
czas, że przegracie wybory z kretesem, przegracie te
wybory. I można mieć wszystkie instytucje państwa,
można mieć wszystkie media, ale wiecie dokładnie, że
przychodzi taki czas – a nasza historia, ta niedawna,
to pokazała – że zmienia się władza i przychodzi ktoś
inny, być może ci parlamentarzyści, którzy siedzą
po tej stronie, a być może całkowicie inni parlamentarzyści, których jeszcze ani na tej sali, ani na sali
sejmowej nie ma. Ale ci, którzy przyjdą i wygrają te
wybory w demokratyczny sposób, którzy zdobędą tę
władzę, wielu ustaw już nie będą musieli zmieniać,
bo one już są. I po prostu zrobią to samo co wy, tylko

bez nocnych głosowań. Więcej, tam, gdzie nie będą
mogli czegoś zrobić… no, pokazaliście im wspaniałą
drogę, jak można naginać prawo i jak można prawo
rujnować, jak można wprowadzać nowe standardy
do rzeczywistości i co można robić z ludźmi, którzy naprawdę dla Polski pracują, i jak można kalać
tak naprawdę ich ciężką pracę. Więc zapamiętajcie,
proszę, to, co robicie, zapamiętajcie procedury, które wprowadzacie, zapamiętajcie, jak te ustawy były
procedowane, i zapamiętajcie tak naprawdę, jak zabieraliście głos w danych punktach, w sprawie danych ustaw, i który przycisk potem naciskaliście. Bo
kiedy wy będziecie krzyczeć, kiedy wy będziecie
prosić o debatę, kiedy wy będziecie namawiać do
rozmowy u prezydenta, premiera, ministra, na sali
sejmowej i na sali senackiej, to wyjdzie parlamentarzysta z nowej większości rządzącej, wyciągnie kartę
ze stenogramów i przypomni wam wasze słowa. I to
będzie dla was najbardziej bolesna, ale jednocześnie
najciekawsza nauka w życiu. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak pan Czerwiński
głosował, za czy przeciw?)

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja myślę, że nie trzeba tak długo czekać, żeby
dokonać tej konfrontacji, o której mówił senator
Napieralski. Wystarczy sięgnąć do stenogramów
z czerwca tego roku, kiedy te same ustawy, tyle że
w innym kształcie, były tutaj, na tej sali omawiane.
Jeszcze przed wetem prezydenckim.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, tak.)
Otóż wówczas ci sami albo prawie ci sami senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości na tej oto mównicy udowadniali, że absolutnie wszystko jest zgodne
z konstytucją i że to, co mówi opozycja, to po prostu
jest zwykłe utrudnianie, obrona starego porządku,
destrukcja, obstrukcja itd. itd. I co? Minął miesiąc od
uchwalenia, pan prezydent zawetował obie ustawy, no
i nagle się okazało, że to może jednak nie jest zgodne
z konstytucją – prawda? Ja nie wiem… Czy u państwa
w ogóle powstaje jakaś refleksja na ten temat? Czy
to jest taki owczy pęd: idziemy do przodu, bo prezes
tak każe?
Muszę powiedzieć, że o ile wczoraj rozmawialiśmy o Krajowej Radzie Sądownictwa i oczywiście
były tam niekonstytucyjne zapisy… Tak na marginesie powiem, że jest jeszcze jeden, o którym tak trochę
mniej mówiono. Otóż konstytucja stanowi również,
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że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z przedstawicieli 4 rodzajów sądów, muszą tam być przedstawiciele tych 4 rodzajów sądów. A co jest w ustawie?
Że w miarę możliwości. W miarę możliwości tak
się ustala. No, proszę państwa, po prostu łamiecie tę
konstytucję na każdym kroku. A następnie zaczyna
się takie adwokackie… Chociaż może tu obrażam
adwokatów.
(Senator Zbigniew Cichoń: No, no!)
Zaczyna się takie kauzyperdzkie wywodzenie,
czytanie a to tego, a to tamtego artykułu, a to każdego z osobna itd. Pan senator Czerwiński jest, muszę
powiedzieć, specjalistą w tej dziedzinie, bardzo precyzyjnym. Wczoraj już się odniosłem do jego wywodów i, że tak powiem, skończyło się jak z tym
Indianą Jonesem. Przeczytałem to, co Trybunał
Konstytucyjny powiedział w tej sprawie, koniec,
kropka. I całe te wywody po prostu szlag trafił.
(Senator Jerzy Czerwiński: Zaraz się do tego odniosę. Niech się pan nie podnieca.)
W porządku.
Pan senator, wicemarszałek…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Seweryński.)
…marszałek Seweryński zawsze bardzo kulturalnie i bardzo spokojnie wyjaśnia, dlaczego tak, a nie
inaczej. No, Panie Marszałku, na końcu powiedział
pan m.in., że głęboko pan wierzy w to, że przygniatająca większość sędziów jest niezawisłych itd. itd.
No, jeżeli tak jest, to po co te zmiany? To w jakim
celu to się robi na taką skalę?
(Senator Bogdan Klich: Tak jest!)
Bo ja bym rozumiał, gdyby wprowadzało się
pewne korekty itd. Ale nie. 40% sędziów Sądu
Najwyższego, całą Krajową Radę Sądownictwa wybiera się w zupełnie inny sposób itd. Tak więc niestety, pan, Panie Marszałku, próbuje udowodnić pewne
kwestie, próbuje je tak jakby zracjonalizować, tylko
że to jest sprzeczność wewnętrzna. Albo – albo. Albo
ci sędziowie to jest rzeczywiście jakaś skorumpowana
kasta – tylko proszę na to dowody – i rzeczywiście
trzeba to wszystko wyrzucić i wymienić, albo są
w przygniatającej większości uczciwi i solidni. No,
jedno z dwojga.
Dalej. W dalszym ciągu będę się odnosił do wypowiedzi pana marszałka. Pan marszałek powiada:
no, przecież są sprawy, które nie są jednoznaczne,
eksperci mają różne poglądy. Otóż ze zgodnością
ustaw z konstytucją, uchwalaniem ustaw zgodnie
z konstytucją jest tak: albo eksperci generalnie nie
zgłaszają zastrzeżeń, albo przygniatająca większość
ekspertów zgłasza zastrzeżenia i wtedy nie należy
uchwalać takiej ustawy, albo rzeczywiście jest jakiś
istotny podział i można się w to wczytać, zastanowić itd., i wtedy trzeba podjąć decyzję, czy uchwalać
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ustawę w takim kształcie, czy jej nie uchwalać. Otóż
w Sejmie 7 ekspertów poproszono o opinię – 6 z nich
wypowiedziało się o tej ustawie negatywnie, z tego 5
miażdżąco… 1 łagodniej, ale też z licznymi zastrzeżeniami… I tylko 1 z nich – nie będę wymieniał jego
nazwiska, bo nie o to chodzi – to jest ekspert, który
notorycznie wypowiada się pozytywnie o działaniach
rządu. Dobrze, ma takie prawo. Tyle tylko, że zawsze
znajdzie się taki ekspert, który wypowie się inaczej…
I co? I to już wystarcza, żeby uchwalać jawnie niekonstytucyjne ustawy? Nie, Panie Marszałku, to nie
jest sposób.
Teraz sprawa wieku…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Już kończę. Powiem o jeszcze jednej kwestii, o sprawie dotyczącej wieku emerytalnego.
Oczywiście, że… Pan senator Czerwiński czyta jedno, czyta drugie i powiada, że przecież tam jest napisane, że ten wiek jest powodem tego, że się odchodzi
w stan nieczynny. Ale sformułowanie, że sędzia jest
nieusuwalny, coś znaczy. Nie można stosować wieku emerytalnego, żeby usunąć sędziego. Owszem,
jeśli sędzia przekroczy wiek emerytalny, normalnie
rzecz biorąc, idzie w stan nieczynny, ale jeśli wiek
emerytalny się stosuje w zwykłej ustawie w celu usunięcia sędziego, to jest to niezgodne z konstytucją, to
jest nieuczciwe, to jest nie fair. I zresztą taki wyrok
wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie węgierskiego prezesa sądu najwyższego, Baki.
Bo tam właśnie wyłącznie w tym celu, po to, żeby
go usunąć, obniżono wiek. Tak że ja bardzo proszę,
żeby nie operować takimi… Bo na tej samej zasadzie
można by powiedzieć, że przyjdzie następna ekipa
i jeszcze obniży wiek emerytalny… Bo chcę powiedzieć, że ustawa nie mówi o wieku emerytalnym,
tylko mówi o wieku, po osiągnięciu którego sędzia
odchodzi w stan nieczynny. Więc proszę bardzo,
przyjdzie następna ekipa, ustali, że to będzie 60 lat,
i wszystkich wyrzuci, bo tak jej się będzie podobało.
Nie tędy, absolutnie nie tędy droga.
Na koniec jeszcze jedno. Pan senator Bobko powiedział, zapytał: czy Senat może coś podjąć w sposób poważny? No, może, tylko pod warunkiem, że
jest poważna rozmowa. 48 godzin dyskutujemy, jak
pan powiada. A dlaczego wcześniej ten projekt nie był
dyskutowany odpowiednio długo, nie był konsultowany odpowiednio długo? Przecież nie był. W ostatniej
chwili zostały wrzucone dodatkowe poprawki itd…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, czas minął.)
Tak jest.
Ja jeszcze chcę powiedzieć, że złożyłem poprawkę.
Złożyłem poprawkę, która jest takim testem, proszę
państwa. Tam jest napisane tylko jedno. Mianowicie
tam jest napisane, że… Bo trudno, wiek emerytalny
tutaj obniżacie, inni odejdą… Ale jeśli to ma nie być
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skierowane przeciwko pierwszemu prezesowi, to –
i poprawka o tym mówi, odnosi się do przepisów
przejściowych – nie powinno to dotyczyć obecnie
urzędującego prezesa. Tak więc jeżeli ta poprawka
zostanie odrzucona, jeżeli ustawa zostanie przyjęta bez tej poprawki, to znaczy, że sprawa jest jasna
i wiadomo, jaki był cel tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czerwiński.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Toś pan konia trojańskiego wpuścił do ustawy…)
Proszę, drugi raz, więc 5 minut.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Panie Rzeczniku! Pani Minister!
Ja chcę nawiązać do dwóch wypowiedzi, które
tu padły i które jakby bezpośrednio odnosiły się do
moich wypowiedzi. Pierwsza to wypowiedź pana
senatora Pocieja, którego co prawda w tej chwili na
sali nie ma, ale mam nadzieję, że pan senator nas słyszy czy kiedyś to przeczyta. Otóż pan senator Pociej
zasugerował, że ustawa jest zmieniana właśnie po
to, co zresztą powtórzył pan senator , pan marszałek
Borowski, żeby pozbyć się pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego.
(Senator Marek Borowski: Między innymi.)
Tak by było rzeczywiście, tak by było, gdybyśmy
np. tak ustawili ten wiek, żeby się znacznie różnił od
standardów. A jaki jest standard? Jaki jest powszechny wiek emerytalny? A może myśmy też przykroili
ten powszechny wiek emerytalny po to, żeby się pozbyć pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Bo dalej
można by było tak rozumować. Otóż powszechny
wiek emerytalny to jest 65 lat.
(Rozmowy na sali)
65 lat. A to, co nazwiemy wiekiem emerytalnym
dla sędziów Sądu Najwyższego, to jest też 65 lat.
Oczywiście jest jeden wyjątek… Właściwie są dwa
wyjątki. Mianowicie ten wiek może być podwyższony, w cudzysłowie, przez pana prezydenta na wniosek
osoby zainteresowanej. Drugi wyjątek dotyczy sędziów Sądu Najwyższego, ale kobiet. Otóż te kobiety
– one normalnie mogą przejść na emeryturę w wieku
60 lat – mogą wnieść o wcześniejsze, tj. w wieku 60
lat, przeniesienie w stan spoczynku. A więc mam
pytanie: gdzie tu są różnice? Czy chcecie mi tutaj,
Panowie Senatorowie, Senatorze Pociej i Marszałku
Borowski, udowodnić, że myśmy cały system emerytalny zmieniali po to, żeby wyrównać ten wiek
emerytalny i żeby wreszcie można się było pozbyć

pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego? Proszę
państwa, nie da się obronić takiego rozumowania.
Naprawdę. Myśmy dostosowali – powiem jeszcze
raz – przepisy związane z Sądem Najwyższym do
tych o powszechnym wieku emerytalnym. Czy to
jest takie nieoczywiste?
Druga sprawa odnosi się bezpośrednio do wypowiedzi pana marszałka, która dotyczyła tego, co się
działo wczoraj na tej sali. Ja się nie mogłem odnieść
do tego, co pan marszałek tu przekazał, bo, po pierwsze, nie miałem możliwości, wykorzystałem swoje
5 minut, a po drugie, nie miałem źródeł. No, trudno
jest być zaskakiwanym jakimś wyjątkiem, jednym
zdaniem wyjętym z jakiegoś wyroku. Ale znalazłem
ten wyrok, którym pan marszałek się posługiwał i który pan marszałek opatrzył takim oto komentarzem.
Otóż stwierdził, że w 2007 r. Trybunał Konstytucyjny
wypowiadał się na temat wyboru i procedur wyborczych do Krajowej Rady Sądownictwa. Rzeczywiście
znalazło się w uzasadnieniu trybunału jedno zdanie,
które… Ja za chwilę je przytoczę. Jednak ten wyrok i cała rozprawa były w zupełnie innej sprawie.
Otóż wyrok w sprawie K 25/07 nie decydował o tym,
kto ma prawo wyboru sędziowskich członków KRS.
Przedmiotem tej kontroli była bowiem niedopuszczalność powołania do pełnienia funkcji prezesa lub
wiceprezesa sądu powszechnego sędziego będącego
członkiem KRS. To zupełnie inna tematyka. Powiem
jeszcze inaczej: Trybunał Konstytucyjny nie wypowiadał się w tym wyroku na temat wyboru sędziów
i procedur wyborczych do KRS. Wypowiadał się
o tym, czy można łączyć stanowisko prezesa lub wiceprezesa sądu powszechnego z funkcją członka KRS;
nawiasem mówiąc, stwierdził, że można to łączyć. To
zupełnie inna materia. A znalazło się w uzasadnieniu
takie oto zdanie, które państwu przytoczę: konstytucja reguluje bezpośrednio zasadę wybieralności
sędziów do KRS, decydując w ten sposób o strukturze
osobowej rady, i wyraźnie określa, że członkami KRS
mogą być sędziowie wybierani przez sędziów, nie
wskazując żadnych dodatkowych cech, które warunkowałyby ich członkostwo w radzie. I trybunał powiedział prawdę, bo wtedy obowiązywała – i jeszcze do
tej pory obowiązuje – ustawa dająca sędziom prawo
wyboru sędziowskiego składu do KRS. Ponieważ
prawo co do tego, kto ma wybierać, nie jest jasno
określone, konstytucja tego nie określa, to możemy
je dać sędziom i wtedy będzie to zdanie prawdziwe.
Ale możemy też je dać, nie wiem, jakiemuś innemu
ciału i również będzie to zdanie prawdziwe. Jest to
stwierdzenie faktu. Tak też to można czytać. Jeszcze
raz: trybunał w tym zakresie się nie wypowiadał. Być
może się wypowie i wtedy zobaczymy, jaka będzie
konkluzja właśnie w tym zakresie.
Panie Marszałku Borowski, proszę na przyszłość
bardziej rzetelnie posługiwać się źródłami.
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(Senator Marek Borowski: Zaraz panu odpowiem.)
Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Myślałam, że pan marszałek Borowski zabierze
głos ad vocem…
(Senator Marek Borowski: Nie, nie.)
…dlatego nie przygotowałam się na wyjście…
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, ja swoje wystąpienie chciałabym skierować bardzo bezpośrednio do pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja
Dudy. Cieszę się, że oboje państwo przedstawiciele
pana prezydenta są na sali, bo pan minister Mucha
tak często był wywoływany z sali, że bałam się, że
nie będę mogła do obojga państwa skierować tego
wystąpienia, więc bardzo serdecznie proszę…
A zatem, Szanowny Panie Prezydencie, oba pańskie projekty ustaw zostały tak zdemolowane i zdewastowane przez poprawki Prawa i Sprawiedliwości,
że zwracam się w imieniu własnym, jako szeregowy senator Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, ale również jako obywatelka tego kraju, a także w imieniu wielu przedstawicieli naszego kraju, suwerena, obywateli, elektoratu,
z prośbą, a właściwie z apelem o to, żeby pan prezydent zawetował te ustawy, które nie mają prawa wejść
w życie. To są ustawy szkodliwe, to są ustawy, które
będą szkodziły sprawiedliwości, to są ustawy, które
nie przypominają w niczym albo tylko w bardzo małym stopniu ustawy, które pan zaproponował i tak do
końca nie wiemy, jak olbrzymią ilość poprawek wnieśli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, bo nikt
z tymi poprawkami nie mógł się wcześniej zapoznać.
Nikt nie potrafił, odpowiadając na kilka pytań, które
wczoraj i dzisiaj na tej sali padały, powiedzieć, jaka
jest ich ilość, liczebnie, w sumie. 850, 25, 300, 150?
Ile jest tych poprawek? I w jakim stopniu to zostało
zdemolowane? Tak że bardzo serdecznie apeluję do
pana prezydenta o zawetowanie tych ustaw. Dziękuję.
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Borowski w jakim trybie?
(Głos z sali: To jest drugie wystąpienie.)
Drugie. Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: 5 minut.)
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Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze Czerwiński, mam tylko prośbę.
Czy mógłby pan trzy pierwsze słowa z tego zdania, które pan przeczytał, przypomnieć? Trzy pierwsze słowa.
(Senator Jerzy Czerwiński: Z którego zdania?)
No, z tego cytatu.
(Senator Jerzy Czerwiński: Już, zaraz.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja bym nie przeczytał.)
(Senator Stanisław Kogut: Bądźże poważny.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Chwileczkę, muszę
to znaleźć.)
No, to ja panu pomogę, zaczyna się to od słowa
„konstytucja”.
(Senator Czesław Ryszka: O roli PZPR. O to chodzi, o przewodniej roli?)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kontynuować, Panie Senatorze.)
(Rozmowy na sali)
Tak. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Marszałku, oczywiście. Nie
wiem, czy mogę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jeżeli pan
senator Borowski potrzebuje pomocy, to proszę jej
udzielić.)
(Senator Marek Borowski: Proszę.)
(Senator Czesław Ryszka: Może lekarskiej?)
(Senator Waldemar Sługocki: Co to za dialog?)
Proszę słuchać: „Konstytucja w art. 187 ust. 1 pkt 2
reguluje bezpośrednio zasadę wybieralności sędziów
do KRS, decydując w ten sposób o strukturze osobowej
rady”… Nie kto wybiera, tylko kto jest wybierany.
(Senator Marek Borowski: Zaraz dalej.)
Można?
„Wyraźnie określa, że członkami KRS mogą być
sędziowie, wybierani przez sędziów”…
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
…„nie wskazując żadnych”…
(Senator Marek Borowski: Dobrze, dziękuję…)
…„dodatkowych cech, które warunkowałyby ich
członkostwo w radzie”…
(Senator Marek Borowski: …reszta dotyczy czegoś innego.)
To jest stwierdzenie faktu, proszę państwa, to
pierwsze zdanie tłumaczy, o czym to jest.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.
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Senator Marek Borowski:
Ja już otrzymałem pomoc. „Wyraźnie określa”.
Pan jest specjalistą od wykładni językowej. „Wyraźnie
określa”. Kto wyraźnie określa? Konstytucja. Czyli
początek tego zdania. I to tyle w tej sprawie. A nie
żadna ustawa. To jest sprawa pierwsza.
Sprawa druga, jeśli chodzi o ten wiek, co pan tu
jeszcze raz podniósł. Otóż w tej chwili jest tak, że
sędziowie Sądu Najwyższego mogą pracować do
siedemdziesiątego roku życia. Zwracam uwagę, że
70 lat to jest powyżej wieku emerytalnego, zarówno
tego starego, nowego, jak i obecnego. Ani 65, ani
67, tylko 70. Tak ustawa po prostu stanowiła w tej
sprawie. W związku z tym jeżeli ktoś obniża ten
wiek, w tym wypadku do 65 lat, no to nasuwa się
pytanie, w jakim celu to robi. To nie jest obniżanie
wieku emerytalnego, Panie Senatorze. Wiek emerytalny jest w ogóle poza tym wszystkim. Było
67 lat, teraz jest 65, a sędziowie mieli granicę 70 lat.
Jeżeli ktoś obniża wiek przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów Sądu Najwyższego z 70 lat
do wieku emerytalnego i nagle mówi, że chodzi
o wiek emerytalny, to znaczy, że dokonuje manipulacji po prostu. Chodzi o to, żeby pewną liczbę sędziów po prostu z tego sądu wyeliminować.
Jest wśród nich również pierwsza prezes. Można
było przynajmniej dla tej pierwszej prezes zrobić
wyjątek, bo konstytucja mówi o 6 latach, ale nie
zrobiono tego wyjątku, tylko się upierano przy wieku emerytalnym. No więc jeszcze raz powiadam,
że być może pan prezydent… No, nie chce mi się
w to wierzyć. Pan minister Mucha, nie mówiąc już
o pani minister, jest doświadczonym prawnikiem
i na pewno potrafiłby skonstruować taki przepis.
Może w tym nawale pracy to wam jakoś umknęło.
Dlatego właśnie złożyłem taką poprawkę i proponuję, żeby jednak ją przyjąć, bo to rozwieje wszelkie
wątpliwości. Co nie zmienia faktu, że oczywiście
obniżenie tego wieku z 70 do 65 lat miało na celu
wyeliminowanie prawie połowy sędziów Sądu
Najwyższego. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kolejnym mówcą jest pan senator Cichoń.
(Senator Jan Rulewski: To jest eutanazja.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Sędzio! Panie Ministrze!
Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z tą zasadą, o której mówił pan marszałek
Seweryński, zasadą audiatur et altera pars – czyli:

wysłuchaj drugiej strony – pozwoliłem sobie zabrać
głos na końcu, postarawszy się w miarę możliwości
wysłuchać wszystkich wcześniejszych wystąpień. I,
proszę państwa, jaki obraz mi się rysuje? Powiem
jedno: na pewno byłoby najlepiej, gdyby wymiar
sprawiedliwości funkcjonował tak, żeby nie bo presji
społecznej w kwestii dokonywania zmian, żeby nie
powstawały różnego rodzaju stowarzyszenia osób
pokrzywdzonych i żeby nie naciskano na rządzących,
aby coś zmienić. No, państwo wiecie, że takiej sytuacji niestety nie ma. Jest oczywiście pytanie: jeżeli
zmieniać, to jak? Powstaje zawsze pytanie, jakich
użyć środków i czy one pozostają w odpowiedniej
proporcji do zamierzonego celu. I dlatego z uwagą
wysłuchałem tutaj argumentacji wszystkich państwa, i wnioskodawców, i pana sędziego, który jest
dla mnie dużym autorytetem. No, nie wspomnę, że
jest także moim kolegą po fachu. Broniliśmy ludzi
w stanie wojennym: pan sędzia, jeszcze jako adwokat,
w Warszawie, ja w Krakowie. Pan sędzia jest przykładem ukoronowania kariery zawodowej poprzez osiągnięcie dostojnej funkcji sędziego Sądu Najwyższego,
co dla każdego prawnika w każdym demokratycznym
państwie prawa jest pewnego rodzaju marzeniem i,
tak jak powiedziałem, ukoronowaniem drogi zawodowej. Dlatego uważam, że tych uwag trzeba wysłuchać
z odpowiednią starannością.
Proszę państwa, wydaje mi się, że rzeczywiście
mamy tutaj do czynienia z materią bardzo skomplikowaną. Tak jak w przypadku poprzedniej ustawy
referowałem, że rzeczywiście jest tu luka prawna,
którą możemy naprawić, idąc w jedną albo drugą
stronę, tak tutaj mamy do czynienia z sytuacją nieco
odmienną, albowiem dokonujemy zmiany ustawy,
która funkcjonuje już od wielu lat. Chcemy osiągnąć
zamierzone cele głównie poprzez zmianę… może
nie tyle nawet samej ustawy o Sądzie Najwyższym,
ile przy tej okazji ustawy o ustroju sądów powszechnych… Chodzi m.in. o wprowadzenie innego modelu
sądownictwa dyscyplinarnego. Dokonujemy również
zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, obniżając
wiek emerytalny sędziów. Ja chcę powiedzieć, że
to właściwie nie jest nic nowego. Dla przykładu podam, że w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu przy okazji protokołu nr 11, który zmienił funkcjonowanie od 1989 r… Tam też obniżono
wiek emerytalny sędziów – do siedemdziesiątego
roku życia. Oczywiście jest kwestią…
(Senator Jan Rulewski: Nowych, nowych…)
Oczywiście jest kwestią, jak to zrobiono. Pan senator Rulewski mi podpowiada, że nowych… Tak,
właśnie chciałem o tym powiedzieć. Dziękuję za podpowiedź, która nie była konieczna, bo wiedziałem
o tym.
Dlatego trzeba się zastanowić, jakie jest ewentualne ryzyko takiej regulacji, która dotyczy pewnych
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stanów zastanych. W prawie się mówi o czymś takim, jak uzasadniona ekspektatywa. Ci sędziowie,
którzy są już zatrudnieni i wiedzą, kiedy się kończy
ich okres zatrudnienia, mają prawo się spodziewać,
że w tym momencie, który się liczy od chwili powołania, zakończy się ich okres funkcjonowania na
stanowisku. Tymczasem tutaj wprowadzamy zmianę,
która jednak skraca niektórym… Wylicza się – tak
wyczytałem w uzasadnieniu – że to rozwiązanie dotknie około 30% sędziów Sądu Najwyższego. No,
podobnie będzie z panią prezes Sądu Najwyższego.
Jest zapis konstytucyjny o kadencji 6-letniej. Tak więc
nie sposób spojrzeć na to inaczej niż… No, ją również
dotknie to skrócenie kadencji.
Zważywszy na to, że mamy pewne precedensy
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu, takie jak m.in. sprawa
prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego Baki – nawiasem mówiąc, był to poprzedni sędzia trybunału
strasburskiego – który utracił stanowisko prezesa
przed okresem zakończenia kadencji… Tam doszło
do zmiany długości kadencji na skutek tego, że
wprowadzono nie tyle obniżkę progu, wieku emerytalnego, tak jak my to robimy, ile wymóg polegający
na tym, że żeby być prezesem tego sądu – tam też
dokonano zmiany nazwy tego sądu – trzeba mieć
5-letni okres pracy w sądownictwie węgierskim.
A tymczasem on miał staż nie w sądownictwie węgierskim, tylko 9-letni w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka w Strasburgu. No i trybunał doszedł do wniosku, że jest to ingerencja, która stanowi
naruszenie europejskiej konwencji praw człowieka
i w ślad za tym zasądził dla niego100 tysięcy euro
odszkodowania. To mówię jako człowiek, który, jak
państwo wiecie, para się problematyką orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od wielu,
wielu lat.
No, podobna jest kwestia z pozostałymi sędziami… My, wprowadzając tę regulację, oczywiście ryzykujemy… Wspominał pan marszałek Seweryński
o tym, że być może inne stanowisko zajmie czy
to Trybunał Konstytucyjny, czy też Europejski
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Trzeba
mieć tego świadomość. Ja jako prawnik, adwokat
od 35 lat, uważam za konieczne, żeby o tym wspomnieć, bo byłoby nieuczciwe, gdybym o tym nie
powiedział.
Proszę państwa, są tu rzeczy, które ja oceniam jako
stanowiące duży krok naprzód. Chodzi zwłaszcza
o zadośćuczynienie ludziom i naprawienie krzywd,
jakich doznali w wyniku niefortunnych orzeczeń
naszych sądów. Niefortunność ta wynika z różnych
przyczyn, niekoniecznie to jest zawinienie sędziów.
Bardzo często wynika ona z tego, że były i są stoso-

269

wane procedury, które bardzo często sędziom wiążą ręce i zmuszają ich do zaniechania dochodzenia
prawdy materialnej. Od roku 1996, kiedy zmieniono
procedurę i zrezygnowano z ustalenia prawdy materialnej, zastępując ją prawdą kontradyktoryjną, proces
niestety przypomina rozgrywkę na szachownicy: kto
jest sprytniejszy w tej grze, ten ma większe szanse na
wygranie, bo sędzia jest tylko i wyłącznie arbitrem,
który ma zważyć na szali argumenty i rozstrzygnąć,
które przeważają. I o dziwo, nie może – co jest ogromnym absurdem – np. dopuścić dowodu z urzędu, choć
chce dojść prawdy. Bo taka jest niestety procedura.
Związane ręce mają również adwokaci. Bo interpretacja procedury jest taka, że strona, a tym bardziej adwokat, jako profesjonalista, ma obowiązek
zwracać uwagę sądu na uchybienia procesowe, co
prowadzi do takiego absurdu, że jest on zobowiązany np. zwrócić sędziemu uwagę na to, że naruszył
procedurę, nie dopuszczając określonego dowodu.
Przyznam szczerze, że chociaż długo jestem adwokatem, to nie zdarzyło mi się widzieć, żeby sędzia, wskutek zwrócenia mu uwagi, że nie dopuścił
dowodu, zmienił swoje postanowienie, uderzył się
w pierś i powiedział: tak, ma pan rację, dopuszczam dowód. No, proszę państwa, człowiek jest tylko człowiekiem. Jeżeli sędzia ma przekonanie, że
słusznie oddalił wniosek dowodowy, to już się tego
konsekwentnie trzyma, a zwracanie mu uwagi po raz
kolejny doprowadza do powstania u tego sędziego
przekonania, że ma do czynienia ze złośliwą stroną,
która usiłuje go pouczać i wskazywać, że on jest nie
wiadomo kim, jakimś nieukiem czy człowiekiem
o złej woli. Są to procedury absurdalne, które tylko
niepotrzebnie wprowadzają sytuacje napięcia.
Są jeszcze różne inne absurdy, o których wspominałem na posiedzeniu komisji, np. zrobienie z adwokatów listonoszy. Jest taki absurdalny przepis, który…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, czas minął.)
To ja pozwolę sobie uzupełnić potem, w dodatkowym czasie, dobrze?
(Senator Lidia Staroń: To może od razu?)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czerwiński, w trybie sprostowania. Proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dosłownie jedno zdanie…)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę na sali.
(Senator Jerzy Czerwiński: Chciałbym wyjaśnić…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zacznę od tego, że…)
Jeszcze nie udzieliłem panu głosu. Mówi senator
Czerwiński.
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Senator Jerzy Czerwiński:
Chciałbym tylko wyjaśnić panu marszałkowi
Borowskiemu, że sens prawny… Publikowane są tylko sentencje wyroków, a nie uzasadnienia ani urywki
z uzasadnień.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz. Drugi raz, 5 minut.
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Moja główna wypowiedź już była, więc będę
mówił krótko. Ja bym chciał, żebyśmy pomyśleli,
Panie Mecenasie i Drogi Senatorze Cichoń, o tym,
że my tu w większości nie jesteśmy prawnikami.
Pański wywód jest bardzo piękny, zwłaszcza ta historia dotycząca węgierskiego sędziego Baki, którą
tu się powtarza. Ale ja chcę w takim razie wiedzieć…
Kiedy pan będzie miał swoje wystąpienie, to chciałbym… Jeżeli prezes naszego sądu w związku z tymi
niekonstytucyjnymi zapisami procedowanej ustawy
– oczywiście mam nadzieję, że ona nie przejdzie –
straci swoje stanowisko, które gwarantuje jej konstytucja… Bo konstytucja gwarantuje prezes sądu,
że jest ona nieusuwalna przez 6 lat. Czy jeżeli ona
odwoła się do trybunału w Strasburgu albo do innego
trybunału sprawiedliwości, to wtedy państwo polskie
będzie płacić te odszkodowania? Bo może oprócz tej
niekonstytucyjności jest jeszcze kwestia ogromnej
niegospodarności?
Państwo Senatorowie, czy my nie pamiętamy, że
rozmawialiśmy o tym, że do tzw. skargi… jakiejś
tam, ważnej… Padły tutaj słowa, że do tego będą
potrzebne nowo wybudowany budynek i kilkadziesiąt
miejsc pracy. Czy my uważamy, że budżet państwa
może sobie na coś takiego pozwolić przy pomocy
wprowadzenia takiego dokumentu prawnego?
Na koniec chciałbym tylko przypomnieć o tym,
że my, senatorowie niebędący prawnikami, korzystamy, Panie Mecenasie, z pomocy ekspertów. I skoro
ja od kolejnego senatora otrzymuję informację, że
na 7 ekspertów aż 6 wykazało, że projekt tej ustawy ma tyle defektów, jest tak niekonstytucyjny, to
ja bardzo przepraszam, ale jestem zdecydowany, jak
ja mam głosować… I to, o czym my rozmawiamy…
No, nie chcę, żebyśmy zakończyli to spotkanie rozmową wybitnego prawnika, który bronił ludzi i zna
się na tym… Bo nie na tym polega praca Senatu.
My musimy podjąć decyzję, a według naszej opinii,
naszej i tych ludzi, których, jak myślę, reprezentuję,

ta ustawa nie może w ogóle przejść przez parlament,
bo zawiera niekonstytucyjne zapisy. Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: A mówiłeś, że nie jesteś
prawnikiem.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, ale prawnicy mi
to powiedzieli.)
(Senator Czesław Ryszka: Wszystkich tak dokładnie słuchasz?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Klich.
Drugi raz, tak?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Pierwszy.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ten budynek można by było wybudować.
Dodatkowe pieniądze można by było znaleźć i na to
przeznaczyć. Tylko po co?
Jesteśmy świadkami i uczestnikami wielkiej operacji. To nie jest operacja, która zaczęła się w lipcu
tego roku. Ona trwa od 2 lat. Patrzymy na nią jak
przez dziurkę od klucza, bo rządzący odsłaniają przed
nami kolejne etapy tej operacji. Ta operacja jak do
tej pory się udawała, tylko za każdym razem pacjent
ponosił szkodę. I obawiam się, że jeśli dzisiaj bądź
jutro ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa o KRS
zostaną przegłosowane, to pacjent umrze na naszych
oczach. Bo to jest operacja, w której stosuje się zatrute narzędzia. To jest operacja, której cel jest inny
aniżeli ten deklarowany. Przynajmniej ja nie mam
co do tego najmniejszych wątpliwości. To jest wielka
operacja – tak chcę ją nazwać – przejmowania pełnej
kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, począwszy
od tego, co rząd powinien kontrolować, jak służby
i Policja, a skończywszy na tym, co powinno być
autonomiczne wobec władzy politycznej. Wcześniej
prokuratura, Trybunał Konstytucyjny, teraz Sąd
Najwyższy i KRS. Innymi słowy, to jest operacja,
w której chodzi o przejęcie pełni władzy, także nad
tym, co do tej pory należało do obywateli. I w tym
sensie deklarowane cele są niezgodne z faktycznym
przebiegiem tej operacji.
Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na uzasadnienie. Ja też mogę mieć zastrzeżenia do sądów,
które dwukrotnie orzekały w sprawach, w których
wnosiłem pozew. Nie byłem do końca usatysfakcjonowany wydanym wyrokiem. Ale nigdy by mi nie
przyszło do głowy, żeby przenosić mój brak satysfakcji na cały wymiar sprawiedliwości. Moja matka, magister prawa, uczyła mnie przez całe swoje
życie, że nie wolno komentować działań wymiaru
sprawiedliwości, dlatego że w ten sposób podważa
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się jego autorytet. Że możemy to robić w domu, ale
nie publicznie.
Co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat na naszych
oczach? Nie tylko każdy komentuje, ale wielu prowadzi zaplanowane kampanie propagandowe przeciwko
niezależnym sądom. I te billboardy są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Bo przecież w propagandzie
rządowej cały czas słyszymy o tym, że sądy są siedliskiem zła, korupcji, zepsucia. Ale jeżeli nawet zdarzają się takie pojedyncze przypadki, to nikt nie ma
prawa do tego, żeby rozciągać tę odpowiedzialność
na wszystkich sędziów.
Na tym tle ogromnie cieszą opinie wyrażone tutaj wczoraj i dzisiaj przez panią minister. Dziękuję
za to, że pani minister Surówka odcięła się od tej
propagandy rządowej, mówiąc o tym, zacytuję, że
„stan sędziowski jest stanem o najwyższej kulturze”,
koniec cytatu. Bardzo pani minister za to określenie
dziękuję. Szanuję również to credo, które wypowiedział pan marszałek Seweryński, mówiąc o tym, że
wierzy, że znaczna większość sędziów zachowuje
swoją niezawisłość. Tyle że, proszę państwa, niezawisłość sędziowska nie jest tylko wyborem samego
sędziego. Niezawisłość sędziowska jest obowiązkiem
każdego sędziego. Sędzia ma obowiązek być niezawisły w swoim orzekaniu, a instytucje i procedury
mają mu to…
(Senator Jan Rulewski: Mają wspierać.)
…umożliwiać. Mają go zabezpieczać przed nim
samym, gdyby kiedyś z jakiegoś powodu chciał przestać być niezawisły.
Tak, ja wierzę w instytucje i procedury, pomimo
często bolesnych doświadczeń związanych z tym, że
instytucje i procedury nie do końca potrafią zmienić
złe nawyki. Mam doświadczenia w tym zakresie.
Ale bez wiary w instytucje i procedury bylibyśmy
tam, na Wschodzie, a nie tu, na zachodzie Europy,
bo cały Zachód jest zbudowany na szacunku dla
instytucji i procedur. Powtarzam: na szacunku dla
instytucji i procedur. Sędzia stanowy w Stanach
Zjednoczonych jest w stanie podważyć dekret prezydenta Stanów Zjednoczonych, a prezydentowi Stanów
Zjednoczonych nie przyjdzie do głowy – co najwyżej
sobie zatweetuje – żeby podważyć znaczenie tego
sądu i tego sędziego, bo nie może mu to przyjść do
głowy, skoro szanuje instytucje i procedury.
Jeżeli chcemy, żeby Polska pozostała w kręgu
zachodnich wartości cywilizacyjnych, to musimy
dbać o instytucje i procedury, a jeśli są one nie zawsze sprawne, to zmieniać je w jakichś ramach. I te
ramy określa konstytucja. Po to jest konstytucja, żeby
określała ramy, w zakresie których można zmieniać
instytucje i procedury. A jeżeli konstytucja się nie
podoba, to trzeba spełnić pewne warunki, żeby ją
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zmienić. Można ją zmienić, tylko nie zamachem na
konstytucję, nie skokiem na konstytucję, ale za pomocą procedury zmiany konstytucji zapisanej w tejże
konstytucji, bo ona jest.
Dlaczego uważam, że ta operacja, o której mówimy, się powiedzie, ale pacjent umrze? Dlatego, że
w tej konkretnej ustawie – o ustawie o KRS już mówiliśmy – są przynajmniej 3 takie elementy, które
mają charakter niekonstytucyjny.
Przysłuchiwałem się z uwagą temu, o czym mówił
pan minister Mucha. Nie podzielam jego opinii, uważam, że skrócenie 6-letniej kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, kadencji zapisanej w art. 183
ust. 3 konstytucji, zwykłą ustawą jest niekonstytucyjne.
Po drugie, uważam, że obniżenie wieku emertytalnego pozostałych sędziów, co ma spowodować
czystkę w Sądzie Najwyższym, jest zwykłym trikiem
prawnym.
Po trzecie wreszcie, w myśl konstytucji prezydent ma jasno określone uprawnienia, jeżeli chodzi
o powoływanie pierwszego prezesa i prezesów Sądu
Najwyższego, ale to wcale nie oznacza, że prezydent
arbitralnie może pozostawiać na stanowisku tego
sędziego, którego zostawić zechce. To nie jest nic
innego jak ingerencja władzy politycznej w wymiar
sprawiedliwości. To nie jest nic innego jak podważenie zasady trójpodziału władzy. A przyzwyczailiśmy
się do niej. Wrastaliśmy w zasadę trójpodziału władzy
od dziesięcioleci.
Ogromnie ubolewam nad tym, że praca 4 dni, które spędziliśmy w tej sali, bo już czwarty dzień tu siedzimy, nie przynosi takiego skutku, jaki powinien być
efektem naszej dyskusji. Mam wrażenie, że obrońcy
konstytucji, obrońcy praworządności, ci, którzy chcą
zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepsze – my do
takich należymy, mówię o opozycji – a nie dobijać
pacjenta, w dalszym ciągu pozostaną mniejszością
i że państwo, czyli większość, zadecydują tak, jakby
tej dyskusji w ogóle nie było. Tego się obawiam.
Jeśli nasze argumenty… Wszyscy jesteśmy tutaj
politykami. Część z nas jest prawnikami. Jeśli argumenty opozycji do państwa nie przemawiają, to
proszę o to, żebyście raz jeszcze przeczytali opinię
prawników naszego, senackiego biura prawnego na
temat ustawy o Sądzie Najwyższym, która to opinia
jest – podkreślam – miażdżąca. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Cichoń. 5 minut.

Senator Zbigniew Cichoń:
Jeżeli mogę dokończyć, to wracając do litanii narzekań na procedurę, chciałbym dodać, że nadmiar
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prawa, wręcz jego inflacja, prowadzi do tego, że częstokroć mamy takie absurdalne sytuacje, że np. w postępowaniu karnym są stosowane 3 różne procedury,
w zależności od tego, jaka jest data wpłynięcia aktu
oskarżenia. Dlatego, proszę państwa, uważam, że
w ślad za reformą, którą dzisiaj podejmujemy, powinna iść – z satysfakcją stwierdzam, że taka była
zapowiedź ze strony pana ministra, ze strony pani
minister, którzy reprezentują pana prezydenta – reforma procedur. Dopiero wtedy dojdziemy do sytuacji,
w której sądy będą działały sprawnie, szybko. W odczuciu Polaków będą one bardziej sprawiedliwe i nie
będą wywoływały tak traumatycznych przeżyć, jakie
są niestety udziałem wielu osób. Mówię o przeżyciach traumatycznych m.in. z tego powodu, że obecne
procedury uniemożliwiają właściwe rozstrzygnięcie
sprawy, ustalenie rzeczywistej prawdy i dojście do
sprawiedliwego orzeczenia.
Z jednej strony jest potrzebna wewnętrzna niezawisłość sędziego, jego wewnętrzna uczciwość,
z drugiej strony konieczne są zewnętrzne gwarancje
tej niezawisłości, a z trzeciej strony niezbędne są właściwe procedury. Proszę państwa, nie na wiele zda się
zatrudnienie choćby najlepszego murarza, jeśli jako
materiał do budowy domu będzie on miał zwietrzałą
cegłę i stary cement. Z tego nigdy nie powstanie dobra
budowla, choćby budowę prowadził najlepszy mistrz.
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: To może najpierw należałoby dać ten cement i te cegły…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie
złożyli panowie senatorowie Marek Borowski, Piotr
Wach, Jan Rulewski i Bogdan Borusewicz.
Czy przedstawiciele prezydenta lub pan prezes
Sądu Najwyższego chcieliby zabrać głos i ustosunkować się do przedstawionych wniosków?
Pierwszy pan prezes. Proszę bardzo.
(Głos z sali: O Jezu!)

Prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym się tylko upewnić, Panie Marszałku,
ile mam minut. Zastosuję się.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan prezes
już mówił długo, ja panu limitu nie wyznaczam, podobno pan uzgadniał limit.)
(Senator Czesław Ryszka: Jak najkrócej.)

Dobrze, będę się starał jak najkrócej, proszę państwa.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bardzo.)
To, co jest najważniejsze dla mnie, to to, aby jeszcze raz podkreślić, że występując w dniu dzisiejszym
w imieniu środowiska sędziowskiego, dawałem wyraz
troski tego środowiska o to, aby rzeczywiście usprawniać i naprawiać sądownictwo. Występowałem nie
po to, aby wyrażać jakiś – tak to nazwałem – opór
polityczny wobec przeprowadzanych reform. Jestem
od tego jak najdalszy. A najlepszym dowodem tego
niech będzie to, że nawet w przypadku tych instytucji,
których rozwiązania uważałem za dysfunkcjonalne –
taką instytucją jest np. owa skarga nadzwyczajna – nie
wyrażałem sprzeciwu wobec wprowadzenia ich. No
bo rzeczywiście w jednostkowych przypadkach, gdy
będzie chodziło o, jak to pani senator Staroń określiła,
dojście do ius, a nie pozostanie w sferze lex, ta skarga
może się przydać.
Proszę państwa, co więcej, przecież nie powiedziałem niczego wysoce krytycznego – aczkolwiek
też uważam ją za rozwiązanie nieracjonalne – o owej
Izbie Dyscyplinarnej. Dlaczego? Dlatego, że sądownictwo dyscyplinarne jest, było, będzie i musi być. Nie
wystarczy Wydział VI w Izbie Karnej, trzeba zrobić
Izbę Dyscyplinarną? Jeżeli tak państwo uważacie,
to tak zadecydujecie, tylko chcę jeszcze wskazać,
że tak naprawdę problemem jest zupełnie coś innego, np. przedawnienia postępowań dyscyplinarnych.
Gdybyście ten problem państwo ruszali, tobyście
państwo mieli moje wsparcie, tak. Przewinienia dyscyplinarne, w szczególności przewinienia dyscyplinarne sędziów, powinny być, w moim skromnym
przekonaniu, jeśli chodzi o okresy przedawnienia,
bardziej rygorystycznie traktowane. Bo od sędziego
można wymagać więcej niż nawet od przedstawicieli
innych zawodów zaufania publicznego. Takiego jestem zdania.
I to jest to najważniejsze, co chciałem wyrazić
w tej sali.
A teraz, ponieważ niejako zostałem wywołany do
tablicy przez 2 czy 3 osoby, po minucie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Prezesie, głównym tematem pańskiego wystąpienia
powinno być ustosunkowanie się do wniosków…)
Rozumiem.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …zgłoszonych po pańskim wystąpieniu, bo pan nie miał wiedzy, jakie one będą. Chodzi głównie o to ustosunkowanie się.)
Dziękuję, Panie Marszałku, za zwrócenie uwagi.
W takim razie ujmę to w inny sposób.
Padały wnioski dotyczące jednak tego, że rozwiązanie skracające kadencję pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego da się obronić na płaszczyźnie
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konstytucyjnej. Mam nadzieję, że gdyby proces legislacyjny przebiegał w taki sposób, w jaki ja sobie ten proces legislacyjny wyobrażam, udałoby się
nam, Panie Marszałku, dojść do wspólnego wniosku, że jednak to nie jest tak, iż w ustawie zwykłej
musi być zapisane, że kadencja pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego będzie wynosiła 5 lat, żeby to
była ustawa sprzeczna z konstytucją, która mówi,
że to jest 6 lat. Wtedy mamy do czynienia z ustawą
jawnie sprzeczną z konstytucją. A chodzi jeszcze o te
ustawy, które są tworzone w ten sposób i w tym celu,
aby tę konstytucję wydrążyć, ominąć. I dlatego podtrzymuję tezę, że takie sformułowanie, jakie znajduje
się w art. 111 przepisów wprowadzających i w art. 12
§1 projektowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, też
jest rozwiązaniem sprzecznym z konstytucją, tylko
w ten inny sposób.
I coś, co jest najważniejsze; to jest ostatni element,
który poruszę. To mianowicie coś takiego: sędzia
a państwo, sędzia a naród, sędzia a obywatele, sędzia
a prawo. Proszę państwa, wyjaśniłem sobie tę sprawę
z panem senatorem Obremskim. Ja w całości się zgadzam z wypowiedzią pana senatora Obremskiego. Jak
państwo przeczytacie stenogram z dzisiejszych obrad,
to zobaczycie, że między nami nie było różnicy…
(Głos z sali: Obremski bał się politycznej śmierci.)
A jeśli chodzi o zarzut, że niewiernie cytowałem…
Panie Marszałku, wiem, że to jest niejako poza
tą płaszczyzną, o której pan przed chwilą mówił, ale
jest to dla mnie bardzo bolesne.
Otóż sprawdziłem to, Panie Senatorze.
Zacytowałem bardzo wiernie, z tą końcówką, stronę
sto trzydziestą stenogramu sejmowego, a potem już
nie przywoływałem całego tego cytatu, bo przecież
moje wystąpienie trwałoby wtedy o wiele, wiele dłużej. I cały czas mówiłem o tym, że chodzi mi o to –
i to już niezależnie od tego, czy dotyczy to państwa,
czy narodu – że czym innym jest pełnienie służby
na rzecz jakiejś wspólnoty, czy to wspólnoty państwowej, czy wspólnoty narodu, a czym innym jest
prezentowanie, jak to niestety jest ujmowane w tym
stenogramie, podległości wobec wspólnoty, uległości
wobec wspólnoty.
Chcę zakończyć, Panie Marszałku, w taki sposób.
Mianowicie był tu taki moment, który natchnął mnie
pewną dozą optymizmu. Różne przemówienia były
wygłaszane na tej sali, niektóre z nich były oklaskiwane przez pana ministra Muchę i panią minister Pasek.
Ja jako sędzia uważałem, że nie wolno mi prezentować swojego stosunku emocjonalnego wobec żadnego
z tych wystąpień. Jednak cieszę się, że przy jednym
z wystąpień tę regułę złamałem, zachowałem się
emocjonalnie i klaskaliśmy razem, Panie Ministrze.
I cieszę się, że było to wystąpienie pana senatora, któ-
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ry reprezentuje w Senacie większość, pana senatora
Szymańskiego. Oklaskiwaliśmy wystąpienie pana
senatora Szymańskiego za to, że przypomniał – Panie
Senatorze, bardzo panu za to dziękuję – zasługi sędziów w okresie stanu wojennego. Przypomniał pan
w związku z tym, Panie Senatorze, że to nie jest tak,
że cały lud sędziowski to owa spuścizna komunizmu.
I przypomniał pan, Panie Senatorze, o tym, co jest
najważniejsze, o tym, że oprócz wewnętrznej niezawisłości sędziowskiej, w którą pan wierzy i w którą
my wszyscy wierzymy, jest jeszcze owa niezawisłość
zewnętrzna, o którą pan też chce dbać i o którą ja tak
bardzo państwa proszę. A te ustawy tego nie gwarantują. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: God-ność! God-ność! Godność! God-ność!)
Panie Senatorze! Przywołuję pana do porządku,
bo to nie jest manifestacja, tylko teraz są wystąpienia.
(Senator Czesław Ryszka: Godność dawno straciłeś…)
Czy pan rzecznik praw obywatelskich chciałby…
(Rozmowy na sali)
Proszę chwilę poczekać.
Czy pan rzecznik chciałby się ustosunkować do
wniosków legislacyjnych, które zostały zgłoszone
przez panów senatorów w trakcie debaty? Bo to jest
ten przedmiot, do którego może pan się odnieść.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Tak.)
Jeżeli tak, to proszę bardzo.
(Głos z sali: Jest wniosek o odrzucenie.)

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się ustosunkować do wniosków legislacyjnych, ponieważ zmierzają one do odrzucenia
ustawy bądź też zaproponowania poprawek, które
zmniejszałyby szkodliwość tej ustawy. Uważam, że
tego typu inicjatywa absolutnie zasługuje na poparcie
i akceptację.
Chciałbym wykorzystać te kilka minut – za które
bardzo serdecznie dziękuję – na zwrócenie uwagi
na jeden aspekt, który, jak mnie się wydaje, może
stanowić swoiste uzupełnienie debaty. A mianowicie
przypomina mi się wizyta w Polsce specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sądownictwa.
To była szczególna wizyta, ponieważ to była wizyta
człowieka, który ma wysoką pozycję w hierarchii
ONZ, ale także dlatego, że była to wizyta profesora,
który swego czasu pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w Peru, objął tę funkcję w 2001 r. po tym,
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co się wcześniej stało w Peru. Później pełnił jeszcze inne funkcje, był między innymi wiceprezesem
Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka.
Przyglądając się sytuacji w Polsce i później formułując swój raport na temat Polski… Te swoje pierwsze
przemyślenia po wizycie w dużej mierze opierał na
swoich własnych doświadczeniach. Wskazał on na kilka kwestii, między innymi na to, że to, co obserwował
w Peru w latach dziewięćdziesiątych, to był związek
kilku czynników. Po tym, jak Fujimori zyskał kontrolę nad kongresem, nastąpiła kampania oczerniania
sędziów, jednoznaczna kampania, która podważała
wiarygodność władzy sądowniczej, następnie doszło
do przejęcia kontroli nad krajową radą sądownictwa,
do kwestionowania autorytetu trybunału konstytucyjnego Peru, a wreszcie doszło do tego, że nastąpiły
i zwolnienia, i odejścia sędziów, tak naprawdę nastąpiła sytuacja braku pewności co do zatrudnienia. Te
reformy na początku były popierane, społeczeństwo
oczekiwało, że sądy będą bardziej efektywne, będą
walczyły z korupcją, będą dobrze działały, a Fujimori
wkraczał w taką przestrzeń. Ale po przeprowadzeniu tych reform wielu sędziów spotkały bardzo poważne indywidualne konsekwencje, nastąpił proces
niepewności co do prawa, okres rozedrgania, proces
nepotyzmu i jeszcze większej korupcji niż kiedykolwiek wcześniej. I dopiero po tym, jak w 2000 r. sam
Fujimori i jego współpracownicy zostali złapani na
korupcji, mogła odbyć się wielka rewolucja.
Ja absolutnie nie chciałbym w żaden sposób porównywać, stosować prostych porównań, ale chciałbym, żebyśmy patrzyli na ten problem, który dotyczy
sądownictwa w Polsce, jako na pewną całość, jako
na pewne wydarzenie, które rozpoczęło się, moim
zdaniem, w listopadzie 2015 r., kiedy to zaczął się
proces rozmontowywania niezależności Trybunału
Konstytucyjnego. Przecież podważanie autorytetu
władzy sądowniczej to nie jest kwestia ostatnich
dwóch tygodni czy kilku tygodni, ale długotrwałej
pracy przez wiele, wiele miesięcy, łącznie z tym, że
rząd aktywnie uczestniczył w tym procesie, nad czym
ubolewam. Tym bardziej dziękuję za te słowa wzmacniające sędziów i doceniające ich wielkie zasługi i ich
ciężką pracę.
Mówię też o tym, żeby wskazać, że jeżeli pojawiają się opinie międzynarodowe dotyczące Polski,
opinie ze strony specjalnego sprawozdawcy ONZ,
Komisji Weneckiej, OBWE, organów Rady Europy, to
są one wynikiem ocen, analiz, różnych doświadczeń
historycznych, które były przedmiotem analiz tego
typu organów. To nie jest tak, że te organy powstały
wczoraj i one nagle zaczęły się zajmować Polską.
One mają pewną tradycję funkcjonowania i oceny
instytucji i zmian, które się dzieją. I jeżeli wyrażane

są stanowiska, to są one wyrazem swoistej troski.
Oczywiście można się zgodzić z tym, że opinie tych
organów nie są wiążące, że mają charakter tylko i wyłącznie pewnych sugestii, które nie muszą być brane
pod uwagę, ale patrzmy na to jako na wyraz troski
o to, co się dzieje w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że te
zmiany mają swoje konsekwencje. One będą miały
konsekwencje dla tych sędziów, którzy będą zmuszeni odejść z Sądu Najwyższego czy z Naczelnego Sądu
Administracyjnego. One będą miały konsekwencje
dla pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. One
będą miały też konsekwencje dla tych obywateli,
którzy zaczną żyć w stanie niepewności co do prawa i braku, można powiedzieć, przewidywalności
działania instytucji publicznych, jakiekolwiek by one
były i czy działałyby one szybciej, wolniej, bardziej
efektywnie czy gorzej. Ale także musimy pamiętać
o tym – i to chciałbym szczególnie podkreślić – że
wprawdzie być może nie będzie jakiejś jednej wyraźnej sankcji, ale już to, co sugerował pan senator
Cichoń, czyli widmo…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Rzeczniku, wnioski legislacyjne…)
Już kończę. Ostatnie zdanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wnioski.)
Widmo przegranych spraw przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka, przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy nieuznawania wyroków przez sądy innych państw – to jest, co
jest istotne.
I odniosę się do tych wniosków legislacyjnych.
Podkreślam: ja uważam, że ustawa w tym kształcie
nie powinna zostać przyjęta. Wymiar sprawiedliwości
wymaga zmian, ale nie tędy droga. Obawiam się, że
jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, to już nie będzie
drogi wstecz, bo zostanie złamany kręgosłup prawnej
niezależności sądownictwa. Są specjaliści, którzy
potrafią naprawiać kręgosłupy, ale wszyscy wiemy,
jakie to jest trudne, ile trzeba mieć szczęścia i ile
czasu może to zająć. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy przedstawiciel prezydenta pragnie się ustosunkować do wniosków legislacyjnych? Proszę bardzo.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni
Państwo!
W pierwszej kolejności chciałbym się ustosunkować do wniosku o odrzucenie ustawy, który tutaj
padł. Wskazuję, że wymiar sprawiedliwości w Polsce
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wymaga reformy, wymaga naprawy i nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, które bazowałoby na takim
założeniu, że mamy do czynienia z jakimś idealnym
porządkiem, idealnym stanem rzeczy i w związku
z tym wszelkie odstępstwa czy wszelkie zmiany, które
są proponowane, mogłyby ten idealny stan rzeczy
zaburzyć; że to jest tak, że świetnie funkcjonujący
mechanizm wymiaru sprawiedliwości teraz, wskutek inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zostanie zanegowany, zostanie mu przetrącony kręgosłup, ponieważ będziemy mieli służbę wobec
Rzeczypospolitej.
Odnosząc się jednym zdaniem do służby, wskazuję, że rota przysięgi, którą składają dzisiaj przy powołaniu sędziowie Sądu Najwyższego, zaczyna się od:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Najwyższego
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej”. To jest
pierwsze, co sędzia przysięga. Obowiązek służby
i wierności – ja nie widzę w nim żadnych konotacji negatywnych – wyrażony jest także w przepisie
art. 82 konstytucji.
Skoro służymy, to musimy odpowiedzieć, komu
służymy, czemu służymy i na jakiej podstawie. I tutaj
zarówno przepis art. 1 konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”; i art. 2, „Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”…
I wreszcie dzisiaj padały także argumenty odwołujące się do definicji prawa. Pierwsza definicja prawa,
ta rzymska, znana nam i obecna w naszej kulturze,
to ta, którą sformułował Celsus: ius est ars boni et
aequi. Czyli: prawo jest sztuką stosowania tego, co
dobre i słuszne. I to jest zawarte w przedłożeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ono jest wyrazem
refleksji, że sądy nie są dla sądów, sądy nie są dla sędziów, sądy nie są dla samego powołania określonych
instytucji. Sądy mają służyć sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości. A ocena wymiaru sprawiedliwości
to jest ocena, którą formułuje społeczeństwo, którą formułują obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
I wszelkie tego rodzaju rozwiązania prawne, które
mają służyć usprawnieniu rozpoznawania spraw w sądach, są pożądane i są potrzebne. I z tej perspektywy
patrząc, ja mam pełne przekonanie, że w ramach tej
służby, którą przecież i państwo w Senacie sprawujecie, pochylając się nad tymi projektami i nad tą ustawą
o Sądzie Najwyższym, trzeba zwrócić uwagę na to,
że przede wszystkim jest ona efektem autentycznego
zapotrzebowania społecznego, i to zapotrzebowania
społecznego, które było wyrażane przez Polaków.
Skoro odwołujemy się tu do symboliki, to powiem,
że ja też widzę pewną symbolikę dat grudniowych.
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Miałem zaszczyt 3 lata temu manifestować z tysiącami Polaków w obronie demokracji, w celu wzmocnienia instytucji państwa. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi szło
w takiej manifestacji 13 grudnia, a rok później Prawo
i Sprawiedliwość wygrało wybory. Najpierw wybory
wygrał pan prezydent Andrzej Duda, który deklarował w kampanii prezydenckiej, że nastąpi reforma
wymiaru sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość
wygrało wybory do Sejmu i do Senatu także z deklaracją naprawy wymiaru sprawiedliwości, reformy
wymiaru sprawiedliwości.
(Senator Bogdan Klich: Ale nie łamcie konstytucji.)
To nie są postulaty…
(Senator Bogdan Klich: Nie łamcie konstytucji!)
To nie są postulaty, które narodziły się…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale o czym my rozmawiamy?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o ciszę!)
(Senator Bogdan Klich: Tej Izbie należy się szacunek.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Miał się pan odnieść
do poprawek.)
(Senator Czesław Ryszka: Co was tak boli?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dajmy się
wypowiedzieć panu ministrowi. Panie Senatorze,
proszę nie podnosić głosu i nie łamać regulaminu.
Myśmy mówili, pan minister słuchał. Teraz my posłuchajmy.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie da się tego słuchać.)
Szanowni Państwo, było tutaj dzisiaj wiele głosów
dotyczących tego, że nie ma żadnej podstawy do dokonywania jakiejkolwiek zmiany. Były osoby, które
mówiły o niekonstytucyjności ustaw i o tym, że jest
w nich wielkie zagrożenie. Te osoby argumentowały
wniosek o odrzucenie ustawy.
Zwracam uwagę na to, że mamy silną legitymację demokratyczną do tego, żeby wprowadzić takie
zmiany, że jest to wolą polskiego społeczeństwa, którą potwierdzają badania opinii społecznej. Mówimy
o konkretnych rozwiązaniach prawnych, które będą
służyć ludziom. W szczególności chciałbym zwrócić
tu uwagę na coś, co było zawarte w licznych wystąpieniach. Trzy aspekty ustawy, które były tutaj krytykowane, omawiane i które były niejako argumentem
za tym, żeby ustawę odrzucać, mnie przekonują do
tego, że ustawa jest potrzebna.
W kolejności. Ławnicy w Sądzie Najwyższym.
Nie sposób przyjąć założenia, że obecność ławników w Sądzie Najwyższym spowoduje pogorszenie,
jeżeli chodzi o kwestię sprawowania wymiaru sprawiedliwości. To będzie przede wszystkim odbudowa
zaufania do wymiaru sprawiedliwości, bo przecież
ławników ma wybierać Senat Rzeczypospolitej
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Polskiej. Ławnicy mają być niezbędnym elementem
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej i spraw dyscyplinarnych. W przypadku obu tych wymiarów jest tego
rodzaju potrzeba.
Nie sposób zgodzić się z argumentem wypowiadanym tutaj z pewną dozą wyższości, że człowiek,
który ma wykształcenie średnie, nie może wnieść nic
nowego w proces orzekania, że nie może swojej wiedzy i swojego doświadczenia życiowego przełożyć na
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej czy sprawy dotyczącej skargi nadzwyczajnej. O co chodzi w skardze
nadzwyczajnej? O to, o co chodziło Celsusowi. O to,
żeby była zachowana praworządność i sprawiedliwość społeczna. O to chodzi także w przepisie art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A kto ma to
wszystko oceniać? Nie można stosować tego rodzaju
argumentacji. Przyznaję, jest dla mnie zaszczytem to,
że wykonywałem zawód adwokata, że jestem wpisany
na listę adwokatów niewykonujących zawodu, ale
nie przyjąłbym założenia, że tylko adwokaci mają
stanowić prawo, tak jak nie przyjmuję założenia, że
ławnik jest zbędny w procesie orzekania w zakresie
oceny stanów faktycznych, w zakresie oceny odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów czy też wtedy,
kiedy trzeba dokonywać jakiejś oceny pod względem takich kryteriów jak sprawiedliwość społeczna
i praworządność. Dlatego namawiam państwa senatorów, żebyście poparli zapis o ławnikach w Sądzie
Najwyższym. Oczekiwanie społeczne jest takie, żeby
ławnicy tam zasiadali. To jest odbudowa wymiaru
sprawiedliwości.
Skoro mówimy o skardze nadzwyczajnej, to
zwróćcie państwo uwagę… Z perspektywy konstytucyjnej świetnie uzasadniała to pani minister Anna
Surówka-Pasek, ale przecież to nie my w Kancelarii
Prezydenta tę rzecz wymyśliliśmy. Jest to postulat od
wielu lat obecny w doktrynie, w nauce prawa, w głosach przedstawicieli licznych stowarzyszeń pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Oni się tu
dzisiaj nie wypowiadali, ale takich ludzi są w Polsce
tysiące. Mówiła o tym pani senator Staroń, mówili
o tym inni z państwa w trakcie swoich wystąpień.
Zwróćcie państwo uwagę na fakt, że negatywna
ocena wymiaru sprawiedliwości nie wzięła się znikąd. Wiele jest takich spraw, za które wymiar sprawiedliwości w zakresie jednostkowych rozstrzygnięć
bierze dzisiaj odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, to przesłanki są ściśle określone:
naruszenie zasad czy wolności wyrażonych w konstytucji, rażące naruszenie prawa przez jego błędną
wykładnię lub niewłaściwie zastosowanie i wreszcie
ta przesłanka oczywistej sprzeczności zebranego materiału z rozstrzygnięciem sądowym. I nie sposób

uzasadnić, że to jest szkodliwe z punktu widzenia tej
czy innej instytucji publicznej.
Mnie razi też tego rodzaju rozumowanie, że skarga nadzwyczajna będzie burzyć pewność prawa.
Gdybyśmy tak rozumowali, to musielibyśmy skreślić
przepisy dotyczące wszystkich nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Skarga nadzwyczajna jest dzisiaj
potrzebna po to, żebyśmy dokonując reformy sprawiedliwości, odbudowali zaufanie, żebyśmy usunęli
ewidentne błędy sądowe, ewidentne omyłki sądowe
albo takie orzeczenia, które są skutkiem rozmaitych
błędów czy uwarunkowań. A wszyscy wiemy, że takie rzeczy mają miejsce, bo żadne środowisko nie jest
środowiskiem idealnym.
Jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, to nie ulega
dla mnie wątpliwości – jestem radykalny w zakresie
tych poglądów, odwzorowując to, co też jest intencją
pana prezydenta – że ta reforma waży wartości konstytucyjne, ale tam gdzie mówimy o tej ogromnej
władzy, i zawsze tak było.
Jeżeli państwo odwołujecie się dzisiaj do
Konstytucji 3 maja, jeżeli państwo mówicie o rozmaitych uwarunkowaniach prawnych i o polskiej kulturze prawnej, to już bacząc na to dobro wspólne, które
jest wyrażone w art. 1, bacząc na urzeczywistnienie
zasad sprawiedliwości społecznej… Jeżeli państwo
sięgniecie do Konstytucji 3 maja albo do konstytucji
marcowej, to zobaczycie państwo, jak to tam się stanowi co do władzy sądowniczej: „powinna zaś być tak
do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską
dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny
widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego
rządu”. Zwróćcie państwo uwagę, jak ta władza była
tam określona. Ta władza była tam określona w ten
sposób: „ustanawiamy przeto sądy pierwszej instancji dla każdego województwa, ziemi i powiatu, do
których sędziowie będą wybierani na sejmikach”.
Zwróćcie państwo uwagę na to rozróżnienie. Sędzia
ma ogromną władzę w rozstrzyganiu indywidualnych
spraw, czy to w procesie cywilnym zasądza, oddala powództwo, czy w procesie karnym skazuje albo
uniewinnia. Nikt tej władzy nie neguje, ale żebyśmy
mogli powiedzieć, że ta władza ma pełną legitymację, to ona musi się brać z naszego przekonania, że
to jest właśnie sędzia niezwisły, ale to nie znaczy,
że to jest sędzia, który jest wolnym sędzią. Ja nie
rozumiem postulatu „wolne sądy” w tym rozumieniu, że to mają być wolne sądy. Cóż to ma znaczyć?
To wprowadzimy wolny rząd, wolnego prezydenta?
Mamy zasadę legalizmu, organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa, a służyć
mają tym wartościom, o których mówiłem, sprawiedliwości społecznej i dobru publicznemu.
(Senator Marek Borowski: …Nacisku.)
Jeżeli państwo…
(Rozmowy na sali)
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Jeżeli państwo spojrzycie na propozycję prezydenta Rzeczypospolitej, to znajdziecie tam państwo 4
filary. Jeden to rozwiązanie z zakresu sprawiedliwości
korygującej orzecznictwo sądów i to jest skarga nadzwyczajna. Tego chcą obywatele. Dlatego proszę państwa senatorów… Wsłuchiwałem się w państwa głosy,
część tych głosów była bardzo krytyczna. Szanuję
wszystkie państwa wypowiedzi, rozumiem, że one
są powodowane troską o dobro publiczne. W każdym
razie fundament tej reformy to jest właśnie sprawiedliwość korygująca orzecznictwo sądów. To nie jest
przekonanie i założenie złej wiary, to, które tutaj
było wielokrotnie deklarowane, gdy wskazywano,
jakie to będą negatywne konsekwencje przyjęcia tej
reformy. Powiem szczerze, że z przykrością słuchałem głosów takich bardzo politycznych, że prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia ustawę czy
projekt ustawy po to, żeby szkodzić obywatelom.
Neguję to i odrzucam. Nie polega to na prawdzie.
Rozumiem taką retorykę polityczną tych, którzy zostali odsunięci od władzy w demokratycznych wyborach, ale na tego rodzaju argumentację się nie godzę.
Druga rzecz, która jest filarem naszej propozycji,
to są rozwiązania z zakresu zwiększenia efektywności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów
i przedstawicieli innych zawodów prawniczych,
a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących
z tego środowiska zawodowego. Nie ulega dla mnie
wątpliwości, że jeżeli dane środowisko zawodowe
staje się środowiskiem zamkniętym, hermetycznym,
naturalny jest proces tworzenia się tam określonych
nieprawidłowości. Jeżeli to jest tak, że to jest jakaś grupa elitarna, stowarzyszanie, ktokolwiek, kto
może mieć taki czy inny pogląd, to można powiedzieć, że lepiej czy gorzej, ale prawo zawsze może
ingerować. Tymczasem tutaj to musi być krystaliczne, to musi być przejrzyste. I nie ulega dla mnie
żadnej wątpliwości, że ten czynnik społeczny jest
tu potrzebny.
Mówicie państwo: nie godzimy się na Izbę
Dyscyplinarną. Mówił tutaj pan prezes, że ustawa
powinna się nazywać: o Sądzie Najwyższym i o Izbie
Dyscyplinarnej. Oczywiście, że to jest ważne, oczywiście, że przebudowa struktury Sądu Najwyższego
w związku z nowymi kompetencjami i zmiany w zakresie statusu sędziów Sądu Najwyższego są uzasadnione.
Jeżeli państwo pytacie o kwestię ingerencji w zasób kadrowy Sądu Najwyższego… No, mam taką
wiedzę. Nie obrażając tych sędziów, którzy mają
wzorcowe życiorysy, tych wszystkich, którzy mają
ogromne zasługi dla Rzeczypospolitej, i nie negując
ogromnego potencjału tej pracy, powiedzmy sobie
szczerze: w Sądzie Najwyższym po tym, jak nastą-
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piła pewna refleksja na początku lat dziewięćdziesiątych, mamy 15 sędziów, którzy są byłymi członkami
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wśród tych
15 członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
mamy tego rodzaju osoby…
(Senator Mieczysław Augustyn: No mamy, mamy.
Proszę zobaczyć.)
(Senator Jerzy Fedorowicz odwraca w stronę mówcy kartkę z karykaturą posła Stanisława Piotrowicza)
…których karta jest bardzo negatywna, takie, które się zasłużyły reżimowi Wojciecha Jaruzelskiego…
(Senator Jarosław Duda: No właśnie.)
(Senator Jarosław Duda odwraca w stronę mówcy
kartkę z karykaturą posła Stanisława Piotrowicza)
(Senator Barbara Zdrojewska: Właśnie.)
(Senatorowie Barbara Zdrojewska i Mieczysław
Augustyn odwracają w stronę mówcy kartki z karykaturą posła Stanisława Piotrowicza)
…przedstawiając temu reżimowi określone informacje. Co do tych osób nie ma żadnej refleksji,
ja dzisiaj nie widzę tej refleksji, ale widzę obronę
środowiska. Ja powiem tak: jest takie łacińskie powiedzenie nemo iudex idoneus in propria causa – nikt nie
powinien być sędzią we własnej sprawie. Przyjmuję
z przykrością – wbrew temu, co mówią wybitne
autorytety sędziowskie, do których mam ogromny
szacunek – że środowisko sędziowskie niestety temu
nie podołało. Ta solidarność grupy, solidarność myślenia o sobie w bardzo wielu przypadkach zwyciężyła
z interesem publicznym. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej przedstawia te ustawy w interesie publicznym, dlatego absolutnie neguję wniosek o odrzucenie
tej ustawy.
Będziemy się pochylać jutro nad poprawkami,
które zostaną złożone w celu jej udoskonalenia.
Będziemy się do tego odnosić na posiedzeniu komisji,
kiedy Biuro Legislacyjne nam to przedstawi.
Chciałbym państwu powiedzieć, że te ustawy
są w interesie publicznym. Dlatego państwa senatorów proszę o przyjęcie także ustawy o Sądzie
Najwyższym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do
przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 668, a sprawozdanie komisji w druku nr 668 A.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, proszę o zachowanie ciszy,
bo pan senator sprawozdaje.
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych komisji – Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej – wraz z wnioskiem mniejszości dotyczące…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Państwo
Senatorowie, proszę o przeniesienie gratulacji do
holu. Proszę gratulować w holu. Teraz słuchamy
sprawozdawcy. Proszę bardzo.)
…ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni.
Celem ustawy jest ograniczenie handlu w niedziele, święta oraz niektóre inne dni. Handel będzie
możliwy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca,
począwszy od 1 marca 2018 r., ponieważ jest to przewidywany termin wejścia tej ustawy w życie.
Są tu bardzo liczne wyłączenia. Jeżeli to państwa
interesuje…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ponawiam
prośbę. Państwo Senatorowie i Zaproszeni Goście,
proszę o przeniesienie rozmów do holu. Dziękuję.)
…to krótko przedstawię te wyłączenia oraz liczne
poprawki, które zostały zgłoszone.
Odbyła się dosyć długa dyskusja, z której zapamiętałem zdecydowane stanowisko senatorów, którzy uważają, że jeżeli wprowadzamy zakaz handlu
w niedzielę, to powinien on dotyczyć wszystkich niedziel, bez wyłączania tych przeciętnie dwóch niedziel
w miesiącu. Był też wniosek senatorów o odrzucenie
ustawy. W końcu przyjęliśmy tę ustawę z bardzo licznymi poprawkami.
Będę próbował przedstawić państwu te poprawki, najpierw jednak podam wyłączenia. Gdzie ten
zakaz nie obowiązuje? Na stacjach paliw płynnych.
Poprawka senatora Koguta jest taka, że działalność
spożywcza czy, powiedzmy, niebędąca głównym
filarem działania stacji nie może być prowadzona
na powierzchni większej niż 80 m2. Dalej: w kwia-

ciarniach, jeżeli sprzedaż kwiatów jest przeważającą
działalnością – w kwiaciarniach można też coś innego sprzedawać, ale głównym elementem muszą być
kwiaty – w aptekach i punktach aptecznych; w zakładach leczniczych dla zwierząt; w placówkach
handlowych, w których przeważająca działalność
polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
w placówkach handlowych, których przeważająca
działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami
gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; w placówkach
handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej,
o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach
handlowych w zakładach prowadzących działalność
w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w placówkach handlowych organizowanych
wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych
imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych; w placówkach handlowych
w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla
osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych
lub całodziennych świadczeń; w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; w portach i przystaniach morskich… Tu
też jest poprawka senatora Koguta, że ta ekspozycja
sprzedaży nie może być większa niż 80m2. W placówkach handlowych w portach lotniczych; w strefach
wolnocłowych; w środkach komunikacji miejskiej…
Tutaj też jest poprawka. Zaraz ją podam, żebyście
państwo też o tym wiedzieli. Chodzi o statki… Tak,
chodzi o żeglugę śródlądową. Na statkach i budowlach hydrotechnicznych, platformach wiertniczych,
statkach powietrznych, statkach handlowych; na terenie jednostek penitencjarnych; na terenie garnizonów;
w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w hurtowniach farmaceutycznych; w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie
maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do
tych maszyn w dniach od 1 czerwca do 30 września;
w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach…
(Senator Mieczysław Augustyn: Już było…)
(Głosy z sali: Było.)
Tam był handel kwiatami, a tu jest przy cmentarzach.
Zakaz nie obowiązuje w zakładach pogrzebowych,
w placówkach handlowych, w których handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną wyłącznie we własnym imieniu i na wła-
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sny rachunek, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach… Zaraz…
(Senator Robert Dowhan: A w kebabach?)
W kebabach też.
…Także innymi towarami niż wyroby piekarnicze w dowolnych proporcjach. Ten zakaz nie będzie
obowiązywał w tych placówkach, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi, a nie w każdej placówce handlowej, która nazwie się piekarnią, cukiernią
czy lodziarnią. Zakaz nie będzie obowiązywał też
na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych
prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie,
zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu
hurtowego i rolno-spożywczego, w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające
towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Tu jest też poprawka dotycząca ryb. Czyli
będzie można ze skupem… Przepraszam państwa…
A, jest. Zmierza do uzupełnienia…
(Senator Kazimierz Kleina: Handel rybami.)
Tak, ale to jest… Chodzi o centra pierwszej sprzedaży ryb, gospodarstwa rybackie, placówki zajmujące
się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury,
a także handlem tymi produktami z uwagi na fakt,
że przedmiot sprzedaży, wiadomo, łatwo się psuje.
Jakie są dalsze wyłączenia? To w zasadzie jest
wszystko. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, jako mniejszość komisji wskazywaliśmy na bardzo wiele mankamentów tego
przedłożenia.
Pierwsze zastrzeżenie ma charakter absolutnie
fundamentalny, to znaczy uważamy, że nie powinniśmy metodami administracyjnymi próbować kształtować obyczajów zakupowych i jakichkolwiek innych
obyczajów Polaków. Polacy tego nie chcą, pokazują to
wszystkie badania. Choć solidaryzują się z pracownikami marketów, to chcą mieć swobodę w zakresie
tego, kiedy dokonują zakupów. Uważamy, że jest to
błędne przedłożenie, bo nie realizuje celu, na który
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się powołuje. Celem jest ochrona pracowników, tak by
mieli wolne w niedzielę, ale jest to robione w sposób,
który jest przeciwny dążeniom większości Polaków,
a nie w sposób, który zaproponowały ugrupowania
opozycyjne, Platforma Obywatelska i Nowoczesna,
w Sejmie, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, by mieli wolne. To można zrobić, to da
się zrobić przez odpowiednie zmiany w kodeksie
pracy. Państwo nakładacie tutaj inną argumentację
na sprawę, która czemu innemu służy, i trzeba to
odsłonić. My mówimy: to nie jest ta droga, tu chodzi
o to, żeby uniemożliwić Polakom robienie zakupów
w niedzielę. Ale sprawa okazuje się bardzo skomplikowana, do tego stopnia, że tworzyło się tę ustawę
do ostatniej chwili, żeby nie powiedzieć: na kolanie.
Gdybyście państwo patrzyli na to, co się działo na posiedzeniu komisji, to naprawdę… No, były wzajemnie
wykluczające się wnioski, cała ich masa, w tej chwili
jest prawie 30 wyłączeń, będzie kolejnych kilkanaście. Tego się nie da dopasować do rzeczywistości.
Wszyscy wskazywali, że ten cel, którym jest uniemożliwienie handlu, jest tak naprawdę praktycznie
w pełni nie do osiągnięcia. I jest mnóstwo sposobów
– wskazywano na to w dyskusji na posiedzeniu komisji – na obchodzenie tego. Próbowano to uszczelnić;
w części być może się to uda, w większości może nie.
Co to powoduje? No, powoduje to, że nie tylko nie
zostanie osiągnięty cel, że pracownicy nie będą pracowali w niedziele… Bo przecież, przypomnijmy, że
w Polsce jest chyba 350 tysięcy placówek handlowych,
a objętych ustawą jest zaledwie 30 tysięcy – 10%,
nawet niecałe. Reszta będzie pracowała. I proszę nie
mówić, że zapiszemy tutaj, że będą pracować właściciele i to oni będą pracować. Naprawdę nie. I nikt nie
jest w stanie tego sprawdzić.
Więc jest to nierealny cel, nie do osiągnięcia i jest
to podkopywanie warunków równej konkurencji. No,
co chwilę ktoś się zgłasza i mówi, że my mu zabraniamy nad biznesem pracować. Tutaj mówił pan senator
przewodniczący… Bo to wszystko z takich zgłoszeń:
mam hodowlę ryb, ale oprócz tego mam restaurację,
a oprócz tego sprzedaż, no i teraz mogę sprzedawać,
nie mogę sprzedawać itd.
Ja też będę jeszcze zgłaszał w debacie wniosek
o kolejne wyłączenie, bo o sprzedaży bezpośredniej, która była zresztą we wniosku pierwotnym
„Solidarności”, zapomniano i ją w końcu wykreślono,
co uważam za poważny błąd.
Tak że jest to ustawa, która jest przeciwko wolnościom obywatelskim, jest przeciwko sprawiedliwości
społecznej w tym sensie, że jednych będzie w tej samej branży wyróżniała, innych nie. Przeciwko równej
konkurencji, bo jedne firmy będą mogły prowadzić
handel, inne nie. Przeciwko dążeniom obywateli, którzy są tej ustawie przeciwni. I przeciwko uzasadnieniu. Ponieważ ta ustawa wcale nie gwarantuje tego,
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o czym mówi, że chce zagwarantować, a państwo na
to, żeby to zagwarantować, jak należy, nie chcecie
się zgodzić.
Więc my nie możemy się zgodzić, ażeby taka niedopracowana ustawa, która jest przykładem legislacyjnego bubla, została przyjęta przez Senat. Wszyscy
się będziemy tego wstydzić. Węgrzy coś takiego niedawno zrobili, ale musieli się z tego wycofać. I ja
źle wróżę tej ustawie – będziemy się musieli z niej
wycofywać, bo nikt z tego zadowolony nie będzie.
Państwu to nie przyniesie niczego dobrego, mówię
o państwie polskim. Państwu, jako ugrupowaniu,
które to forsuje, też niczego dobrego nie przyniesie.
Apeluję w imieniu mniejszości: no, nie róbmy takich rzeczy i nie przepychajmy na siłę czegoś, co nie
broni się w żadnej mierze i pod żadnym względem.
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie?
Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.
(Senator Robert Dowhan: Dziękuję, Panie
Marszałku.)
Proszę określić, do kogo pan kieruje pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Do pana senatora Stanisławka…
O, już działa. Przepraszam.
Szanowny Panie Sprawozdawco, pan wymienił
dużo podmiotów handlowych, które są zwolnione, nie
zdążyłem wszystkich spisać: stacje paliw, kwiaciarnie, handel pamiątkami, prasa, bilety, poczta, hotele,
kultura, dworce, komunikacja itd. A nie może pan
powiedzieć prościej: co ma być zamknięte? Może
można odwrotnie powiedzieć: co ma być zamknięte.
I wtedy może łatwiej będzie zrozumieć ustawę.
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Stanisławek:
Gdyby to było takie proste, tobyśmy nad tym się
w ogóle nie pochylali. Proszę zapytać… Ma pan przed
sobą senatora Augustyna. Czy on potrafi odpowiedzieć na to pytanie?
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: To pytanie do rządu.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator skończył, czy chce pytać dalej?
(Senator Robert Dowhan: Nie, nie. Ja chcę zapytać.)
To proszę.

Senator Robert Dowhan:
Skoro pan wymienił…
(Senator Andrzej Stanisławek: Były takie…)
Panie Senatorze, mogę być laikiem. Wydaje mi
się, że skoro pan wymienił wszystko, co może być
otwarte, to po co debatować nad ustawą, gdy wszystko ma być otwarte?

Senator Andrzej Stanisławek:
Była propozycja, żeby nie było żadnego handlu.
Była też moja propozycja, żeby stacje benzynowe
były zamknięte, podobnie jak w Norwegii. Tak że
były różne propozycje. Możemy wszystko zamknąć.
No, możemy zamknąć.
(Głos z sali: Bądźmy konsekwentni. Albo…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Chwileczkę!
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak, coś takiego…)
Panie Senatorze, po kolei.
(Senator Andrzej Stanisławek: Takie głosy też
były.)
(Senator Stanisław Kogut: Kolega Kleina…)
Pytanie zadaje pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja też do pana senatora sprawozdawcy. Ja się
zgadzam z tym, że oczywiście to jest bardzo trudna
i bardzo skomplikowana ustawa. Pewno można by
to łatwiej… Ja w dyskusji potem na ten temat też
powiem – na temat kodeksu pracy i ewentualnie tego,
jak to można by było zrobić.
I takie pierwsze pytanie. Skoro ten projekt, który oczywiście został zasadniczo zmieniony, bo on
był w Sejmie, początkowo, inny… W tej chwili
mamy mieć 2 niedziele handlowe w miesiącu. Panie
Senatorze Sprawozdawco, 2 niedziele. To znaczy
1 dzień w tygodniu – to jest 14%. Bo mamy 7 dni
w tygodniu i 1 dzień nie pracujemy. To jest 14%.
Jeżeli będą 2 niedziele pracujące – podzielmy to
na pół – to wychodzi 7%. Czyli z tego wynika, że
7%…

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

(senator P. Florek)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, pytanie.)
Już kończę. Właśnie do tego zmierzam.
Z tego wynika, że 7% pracowników straci pracę.
To jest jasne i nie ma żadnej wątpliwości, że tak się
stanie. Czy państwo na ten temat rozmawialiście? Czy
była przeprowadzona taka analiza, ile osób w wyniku
tej ustawy straci pracę? Dziękuję.
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Stanisławek:
To znaczy są bardzo różne opinie. Była opinia komitetu inicjatywy ustawodawczej, że nie będzie strat,
jeżeli chodzi o zmniejszenie zatrudnienia. Są też takie
opinie, że w niedziele w dużych centrach handlowych
80% pracowników to są studenci. Możemy tylko nad
tym ubolewać, że być może nie będą mogli dorobić
w niedziele. Ale biorąc pod uwagę opinie o handlu
w innych krajach, w których sklepy nie funkcjonują
w niedziele i są dłużej otwarte…
(Senator Stanisław Kogut: W piątki.)
W piątki i chyba w soboty. Tak że liczba godzin
pracy… Oczywiście zastanawialiśmy się też, czy
to nie wpłynie na obniżenie dochodów państwa.
Prawda?
Była propozycja senatora Rulewskiego, żeby ministerstwo po roku zdało sprawozdanie ze skutków
tej ustawy, ale minister Szwed powiedział, że nie
ma narzędzi. W jaki sposób miałby odpowiedzieć na
pytanie, czy ta ustawa jest dobra, czy zła? W związku
z tym nie zostało to zaakceptowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, troszeczkę idąc tym tropem co
senator Robert Dowhan… Prawo się tworzy zgodnie z taką zasadą, że ono obowiązuje powszechnie.
Specjaliści szacują, że ta ustawa zaostrzająca handel
w niedziele będzie dotyczyła 10% placówek handlowych. Po co taka ustawa? Przecież to jest kłamstwo,
że to jest ustawa zaostrzająca handel, skoro 90% adresatów nie będzie nią objęte.
I od razu drugie pytanie. W czym… Ja nie rozumiem tej idei. Mamy zakazać handlu w niedziele?
Dlaczego handlu? A dlaczego np. nie jeżdżenia taksówką? A dlaczego nie chodzenia do teatrów?
(Głos z sali: Albo do toalety!)
Albo do toalety?
(Wesołość na sali)
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Albo autobusami?
(Głos z sali: Do kościoła.)
Chodzenia do lunaparków? W czym handel jest
gorszy od innych działów gospodarki, tak że jakoś
handel jest nieprzyjazny w dni wolne, a w innych
działach można wtedy pracować?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Rozumiem rozterki pana senatora, ponieważ sam
mam trochę podobne. No, cała służba zdrowia pracowała i pracuje, branża komunikacyjna pracuje…
Wrócę jeszcze do pytania senatora Florka.
Oczywiście jest taka możliwość, że część ludzi
z handlu przejdzie do usług. Bo jeżeli ktoś, kto się
przyzwyczaił, nie pójdzie do galerii, to pójdzie do
restauracji, czyli restauracje…
(Senator Mieczysław Augustyn: W restauracjach…)
…będą musiały być dłużej czynne, może będzie
musiało być więcej tych restauracji No, przyroda
nie lubi próżni. Tak że na końcu może się okazać, że
w niedziele pracuje tyle samo ludzi, ile pracowało,
tylko że w innych…
(Senator Mieczysław Augustyn: Branżach.)
…branżach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Profesorze, Senatorze
Sprawozdawco, razem prowadziliśmy, pan prowadził posiedzenie połączonych komisji i mam takie
wrażenie, że to, co zostało zaproponowane przez…
(Senator Andrzej Stanisławek: Komitet inicjatywy
ustawodawczej.)
…komitet inicjatywy ustawodawczej, w efekcie
zakończyło się fiaskiem. Ci, którzy chcieli uzyskać
poprzez tę inicjatywę swój efekt, wyrażali w czasie wspólnego posiedzenia naszych komisji taką
oto opinię, że niewiele z tego zostało. Ale nie o tym
chciałem… Chciałbym panu podziękować, przede
wszystkim za bardzo profesjonalne zrelacjonowanie
przebiegu posiedzenia połączonych komisji.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym zapytać, czy w takiej sytuacji, kiedy z inicjatywy oby-
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watelskiej, z tego, co zostało zbudowane, nie zostało
nic – zresztą to było też wyartykułowane w czasie
posiedzeń 2 komisji – warto kruszyć kopie o rozstrzygnięcia, które absolutnie nie uwzględniają tych
wszystkich zamierzeń, jakie były na początku, jeśli
chodzi o ten projekt.
W czasie naszego wspólnego posiedzenia prosiłem o to, aby ci inicjatorzy, skoro to jest fiasko – przynajmniej ja jestem co do tego w pełni
przekonany – wycofali tę swoją propozycję, i wtedy zaczęlibyśmy się zastanawiać nad tym, jak
w układzie wolnościowym zbudować… I teraz
chciałbym zadać moje pytanie. Czy nie wystarczyłaby zmiana w kodeksie pracy, która miałaby
doprowadzić do tego, żeby np. stawki w niedziele
były wyższe: 250%, 300% dziennego wynagrodzenia dla tych, którzy chcą pracować? A to nie
burzyłoby miru domowego i rodzinnego, bo to
dotyczy z reguły młodych ludzi, studentów, którzy po prostu chcą sobie dorobić. Tym bardziej że
doskonale wiemy o tym, że i tak sieci handlowe
obejdą tę ustawę, co zapowiedziały największe
sieci handlowe w Polsce.
(Senator Stanisław Kogut: Nie obejdą.)
Czy nie warto by było do tego wrócić? I to jest
moje pierwsze pytanie.
Jeśli pan pozwoli, to ja jeszcze będę pytał potem.
Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, myślę, że
odpowiedź na to pytanie znajdujemy w przekazach
medialnych, ponieważ na ten temat zarówno mówili
biskupi, jak i wypowiadał się związek zawodowy
„Solidarność”. Chodzi o to, żeby – tak jak tutaj senator Kogut podpowiada – dzień święty święcić i żeby
nie spędzać go…
(Senator Stanisław Kogut: Nie znasz Dekalogu?)
…i żeby nie spędzać tego dnia w galeriach handlowych. To legło u podstawy, prawda? Proszę bardzo…
(Senator Marek Borowski: To senator Kogut będzie dyktował, co mamy robić?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chciałby zadać drugie pytanie?

Senator Jarosław Duda:
Jeśli pan marszałek pozwoli, to chciałbym jeszcze
powiedzieć…

Wiele rodzin, które znam, idzie na 8.00 do kościoła i oni święcą dzień święty, Panie Senatorze Kogut.
(Głos z sali: Ale…)
I dzień święty święcą, co wynika z Dekalogu itd.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pytanie,
Panie Senatorze, pytanie.)
(Głos z sali: Bo nie idą do roboty.)
Już zadaję pytanie.
Zatem chciałbym zapytać, jak to – wedle tego, co
pan senator sprawozdawca mi odpowiedział – burzy
ten oczekiwany, według różnych również ideologicznych rozstrzygnięć, porządek… Jak to ma być przez
zakaz handlu zburzone? Ja tego nie rozumiem. Bo
pan użył tego argumentu, Panie Senatorze. No więc
absolutnie tego nie rozumiem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.
(Senator Czesław Ryszka: Absolwent nowego
KUL podstawowych rzeczy nie rozumie.)
Panie Senatorze, proszę nie zabierać głosu.
Odpowiada senator sprawozdawca.

Senator Andrzej Stanisławek:
Ja mówię, co legło u podstaw inicjatywy komitetu
inicjatywy ustawodawczej, ale ja nie jestem w tym
komitecie, nie odpowiem panu senatorowi na wiele
wątpliwości, które też mam. Jedną z wątpliwości jest
np. to – bo takie listy dostałem na maila – że sprzedawcy czy w zasadzie właściciele franczyzy boją się,
że będą zmuszani przez franczyzodawcę do pracy
w niedziele. Nie mamy nawet jak tego załatwić. To
jest problem.
(Senator Jarosław Duda: Dokładnie tak, jest problem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy iść dalej
i wzorem naszych starszych braci w wierze wprowadzić szabasu…
(Senator Dorota Czudowska: Jestem za.)
(Senator Stanisław Kogut: A co, szabas jest zły?)
…w ogóle nic nie robić jednego dnia, może to byłoby jakieś rozwiązanie.
Ale ja chciałbym zwolnić teraz pana profesora
i poprosić senatora sprawozdawcę mniejszości, bo
mam do niego pytanie, jeśli można.
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Senator Andrzej Stanisławek:
Ja tylko, jeżeli mogę, to się ustosunkuję, ponieważ
to było poruszane na posiedzeniu komisji… Wzorcem
do tego są też kraje, w których jest zakaz handlu,
i jako kraje, w których handel w niedziele nie funkcjonuje, są wymieniane Włochy, Austria, Niemcy,
kraje skandynawskie. Tutaj senator Kleina podnosił, że jak my zamkniemy, to nie będą przyjeżdżali
Skandynawowie na zakupy w niedzielę… Tak że były
poruszane wszystkie aspekty, naprawdę, posiedzenia
komisji trwały dwa razy chyba po 2,5 godziny.
(Senator Kazimierz Kleina: Dłużej.)
(Senator Jarosław Duda: Więcej.)
(Senator Tomasz Grodzki: Niemcy nie przyjadą.)
Dłużej, tak?
(Senator Stanisław Kogut: To nie przyjadą
Niemcy…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator sprawozdawca mniejszości, proszę…

Senator Tomasz Grodzki:
Jeśli można, pytanie… Jeszcze nie wymienił pan
profesor Niemców, a dla regionów przygranicznych
jest to gigantyczne źródło przychodów dla ludzi.
(Senator Kazimierz Kleina: Wymienił, mówił.)
Ale to nie jest moje pytanie.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy
mniejszości. Jak rozumiem, intencją, która przyświecała „Solidarności”, było ulżenie pracownikom.
(Głosy z sali: Nie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak oficjalnie jest
to opisane.)
O tym, żeby dzień święty święcić, to już mówiliśmy przed chwilą.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, tak to jest
oficjalnie opisane w uzasadnieniu.)
Proszę mi powiedzieć, Panie Senatorze… Bo wydawało się, że można iść prostą ścieżką kodeksową
i tak zmodyfikować kodeks pracy, aby ludzie, jeśli
pracują w niedzielę, mieli inny dzień wolny, aby
nadgodziny, podwyżki, bonusy itd… Pomysłów jest
mnóstwo. Proszę mi powiedzieć, czy padały jakieś
inne argumenty, poza już podanym argumentem, żeby
dzień święty świecić, za tym, żeby pójść tamtą ścieżką, która tak naprawdę bardziej ulży pracownikom.
Bo jak tu pan prof. Stanisławek powiedział, istnieje
obawa, że właściwie nikt nie zyska na tej ustawie, bo
jak ten ktoś przejdzie z handlu, to pójdzie do usług
i dalej, jak w niedziele pracował, tak będzie pracował.
Proszę mi powiedzieć, jakie argumenty padały, żeby
nie iść tamtą ścieżką, która mi się wydawała logiczna,
spójna i zgodna z intencjami pomysłodawców.
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Senator Mieczysław Augustyn:
No, niestety, w komisjach tylko my jako mniejszość podnosiliśmy tę kwestię, ponieważ taka jest
procedura, inicjatywa ustawodawcza, obywatelska
jest procedowana wokół tego przedłożenia. Ale rzeczywiście pomysłodawcy tej ustawy i ich reprezentanci na posiedzeniu komisji ciągle podkreślali, że
chodzi o pracowników. Nie przyjmowano specjalnie do wiadomości podnoszonych argumentów, że
tak naprawdę, jeżeli będzie miało to jakiś rezultat,
to w niewielkiej skali w samym handlu, a ponadto będzie to generowało powstawanie miejsc pracy
w niedziele w innych branżach, zupełnie nie dając
efektu, o który tutaj zabiegano. Dlatego pozwoliłem
sobie, Panie Senatorze, tutaj powiedzieć, że jako
mniejszość interpretowaliśmy ten upór w ten sposób,
że chodzi o coś zupełnie innego. I myślę, że tutaj
przed chwilą wyartykułowano to, o co tak naprawdę
chodziło zarówno, jak sądzę, wnoszącym projekt,
jak i senatorom, którzy się za tym przedłożeniem
opowiadali.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym się zwrócić do pana profesora, pana
senatora sprawozdawcy.
(Senator Andrzej Stanisławek: Proszę bardzo.)
Przepraszam, że nie byłem na posiedzeniu komisji,
ale byłem chory, i właśnie dlatego o to pytam… Bo
byłoby dziwne, gdybym był na posiedzeniu komisji
i dopytywał o te same kwestie.
W niedzielę i weekendy dorabia bardzo dużo młodych ludzi. Są wśród nich przeważnie ci, którzy studiują, ale szczególnie są ci, których rodzin nie stać na
to, żeby ich utrzymać. Dorabiają również osoby, które
w tygodniu muszą opiekować się osobami starymi
i niepełnosprawnymi. Co z nimi? Bo proponowana ustawa po prostu zakazuje pracy. Ja się boję, czy
oni nie wyjadą – szczególnie chodzi mi o granicę
z Niemcami – tam dorabiać. To jest pierwsze moje
pytanie.
I drugie. Chciałbym zapytać, dlaczego wnioskodawcy nie chcą zgodzić się na to – a uważam, że to
jest logiczne – aby cały proces wejścia w życie tej
ustawy był monitorowany, aby po, powiedzmy, roku
działania tej ustawy sprawdzić, jaki faktycznie wpływ
miało to rozwiązanie na polską gospodarkę i rynek
pracy. Pytam o te kwestie w trosce o to, że bardzo często chaotycznie wprowadzamy coś, co potem trzeba
zmieniać. Przecież Szanowna Izba pamięta, jak wie-
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le razy modyfikowaliśmy ustawę, która zdawała się
stuprocentową… I było nam wszystkim… Po prostu
czuliśmy się z tym bardzo źle.

Senator Andrzej Stanisławek:
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Ci, którzy są
z terenów przy granicy, nie będą mogli pojechać do
Niemiec, bo w Niemczech sklepy będą zamknięte…
(Senator Władysław Komarnicki: Nie do końca,
nie do końca, Panie Profesorze…)
(Senator Stanisław Kogut: Jak supermarkety
w Niemczech pracowały, to nałożyli takie kary, że
się nie pozbierali.)
Oczywiście ja już odpowiedziałem, że dyskutowaliśmy nad różnymi aspektami. Uważam, że ci, którzy
chcą pracować, znajdą pracę, bo rynek pracy w Polsce
jest rynkiem, gdzie coraz mniejsza ilość ludzi… Teraz
oni nie muszą niczego szukać, w tej chwili to już
pracodawca szuka pracownika. Naszym problemem
– to mówię na marginesie – jest coś całkiem innego.
Problemem jest to, że 1 milion 700 ludzi w tzw. wieku
produkcyjnym nie chce pracować.
(Senator Robert Dowhan: Ale jak nie chce, to nie
chce.)
(Senator Władysław Komarnicki: A odpowiedź na
drugie pytanie, Panie Profesorze?)
Drugie pytanie…
(Senator Władysław Komarnicki: Przypominam,
że chodziło o monitorowanie po wejściu w życie ustawy…)
Minister niestety odpowiedział, że nie ma narzędzi, nie wie, jak to zrobić, żeby skontrolować, czy ta
ustawa jest dobrą ustawą, czy nie jest dobrą ustawą.
Myślę, że my to jako Senat weźmiemy na siebie.
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję.)
(Senator Marek Borowski: Każdy będzie odpowiadał…)
(Senator Kazimierz Kleina: To warto do tej poprawki wrócić i ją przegłosować.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

podobnie jak część posłów opozycji, która teraz zadaje pytania…
(Senator Jarosław Duda: Senatorów.)
Przepraszam bardzo. Najmocniej przepraszam.
Niektórzy z nich zasiadali w prezydium. I prawdę
powiedziawszy ja absolutnie nie słyszałem tez, o które pytano i w odniesieniu do których udzielano odpowiedzi. I odnoszę takie bardzo negatywne wrażenie,
że odbywa się tutaj taka wymiana myśli odnośnie do
tej pokrętnej ustawy…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…i ta wymiana myśli ma niewiele wspólnego
z tym, co działo się na posiedzeniu komisji. Innymi
słowy, to jest po prostu taki festiwal opowiadania
o pewnych państwa bolączkach, które tej ustawy
dotyczą.
(Senator Robert Dowhan: Prosimy o pytanie.)
Panie Profesorze, w związku z tym moje pytanie:
czy na posiedzeniu komisji była mowa o braciach
mniejszych… Czy na posiedzeniu komisji była mowa
o różnicy pomiędzy taksówkarzem a handlowcem?
Czy na posiedzeniu komisji była mowa o młodzieży,
która wyjedzie za granicę, ponieważ nie będzie pracowała w handlu w niedzielę?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Masz 7 pytań.)
Tak. Ja chciałem tylko podkreślić, że senator
Peczkis też nie był zadowolony z tych licznych wyłączeń, bo, jak twierdził, to bardzo utrudni prawodawstwo i przestrzeganie… Z kolei komisja bardziej się
skupiła nad procedowaniem ustawy i nad punktami
tej ustawy, które byłyby możliwe do zaakceptowania
przez handel, ponieważ na posiedzeniu było bardzo
dużo przedstawicieli społecznych. No, staraliśmy się
dopracować ustawę, która przyszła z Sejmu, tak żeby
mogła być w Senacie procedowana i żeby jak najmniej
uszczerbku ponieśli zarówno obywatele, jak i handel.

Wicemarszałek Maria Koc:

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Grzegorz Peczkis.
Bardzo proszę.

Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan. Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:

Senator Robert Dowhan:

Jeśli można, mam pytanie do pana profesora,
pana senatora sprawozdawcy. Panie Profesorze, ja
byłem obecny na obydwu posiedzeniach komisji,

Dziękuję.
Panie Profesorze, na początku, kiedy pan powiedział, że biskupi, że dzień święty święcić… trochę
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mnie pan tym rozbawił, bo myślałem, że w państwie
świeckim będziemy procedować nad tym, co jest
świeckie i co jest dobre dla ludzi. A tutaj to tak trochę nie do końca jest. No i ad vocem tego, co pan
powiedział, że wszędzie w krajach zachodnich czy
prawie wszędzie placówki są zamknięte, ja powiem,
że ja zapraszam pana do Berlina na ulicę Ku’damm
Strasse, chociażby do wielkiego gmachu KaDeWe,
albo do Peek and Cloppenburg, to zobaczy pan, czy
naprawdę są zamknięte, bo może nie do końca ma
pan wiedzę na ten temat.
Ja, już przechodząc do pytań, chcę przytoczyć
treść esemesa, który dostałem. Jednego dostałem
od syna, ale go później przytoczę, syna studenta,
który wraz z grupą swoich kolegów przed chwilą
mi napisał, co sądzi o tym waszym pomyśle. Ale
w związku z tymi licznymi wyłączeniami napisał
do mnie pan mający kilka sklepów z oponami, akcesoriami do samochodów, które znajdują się przy
głównych trasach. Czy on będzie mógł mieć otwarte
te sklepy – no bo w niedziele czasami zdarza się, że
zmotoryzowani łapią gumę, policja zatrzymuje za
spaloną żarówkę, komuś coś tam nawali – czy też
w niedziele będzie musiał je zamknąć i czy przez
to zyskają ci, którzy będą uziemieni na drodze, czy
też państwo będą zadowoleni, że akurat jesteście
autorami tego sukcesu?
(Senator Andrzej Stanisławek: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Profesorze, chwileczkę.
(Senator Andrzej Stanisławek: Przepraszam bardzo.)
Jeszcze poproszę o zadanie pytania pana senatora
Piotra Florka, a potem poproszę pana o odpowiedź.
(Senator Stanisław Kogut: A dlaczego? Ja się zgłaszam od godziny.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Florek: O, dziękuję ślicznie, Pani
Marszałek.)
Marszałek też?
(Senator Bogdan Borusewicz: Jestem zapisany.)
(Senator Stanisław Kogut: Co pan, Panie
Sekretarzu, swoich pan preferuje?)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Niech się pan
uspokoi, Kolego.)
Panie Senatorze, jest… Panie Senatorze…
(Senator Stanisław Kogut: Co jest?)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Zgłosił się pan,
to pan jest.)
Panie Senatorze, jest pan zapisany.
Bardzo proszę, pan Piotr Florek.
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Senator Piotr Florek:
Dobrze. Też mam pytanie do senatora sprawozdawcy.
(Senator Stanisław Kogut: Ja zgłaszam się już od
godziny.)
Panie Senatorze, cytował pan tę listę wyłączeń,
bardzo długą, mam ją przed sobą. I zacznę dla przykładu od pierwszej pozycji, takie też będzie pytanie:
zakaz, o którym mowa, nie obowiązuje na stacji paliw
płynnych. A teraz podam przykład. Jechałem akurat samochodem z Poznania do Warszawy na nasze
posiedzenie i zauważyłem przy jednej ze stacji benzynowych budynek w stanie surowym, na pewno
mający kilkaset metrów kwadratowych, trudno mi
ocenić, jaki był długi, szeroki, ale na pewno kilkaset
metrów kwadratowych miał. Nie widziałem tylko
łącznika łączącego ze stacją, może nie było, ale może
będzie. No i od razu zrozumiałem, o co chodzi, jak
spojrzałem na to: pewnie chodzi o to, że przy tej stacji
będzie sklep.
A teraz pytanie. Bo słyszę, że pan senator Kogut
zgłosił poprawkę, chyba słuszną w takim razie, ale to
pewnie powinna być do każdej pozycji – za chwilę
mogę cytować i będziemy musieli tworzyć kolejne
poprawki – żeby ten sklep nie miał więcej niż 80 m 2.
No, ten inwestor będzie zły w tej chwili, gdyż tam
sklep o powierzchni kilkuset metrów już buduje, bo
wiedział wcześniej, jak to mniej więcej wygląda,
a teraz pan, Panie Senatorze, trochę skomplikuje
mu życie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pytanie.)
No więc pytanie jest oczywiste: czy państwo
rozmawialiście na ten temat właśnie – ale słyszę, że
pan senator Kogut już coś o tym wspomniał – czy
ewentualnie była dyskusja na ten temat i czy taka
propozycja została złożona, a jeżeli została złożona,
to, jak rozumiem, ma szansę na znalezienie naszego
wsparcia? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Senatorze Dowhan, to jest ustawa o ograniczeniu handlu, nie usług.
(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Każdego pracownika…)
Usług to nie dotyczy.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nieważne.)
(Senator Robert Dowhan: Ale to jest właśnie
sprzedaż.)
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(Senator Marek Borowski: Przecież sklep sprzedaje.)
(Rozmowy na sali)
Mówię, że dotyczy handlu. Jeżeli będzie wymieniał tę pękniętą oponę, to może to robić.
(Senator Robert Dowhan: Ale jak wymienić, a nie
sprzedawać?)
No ale po co komuś w trasie opona?
(Senator Robert Dowhan: Zakaz nie obowiązuje
na stacjach, a obowiązuje w wulkanizacji.)
(Rozmowy na sali)
Wtedy się wzywa pomoc drogową.
(Senator Marek Borowski: Jak się nie da zawulkanizować, to się sprzedaje oponę.)
(Rozmowy na sali)
To można z usługą sprzedać, na pewno będą jakieś
obejścia. No, sprzeda oponę z usługą.
(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: Odnotujmy to.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. I jeszcze pytania pana Florka.)
Tak.
Panie Senatorze Florek, była dyskusja na temat
sprzedaży i handlu na stacjach benzynowych, stąd jest
poprawka senatora Koguta o ograniczeniu do 80 m2.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękuję…)
Aha, przepraszam, Pani Marszałek, jeszcze do
senatora Dowhana… W Niemczech… Bo pan podał
przykład Berlina. W Niemczech każdy land ma prawo
do ustanawiania swoich wyłączeń w handlu.
(Senator Jarosław Duda: Grecja.)
I choć np. w Bawarii nie ma tego handlu, to w innych landach może być.
(Głos z sali: Tak, tak jest.)
To samorząd ustanawia.
(Senator Jarosław Duda: W Grecji tak jest.)
(Senator Kazimierz Kleina: My byśmy chcieli,
żeby decydowały poszczególne województwa, sejmiki wojewódzkie.)
Były takie propozycje.
(Senator Jarosław Duda: Nie uzyskały poparcia
większości.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze…)
Żeby – przepraszam, Pani Marszałek – np. wojewoda
jako przedstawiciel państwa w województwie… Tak?
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, samorząd województwa, sejmik województwa.)
Proszę zgłosić taką poprawkę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Pan senator Jarosław Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie – żeby pan senator sprawozdawca
mógł trochę odpocząć – do senatora sprawozdawcy
mniejszości.
Panie Senatorze Augustyn…
(Rozmowy na sali)
Mogę prosić?
Otóż, Panie Senatorze, mówił pan w swoim wystąpieniu o tym, co jest dosyć znamienne, o czym mówiliśmy i co podnosiliśmy na posiedzeniu połączonych
komisji, jeśli chodzi o tzw. kazus węgierski. Mówił
pan o tym i ja też to podnosiłem, że Węgrzy, którzy
w jakiś sposób są nam bliscy w różnych rozwiązaniach, szczególnie w 2 ostatnich latach, wprowadzili
taki zakaz handlu w 2015 r., po czym po roku się
z tego wycofali, ponieważ uznali, że jest to absolutnie niekorzystne dla procesu związanego z życiem
gospodarczym i nie tylko.
Zatem chciałbym zapytać, czy ma pan wiedzę,
Panie Senatorze – bo pewnie pan ją ma – że po tym,
jak to zostało wprowadzone, nastąpił gwałtowny
wzrost obrotów sklepów internetowych z żywnością.
I jak pan ocenia – bo jestem przekonany, że to zostanie
przez większość uchwalone i przegłosowane – jak
długo będzie to trwało u nas, w Polsce? Bo w moim
przekonaniu tego typu rozwiązania z punktu widzenia właśnie zwykłego gospodarczego obrotu są nie
do przyjęcia.
I jeszcze jedno pytanie. Czy pan ma wiedzę – bo
o tym rozmawialiśmy – że to, co podnoszą niektórzy,
a mianowicie że to rozbija jedność polskiej rodziny…
Czy to nie jest tak, że właśnie w niedziele to pracują studenci, którzy chcą sobie po prostu dorobić,
żeby opłacić stancję, mieszkanie itd.? Jak to wygląda
w pana ocenie? Z tego, co mi wiadomo, to nie jest
wiele takich sytuacji, że matki albo ojcowie funkcjonują, że tak powiem, w tych niedzielnych klimatach
w handlu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.
Czy pan ma pytanie do pana senatora Augustyna?
To proszę od razu zadać. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję serdecznie, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, chciałbym się dowiedzieć, czy
na posiedzeniu komisji była jakakolwiek rozmowa
na temat ewentualnego zróżnicowania tego zakazu
handlu w niedzielę? Co przez to rozumiem? Już tłumaczę. Otóż jest tutaj sztywno zapisane, że pierwsza
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i ostatnia niedziela. Z obawy o to, że… Może się tak
zdarzyć, że jeżeli wszyscy, którzy do tej pory chodzili
do tych centrów handlowych, ruszą do kościoła, to
może nie starczyć miejsca. Czy nie było takiej refleksji, że właściwie można by było określić, że każda
tego typu placówka, np. w Warszawie, deklaruje, że
ma 2 niedziele i deklaruje, które niedziele są wolne
od handlu? Co by to dało? To by dało to, że obywatel
mógłby jednak wybrać pomiędzy tymi placówkami
i to nie wyłączałoby w zupełności, w sposób tak absolutny, usług świadczonych przez te placówki. Czy
to w ogóle było przedmiotem refleksji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: A mogę drugie?)
Oczywiście, przepraszam, będę pamiętać.

Senator Mieczysław Augustyn:
Odpowiadając na pytania pana przewodniczącego
Dudy, chciałbym powiedzieć tak: tak, kwestia przykładu węgierskiego była omawiana na posiedzeniu
komisji, no, cytowano tam zdania, że względy polityczne zdecydowały o tym. Czytać należy to tak, że
niezadowolenie społeczne było tak duże, że się z tego
po prostu wycofano. I dzisiaj można powiedzieć, że
my chyba idziemy na ścianę, bo badania pokazują,
że Polacy nie chcą tego ograniczenia. My to robimy, prawdopodobnie próbując wywołać wzburzenie
społeczne, i prawdopodobnie też będziemy się z tego
musieli wycofywać, tak myślę. Ostrzegaliśmy w każdym razie przed tym, że tak może być.
Rzeczywiście na Węgrzech handel przeniósł się
do sklepów internetowych. W pkcie 19 projektu,
w wyłączeniach, są wymienione sklepy internetowe
i na platformach internetowych, a więc dajemy taką
możliwość i u nas, i pewnie będzie tak, że handel
internetowy będzie kwitł i, tak jak mówił tutaj pan
senator przewodniczący, będzie to traktowane w sumie jako usługa. Będziemy widzieli tysiące ludzi na
motorkach, w samochodach itd., rozjeżdżających się
po naszych miastach, dowożących towar, pracujących
w niedzielę, a przecież w niedzielę miano nie pracować. Taki prawdopodobnie będzie skutek, że zamiast
jednych, którzy nie będą pracować, będą pracowali
inni, być może jeszcze ciężej i intensywniej.
Gdy idzie o kwestię rozbicia rodzin, to tak, ten
temat też był poruszany. Ja akurat się wypowiadałem,
że moje doświadczenie z nielicznych co prawda wizyt
niedzielnych w markecie jest takie: zadziwia mnie
liczba rodzin, które się tam zjawiają. Z malutkimi
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dziećmi. To są wyprawy do mojego miasta, które jest
centrum subregionu, z całego subregionu, widzę to po
numerach rejestracyjnych. Dlaczego? Bo oczywiście
dzisiaj w marketach – i przedstawiciele sklepów, dużych sklepów to podnosili – jest także kino, jest także
restauracja, jest także apteka, są także sklepy odzieżowe, w których trzeba się jednak zastanowić, trzeba
przymierzyć… Na to trzeba czasu. To nie jest tak, że
się wpada na chwilę w niedzielę. Jest wreszcie taka
możliwość, że mąż może być przy żonie, żona przy
mężu, razem przy dzieciach, i widzę ich nieraz. Nie
wiem więc, czy otwarcie tych sklepów dzisiaj sprzyja
integracji rodzin, czy jej przeszkadza, ale zapewniam
państwa – pewnie państwo o tym wiecie doskonale,
lepiej niż ja – że tak właśnie jest i wiele rodzin szuka
czasu na integrację właśnie tam. Dzieciaki idą na
plac zabaw, który tam jest, a rodzice idą, nie wiem,
kupować elektronikę czy przymierzyć coś z odzieży,
a potem razem wybierają się do kina na jakiś familijny film. Przedstawiciele marketów sygnalizowali,
że te inne usługi, jeśli będą dostępne, będą na pewno
dużo droższe, dlatego że trzeba będzie otwierać te
markety dla samych restauracji, dla samych barów, dla
samych kin, dla samych innych punktów handlowych
i usługowych, które tam są. Ale oczywiście, żeby to
zarobiło na siebie – ochrona, otwarcie, zamknięcie
itp., itd. – pewnie czynsze pójdą w górę. Zapłacą za
to klienci, czyli te rodziny zapłacą, no bo kto?
Teraz jeśli chodzi o pytanie pana senatora
Pocieja… Nie, takiej propozycji nie było. Wydaje mi
się ona rzeczywiście jakąś interesującą propozycją.
Może dlatego, że ta ustawa tak naprawdę jest rozpisanym na raty scenariuszem definitywnego zakazu
otwierania sklepów, więc pewnie projektodawcy nie
zawracali sobie głowy czymś takim, bo skoro za rok
ma być tego jeszcze mniej, a potem już wcale ma nie
być, to po co tu jakąś rotację wprowadzać. Wydaje
mi się, że… Ale to tylko domniemywam, bo taka
propozycja nie padła.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Stanisław Kogut. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak, Panie Senatorze Duda, ja jestem katolikiem
i uważam, że wszystkie niedziele powinny być wolne.
Jasno jest powiedziane: dzień święty należy święcić.
(Rozmowy na sali)
Ale przechodzę do pytań.
Pytanie pierwsze. Czy pan dobrze przeczytał ten
projekt ustawy?
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(Senator Mieczysław Augustyn: Wydaje mi się, że
tak i że nie raz.)
Wydaje mi się, że nie, bo z ustawy jasno wynika,
że kina mogą być otwarte.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ależ ja mówiłem
o tym, że będą otwarte, tylko będą droższe bilety.)
Druga sprawa…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Druga sprawa…
(Wicemarszałek Maria Koc: …za chwilę pan odpowie.)
Pytanie następne. Serdecznie bym prosił, żeby
pan senator powiedział, co mówi art. 151 kodeksu
pracy. Bo tu wszystko… Ja jestem ogromnym zwolennikiem nowelizacji tego kodeksu, art. 151. Ale jak
mi pan odpowie, czego to dotyczy i jakich umów to
dotyczy, to wtedy będziemy rozmawiać. Bo, Państwo
Drodzy, wydaje mi się, że mylimy pojęcia. To jest projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele i w święta,
a nie projekt ustawy o zakazie pracy. I dlatego mam
konkretne pytanie: co mówi art. 151 kodeksu pracy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, jeszcze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak? Przepraszam.)
…pani senator Dorota Czudowska.
Pytanie do którego senatora sprawozdawcy?
(Senator Dorota Czudowska: To może być także
pytanie do pana senatora…)
Senatora Augustyna? Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Chciałabym zapytać pana o to samo, o co pytał
pan senator Kogut, tj. czy na posiedzeniu komisji była
mowa o łamaniu kodeksu pracy w związku z zabieraniem możliwości wypoczynku pracownikom i prawa
do dnia wolnego nieprzerwanego od 6.00 rano do 6.00
rano – tu chodzi o początek dnia wolnego i koniec
dnia. Czy była mowa na ten temat?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Odpowiem na to pierwsze pytanie. Ależ oczywiście przeczytałem ten projekt kilkakrotnie. I tak jak
mówiłem, zdaję sobie sprawę, że kina, zakłady usłu-

gowe i inne atrakcje, które towarzyszą dzisiaj handlowi w marketach, dalej będą mogły być dostępne, o ile
właściciel tych obiektów uzna, że te placówki zarobią
na to. Bo rozumiem, że dzisiaj te koszty się rozkładają
na więcej podmiotów. Często widzę na tablicach, że
jest ich kilkaset. Teraz będzie ich kilkanaście i będą
musiały zarobić na otwarcie tych marketów. Wielu
mówi, że nie będą otwierać. Inni mówią, że owszem,
ale jeżeli tamci zapłacą za wszystkich innych, którzy
nie będą mogli pracować. Tak że być może w niektórych marketach kina będą czynne. U mnie, w moim
mieście multikino jest jedno i jest właśnie w markecie.
Czy dalej będzie czynne? Ile będą kosztowały bilety?
Nie mam pojęcia, to zależy od właściciela.
Jeśli chodzi o czas pracy, to tak, Pani Senator, jak
najbardziej o tym mówiliśmy na posiedzeniu komisji, podnosili to wnioskodawcy, powołując się na te
przepisy i mówiąc, że bardzo często są łamane. No
i oczywiście to są te przepisy, o które pyta pan senator
Kogut. Ja nie jestem w stanie ich dokładnie przytoczyć w tej chwili, bo po prostu nie mam tutaj ani
materiału porównawczego, ani nawet telefonu, żeby
to sprawdzić. Dziś nie te czasy, żeby wkuwać kodeksy
na pamięć, każdy przepis możemy mieć w ciągu kilku
sekund, ale nie wziąłem telefonu, więc nie odpowiem
precyzyjnie.
Jednak chcę panią senator zapewnić… I też było
mówione, że niestety ta ustawa również będzie prowokowała do łamania kodeksu pracy. To znaczy
w jednych placówkach, w których jest to na twardo
zakazane, pewnie nie będzie to możliwe, fizycznie
nie będzie możliwe: placówka zamknięta, koniec.
Kodeksu pracy w tym wypadku złamać się nie da.
No ale ta cała masa wyłączeń… Ja o tym w swoim
sprawozdaniu mówiłem, że to jest jedno z naszych
zastrzeżeń, że to nie jest tak, nie łudźmy się, że ci
właściciele małych sklepów, którzy zatrudniają po 2,
3 osoby, będą przestrzegali tego, żeby osobiście stać
za ladą. Bardzo w to wątpię. Podejrzewam, że będzie
dochodziło do nagminnego łamania kodeksu pracy,
niestety. I wydaje mi się, że taka propozycja, która
tutaj jest, a której nie odmawiam dobrych intencji…
Bo Polacy, jeśli się powołać na badania, akurat też
w większości mówią, że pracownikom handlu należą się wolne niedziele. Ale zupełnie nie łączą tego,
tak jak i my, z potrzebą zamknięcia marketów. Bo
przecież z tego, że ktoś ma mieć odpowiednią liczbę
wolnych niedziel, będąc pielęgniarką, nie wynika, że
w tym celu trzeba zamknąć szpital.
(Senator Dorota Czudowska: Ustawa tego nie dotyczy.)
Przecież tego nikt nie proponuje. Dlatego uważamy, że to jest chybiona propozycja. Ale ten temat
był przez kilka osób poruszany. Stąd też pan senator
Kogut, i nie tylko on, bo o ile pamiętam, pan senator
Rulewski też, i jak tu słyszałem dzisiaj, pan senator
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Kleina… Oni mówią: jeżeli chcemy, żeby nie był
łamany kodeks pracy, jeżeli chcemy, żeby nie były
łamane warunki równej konkurencji, zakaz powinien
być całkowity albo nie powinno go być wcale.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Kogut chciałby dopytać, tak? Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Nie dopytać, ino chciałem powiedzieć, bo wiedziałem, że nie… Ja jestem za uszczelnieniem kodeksu
pracy, art. 151. Tylko że, Państwo Drodzy, art. 151
mówi o pracy w dni wolne i w święta. Można by było
dodać „i w niedziele”, ale art. 151 mówi, że to jest
tylko dla pracowników, którzy mają umowy o pracę.
Nie mówi o pracownikach, którzy pracują na umowę-zlecenie i umowę o dzieło, i nie można tego znowelizować. Ale jak tak głośno mówimy o nowelizacji
kodeksu pracy, to trzeba powiedzieć, że na tym to
polega. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest. Zrobicie powszechność.)
Teraz pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan.
Proszę wskazać, do którego z panów jest to pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Do jednego i do drugiego.
Przede wszystkim, Panie Senatorze Kogut, nie
chciałbym, żeby pan dzielił na katolików i niekatolików, bo pan nie wie, czy…
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam, ale proszę moich uczuć nie obrażać. Jestem katolikiem.)
…pan senator Duda jest katolikiem, czy nie.
Uważam, że to niepoważne, żeby mówić tutaj, że
w niedziele katolicy akurat… Jak pan nie chce, to…
(Senator Stanisław Kogut: Jak ktoś jest ateistą…
Nie życzę sobie, żeby pan mnie obrażał jako katolika.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ale ja pana nie obrażam.
(Senator Stanisław Kogut: Ja uważam, że dzień
święty należy święcić.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
To nie jest obrażanie, Panie Senatorze. No, jak
pan nie chce…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
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(Senator Stanisław Kogut: Można być ateistą. Ale
proszę nie obrażać.)
No, jak pan nie chce… Jak chce pan cały dzień
siedzieć w kościele…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…to przecież nikt panu nie zabrania. No ale niech
pan mi…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie
Senatorze…)
…nie zabrania siedzieć…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
…w sklepie czy w kinie. No, to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze
Robercie Dowhan, przypominam, że ma pan minutę
na zadanie pytania.)
Przepraszam, Pani Marszałek, ale to jest niepoważne, bo na początku był tu taki wywód w stosunku…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie
Senatorze…)
…do kolegi senatora, to…

Wicemarszałek Maria Koc:
No i minuta minęła. I po co ten komentarz? Trzeba
zadawać pytania.
(Wesołość na sali)
(Senator Jarosław Duda: W łaskawości będzie
druga.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Duda: Pani marszałek pozwoli.)
Pan Aleksander Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Tak szczęśliwie się składa, że ja właściwie mam
pewne rozwinięcie tezy senatora Dowhana, tak że ta
minuta nie była zupełnie stracona.
Do sprawozdawcy większości mam pytanie. Bo
pan senator Kogut, mówiąc o tym, że jako katolik
uważa, że ten zakaz powinien być zupełny… Czy była
jakaś dyskusja na forum komisji, co z muzułmanami,
których mamy od jakichś 400 lat? No, paru…
(Senator Jarosław Duda: Oni nie pracują.)
Jest również trochę żydów. Czy oni… Czy jest
jakiekolwiek rozróżnienie, że oni akurat w niedziele,
ponieważ…
(Senator Marek Borowski: W sobotę…)
W niedziele akurat oni, jak pamiętam, nie jestem
w tym najmocniejszy… Ale jeżeli taka jest, jak mówił
pan senator Kogut, podstawa wiary, to w średniowieczu mieliśmy już coś takiego w Polsce, że placówki były otwarte właśnie… że żydzi mieli placówki
zamknięte w soboty, muzułmanie, jak pamiętam,
w piątki, a katolicy rzeczywiście w niedziele. Czy
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ten tak poważny aspekt był brany pod uwagę na posiedzeniu komisji?
Drugie pytanie do pana senatora jest następujące.
W art. 218a, Panie Senatorze, jest napisane: kto złośliwie lub uporczywie narusza przepisy… Czy była
jakakolwiek wykładnia tego przepisu, czy mówiono,
co to znaczy „złośliwie” bądź „uporczywie”? Czy
było powiedziane, ile razy trzeba naruszyć te przepisy? A zwłaszcza, jeżeli ktoś naruszy ten przepis
raz, czy to znaczy, że on go naruszył złośliwie? Czy
musi jakiś transparent wywiesić albo uśmiechnąć
się… Nie rozumiem tego przepisu i stąd moje pytanie.
Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję.
Tematy religijne nie były poruszane na posiedzeniu komisji.
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Był, stary przepis…)
Był? Przepraszam, nie pamiętam. Senator
Rulewski może nam powie potem.
(Senator Jan Rulewski: Tak, był.)
Co do sankcji karnych za złośliwe lub uporczywe naruszanie przepisów przedmiotowej ustawy…
Zgodnie z §75 z.t.p. w przepisie karnym znamiona
czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do nakazów lub zakazów zawartych
w pozostałych przepisach tej samej ustawy, w przepisach innych ustaw, w tym ustaw określanych jako
„kodeks”, w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie lub w dających się bezpośrednio stosować
postanowieniach aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub organy
międzynarodowe.
(Senator Marek Borowski: I wszystko jasne.)
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję.)
Proszę bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pogrupujemy może pytania. Najpierw pani senator
Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Szanowni Panowie
Sprawozdawcy! Nie wiem, do którego sprawozdawcy
to pytanie skierować, ale…

(Głos z sali: Do obydwu.)
Może do obydwu właściwie.
Czy nie byłoby prościej, czy rozważaliście państwo po prostu taką sytuację… Bo, jak wnoszę, u podstaw tejże uchwały…
(Senator Stanisław Kogut: Ustawy.)
…ustawy leży w głównej mierze jak gdyby uniemożliwienie dostępu do dużych centrów handlowych.
Jeżeli się popatrzy na poprawki, które tutaj są, to widać to właściwie jednoznacznie. Czy nie byłoby lepiej
rzeczywiście powiedzieć jasno, że oto nie chcemy,
żeby duże centra handlowe działały jako centra, nie
wiem, handlu, kultury, wspólnego spędzania czasu?
Tylko po prostu stosujemy jakieś wybiegi, żeby się
pewnym środowiskom, no, przypodobać, takiego słowa użyję. Czy była mowa na ten temat?

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie, nie było mowy na ten temat, była natomiast
poruszana sprawa piekarni, tego, co to jest piekarnia. Bo była rozmowa o obchodzeniu tej ustawy i…
Piekarnia to jest wypiek pieczywa z mąki, ja nawet
tego nie wiedziałem… Czyli mrożone…
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Chodzi o to, że w wielu centrach jest to wypiekanie z pieczywa mrożonego… Czyli wypiekanie
pieczywa mrożonego to nie jest piekarnia.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Czy mogę zatem prosić o uzupełnienie? Gdyby ten
piekarz, który ma piekarnię, gdzie wypieka z mąki
chleb, drożdżówki itd., 2 dni wcześniej nabył pieczywo głęboko mrożone i następnie w swojej piekarni je
wypiekł, to popełnia przestępstwo, czy nie?

Senator Andrzej Stanisławek:
Jeżeli sam prowadzi piekarnię i sam sprzedaje, to
może sprzedawać.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Może, nawet głęboko
mrożone, tak?)
Tu chodzi tylko o…
(Senator Marek Borowski: Czy ma pracowników…)
(Senator Kazimierz Kleina: Jeżeli ma pracowników, to nie może.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeżeli pracownik, to
już nie może.)
Tak, pracownik już nie. Tylko sam osobiście, jest
taka poprawka…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chyba że mrożone…)
(Senator Kazimierz Kleina: To wtedy nie może.)
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(Głos z sali: Odmrożone.)
(Senator Kazimierz Kleina: Jak jest mrożone, to
nie może…)
(Głos z sali: Może odmrażać.)
(Głos z sali: Może.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, może kupić mrożone i sam sobie upiec.)
(Senator Jarosław Duda: To jest absurd tej ustawy,
że mrożone…)
(Rozmowy na sali)
Chodziło o to, że…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam, Panie Senatorze, uporządkujmy
dyskusję.
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak.)
Będę zbierał po trzy, cztery pytania i później pan
senator będzie odpowiadał, bo…
Dziękuję pani senator Rotnickiej. Pan senator
Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Do pana sprawozdawcy wniosku mniejszości.
(Senator Jarosław Duda: Augustyn do tablicy.)
(Senator Kazimierz Kleina: No co?)
(Senator Jarosław Duda: Trzeba pracować.)
(Senator Kazimierz Kleina: Pracujemy…)
Tak, zgadzam się, możliwość zakupu przez cały
tydzień i na okrągło, dzień i noc, to jest wygoda. Ale
czy nie uważa pan, Panie Senatorze, że wygoda kończy się tam, gdzie w grę wchodzi godność innych ludzi, ich prawo do odpoczynku w niedzielę lub w inny
dzień, który wszyscy obchodzą? Nie uważa pan, że
to jest za daleko posunięta teza?
Drugie pytanie: czy wie pan i czy pańscy koledzy
wiedzą, że w większości krajów europejskich – kto
wie, czy nie we wszystkich – nie kupuje się lodówek,
sprężarek, drabin w niedzielę po południu?
I wreszcie trzecie pytanie: czy nie uważa pan, że
w ramach tej swobody, tej wolności, należy zunifikować również dni świąteczne wolne od pracy? Bo
przecież nie wszyscy obchodzą Boże Ciało, a są tacy,
co chcą tego dnia jeść, pić.
I czwarte pytanie: dlaczego niektórzy senatorowie
– chyba wszyscy, którzy poparli wniosek mniejszości
– głosowali przeciwko poprawce o zakazie sprzedaży
wyrobów alkoholowych w niedzielę?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kamiński.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie ma.)
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Nie ma.
Pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przyznaję, że troszkę zaskoczony jestem liczbą
tych furtek umożliwiających wyjście z tej trudnej sytuacji, umożliwiających handel w różnych miejscach,
np. w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej,
kolejowej, rzecznej itd. Czy jeśli ktoś prowadzi handel obwoźny i jeździ autobusem, to jest to traktowane jako komunikacja autobusowa? Czy o tym była
mowa? Uważam, że na podstawie tego, co mamy
w tym zestawie, możemy to regulować, jak chcemy,
bo tu nie chodzi w zasadzie o ten drobny handel, o ludzi, tylko o markety. A przypomnę, że w przeszłości,
do 1990 r., mieliśmy niedziele pozbawione handlu
i wtedy ani nie przybyło wiernych, ani nie ubyło.
Myślę, że teraz też ten chwyt niewiele przyniesie poza
stratami gospodarczymi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan teraz.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma go teraz, wyszedł.)
(Senator Jarosław Duda: Zwolnił się.)
Nie ma, trudno.
Pan senator Pociej.
(Senator Marek Borowski: Jest.)
(Senator Aleksander Pociej: Jestem.)
Obecny.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,
jeżeli można…)
Można.
(Senator Aleksander Pociej: To pytanie chciałbym
w tej chwili przerzucić na koniec listy. Dobrze?)
To już jest praktycznie koniec.
(Senator Aleksander Pociej: Nie ma już nikogo
więcej?)
Jeszcze pan senator…
(Wesołość na sali)
(Senator Robert Dowhan: Ja mam pytanie formalne. Można?)
Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: To już jestem na końcu listy, bo widzę 3 senatorów.)

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku, byłem teraz w biurze naszych
legislatorów i tam straszny tłum jest. Jest bardzo dużo
osób i trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy budynek jest dobrze zabezpieczony i czy możemy czuć
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się bezpieczni, bo jest tam około tysiąca osób. Mają
świece, mają inne rzeczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja mam do pana pytanie: czy pan albo pana koledzy mogliby wyjść do tych ludzi i powiedzieć, że
my już skończyliśmy dyskutować na temat sądów?
Bo biedacy zedrą gardła.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie głosowaliśmy.)
Chyba że protestują przeciwko wolnym niedzielom.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku,
można tutaj odsłonić tę ścianę. Tu jest cała ściana
okien, piękne okna.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie dyskutujmy.)
Ciekawy pomysł. Rozważymy to, rozważymy.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam bardzo precyzyjne pytanie do pana sprawozdawcy mniejszości. Chciałbym zapytać, czy pan,
Panie Senatorze, zgadza się z tym, że pracownicy
sklepów, które nie handlują swoimi artykułami w dużych centrach handlowych… Dlaczego oni mają być
gorsi? Dlaczego muszą pracować? A muszą pracować.
Nie są pracownikami dużych sieci handlowych i muszą pracować w niedzielę na tych dotychczasowych
zasadach. Jaka jest różnica między pracownikiem
z dużej galerii handlowej a pracownikiem w sklepie
osiedlowym, który i tak będzie musiał pracować?
Przecież to jest jakaś aberracja, jakiś absurd.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze…)
Przepraszam, Panie Marszałku.
Albo niech to dotyczy wszystkich, albo nikogo,
a nie tylko wybranych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Proszę o odpowiedzi.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy to jest w porządku, że dla
wygody jednych inni muszą pracować? Można powiedzieć tak: kodeks pracy gwarantuje odpowiednią
liczbę dni wolnych, choć one się różnie rozkładają
w różnych zawodach. I jeszcze raz mówię: chcieliśmy
zrobić krok w tym kierunku, ażeby zagwarantować
ludziom dni wolne wtedy, kiedy oni tego chcą, w nie-

dziele, kiedy wszyscy świętują, co pan podkreślał,
Panie Senatorze. Uważam, że to nie jest dobra droga
do tego. Ma pan rację, Panie Senatorze Kogut – przepraszam, że się do pana odnoszę – to nie jest tylko
kwestia zmiany kodeksu pracy. Warto by było się nad
tym zastanowić i zrobić to tak, żeby objąć tych, którym naprawdę chcemy zagwarantować tę wolną niedzielę. Proszę państwa, zamykanie jednych sklepów,
a innych nie, nie załatwia tego problemu zupełnie.
Spowoduje to, że podobna liczba pracowników będzie
pracowała w innej formule, np. realizując zamówienia
sklepów internetowych. Większa liczba osób będzie
pracować w usługach, o czym mówił tutaj pan senator
Stanisławek, a z czym się w pełni zgadzam, albo będzie się obchodzić te przepisy. I w moim przekonaniu
taki będzie, Panie Senatorze, rezultat. Zgadzam się
z panem, pewnie my wszyscy jako wnioskodawcy
mniejszości się zgadzamy, ale nie popieram pójścia
tą drogą. To jest ta różnica.
Czy znam kraj, gdzie się kupuje w niedzielę sprężarki? Ależ oczywiście. W niedzielę kupowałem
z moimi znajomymi w Niemczech artykuły przemysłowe. Jest to możliwe.
Trzecie pytanie dotyczyło poprawki…
(Senator Jan Rulewski: Alkoholu.)
A, dotyczyło alkoholu. Uważałem i uważam, że ta
ustawa… Mówiłem to zresztą na posiedzeniu komisji,
więc tylko powtórzę, że nawet na tym posiedzeniu
będziemy rozważać inną ustawę, ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To nie jest właściwe
miejsce do wyłączania poszczególnych artykułów
z handlu. No, można by, Panie Senatorze, zawrzeć
zapis, że – przynajmniej w tym okresie przejściowym
– sprężarek sprzedawać nie wolno, nie tylko alkoholu.
Wydaje mi się, że nie tędy droga. Wiem, jak jest pan
zaangażowany w przeciwdziałanie alkoholizmowi.
To jest bardzo szlachetne i na tej niwie na pewno się
spotkamy, bo ja w ruch anonimowych alkoholików,
tak jak i pan, się angażuję. Choć nigdy nie byłem obciążony tym nałogiem, staram się ten ruch wspierać
i ubolewam nad tym przede wszystkim, że reklamy
tak się wdzierają w nasze życie i popularyzują alkohol. To nie jest dobre. Jest nad czym się zastanawiać,
ale chyba znowu nie tędy droga.
Teraz odpowiem panu senatorowi…
(Głos z sali: …Rulewskiemu.)
…Bonisławskiemu. A już bym się pomylił,
Kolego. Przepraszam, jestem zmęczony już trochę.
Oczywiście, ma pan rację. No, myślę, że tych pomysłów na obejście ustawy… Zresztą w czasie posiedzenia komisji zgłaszano ich wiele. Można by rzeczywiście dopisać to, o czym pan mówił, do katalogu usług
przewozowych połączonych z handlem. Dlaczego
nie? Można sprzedawać w środkach komunikacji.
Dlaczego tego nie połączyć? Być może będzie się
tak działo, że będziemy mieli markety na kółkach.

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

(senator M. Augustyn)
Pan senator Duda pyta o nierówność, jeśli chodzi o traktowanie pracowników w 90% i 10% sklepów, gdzie będzie obowiązywał zakaz. No, tak jest.
Zwracaliśmy na to uwagę. Są tu skrajne propozycje.
Jedni mówią, że skoro nie jesteśmy w stanie tego
wszystkiego opanować – taki jest nasz wniosek mniejszości – to zrezygnujmy. Inni mówią, że skoro drogą do zakazu handlu w niedzielę ma być zamykanie
placówek, to należy zamknąć wszystkie, bo inaczej
będzie obchodzenie tych zakazów.
Trzecia droga jest taka, że mnożymy wyłączenia od
wyłączeń, a potem się zastanawiamy, czy mrożone tak,
a półmrożone nie i czy schłodzone to już mrożone. Moim
zdaniem jest to droga donikąd. Moim zdaniem to tylko
uzasadnia nasz wniosek, wniosek mniejszości, że zasady dotyczące gwarantowania pracownikom wolnych
dni w niedziele są zupełnie źle skrojone, bo nie dotyczą
wszystkich i dają się obejść. Dlatego jesteśmy przeciwni.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Chyba nie było pytań do pana przewodniczącego.
Kolejna runda. Pan senator Rulewski, a później
pan senator Dowhan.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie do pana senatora, przedstawiciela większości, pana profesora.
Panie Profesorze, czy podczas prac komisji rząd
przedstawił wynik konsultacji z ważnymi, czynnymi
uczestnikami całego procesu, wielokrotnie zabierającymi głos, czyli z przedstawicielami Kościołów, a w szczególności Kościoła katolickiego? To po pierwsze.
Po drugie, czy może mi pan wyjaśnić, z czego
wynika różnica w uprzywilejowaniu dotyczącym
pracy w sobotę i niedzielę? Jeśli handel ma być prowadzony lub ograniczony… Dlaczego banki nie pracują? Przecież trudno realizować operacje handlowe
bez pieniędzy, które na ogół są w bankach. I bardzo
dobrze. Dlaczego w niedzielę nie pracuje transport?
Mówię o samochodach ze sprężarkami i lodówkami.
Przecież ludzie chcą kupować, a jest zakaz poruszania
się ciężarówek, tirów po drogach całej Europy.
I wreszcie: czy było przedstawione stanowisko aktualnego premiera, który wcześniej zdecydowanie wypowiadał się za wolnymi niedzielami? Czy ono uległo zmianie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Na prośbę pana senatora Szymańskiego przypominam wszystkim państwu, że za chwilę będą też
pytania do pan ministra. Wiele z zadawanych pytań…
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(Senator Kazimierz Kleina: Najciekawsze będą
odpowiedzi ministra.)
No właśnie. A państwo w tej chwili przedłużacie.
(Senator Kazimierz Kleina: Już skończyłem.)
(Senator Robert Dowhan: Można przegłosować…)
Trzymam państwa za słowo, że państwo kończycie.
Pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Proszę wybaczyć okrężną drogę, ale przez pana
senatora sprawozdawcę chciałbym zapytać o coś pana
senatora Koguta, który rozmawia teraz przez telefon
i który tak bardzo troszczy się o to, żeby był zakaz
handlu w niedziele.
Jak pan sądzi, Panie Senatorze, czy w pana pięknej
miejscowości, w Stróżach po wprowadzeniu ustawy
będzie zakaz handlu w niedzielę, czy ludzie będą
pracować w sklepie? Jak pan sądzi?
(Wicemarszałek Adam Bielan: To nie jest tura pytań do pana senatora Koguta.)
Dlatego powiedziałem, że proponuję tu okrężną
drogę. Chciałbym, żeby pan senator Kogut mi powiedział, jak będzie.
(Senator Stanisław Kogut: Mogę odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Może pan zapytać o to w kuluarach.
(Senator Jarosław Duda: Szkoda.)
Bardzo proszę, pan senator Dowhan.
(Senator Stanisław Kogut: Ale ja odpowiem…)

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Skoro już pan senator Kogut jest na tapecie, to ja
mam pytanie, czy w kościele też rozmawia przez telefon. W Senacie nie wypada rozmawiać przez telefon.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Mam pytanie do pana profesora.
Panie Profesorze, jak pan zagłosował na posiedzeniu komisji?

Senator Andrzej Stanisławek:
Wstrzymałem się.
(Głos z sali: Tak było.)
(Senator Jan Dobrzyński: Sensacja jakaś?)

Senator Robert Dowhan:
Dobrze.
A drugie pytanie mam do pana senatora
Augustyna. Chodzi o to, żeby nam opowiedział…
Panie Senatorze…
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(Senator Kazimierz Kleina: Augustyn, do ciebie.)
(Senator Andrzej Stanisławek: Przepraszam,
może ja bym odpowiedział na pytania? Mogę, Panie
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Andrzej Stanisławek:
Ja jakoś nie pamiętam… Senator Rulewski, widzę…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie był to temat.)
Mówię, że nie pamiętam jakiejś rozmowy
o Kościele czy o wyznaniach. Pan był na posiedzeniu
komisji. Ja nie wiem… Nie było tego tematu poruszanego…
(Senator Jan Rulewski: Nikt nie przedstawiał stanowiska Kościoła. Kościół nie istniał na posiedzeniu
komisji.)
Nie, nie. Na posiedzeniu komisji nie.
Co do stanowiska premiera…
(Głos z sali: Wstał.)
(Senator Kazimierz Kleina: Zadał pytanie…)
Dobrze, widocznie się nie interesuje. Zadał 3 pytania i wychodzi.
(Głos z sali: Chodzi o to, żeby zadać pytania.)
Ja odpowiedziałbym jeszcze… Było pytanie do
senatora Koguta. Prawda?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie trzeba.)
Chciałbym powiedzieć, że w małych miejscowościach sklepy będą czynne tak jak do tej pory. Bo
tam się nic nie zmieni, jeżeli jest właściciel i chce
pracować.
(Senator Jarosław Duda: Jasne. Tylko czy jest
zakaz handlu w niedziele?)
To jest…
(Senator Robert Dowhan: Ja chciałbym zadać drugie pytanie.)
Przepraszam, Panie Senatorze, to jest ustawa
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. O ograniczeniu.
(Głos z sali: Nierówność.)
(Senator Piotr Florek: Wyjątki są.)
(Senator Kazimierz Kleina: To już pan minister.)
(Głos z sali: Jeszcze senator Dowhan i senator
Florek.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan i pan senator Piotr Florek.

Senator Robert Dowhan:
Mam jedno pytanie do pana profesora.
Chciałbym zapytać pana, czy słyszał pan o tym, że
niektóre z dużych sieci handlowych, do których tylko
i wyłącznie skierowana jest ta ustawa – bo nic innego
tutaj nie wychodzi – podjęły już decyzję, że swoje
spółki z o.o. albo spółki akcyjne przekażą pracownikom, po jednej akcji, z zakazem zbycia czy z zakazem
handlu. Jednocześnie jeżeli pracownik będzie miał
taką akcję, to stanie się właścicielem i oczywiście taki
market będzie mógł pracować. Czy to było brane pod
uwagę, czy nie? Bo to jest bardzo prosta procedura.
To jest moje pierwsze pytanie.
A drugie pytanie mam do pana senatora Augustyna.
(Senator Mieczysław Augustyn: Do mnie?)
Gdyby mógł pan przybliżyć, jak podczas obrad
komisji to wyglądało… Bo powiedział pan trochę tak
na skróty, że to było dosyć dziwne posiedzenie komisji, ponieważ poprawki wzajemnie się wykluczały
i był chaos. Nie do końca daję wiarę temu, że można
tak procedować i że w ogóle taka ustawa trafia pod
obrady Wysokiej Izby.
(Senator Andrzej Stanisławek: Mogę, Panie
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie było to tematem na posiedzeniu komisji, ale
to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja już powiedziałem, że przyroda nie lubi próżni. Tak? No jesteśmy
bardzo kreatywnym narodem.
A teraz, przepraszam, jeżeli pan senator Augustyn
pozwoli, to odpowiem na drugie pytanie, ponieważ
razem z senatorem Dudą 2 razy prowadziliśmy posiedzenie komisji. Prawda?
(Senator Jarosław Duda: Połączonych komisji.)
Tak, połączonych komisji.
I to nie chodzi o to, że senator Augustyn powiedział, że był jakiś chaos, tylko o to, że było dużo
różnych propozycji właśnie co do tych wyłączeń. Tak?
A myśmy chcieli to dopracować. I były różne propozycje. Ale żeby była jasność: żadnego chaosu nie było,
posiedzenie komisji było prowadzone…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie było.)
(Senator Jarosław Duda: Potwierdzam.)

Senator Mieczysław Augustyn:
Jeżeli pan pozwoli, to…
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak, proszę bardzo.)
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…wyjaśnię. Mówiąc „chaos”, miałem na myśli
to, że były bardzo różnorodne poprawki, dotyczące
bardzo różnych dziedzin, zagadnień, wyłączeń.
I w tym sensie zgodzę się z panem senatorem, że
mimo wysiłków pana przewodniczącego, który
– trzeba to powiedzieć – starał się, żeby każdy
miał możliwość wypowiedzenia się i zgłoszenia
poprawki…
(Senator Jarosław Duda: Tak było.)
Do tego stopnia, że przerwaliśmy obrady i wznowiliśmy jeszcze raz, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć. Ale oczywiście zebrać to wszystko razem,
ustalić, które poprawki się łączą, które się nawzajem
wykluczają… Ja, przyznam szczerze, nie wychodziłem z sali do końca przekonany, żeśmy wszystko
wzięli pod uwagę i że pani mecenas była w stanie
to wszystko ogarnąć. Sama mówiła, że ma co do
tego wątpliwości. No ale trzeba też powiedzieć, że
poprawki były w sposób systematyczny przegłosowywane. O ile sobie przypominam, to spośród
obecnych nikt nie protestował, nie twierdził, jakoby
jego poprawka nie została wzięta pod uwagę, została
jakoś pominięta, została źle zrozumiana albo coś
w tym duchu. W każdym razie ja sobie tego nie przypominam. No ale tak z boku na pewno wyglądało
to na poprawki, że tak powiem, od lasa do Sasa. I to
miałem na myśli.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Piotr Florek: Tak, bo ja jeszcze nie zadałem. To ostatnie pytanie. Jestem chyba w kolejności
na liście, Panie Marszałku, bo pan mnie wyczytał.)
Tak.
(Senator Mieczysław Augustyn: Do mnie?)

Senator Piotr Florek:
Może być do pana senatora Augustyna. Panie
Senatorze, w ustawie jest zapisane, że ta handlowa
niedziela to będzie pierwsza i ostatnia niedziela
w miesiącu. Jak czytam, że ostatnia i pierwsza, to
mi wychodzi, że to będą dwie obok siebie, jedna
przy drugiej. Rozumiem, że… Pytanie, skąd to
się wzięło, dlaczego nie np. co druga. Jak się ktoś
przyzwyczaił… A tutaj jest tak: dwie handlowe,
a potem wolne. Rozumiem, że to jest związane
z tym, żeby łatwiej nam było zapamiętać. Jak ktoś
będzie chciał grafik sobie ustalić, to będzie pamiętał, że pierwsza i ostatnia, a nie np. na przemian.
Czy była dyskusja na posiedzeniu komisji, skąd
to się wzięło, dlaczego akurat takie dni zostały
ustalone? Dziękuję.
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Senator Mieczysław Augustyn:
Nie, to niestety… to znaczy… No, myślę, że niestety to nie było poruszane na posiedzeniu. A to rzeczywiście będzie powodowało, że będą dwie niedziele
handlowe z rzędu, a potem nie…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję…
Jeszcze pan senator Dowhan?
(Senator Robert Dowhan: Zadam pytanie, Panie
Marszałku, ministrowi.)
Świetnie.
Dziękuję bardzo panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez obywateli.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Kleina…
(Senator Jan Rulewski: Pan zapomniał, Panie
Marszałku…)
(Senator Kazimierz Kleina: Ja byłem…)
(Senator Jan Rulewski: No właśnie, niech pan nie
słucha tej demonstracji, proszę! Przecież to policjanci
krzyczą!)
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: A ja nie słyszę, co tam się dzieje.)
Pan minister… Jest pan minister?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jest pan minister,
tak.)
A, jest. Przepraszam.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Jestem, jestem.)
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja należałem
do tej grupy senatorów, którzy uważali, że trzeba
wprowadzić rozwiązania bardziej jednoznaczne,
czyli albo zdecydowanie zaniechać handlu w niedziele, albo pozostawić to tak, jak jest. No ale takie
jest rozwiązanie, więc pracujemy nad taką ustawą,
jaką otrzymaliśmy. Mam pytanie w kwestii poprawek, które zostały przyjęte na posiedzeniu komisji.
Poprawka nr 5 z zestawienia poprawek mówi o prawie handlu rybami w centrach pierwszej sprzedaży
ryb, w gospodarstwa rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz o handlu takimi produktami. To odnosi się do tych punktów pierwszej
sprzedaży. Czy to oznacza, że rybacy będą mogli
sprzedawać, handlować rybą z kutra po powrocie
z połowu, czyli z burty, inaczej mówiąc, jeżeli na
tym kutrze są pracownicy najemni? Bo jeżeli tam
jest jeden rybak, to oczywiście nie ma problemu, ale
w sytuacji, w której są pracownicy najemni pracujących na tym kutrze, co się najczęściej zdarza, bo
załoga na kutrze jest kilkuosobowa… To jest jeden
problem.
I drugi problem, chyba jeszcze ważniejszy
i trudniejszy. Tutaj mówimy o sytuacji takiej, że
jeżeli przeważającą działalnością w handlu będzie np. sprzedaż kwiatów, to wówczas można
prowadzić tę działalność, albo jeśli to będzie np.
sprzedaż piekarnicza, że się prowadzi piekarnię
itd… Ale co to znaczy, że ta przeważająca działalność gospodarcza jest właśnie tego czy innego
rodzaju? To wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców. I tam przedsiębiorca wpisuje dowolnie.
W praktyce może wpisać, że będzie się zajmował handlem, sprzedażą piekarniczą, ale w tym
sklepie jest wszystko, jeśli chodzi o branżę spożywczą, bo on jest piekarzem, tym się zajmuje,
prowadzi w tym sklepie równocześnie działalność obejmującą branżę piekarniczą. Są jeszcze
inne przypadki… Czy ta zasada, że dominująca
działalność i ten zapis wynika tylko i wyłącznie
z wpisu do rejestru przedsiębiorców… On jednak
może się okazać bardzo mylący… Bo z doświadczenia, z praktyki wiem, że ten wpis… Bo tam
przedsiębiorca z reguły wpisuje kilka rodzajów
działalności, jakie prowadzi, czyli że zajmuje się
tym i tym, ale też tym itd. I w praktyce on będzie
dokonywał teraz takiej selekcji i wybierze ten rodzaj dominującej działalności, czyli wpisany jako
pierwszy w tym rejestrze, który będzie umożliwiał
mu prowadzenie tego typu działalności, aby móc
handlować w niedziele. Czy ten problem jest, istnieje, czy według pana ministra takiego problemu
nie ma? Dziękuję bardzo.

Kolejne pytanie zada pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
To, co pan usłyszał, Panie Ministrze… Rząd,
który stawia na wartości chrześcijańskie, mógłby
przedstawić, jaki jest wynik swoistych konsultacji
i rozmów z Kościołem, który te sprawy wielokrotnie
i dość zdecydowanie podkreślał, w zgodzie z rządem, że ograniczenie handlu w niedzielę sprzyja
inwestycji w rodzinę. Proszę przedstawić, jaki jest
stan, jeśli chodzi o te opinie i konsultacje.
Drugie pytanie. Jak to jest? Handel ma się rozwijać, co prawda w co drugą i czwartą niedzielę
w niektórych placówkach, ale w tym czasie banki nie
pracują nie tylko w niedzielę, ale również w sobotę.
Jak zabezpieczyć te operacje handlowe? Tutaj chodzi
zresztą nie tylko o banki, ale również o transport sprężarek, lodówek do tych otwartych sklepów.
Trzecie pytanie. Jaka jest sytuacja w tym zakresie na Zachodzie? Bo ja nigdzie nie spotkałem się
z opiniami, jakoby była akcja na rzecz rozszerzania
się zjawiska handlu w niedzielę czy nawet w sobotę.
I czwarte pytanie. Czy pan w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości czytał ustawę z 1921 r… rozporządzenie, przepraszam… a nie,
ustawę o czasie pracy w przemyśle i handlu?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, wiem, że jako resort dzielnie
walczyliście o to, żeby ten projekt, który był zaproponowany w ramach inicjatywy obywatelskiej – nazwijmy to w ten sposób – nie był przyjęty w całej
swojej rozciągłości. Ale czy naprawdę nie mogliście
państwo jako ministerstwo pracy… jako Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doprowadzić do
tego, żeby ten cel został osiągnięty poprzez zmiany
w kodeksie pracy? Czyli chodzi o zakaz przymuszenia do pracy w niedzielę i o to, żeby tym, którzy
chcą dobrowolnie podjąć taką pracę, zaoferować dużo
wyższe stawki, nie wiem, 250%, 300% dziennego
wynagrodzenia, o czym mówiłem wcześniej. I po co
w związku z tym taka ustawa, skoro tę kwestię można było rozwiązać w prostszy sposób, czyli chronić
pracowników przed obowiązkową pracą w niedzielę
kodeksem pracy? Czy państwo to proponowaliście?
I moje pytanie jest takie: dlaczego się zgodziliście na
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to, żeby to w takiej formie wyszło i zostało – najprawdopodobniej tak będzie – przyjęte? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie widzę więcej pytań.
Bardzo proszę, Panie Ministrze…
(Senator Jan Rulewski: Były, były… I jeszcze
moje…)
Pan senator… Pan minister najpierw odpowie na…
(Senator Jan Rulewski: Ja miałbym, Panie
Ministrze… Ja jeszcze zadam pytanie.)
(Senator Jarosław Duda: Później, później.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od pytania pana senatora Kleiny, właściwie od prośby o dokonanie wykładni poprawki, bo chyba na tym polega
pytanie pana senatora. Mam wrażenie, że wystarczy dokonać wykładni systemowej tej ustawy, tzn.
nie chciałbym może wkraczać w niuanse poprawki nr 5. Myślę, że moglibyśmy prowadzić tego typu
dyskusję na temat każdego z tych wyłączeń, które
mamy w art. 6, i tutaj pewnie też szereg wątpliwości
by się pojawiło. Ale mam wrażenie, że wystarczy
przeczytać treść art. 5 ustawy już uchwalonej przez
Sejm, która to ustawa formułuje zakaz prowadzenia
działalności handlowej jako zasadę, i art. 6, który
wyłącza niektóre placówki handlowe z tego zakazu. Nie ma znaczenia to, czy rybak zatrudnia kogoś
w ramach stosunku pracy, prowadząc połowy, czy
też nie. Znaczenie ma to, że tego typu, powiedzmy,
działalność jest wyłączona generalnie z tego zakazu,
również w przypadku, kiedy mówimy o rybakach,
którzy posiłkują się w ramach prowadzenia swojej
działalności pracą osób zatrudnionych w ramach
stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej.
Tych podstaw mamy bardzo wiele. Mamy również
samozatrudnionych. Można powiedzieć, że wszystkie
te sytuacje są tutaj objęte tym wyłączeniem.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, przepraszam… Na posiedzeniu
komisji mówiliśmy o tym, że właśnie handel rybami jako świeżym produktem, który musi być, że
tak powiem, sprzedany… I w ramach tej poprawki
wyłączyliśmy tylko centra pierwszej sprzedaży ryb.
A centra pierwszej sprzedaży ryb to są jednostki or-
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ganizacyjne, w których nie wszystkie ryby są sprzedawane, duża część ryb jest sprzedawana właśnie
z burty. I właśnie o takie sytuacje chodziło. Czy to…
I tutaj jest jakby problem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Panie Senatorze, ja to samo powiem jeszcze inaczej. Mamy do czynienia z wyłączeniem przedmiotowym, a nie podmiotowym, czyli z wyłączeniem
pewnych rodzajów podmiotów, które prowadzą tego
typu działalność, generalnie z zakresu zakazu prowadzenia działalności handlowej sformułowanego
w art. 5.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli pewnie trzeba
będzie jakąś poprawkę… Trzeba będzie to jeszcze
trochę poprawić…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy to już są odpowiedzi na wszystkie pytania?)
Padło pytanie o konsultacje społeczne. Ja pragnę
przypomnieć, że mamy do czynienia…

Senator Kazimierz Kleina:
Ale moje drugie pytanie dotyczyło tej podstawowej działalności, chodziło o wpis do rejestru przedsiębiorców, że np. jest piekarnia i że to jest dowolny
wybór przedsiębiorcy… On wpisuje… Jest taka rubryka w rejestrze działalności gospodarczej, że się
wpisuje różne rodzaje działalności, jakie prowadzi
przedsiębiorca. I wówczas on, powiedzmy, w pierwszej kolejności wpisuje np. piekarnię, a dalej pisze
jeszcze coś, dalej jeszcze coś itd., i to jest właściwie
jego sprawa. Z punktu widzenia przepisów podatkowych itd. ta sprawa nie ma znaczenia. Ale teraz może
być taka sytuacja, że przedsiębiorca jako dominującą działalność wpisze piekarnię, jako wyłączoną…
a równocześnie będzie miał wpisane pozostałe rodzaje działalności. Czy tutaj nie dojdzie do jakiegoś
zamieszania w tej materii?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Mam
wrażenie, że nie dojdzie. Gdyby pan senator pomógł
mi jeszcze, wskazując poprawkę, w której to rozwiązanie jest zawarte…)
To nie dotyczy poprawki, tylko dotyczy artykułu
w ustawie, który podaje definicję dominującej działalności. To jest chyba art. 5… Zaraz… Przepraszam,
ja to zaraz znajdę. Ja za chwileczkę to znajdę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze. To pan senator poszuka, a teraz poproszę pana ministra o odpowiedzi na kolejne pytania…)
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O, już mam. Tam jest mowa o tym, że: przeważająca działalność, o której mowa, oznacza… To jest
art. 6 pkt 2 na stronie 5 ustawy. I tam jest mowa
o tym, że: przeważająca działalność, o której mowa,
oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany
we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Jeszcze raz. Który to jest przepis, bo…)
To jest pkt 2 art. 6, tak, art. 6. Tu są te wszystkie
wyłączenia do 30…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: To
jest ust. 2, tak?)
Tak, to jest ust. 2, przepraszam. Czy ten zapis jest
takim…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Tutaj ustawa proponuje kryterium formalne, tzn.
kryterium wskazania tej działalności we wniosku
o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, na podstawie przepisów ustawy o statystyce. Więc można powiedzieć, że istotna tu będzie
decyzja osoby prowadzącej działalność, która będzie
po prostu deklarować, który z tych rodzajów działalności ma charakter działalności przeważającej.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli tu jest jednak…)
Kryterium formalne. Tutaj nie będzie…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, jasne, czyli będzie spora swoboda. Prawda?)
Znaczy kryterium formalne, deklaracja przedsiębiorcy. Myślę, że państwo też popieracie tutaj wolność…
(Senator Kazimierz Kleina: No tak.)
Przedsiębiorca ma prawo zadeklarować, którą
działalność traktuje jako działalność przeważającą.
Myślę, że te warunki są tu spełnione.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, zgoda w tej sprawie. Tyle że jakby
wszyscy tutaj lekko przymykamy oko na tym etapie
uchwalania tej ustawy. Tymczasem pan przewodniczący Stanisławek wstrzymuje się od głosowania, bo
też ma wątpliwości.
(Senator Andrzej Stanisławek: Ale to pytanie proszę zadać…)
Widzę, że pan minister też ma te wątpliwości. No
czy nie lepiej jednak na razie wyrzucić tę ustawę
w kosmos i…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Nie, przebieg tej dyskusji do takiego przekonania
mnie wcale nie prowadzi. Tak że nie wiem, na jakiej
podstawie pan senator…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie? Bo ja chciałbym…)
…wyciągnął takie wnioski.
(Senator Kazimierz Kleina: To przepraszam, przepraszam.)
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy nie należałoby uregulować tej kwestii w kodeksie pracy.
Przysłuchiwałem się bardzo ciekawej dyskusji dotyczącej tej regulacji kodeksowej. Myślę, że może
warto przytoczyć troszkę celem uporządkowania tej
dyskusji te przepisy kodeksu pracy, które odnoszą się
do omawianych kwestii. Troszkę państwa zaskoczę,
bo kodeks pracy w art. 1518 formułuje…
(Senator Jan Rulewski: Zakaz.)
…generalnie zakaz pracy w niedziele i święta
określone w ustawie o dniach wolnych od pracy.
(Senator Jan Rulewski: Zakaz. Tak, zakaz jest.)
(Senator Jarosław Duda: To tym bardziej…)
I też być może zaskoczę państwa tym, że
w art. 1519 jest przepis, który stanowi wyjątek. Jest
tu mowa o wyjątku od tego zakazu sformułowanego w art. 1518. Jest to zapis, który stanowi, że praca
w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na
ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Jest zatem zakaz i jest sformułowany wyjątek.
Jak wygląda praktyka stosowania przepisów, to państwo doskonale oddaliście w dyskusji. Prawda?
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystko wiemy.)
(Senator Jarosław Duda: Ale projekt się nie zmienia, Panie Ministrze.)
Stwierdziliście państwo, że mamy do czynienia
z pełną wolnością prowadzenia działalności handlowej w sytuacji, w której de facto jest przepis ograniczający możliwość prowadzenia takiej działalności
handlowej w niedziele.
(Senator Jarosław Duda: To po co ta ustawa, skoro
będzie tak, jak jest?)
(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
Ta ustawa zmierza do tego, żeby nadać temu zakazowi…
(Senator Jarosław Duda: Skoro można pracować…)
…realny charakter, nadać realny charakter.
W dyskusji mówiliście państwo o tym, że zakres
podmiotowy kodeksu pracy jest ograniczony, ograniczony do osób pozostających w stosunku pracy, jest
to zakaz zatrudniania, jest to zakaz wykonywania
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pracy w stosunku pracy w niedziele i w święta, w dni
wolne od pracy. To jest zakaz, który nie obejmuje
wykonywania pracy w ramach innych formuł, prawda, w ramach umowy cywilnoprawnej, w ramach
samozatrudnienia. W tym zakresie rozumiem intencje
autorów tego projektu, rozumiem, że chodzi o to, aby
tego typu luki, umożliwiające tak naprawdę obchodzenie przepisu, po prostu wyeliminować. Tak że tyle
mogę powiedzieć.
Padły jeszcze pytania dotyczące konsultacji.
Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że
dyskutujemy dzisiaj o ustawie, która została przyjęta przez Sejm w wyniku złożenia obywatelskiego
projektu ustawy.
W trakcie dyskusji padały też stwierdzenia, iż
to jest ustawa, która ogranicza prawa obywatelskie
czy swobody obywatelskie. Chcę przypomnieć, że
w konstytucji, w przepisach konstytucji mamy zagwarantowane prawo do wypoczynku. To prawo
do wypoczynku realizują przepisy rangi ustawowej
o czasie pracy, o urlopach wypoczynkowych, także
o dniach wolnych od pracy. Mamy zapis kodeksowy, który zabrania wykonywania pracy w niedziele
i święta. Czy ten zakaz obowiązuje w handlu, czy on
jest stosowany? No, państwo właściwie sami odpowiedzieliście sobie na to pytanie w dyskusji.
(Senator Robert Dowhan: Mam jeszcze jedno pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan. Później pan senator
Szymański, tak?
(Senator Robert Dowhan: Dziękuję bardzo, Panie
Marszałku…)
(Senator Jan Rulewski: Ale jeszcze przepraszam,
Panie Marszałku…)
(Senator Jarosław Duda: Nie przerywaj.)
(Senator Jan Rulewski: Nie przerywam, tylko
przepraszam…)
(Senator Robert Dowhan: Proszę.)
(Senator Jan Rulewski: Ale ja zadałem 3 pytania,
Panie Ministrze, do 3 jeszcze umiem…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Jedno z pytań dotyczyło książki, tego, czy czytałem jakąś książkę?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, opinii, konsultacji
z Kościołami, w szczególności z Kościołem katolickim. Trzecie pytanie dotyczyło tego, dlaczego w tym
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czasie są nieczynne z mocy ustawy transport, który
dostarcza towary do tych sklepów, i banki, które nie
tylko nie są w niedziele czynne, ale również w soboty.)
Panie Senatorze, ja powtórzę. To jest projekt ustawy, który został wniesiony przez grupę obywateli.
Gospodarzem tego projektu od samego początku był
Sejm. Konsultacje społeczne… Też nie miałem okazji
uczestniczenia bezpośrednio w pracach legislacyjnych nad tym projektem na etapie prac w Sejmie,
dlatego że tę rolę pełnił pan minister Szwed, który dzisiaj z racji obowiązków w Sejmie związanych
z głosowaniami jest nieobecny. Jednak jest to pytanie
właściwie do senatorów sprawozdawców, dlatego że
gospodarzem tego projektu, jeżeli chodzi o etap prac
parlamentarnych w Senacie, jest Senat. I właściwie
sugerowałbym skierowanie tego…
(Senator Jan Rulewski: Rozumiem, że pan nie zna
stanowiska Kościoła.)
…pytania do…
(Senator Jan Rulewski: Nie zna pan stanowiska
Kościoła.)
Nie, pan mnie pytał o konsultacje, więc ja odpowiadam, że kto inny jest adresatem tego pytania.
(Senator Jan Rulewski: Czyli nie było konsultacji
i nie zna pan stanowiska.)
(Senator Stanisław Kogut: No dobrze, niech będzie, że nie.)
(Senator Jan Rulewski: Ja ci dam, obłudniku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To tyle? Koniec, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak
jest. Dziękuję.)
(Senator Jarosław Duda: To już był koniec odpowiedzi.)
Dobrze.
Pan senator Wcisła, Rulewski…
(Głos z sali: Nie, no nie, tak nie może być, Rulewski
przed chwilą zabierał głos i znowu?)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Wcisła: Rulewski zabierał głos bez
kolejki, a teraz jest w kolejce.)
(Głos z sali: Skandal.)

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, słuchając debaty i czytając tę
ustawę, nabieram takiego przekonania, że ustawa,
która w tytule ma „zaostrzenie zasad handlu w niedziele”, a co do której szacuje się, że obejmie tylko
10% placówek handlowych… Pan mówił, że ona ma
zlikwidować luki, a tu jest mnóstwo luk, o których
senatorowie mówili, jak je można wykorzystać: pie-
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karnię zrobić, spółkę zrobić. Czy ministerstwo nie
miało w którymś momencie takiego przeświadczenia,
że ta ustawa nie ma nic wspólnego z tytułem, który
jest tej ustawie nadany?
Jeszcze o taką jedną potencjalną lukę spytam. Otóż
ustawa wyłącza porty, i słusznie, bo włączenie portów
do tej ustawy, by te polskie porty zabiło. A jak będzie
np. traktowana barka, na której po wpłynięciu do
portu kontenery zmienią się w placówki handlowe?
Skoro port jest wyłączony, to można tam dokonywać
sprzedaży. Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Owszem jednostki
morskie i statki handlowe też są wyłączone. Czy to
port… Ale nie porty, tylko urządzenia hydrologiczne.)
(Rozmowy na sali)
Nie, nie, port też jest wyłączony. Jest wyłączony
z zakazu handlu…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Bardzo dziękuję.
Gratuluję wyobraźni, Panie Senatorze.
Chcę powiedzieć, że z niektórymi uwagami, które
były zgłaszane, dotyczącymi różnych potencjalnych
sposobów obchodzenia tych przepisów po prostu nie
jestem w stanie się zgodzić. Jeżeli słyszę, że sposobem na obejście tych przepisów miałoby być np.
powoływanie spółki pracowniczej i darowanie akcji
pracownikom czy udziału w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością… Szanowni Państwo, mówimy
o spółkach kapitałowych, które mają po prostu charakter… zostały wyposażone w osobowość prawną,
są podmiotem, odrębnym podmiotem niezależnie od
struktury własnościowej. Więc jeżeli przepis mówi
o tym, że ten zakaz handlu nie ma zastosowania
w sytuacji, w której właściciel sklepu prowadzi tego
typu działalność… no, z całym szacunkiem, ale akcjonariusz spółki akcyjnej czy udziałowiec spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, do której należy
placówka handlowa, nie jest właścicielem sklepu. Tak
więc tego typu obawy chciałbym od razu zdementować czy chciałbym, powiedzmy, państwa uspokoić
– tak bym powiedział.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kleina.
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, jeszcze ja mam pytanie.)
(Rozmowy na sali)

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, jeszcze…)
(Senator Antoni Szymański: Panie Sekretarzu!)
To pan senator Wcisła prowadzi listę. Co ja mogę?
(Senator Jarosław Duda: Kto tam pilnuje listy?)
(Senator Robert Dowhan: Spokojnie!)
Pan senator Wcisła.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze…)
(Rozmowy na sali)
Senator z opozycji.
(Rozmowy na sali)
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Bardzo porządnie to robi, to jest bardzo porządny
rytm pytań.
(Senator Antoni Szymański: Porządnie, bo blisko
marszałka.)
Tak.
Panie Ministrze, jest pytanie o kwestię garnizonów. Bo w świetle przepisów prawa garnizony zostały
wyłączone… tzn. będzie można prowadzić handel
w garnizonach. Ja sprawdzałem definicję garnizonu i są np. Garnizon Warszawa, Garnizon Gdańsk
i one obejmują cały obszar… no, Polska jest po prostu
podzielona na garnizony. Jak się popatrzy na mapę
Polski i poprosi się o informację, gdzie są jakieś garnizony, to okaże się, że praktycznie cała Polska jest
podzielona na garnizony. I co to oznacza? Jak to należy rozumieć? Tak, że w garnizonach, na terenie
garnizonów będzie można prowadzić handel? Czy to
jest wystarczający, dobrze zredagowany zapis niebudzący wątpliwości? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Czy mogę udzielić z góry odpowiedzi, która zawierałaby również odpowiedzi na inne potencjalne
tego typu pytania?
(Senator Kazimierz Kleina: No tak, oczywiście.)
Z przyjemnością to zrobię.
Panie Senatorze, oczywiście przepisy każdej ustawy używają różnego rodzaju zwrotów niedookreślonych. Właściwie rolą orzecznictwa jest to, aby te niekiedy nieprecyzyjne zapisy różnych ustaw wypełniać
i umożliwiać stosowanie tych przepisów w praktyce,
sprawne stosowanie tych przepisów. I właściwie nie
chciałbym w dniu dzisiejszym zajmować się wykładnią tych zapisów. Chciałbym pozostawić tę rolę po
prostu orzecznictwu sądowemu, które tę rolę pełni
i którą w przyszłości też będzie pełnić.

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, gdybym chciał być złośliwy, ale
nie jestem, tobym powiedział – tak jak pan powiedział, że gratuluje wyobraźni mojemu koledze – że
gratuluję panu braku wyobraźni, jeśli chodzi o skutki
wprowadzenia tej ustawy w życie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję bardzo.)
Proszę. Ale, tak jak powiedziałem, nie jestem złośliwy.
Państwo, jako ministerstwo, zgodziliście się na to,
żeby ta ustawa jako projekt obywatelski była procedowana mimo tych wszystkich mankamentów, które
wykazaliśmy w czasie prac połączonych komisji i które dzisiaj wykazujemy. Bo tak naprawdę ta ustawa
w efekcie doprowadzi do tego, że nic się nie zmieni,
a my dzisiaj, przez ostatnie dni zajmujemy się tym,
co ktoś kiedyś wymyślił, no, jest cały ten proces legislacyjny.
Ale nie do końca o to chciałbym zapytać. Bardzo
precyzyjnie chciałbym pana ministra zapytać o następującą kwestię. Otóż zgodnie z przepisami, które
są proponowane, handel będzie możliwy… Mówię
teraz tutaj o bardzo newralgicznej kwestii związanej m.in. z dworcami kolejowymi. Zna pan ten temat, tak? Handel będzie możliwy w podmiotach
określonych w tym przepisie wyłącznie w zakresie
związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych. Jak
państwo będą zatem badać, czy handel jest związany z bezpośrednią obsługą podróżnych, czy też nie
jest? Czy może będzie to wyglądało w ten sposób,
że będzie stał, przepraszam za określenie, oficer polityczny i będzie sprawdzał: pan jedzie do Warszawy,
to okej, może pan kupić, a pan niestety przyjechał
po zakupy, więc odchodzi pan z kwitkiem do domu?
W jaki sposób będziecie sprawdzać, która sprzedaż
jest związana z obsługą podróżnych, a która nie? Bo
według mnie to nijak nie jest do sprawdzenia. I to też
niewątpliwie ograniczy możliwość normalnego funkcjonowania podróżnych, którzy nie będą wiedzieli,
jak się w takiej sytuacji zachować. Dziękuję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Bilet musi mieć.)
(Senator Jarosław Duda: Peronówkę.)
(Senator Stanisław Kogut: Peronówkę.)
(Głośne dźwięki trąbek, wycie syren, okrzyki demonstrujących pod budynkiem Senatu)
(Senator Stanisław Kogut: Krzyczą i krzyczą…)
(Senator Robert Dowhan: Nie można się skupić,
bo taki hałas jest. A, to policjanci, tak?)
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Wicemarszałek Adam Bielan:
To może wyjdziecie i poprosicie, żeby przestali.
(Senator Bogdan Borusewicz: My nie chcemy tam
iść.)
Akurat apel z waszej strony mógłby ich uspokoić.
(Senator Marek Borowski: To jest, Panie
Marszałku, suweren.)
(Senator Jarosław Duda: Tak, nie mamy na to
wpływu.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, Panie Marszałku, ale
można zapis w regulaminie zmienić…)
Tym bardziej że już jesteśmy przy handlu w niedzielę.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społeczne
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku, ja właściwie odpowiem dokładnie w taki sam sposób, w jaki odpowiedziałem na
poprzednie pytanie: właściwie każdy z przepisów
ustawy, każdy z zapisów, każde z określeń cechuje
się pewnym brakiem precyzji. Wierzę w praktykę stosowania przepisów tej ustawy, również w praktykę sądową, i ufam, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego
te wątpliwości, które pan senator ma, zostaną rozstrzygnięte.
(Senator Jarosław Duda: Czyli będziemy chodzić
do sądu.)
(Senator Robert Dowhan: Kupię bułki i trafię do
sądu.)
(Senator Piotr Florek: W Biedronce.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Koniec, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społeczne Marcin Zieleniecki: Tak,
dziękuję.)
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ponieważ ta dyskusja, którą w tej chwili prowadzimy poprzez pytania,
jak również dyskusja na 2 posiedzeniach połączonych
komisji wskazuje, że mamy wiele wątpliwości co do
skutków społecznych, skutków ekonomicznych, jakie
spowoduje ta ustawa… Myślę, że rząd również nie
miał jasności co do tego, jakie te skutki będą, dlatego
zaproponował etapowe wprowadzanie wolnych niedziel, mówiąc skrótowo. Czy jednak nie myślał o tym,
żeby zaproponować w przyszłym roku nie dwie nie-
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dziele, tylko jedną, po to, żeby sprawdzić, jakie będą
skutki, i ewentualnie modyfikować tę ustawę? Czy
było rozważane tego typu rozwiązanie, że zaczynamy
od jednej niedzieli, potem przechodzimy do dwóch
itd., w rozłożeniu na kolejne lata? Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Oczywiście, tego typu rozwiązanie było analizowane. Były dyskutowane właściwie różne warianty
tego rozłożenia, tego podziału niedziel na niedziele wolne od działalności handlowej i na niedziele,
w trakcie których można będzie tego typu działalność
prowadzić. I te rozwiązania, które są już w uchwalonej ustawie, mają taki właśnie charakter, że ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności handlowej
wprowadza się jak gdyby dwuetapowo. Od 1 marca
2018 r. zakaz nie będzie obowiązywał w przypadku
dwóch niedziel, które poprzedzają pierwszy dzień
Bożego Narodzenia, także w niedziele poprzedzające pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a oprócz tego są
rozwiązania, które zakładają działalność handlową
w pierwszą i czwartą niedzielę każdego miesiąca.
A od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzone rozwiązanie polegające na zwolnieniu z zakazu prowadzenia działalności handlowej ostatniej niedzieli
przypadającej w styczniu, kwietniu i czerwcu oraz
w sierpniu. Tak jak każda ustawa ta ustawa będzie
podlegać na bieżąco takiemu monitorowaniu i w zależności od skutków wprowadzenia nowej regulacji
mogą być podejmowane stosowne decyzje. To taki
mechanizm monitoringu, nazwijmy tak. On nie ma
wprost odzwierciedlenia w treści tej ustawy, ale rzeczą naturalną jest, że skutki obowiązywania – skutki
społeczne, a także skutki ekonomiczne – właściwie
każdej regulacji ustawowej są monitorowane na bieżąco. Myślę, że podobnie będzie w przypadku tej
ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czyli rozumiem, że jeżeli chodzi
o ocenę skutków regulacji i te skutki społeczne, to pan

nie może podać, ile mniej więcej osób z tego tytułu
może stracić pracę.
Mnie chodzi o tych małych przedsiębiorców, małe
firmy, małe sklepy – nie takie markowe, duże, które
są w galeriach – w mniejszych miejscowościach. Są
takie nieduże galerie, gdzie właśnie ci mali przedsiębiorcy wynajmują pomieszczenie i oczywiście płacą
odpowiedni czynsz. Teraz jednak stracą ten jeden
dzień pracy w tygodniu, jeżeli z niego korzystali.
Czynszu pewno nikt im nie obniży. Czyli uważam, że
to dotknie również… Nie mówię o dużych miastach,
te markowe sklepy to jest coś innego, ale o tych małych, drobnych przedsiębiorcach, którzy wynajmują
właśnie te lokale. Oni też na tym, Panie Ministrze –
tak z tego wynika – chyba stracą.
I jeszcze jedna sprawa odnośnie do tych dworców.
Podaję tu przykład: dworzec w Poznaniu wybudowany na Euro. To jest galeria połączona z dworcem. Jak
to ewentualnie w przyszłości rozwiązać?
Tak że myślę, że o tej ustawie to jeszcze długo,
długo i wiele razy będziemy rozmawiać, a nowelizacja to pewno będzie już niedługo. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ocenie skutków
regulacji mamy powiedziane, jaka jest liczba pracowników zatrudnionych w sektorze handlu, których ta
ustawa może dotyczyć. My szacujemy wielkość tego
sektora… liczbę osób zatrudnionych w tym sektorze
na poziomie 377 tysięcy osób. Ale oczywiście nie
jest to równoznaczne z tym, że te osoby stracą pracę
w handlu, dlatego że wiemy, że sektor handlowy będzie się w jakiś sposób dostosowywał do zmienionej
sytuacji prawnej. Jeżeli ten zakaz obejmie niedziele,
to zakładamy, że odbędzie się to również kosztem…
czy że drugą stroną tego rozwiązania będzie jednak
wydłużenie czasu pracy w handlu, chociażby w sobotę, co też będzie związane z możliwością wykonywania pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Zgoda. W jakim procencie?)
(Głos z sali: Nie. Wydłużenie pracy…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
(Rozmowy na sali)
Jeżeli chodzi o małe sklepy, to ja jeszcze przypomnę, bo ten element się pojawiał wcześniej w dyskusji,
że ta ustawa nie zakazuje prowadzenia działalności
handlowej w sytuacji, kiedy praca jest wykonywana
bezpośrednio przez właściciela placówki handlowej.
A więc jeżeli mówimy o małych placówkach, również tych zlokalizowanych w dużych centrach handlo-
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wych, to nie ma przeszkód, aby tego typu działalność
osoby będące właścicielami tych placówek handlowych mogły prowadzić.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Trzeba otworzyć to wszystko…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie zada pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
O, dziękuję. Doczekałem się, Panie Marszałku.
Ale mam też pytanie do pana marszałka. O której
dzisiaj planowane jest zakończenie obrad? Ponieważ
jest dwudziesta druga…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Wszystko w rękach
opozycji.)
A umówiłem się z kolegą, którego nie widziałem
parę ładnych lat…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jesteśmy przygotowani na obrady do drugiej w nocy.)
…i on czeka od 18.00. Mówił, że kodeks pracy jest
w Polsce tak szanowany, że dłużej niż 8 godzin nikt
nie pracuje, poza senatorami.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jesteśmy przygotowani na obrady do 2.00 w nocy, Panie Senatorze.)
O, do 2.00 w nocy?
(Senator Jarosław Duda: A czemu nie do 3.00?)
Czy dostaniemy prowiant, zgodnie z kodeksem
pracy, i wyższe uposażenie?
(Głos z sali: Odpowiedź na pytanie…)
Dobrze… Chciałbym zadać pytanie. Panie
Ministrze, przy całym szacunku do pana i pani minister Rafalskiej, którą znam osobiście, żadna pana
odpowiedź mnie tak naprawdę nie przekonuje. No,
nie ma pan w sobie chociaż odrobiny pewności co
do tego, co pan mówi, bo na każde pytanie odpowiada pan tak, jak odpowiadałoby każde dziecko, które
by tu przyszło… Mówi pan raz o kodeksie pracy,
raz o wyłączeniach, raz nie o wyłączeniach. Proszę
mi powiedzieć taką rzecz. Mamy 2 fajne przykłady,
które chyba każdy Polak, który się trochę porusza
po Polsce, dzisiaj zna. O jednym, najlepszym przykładzie, powiedział pan Florek. Powiedział o takim
przykładzie, który łączy w sobie dworzec kolejowy
PKP i PKS w Poznaniu… plus tam są chyba jeszcze
taksówki i komunikacja miejska. Wszystko jest ładnie połączone. Między tym dworcem PKP a PKS
i komunikacją miejską jest nowoczesne centrum
handlowe. Proszę mi powiedzieć, czy to centrum
będzie zamknięte. Jeśli będzie zamknięte, to żeby
przejść z dworca PKP na dworzec PKS, trzeba będzie iść chyba aż tam naokoło mostem, bo to jest
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jedyna droga między torami. Proszę mi powiedzieć, czy to centrum będzie zamknięte. I drugi
przykład. 500 m stąd, obok Dworca Centralnego
jest McDonald’s, jest Biedronka, jest połączenie ze
Złotymi Tarasami, gdzie na dole jest chyba mini
Tesco czy Biedronka… nie wiem… są tam 2 czy
3 markety. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie
zamknięte, czy nie. Czy pan jako kontroler – jeśli
miałby pan się zabawić w kontrolera, jeśli chodzi
o tę ustawę – pójdzie tam i to zamknie, czy według
tej ustawy pan to otworzy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, jest pan pierwszą znaną mi osobą,
której to straszydło w Poznaniu się podoba.
(Senator Robert Dowhan: Nie, nie… Dobrze…)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Znakomite.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Obawiam się, Panie Senatorze, że w dalszym ciągu
nie będę w stanie pana zadowolić, tak że…
(Senator Stanisław Kogut: Na piśmie…)
(Senator Robert Dowhan: Zamknąłby pan to czy
nie?)
Nie chciałbym się wypowiadać na temat niuansów
architektonicznych dworca kolejowego w Poznaniu
czy różnych galerii handlowych, bo myślę, że możemy rozmawiać o różnych galeriach handlowych
w Warszawie… Nie chciałbym się wypowiadać na
ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
No, już się dowiedziałem, Panie Ministrze, że pan
nie chodzi w niedzielę do kościoła. Ale nie, nie…
nie przeszkadza mi to. Ja też nie chodzę, bo mszy
przez radio słucham… Panie Ministrze, chodzi o to,
że na pewno pan słucha pani Szydło, a obecnie chyba
Morawieckiego. Oni w tych sprawach dość zdecydowanie się wypowiedzieli. Może pan przypomnieć
Wysokiej Izbie, jakie naprawdę jest aktualne stanowisko, takie prawdziwe…
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(Głos z sali: Dotyczące czego?)
…dotyczące zakazu handlu w niedziele lub jego
ograniczenia.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! To założenie,
które pan przyjął, że nie chodzę do kościoła w niedzielę, jest po prostu błędne.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
(Senator Jarosław Duda: Ano właśnie, nie rozpędzaj się.)
Nie wiem, na jakiej podstawie tego typu założenie
pan sformułował.
(Senator Jan Rulewski: Bo co drugą niedzielę odczytują stanowisko Kościoła w tej sprawie.)
(Senator Stanisław Kogut: Co niedzielę, co niedzielę…)
Natomiast wyrazem stanowiska rządu do tego projektu ustawy jest stanowisko, które było prezentowane
w trakcie prac legislacyjnych, stanowisko przyjęte
przez Radę Ministrów. Poza uwagami o charakterze
legislacyjnym, poza uwagami szczegółowymi, jak
myślę, mieliście państwo okazję zapoznać się z tym
stanowiskiem w trakcie prac legislacyjnych. No, chcę
tutaj zwrócić uwagę na 2 zasadnicze elementy, które Rada Ministrów zawarła w tym stanowisku. Po
pierwsze, Rada Ministrów opowiedziała się za ewentualnym – podkreślam: ewentualnym – etapowym
wprowadzeniem zmian proponowanych w obywatelskim, co też podkreślam, projekcie ustawy. Po drugie,
zwrócę uwagę na rekomendacje, które są zawarte
w stanowisku Rady Ministrów. Rząd rekomenduje
prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele,
jednak przy założeniu, że podczas tych prac zostaną
wnikliwie rozważone wszelkie uwagi i wątpliwości
przedstawione w tym stanowisku rządu oraz wyrażane przez różne środowiska i podmioty zainteresowane
przedmiotowym projektem ustawy, a także propozycje innego podejścia do tego zagadnienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Chciałbym zaprotestować przeciwko stwierdzeniu
mojego kolegi, pana senatora Dowhana, że pan mini-

ster odpowiada tutaj w sposób jakby nie do końca profesjonalny – bo tak to zrozumiałem. Chcę powiedzieć,
że ja jestem usatysfakcjonowany tymi wypowiedziami. Mam poczucie, że Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej nie jest wielkim zwolennikiem
tych rozwiązań, które są wprowadzane, no, ale to jest
moje poczucie, można mi to sprostować za chwilę
i pewnie pan minister to zrobi.
Jednak bardziej chciałbym zapytać o to, czy
w związku z tym, że ten zakaz handlu w niedzielę, kroczący, czy to będą dwie niedziele, czy…
A gdyby było tak, że wszystkie niedziele będą wolne od handlu? Czy państwo zleciliście wykonanie
symulacji, czy macie symulację dotyczącą tego,
jaki to będzie wywierało wpływ na rynek pracy
i na związane z tym ewentualne zanikanie miejsc
pracy w tym obszarze handlu, który przecież jest
istotny dla rozwoju polskiej gospodarki? Czy macie
takie badania? A może zleciliście je albo będziecie
zlecać? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Jeżeli chodzi o te dane, jakie podałem, dotyczące przede wszystkim liczby osób zatrudnionych
w sektorze handlu, których ta ustawa będzie dotyczyć, to opieramy się… Tak jak podkreślałem, nie
oznacza to, że ta liczba odzwierciedla liczbę osób,
które stracą pracę w tym zakresie, dlatego że,
jak wiemy, organizacja działalności handlowej po
wejściu w życie przepisów tej ustawy… Zwracam
uwagę – pan senator tutaj trafnie o tym wspomniał
– że mówimy o etapowym wprowadzaniu tego
rozwiązania, więc przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w branży handlowej będą miały okazję do tego, żeby etapowo, powoli, systematycznie
przygotowywać się do tej zmieniającej się sytuacji
prawnej. Liczba pracowników, których dotyczyć
będzie regulacja, czyli pracowników wykonujących dziś pracę regularnie w niedzielę, regularnie,
w takich systemach czasu pracy, w których dopuszczalne jest wykonywanie pracy w niedzielę,
np. w systemie pracy weekendowej, to jest 377
tysięcy osób. Nie było potrzebne zlecanie tego
typu badań czy wykonanie specjalnego zlecenia,
dlatego że oparliśmy nasze szacunki na badaniach
aktywności ekonomicznej ludności z 2015 r. Tam
właśnie się pojawia ta liczba osób wykonujących
pracę w niedzielę, pracowników najemnych wykonujących pracę w niedzielę. A więc jest to 377
tysięcy osób.
(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, czy
mogę dopytać?)

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Ale czy macie symulację? Pan minister mówił
o 377 tysiącach. Czy macie państwo symulację…
Rozumiem, że to musi być jakoś tam modyfikowane
poprzez wydłużenie godzin pracy w sobotę itd., itd.,
ale czy macie symulację dotyczącą tego… I chyba
o to nie dopytałem, a chciałem to zrobić, więc teraz dopytam, jeśli mogę. Czy zleciliście albo może
chcecie zlecić… Bo ta ustawa, jak rozumiem, i to
jest dla mnie przekonujące, ma chronić polską rodzinę, chodzi o to, żeby matki i ojcowie nie musieli
pracować w niedziele. Ale czy macie jakieś dane…
Podejrzewam, że nie, a może warto się pokusić o ich
zebranie. Może warto w tej sytuacji sprawdzić, kto
pracuje w niedziele w układzie właśnie usługi handlowej czy w handlu? Czy to nie są, tak jak ja przynajmniej to widuję, rzadko bardzo, studenci? A to
jakby nie uderza w polską rodzinę, bo są to ci, którzy
chcą sobie dorobić. Czy nie warto zobaczyć, kto jest
głównym beneficjentem handlu w niedzielę? I czy to
w ogóle jest do zbadania? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Takich badań, jeżeli chodzi o wiek czy właściwie charakter działalności prowadzonej przez osoby wykonujące tę pracę, w tej chwili nie mamy.
Musielibyśmy, że tak powiem, wykonać bardziej
szczegółowe analizy struktury tej grupy 377 tysięcy
osób. Tak jak powiedziałem, takim kluczem być może
byłoby zastosowanie kryterium systemu czasu pracy,
w jakim te osoby są zatrudnione, bo wydaje mi się,
że właśnie w tym systemie pracy weekendowej trzeba by było szukać tej kategorii osób. Ale dzisiaj nie
jestem w stanie przedstawić szczegółowych danych
dotyczących struktury tej grupy pracowników.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, czym różni się pracownik, który będzie sprzedawał na stacji
benzynowej, w piekarni czy będzie sprzedawał gazetę
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niedzielną w kiosku, od pracownika dużego marketu,
który chcecie zamknąć?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Pytanie dotyczy tego, jakie względy zadecydowały
o tym, że w art. 6 jest tak duża liczba wyłączeń z zakazu prowadzenia działalności handlowej?)
Nie. Czym różnią się ci ludzie? Jeden będzie pracował, a drugi nie będzie pracował, bo jeden ma pracę
w markecie, a drugi ma pracę na stacji benzynowej.
Czym?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Jeżeli chodzi o względy, które zadecydowały o tej
dużej liczbie wyłączeń, to powiem, że tak naprawdę
są to względy związane z koniecznością zaspokajania potrzeb ludności, która korzysta z niektórych
rodzajów działalności handlowej również w niedzielę,
więc… Takie jest uzasadnienie.
(Senator Robert Dowhan: A idąc do marketu, nie
korzystają z tego?)
Czy pana pytanie dotyczy kryteriów różnicowania sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych na
rynku pracy?
(Senator Robert Dowhan: No tak, Panie Ministrze.
Jeden będzie musiał pracować na stacji benzynowej,
bo jej nie zamykacie, a drugi nie będzie pracował,
bo zamykacie mu jego miejsce pracy. Czym się różni
jeden człowiek od drugiego człowieka? Proszę mi
powiedzieć.)
Powtórzę. Zasada równości, konstytucyjna, właściwie także kodeksowa, która jest szczegółowo
uregulowana w przepisach art. 18 ze znaczkami, nie
ma charakteru absolutnego. Kodeks również – jeżeli sięgniemy do przepisu, który cytowałem dzisiaj,
a który mówi o tym, że mamy do czynienia z zakazem
zatrudniania pracowników w niedzielę i święta…
Kodeks zawiera katalog wyłączeń podobny do tego
w tej ustawie. A więc, kierując się różnymi względami, tak jak powiedziałem, również tym, że w przypadku… No, tak naprawdę kierując się interesem
klientów, tym, że w przypadku niektórych rodzajów
działalności handlowej po prostu zachodzi potrzeba
zaspokajania podstawowych potrzeb ludności, ustawodawca decyduje się na tego typu wyłączenia. I tak
jak kodeks pracy przewiduje wyjątki od zasady, to, że
w niektórych przypadkach dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników w niedzielę, tak samo ta ustawa,
z podobnych względów, formułuje określony katalog
wyłączeń od tej zasady. Wydaje mi się, że kluczem,
jeżeli chodzi o ogólniejsze ujęcie tych wyłączeń, jest
przede wszystkim kierowanie się interesem klientów,
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to znaczy po prostu w niektórych przypadkach taka
praca handlowa jest niezbędna właśnie z uwagi na te
potrzeby obywateli, które nie mogą być zaspokojone
w innym dniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie słyszę więcej zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję.)
(Senator Robert Dowhan: Ja mam jeszcze pytanie.)
(Senator Stanisław Kogut: O Jezu! Przestań…)
Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Ja wiem, Panie Senatorze Kogut, że pan by chciał
to pozamykać i wszystkich zagonić do kościoła, no
ale tak się nie da.
(Senator Stanisław Kogut: Tu się nie robi wycieczek…)
Pan pierwszy zaczął.
(Senator Stanisław Kogut: Panie Marszałku, nie
życzę sobie, żeby ktoś robił takie wycieczki… Tak,
jestem katolikiem i chodzę do kościoła.)
Panie Stanisławie Drogi, no przecież pan pierwszy
zaczął.
(Głos z sali: Do brzegu.)
Tak.
Chciałbym zadać pytanie. Mam syna, który z wieloma swoimi kolegami dorabia właśnie w niedzielę
w marketach, oni podpisali jakieś tam umowy, chociażby na sprzedaż karpi, teraz mają prace porządkowe, jak zresztą wielu studentów. Jaką ma pan dla nich
propozycję? Pytam, ponieważ w tej chwili zostaną oni
odcięci od godziwej pracy za dobre pieniądze, które
dają im możliwość robienia rzeczy, na które w tej
sytuacji nie będzie ich stać.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Ja myślę, że ta ustawa nie zabrania nikomu podejmowania pracy w sektorze handlu. Mówimy o zakazie zatrudniania w niedziele, czyli w dniu, który
co do zasady powinien być dniem wolnym od pracy.
Przywoływałem tu przepis kodeksu pracy, który taką
zasadę formułuje. Przywoływałem również przepis
formułujący wyjątek. Ten przepis właściwie kompletnie nie jest stosowany, jak państwo wyraźnie

mówiliście o tym w trakcie dyskusji, ale pan senator
też to potwierdza. On po prostu w żaden sposób nie
ogranicza z uwagi na bardzo szeroki sposób ujęcia
przesłanek dopuszczających możliwość zatrudnienia, w żaden sposób nie pełni takiej roli selekcyjnej.
Jeszcze wrócę do tego przepisu. Zauważcie państwo,
że on właściwie posługuje się podobnymi przesłankami do tych, za pomocą których starałem się panu
senatorowi wyjaśnić istotę wyłączeń, które są w art. 6
tej ustawy. Chcę powiedzieć, że te wyłączenia właściwie wpisują się w logikę tego przepisu: praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy
wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich
użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan jeszcze raz. Tak?

Senator Robert Dowhan:
Tak.
No nie od końca, bo wiadomo, że małe sklepy tę
obsługę mają i one nie potrzebują dodatkowych rąk do
pracy. To się wiąże z pracą w wielkich korporacjach,
nie oszukujmy się.
Skoro już jesteśmy przy tych wielkich korporacjach, to może pan minister zna odpowiedź na
pytanie, na które nie znał odpowiedzi pan senator
sprawozdawca. Tak naprawdę tych wyłączeń jest tak
dużo… Czy może pan powiedzieć, które sklepy będą
zamknięte w niedziele i o które sklepy, placówki handlowe tak naprawdę chodzi?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Tak jak już wcześniej o tym mówiłem, ustawa
wprowadza zakaz pracy w placówkach handlowych,
generalny zakaz pracy w placówkach handlowych
poza tymi przypadkami, które zostały wymienione
w art. 6. Jeśli dobrze pamiętam, to pan senator nie
zdążył zanotować tych przypadków, które są wymienione w art. 6, a jest około 30 takich przypadków.
Myślę, że nie jest to dobry moment na ich odczytywanie. Mam wrażenie, że przepisy w tym zakresie
są dosyć precyzyjne.
(Senator Robert Dowhan: Proszę zobaczyć, notowałem, wszystkie mam wypisane.)
Zupełnie niepotrzebna praca, wystarczyło sięgnąć
do projektu ustawy, Panie Senatorze.
(Senator Robert Dowhan: Chciałem sprawdzić,
czy jest zgodne…)
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Pan marszałek Borusewicz. Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak.
Panie Ministrze, ilu studentów pracuje, dorabia
w sieciach handlowych? Jaki to jest rząd wielkości?
Jeżeli pan nie jest w stanie podać dokładnej liczby, to
oczywiście proszę o jakąś przybliżoną. Kilkanaście,
kilkadziesiąt…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki:
Jestem w stanie, Panie Senatorze, dlatego że ta
liczba dzisiaj padała w trakcie dyskusji. Przypomnę,
że w ocenie skutków regulacji w tej ustawie ta liczba
jest określona, jest to 377 tysięcy osób. Pan senator
Duda zadawał już pytanie dotyczące tego, jak przedstawia się ta struktura…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale studentów?
377 tysięcy studentów?)
Ja na pytanie na temat struktury tej grupy osób
również odpowiedziałem. Powiedziałem, że nie
mamy tego typu szczegółowych danych…
(Senator Bogdan Borusewicz: To, co pan powiedział, te 377 tysięcy…)
(Senator Stanisław Kogut: To są wszyscy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: To są wszyscy pracujący studenci?)
Tak jest.
(Senator Stanisław Kogut: Nie studenci, pracownicy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, pracownicy…)
Pracownicy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pracownicy, nie
studenci.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo,
Pani Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan
senator Rulewski. Tym razem bez żadnych rekwizytów, Panie Senatorze?
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Senator Jan Rulewski:
Tak.
Panie Ministrze, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan nie prowokuje…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Słusznie.
Przepraszam.)
…przygotowuję następne wydanie.
(Głos z sali: Ooo!)
Ale dzisiaj prosto w twarz zamierzam wypowiedzieć się w tej sprawie wobec całej Izby. Być może
nawet będę arogancki i osamotniony… Nawet się taki
stałem, Panie Ministrze, w momencie, gdy stwierdziłem, że chyba pan nie chodzi, Panie Ministrze, do
kościoła. Ale to było tylko pytanie o stan konsultacji. Konsultacje bynajmniej nie polegają na tym, że
kościół przychodzi do rządu albo rząd, co się jednak
zdarza, chodzi do kościoła. Konsultacje polegają też
na tym… Ale ja wiem na pewno, że episkopat przesłał
swoje stanowisko do rządu, i nie tylko do rządu, również do posłów i senatorów. No, widocznie wówczas
rzeczywiście pana zastępował pan minister Szwed
i on tego nie odczytał.
Chciałbym jednakże wrócić do istoty sprawy. To
jest dyskusja, która rzeczywiście wywołuje nie tylko
podziały… Ale zadaje się w tej dyskusji pytanie: ile
wygody, a ile godności? Na ile państwo może być
regulatorem tych 2 wartości? Niewątpliwie otwarcie
sklepów, handel, ale też inne sfery działalności gospodarczej są wygodne albo dla konsumentów, albo
wręcz dla producentów, a nawet dla pracowników,
którzy uzupełniają swoje skromne dochody. Ale od
tysięcy lat prawdą jest, że ludzkość przyjęła zasadę,
dyktowaną rzeczywiście przez religię, że jeden z 7
dni jest dniem odpoczynku. Wierzący mówią już, że
jest to dzień dla Boga, a niewierzący dzisiaj nawet powiadają, że chcą takiego dnia. Zachodnia cywilizacja,
w szczególności cywilizacja europejska, przyjęła dalej idący model, bo jest cywilizacją postępu, że dniem
wolnym jest nie tylko niedziela, ale również sobota.
Stąd mam prawo mówić i oczekiwać, że powinniśmy
dążyć do cywilizacji weekendowej. I nie odkrywamy
żadnych kart. I dlatego pytałem o to pana ministra.
Panie Ministrze, 100 lat temu… 100 lat niepodległości, które tutaj tak czczą wszyscy politycy, ja również… Wtedy to znaczyło dla tych ludzi… Znaczenie
miało, tuż po katastrofie wojennej, wprowadzenie
prawa pracy, w którym skrócono i ujednolicono tydzień pracy. Ale też wprowadzono ustawą, podpisaną
przez marszałka Trąmpczyńskiego, art. 10. I warto przypomnieć historię naszego państwa widzianą
nie tylko od strony aktów strzelistych, ale również
od strony różnych rzeczy. Ten artykuł brzmiał tak:
„W niedziele i dni świąteczne, ustawą oznaczone,
praca w zakładach, podlegających niniejszej ustawie,
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jest wzbroniona, z wyjątkiem”… I tutaj są wymienione tylko 4 wyjątki. Jeszcze ciekawsze jest to, że nie
mogły ulec redukcji zarobki, a także to – już przechodzę za daleko do tej ustawy – że zakaz ten jest
kontrolowany przez władzę i jest on zapisany jednym
zdaniem, które też warto przytoczyć: „Przekroczenia
przepisów niniejszej ustawy karane będą w drodze
sądowej grzywną do 5.000 marek lub aresztem do
3 miesięcy”. W tej ustawie w 3 przepisach ze sobą
sprzecznych jest zapisane, że cokolwiek będzie w tej
sprawie robione.
Ale do rzeczy. Tak, ta dyskusja jest ważna, bo chodzi o to, czy my chcemy właśnie mieścić się w nurcie
tej cywilizacji i chcemy też polską odrębność pokazać. Polska odrębność rzeczywiście opiera się na
przywiązaniu do Kościoła, nie tylko przez wiarę, ale
także przez tradycję, przez dokonania. Chcemy też się
wpisać… dlatego że Jan Paweł II mówił o tym, przynajmniej w Gdańsku – mam nadzieję, że tutaj wielu to
słyszało – żeby jeden niósł brzemiona drugiego. A nie
tak, żeby brać tylko dla siebie, dla koncernów. Ja dziś
po tej debacie stwierdzam, że wielu przedstawicieli
rządu rzeczywiście popiera pomysł: 2 niedziele wolne
od handlu, a 2 pracujące, dlatego że w te 2 niedziele
człowiek jeździ do Matki Boskiej Częstochowskiej,
a w pozostałe modli się do mamony.
(Głos z sali: Pieniądze.)
Pieniądze, tylko pieniądze wyznaczają… mają
taką wartość, że da się dogadać, da się spojrzeć na
to tak, żeby jednak jeden niósł brzemiona drugiego.
Powiada się, że handel straci. Tak, handel straci,
stracą być może jeszcze inni, wciąga się do tej gry
pracowników, choć od setek lat, nawet w komunie,
nie pracowali oni w niedziele, była walka o wolne
soboty. Powiada się: straci. No jak może stracić, skoro
wolumen pieniędzy przeznaczonych dla rodzin, dla
pracowników jest ciągle ten sam, a nawet się powiększa? To jak wobec tego handel może stracić? Czyżby
ludzie mieli wyrzucać te pieniądze? Nie, pójdą i wydadzą w innych dniach, w innych godzinach – pan
minister to zauważył. A pracownicy, którzy nie będą
pracować w niedziele, będą pracować w soboty.
Cywilizacja zachodnia, warto brać z niej przykład, odpowiada na wyzwania społeczne. Ludzie chcą
mniej pracować, chcą więcej wypoczywać, dlatego
w fabrykach wprowadza się automaty, a w handlu –
internet i inne formy. Nie przyjmujmy, że zawsze za
ladą w markecie będzie stała kobieta, która przerzuca
8 t towarów. Będą i są inne rozwiązania, np. firmy
spedycyjne, być może będą rozwiązania wykorzystujące inne formy techniki.
Pamiętajmy więc o człowieku i pamiętajmy o tym,
że ludzie rzeczywiście chcą, choć nie wszyscy, spędzać ten dzień nie tak, jak proponują im pracodawcy:

że handel ma być prowadzony cały tydzień, nawet
w nocy, a wypoczynek będzie oczywiście wtedy, kiedy przedsiębiorca da im urlop lub da im za te noce
wolne, jeśli da.
Bardzo niebezpieczne jest stanowisko OPZZ w tej
sprawie, które powiada, żeby wykupić te niedziele,
zapłacić więcej. Tak, dzisiaj niewątpliwie handel zapłaciłby więcej, bo szuka pracowników, ale gdy już
wejdą inne techniki lub w ogóle inna forma handlu,
to nie tylko nie zapłaci, ale zwolni. I dlatego apeluję,
żeby OPZZ zmieniło swoje zdanie.
Jak powiadam, całkowita suma pieniędzy, które są
w obrocie przeznaczone na handel, do wydania przez
konsumentów, jest stała, nie zmienia się, a rzeczą
handlu jest zrobić tak, żeby te pieniądze wpłynęły
do handlu i żeby branża miała zyski.
Druga sprawa. Mówi się o 370 tysiącach ludzi.
Niemało. Oni mają rodziny, więc zwiększmy to, chociaż razy 3.
(Senator Stanisław Kogut: Ponad milion.)
To będzie już milion. Do tego pan minister nie
mówi już o tym, że aby działał handel, muszą działać
jeszcze inne służby: przedszkola, żłobki, ktoś w tym
czasie musi zająć się tymi dziećmi. Muszą też działać
transport, komunikacja, służby zabezpieczenia. To
dalsze setki tysięcy ludzi. Tylko dlatego, żeby były
zyski, a dla niektórych – handel.
Trzecia sprawa. Przepraszam, trzecia sprawa to
było to stanowisko OPZZ, w którym rozwijana jest
ta sprawa.
Czwarta sprawa to jest troska o to, żeby handel
miał zarobki. Jakoś nie pytacie państwo o to, czy
wszyscy mają dochody, te firmy upadłe i te nieupadłe,
tylko interesujecie się handlem.
I wreszcie piąta sprawa. Jeśli już, to rzeczywiście
trzeba myśleć… Nie chcę używać słowa „kompromisowa”, ale trzeba myśleć o tym, żeby stosować
kompromisowe metody w celu zachowania wartości.
Czy kompromisem jest fakt, że rząd… Pan minister
Szwed, człowiek „Solidarności”, głosował za tą ustawą i namawiał senatorów, żeby pozwolili handlować
wódką nie tylko w niedziele, ale i w święta. Dziś
można się upijać i w ten sposób czcić różne polskie
święta, również te narodowe. Widziałem, jak w narodowe święta pito wódkę, były kolejki przed sklepami
alkoholowymi. I robi się to w tym czasie, gdy wzrasta
ilość zagrożeń z powodu spożycia alkoholu i innych
środków odurzających. Rząd przy okazji następnej
ustawy będzie piszczał, jak to on walczy z alkoholizmem, a dziś wasi ministrowie, wbrew stanowisku
zwykłych ludzi i Kościoła, mówią: niech się leje gorzała, niech w tej Polsce giną ludzie! Niech ci ludzie
nie przyjeżdżają handlować w niedzielę, bo zginą.
No, 800 ludzi ginie w wypadkach samochodowych,
pewnie drugie tyle na chodnikach i w innych miejscach. To jest polityka rządu, który stawia na pierw-
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szym miejscu sprawę godności, Pani Senator. Chodzi
o godność tych ludzi, którzy giną od pijaństwa innych
ludzi. Tak że nie mogę tego poprzeć.
Co proponuję? Proponuję, żeby w tej ustawie
– choć najlepiej by było, gdyby to zwyczaje o tym
decydowały – pomieścili się ci, co chcą kupować,
i ci, co chodzą lub nie chodzą do kościoła. Dlatego
proponuję wszystkie niedziele wolne, zakaz pracy
w handlu w niedziele, z wyjątkiem małych sklepów,
które mogłyby w niedziele pracować tylko do 13.00.
Proponuję również, żeby w niedziele i święta był całkowity zakaz sprzedaży… Można sobie kupić wcześniej, będzie lepiej smakowało. Proponuję również,
żeby pozwolić samorządom, z uwagi na ich wpływ
na budowanie tożsamości, poprzez różnego rodzaju
wydarzenia… Nie chodzi o imprezy, bo imprezy są
dla pijanych, tylko o wydarzenia. Proponuję, żeby
samorządy mogły, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych, organizować… a właściwie pozwalać
na obsługę handlową…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
10 minut.)
Tak, już… Wiem, że pan te wydarzenia…
Ze względu na obsługę handlową tych ważnych
wydarzeń, w szczególności… Pani Senator, no przecież wiem, że pani o Światowe Dni Młodzieży chodzi.
I handel wtedy działał. Pytanie brzmi: czy to było
legalne, czy nie? I jak będą kolejne Światowe Dni
Młodzieży… Dałby Bóg, żeby np. w Gdańsku było
Expo, dałby również, żeby Jurek Owsiak i inni prowadzili różne ogólnopolskie akcje. I dobrze by było, gdyby w tym czasie dla tych ofiarnych ludzi, pracujących
w imię wartości ludzkich, była praca, była możliwość
obsługi. I dlatego mówię z pewnym gniewem – to
prawda, z zażenowaniem – to też prawda, ale przede
wszystkim wyrażam oczekiwanie, że zmienicie swoje
stanowisko i zaczniecie wierzyć w tylko jedną matkę.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa dotycząca zaostrzenia zasad handlu w niedzielę jest świetnym przykładem tego, jakie potworki
wychodzą z połączenia ideologii z pragmatyzmem.
Ideologiczne źródło jest takie, że człowiekowi należą
się wolne od pracy niedziele. Ta idea w naszym kręgu
kulturowym wywodzi się wprost z religii katolickiej, co do tego chyba nie ma dyskusji. Mam jednak
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wrażenie, które potwierdza ta dzisiejsza dyskusja
w Senacie, że poza ideologią to religia, a właściwie nie
tyle religia, ile Kościół katolicki – bo to są dwie różne
sprawy – ma duży wpływ na powstanie tej ustawy.
I przy tej kwestii chciałbym się chwilę zatrzymać.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tworzenie prawa pod przykazanie, by dzień święty święcić,
z religijnego punktu widzenia nie ma sensu. O tym
mówi nauka Kościoła katolickiego, o tym mówią hierarchowie kościelni. Mówił o tym papież Franciszek,
mówił o tym nasz śp. papież, św. Jan Paweł II, mówią
o tym nawet dokumenty Soboru Watykańskiego II.
Jest taki dokument, deklaracja o wolności religijnej,
która broni Kościoła przed wprowadzaniem zasad
religijnych jako idei narzuconych prawem. Polecam
lekturę „Niedzieli”, wydania internetowego, gdzie
jest artykuł ks. Jarosława Grabowskiego, który pisze właśnie o tej deklaracji o wolności religijnej.
„Sobór Watykański II w «Deklaracji o wolności
religijnej» wyraźnie przeciwstawia się tej pokusie
i wszelkim formom przymusu w sprawach religijnych.
Przypomina, że człowiek ze swoją osobową godnością może skutecznie dążyć do Boga tylko w sposób
wolny”. To, że człowiek nie będzie mógł pracować
w niedzielę, nie przybliży go do Boga w żaden sposób.
Dla Kościoła nie mają wartości religijnej postawy
egzekwowane przymusem prawnym. Wiara i czynienie dobra mają bowiem sens tylko wtedy, gdy są
praktykowane w wolności. W październiku tego roku
papież Franciszek powiedział wyraźnie, że dążenie
do narzucania religijnych przekonań jako porządku
prawnego jest poważną chorobą naszych czasów.
Gwoli ścisłości dodam też, że 7-dniowy tydzień
wcale nie wywodzi się z religii. On się narodził
w Mezopotamii, wśród astrologów. Początkowo wynikał z obserwacji gwiazd, a dopiero później stał się
elementem różnych porządków religijnych, m.in.
katolickiego. Mówię o tym, bo bardzo często mam
wrażenie, że niektórzy politycy zajmują się tworzeniem prawa z takim religijnym namaszczeniem, jakby
wierzyli, że w ten sposób wyrobią sobie przepustkę do
nieba. Otóż mam wątpliwości, czy to jest skuteczna
metoda, żeby trafić do św. Piotra.
Nie zmienia to, Wysoki Senacie, faktu, że prawo
powinno chronić ludzi przed pracą w dni świąteczne, a za dni świąteczne uznawane są także niedziele. Tylko że trzeba wykazać się pragmatyzmem.
Oznacza to, że tworząc prawo, musimy przewidzieć
jego skutki, użyteczne bądź szkodliwe. I popatrzmy
z tej perspektywy na ustawę zaostrzającą zasady
handlu w niedzielę. Z pragmatycznego punktu widzenia to jest po prostu szkodliwy bubel. Przede
wszystkim zajmujemy się jedną sferą życia, handlem. Uznajemy, że możemy zakazać handlu, ale
pozwalamy na pracę w fabrykach, w komunikacji,
w turystyce, w kulturze, w służbie zdrowia, cho-
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ciaż nie wszyscy, którzy w tych branżach pracują,
wykonują takie zajęcia, które są konieczne dla naszego funkcjonowania, dla naszego życia. A sama
sfera handlu ujęta w tej ustawie jest tak pełna luk,
że zanika podstawowa zasada prawa, jaką powinna
być jego powszechność. I to też wielokrotnie pan
minister tutaj potwierdzał, pokazując słabości tej
ustawy, które pozwalają na różne jej interpretacje.
Lista wyłączeń jest tak długa, że szacuje się, że ustawa nie obejmie 90% placówek handlowych. Jaki
zatem jest sens przyjmowania ustawy, która obejmie
co dziesiątego adresata? Trzeba spytać, skąd te wyłączenia. Przede wszystkim miejmy świadomość, że
ludzie nie chcą, byśmy ich obdarowywali wolnymi
od zakupów niedzielami. Nie chcą być święci albo
też nie chcą być faryzeuszami, którzy mówią co
innego, a robią co innego. I tak pójdą po zakupy.
Dlaczego nie zamykamy stacji paliw? Bo suweren
by się na to nie zgodził. To nie jest problem, żeby ludzie zatankowali sobie samochody w soboty albo nie
jeździli nimi w niedziele, ale spróbujcie to ludziom
powiedzieć. W Polsce jest 14 milionów samochodów.
Ci, którzy liczą na suwerena, szybko by się zawiedli.
Nie zamykamy też portów morskich, śródlądowych,
intermodalnych, bo funkcjonują one w sieci globalnej. Coraz więcej polskich portów funkcjonuje
w sferze globalnej, a armatorzy statków nie będą
czekali do poniedziałku na rozładunek. Eksploatacja
statku jest za droga, więc zamiast do Gdańska udaliby się do Hamburga.
(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
Padłyby nasze porty. Wszystkie porty by padły,
gdybyśmy je zamknęli w niedziele, i ta świadomość
powoduje te różne wyłączenia. Tak więc wprowadzamy pozorne prawo, działające wybiórczo – w moim
odczuciu tylko po to, by sprostać ideologicznym zobowiązaniom wobec różnych środowisk – ale ze strachu
i z powodów pragmatycznych ograniczamy jego działanie do wymiarów wręcz karykaturalnych. Dlatego
ja za tą ustawą nie zagłosuję, bo jej głównym efektem
będzie totalny bałagan i mnóstwo sztuczek, by tę
ustawę ominąć. Dzisiaj już parę przykładów takich
sztuczek zostało podanych, nie będę ich powtarzał.
Chciałbym z państwem się podzielić jeszcze 2 refleksjami. Mam w domu taką książkę, którą czytałem… Ona pochodzi z 1975 r. Miała pokazać świat
w XXI wieku. I wiecie państwo, co w tej książce
jest napisane? Że ludzie będą pracowali 3 dni w tygodniu i głównym problemem ludzkości – mówię
o tej cywilizacji rozwiniętej, tzw. zachodniej – będzie
znalezienie form zajęcia dla ludzi na pozostałe 4 dni.
Tak w siedemdziesiątych latach widziano przyszłość
w XXI wieku. Zobaczcie, jak to odbiega od tego,
w jakim żyjemy klimacie.

Druga refleksja – 2 wieki do przodu. Szanowni
Państwo, 2 lata temu zaproszono mnie do pewnego
przedsięwzięcia. Wydawca z Krakowa zaproponował
mi napisanie jednego rozdziału w książce „Most przez
czas. Listy do praprawnuka”. Ta książka miała być
zaadresowana do praprawnuka, który ją przeczyta za
200 lat. Nie było żadnych założeń, co w tej książce ma
być. Ja napisałem o tym, że żyję w czasach, w których pracę człowieka zastępują automaty, maszyny,
różne technologie, a ludzkość ma coraz mniej czasu
dla siebie, coraz więcej pracuje. Szanowni Państwo,
to mnie generalnie rozczarowuje. Chciałbym dożyć
czasów tej cywilizacji weekendowej, o której mówił
senator Rulewski.
Szanowni Państwo, kiedy słucham naszego nowego premiera Morawieckiego, który chce chrystianizować Polskę, to chciałbym zasugerować, aby nasz premier wziął sobie to wyzwanie: aby przekonał Europę
i cały cywilizowany świat północny i zachodni, aby
zwolnili z postępem, z gonitwą, z konkurencją, żeby
ten globalny świat opanowali i dali więcej czasu ludziom. Bo takie przedsięwzięcia są możliwe, ale tylko
i wyłącznie w strefie, która objęta jest właśnie tym
globalnym systemem. W skali kraju – i tę świadomość
ustawodawca, projektodawca tej ustawy ma – jeżeli
wprowadzimy wolne niedziele w naszym ciągle niebogatym kraju, to będziemy szli w stronę upadku.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
Pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę od przykładu z ubiegłego roku. Po świętach w gabinecie lekarskim była znajoma pacjentka.
Pytam: jak minęły pani święta, Wigilia? A ona mówi
tak: „Pani doktor, jaka Wigilia? Do 20.00 w Wigilię
pracowałam w sklepie – w hipermarkecie – do końca
byli klienci, potem jeszcze trzeba było posprzątać.
Wiedząc, że tak będzie, dzieci i męża wysłałam do
teściowej, a sama wróciłam do domu o 23.00 i byłam
tak skonana, że bez mycia położyłam się spać i spałam
do godziny 12.00 pierwszego dnia świąt, a drugiego
dnia świat znowu musiałam pójść do pracy”.
W dyskusji… Może nie w dyskusji, ona jeszcze
trwa. Ale w pytaniach bardzo mnie zdziwiło rozdrabnianie problemu, jakbyśmy zapomnieli, że to na
wniosek strony społecznej, w wyniku podpisów, na
wniosek NSZZ „Solidarności” od wielu lat toczy się ta
batalia. To nie jest sprawa tylko naszych 2 lat rządów.
„Solidarność” o wolne niedziele walczy i dopomina
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się od co najmniej 7 lat. I najwyższy czas, byśmy
stanęli po stronie pracowników.
Jeden z prawników na konferencji, która się odbyła w lutym 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, powiedział tak: niedziela jest
dobrem wspólnym i czas, żeby to dobro wspólne było
dla wszystkich zagwarantowane ustawą. To nie była
pierwsza konferencja… Pierwszą konferencją, w której uczestniczyłam i którą współorganizowałam, była
konferencja zorganizowana przez komisję prowadzoną przez pana senatora Seweryńskiego. Ona odbyła
się w Senacie w styczniu 2013 r. Do zorganizowania
tej konferencji doszło także dzięki panu senatorowi Rulewskiemu. Prawo i Sprawiedliwość nie miało
w komisji większości, a były opory, sprzeciwy wobec
organizacji takiej konferencji. Panie Marszałku, wytknę to panu, ale Prezydium Senatu nie zgodziło się
na zwołanie takiej konferencji w innym trybie, jak
tylko poprzez komisję. Było ryzyko, że w komisji to
nie przejdzie, bo tam nie było większości, ale zaryzykowaliśmy. Najgorsi przeciwnicy wolnych niedziel
akurat w tym dniu na posiedzeniu komisji się nie
stawili, a pan senator stanął po naszej stronie i dzięki
temu ta konferencja w Senacie mogła się odbyć.
W tej konferencji brali udział zarówno księża,
jak i prawnicy. Na tej konferencji prezentowano
pierwsze doświadczenia legnickiego stowarzyszenia świętowania wolnej niedzieli, które powstało
w Legnicy w 2012 r. i cieszy się dużą popularnością wśród ludzi zainteresowanych tym tematem.
Na tej konferencji oprócz profesorów, księży, filozofów… Był ks. Bogusław Drożdż, był ks. Bogusław
Wolański, ale i prof. Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu
Warszawskiego, który przedstawił, jakie są zapisy
w kodeksie, jeśli chodzi o niedziele wolne od handlu.
Do dzisiaj… Prawdę mówiąc, nasz kodeks pracy pozwala na to, żeby niedziele były wolne, tylko że nikt
tego nie egzekwuje i nikt nie karze pracodawców,
którzy wykorzystują swoje możliwości wobec pracowników. To prawo po prostu nie jest egzekwowane.
To, czy będą straty… To mogą mówić tylko ci,
którzy nie interesują się tym tematem i nie znają badań. We wszystkich krajach, w których wprowadzano
wolne od handlu niedziele, tylko przez pierwsze tygodnie zauważono spadek obrotów czy zysków sklepów.
Potem ludzie weszli w inny rytm i te obroty nawet
przewyższyły… Bo ludzie robili zapasy, zupełnie
niepotrzebnie, robiąc zakupy w piątek czy w sobotę.
Tak więc nie broni się ta teza dotycząca utraty zysków i biedy. Panie Senatorze Wcisła, pan taką tezę,
choć może źle zrozumiałam… Jeżeli remedium albo
sposobem na zapełnienie ludziom czasu w dniach
wolnych od pracy są zakupy, to jest to straszne. To
jest straszna wizja. Ja nigdy w niedzielę zakupów…
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(Senator Jerzy Wcisła: Wyhamowanie postępu…)
Jakiego postępu? Z niewolnika nie ma pracownika.
(Senator Stanisław Kogut: Jasne.)
W książeczce – mogę ją udostępnić, jeśli ktoś
z państwa jest zainteresowany – „Jak świętować
niedzielę?” są wypowiedzi różnych osób… Mnie też
poproszono o komentarz, wiedząc, że jestem pracodawcą w swoim regionie, może dla niewielkiej liczby
osób, ale jednak. „Jako pracodawca nie zmuszać ludzi
do pracy w niedzielę kosztem ich więzi z Bogiem,
rodziną, wspólnotą, w której żyją”. Myślę, że w izbie
wyższej, w której prawie każdy senator przysięgę
senatorską kończy słowami „Tak mi dopomóż Bóg”,
nie możemy nie zauważać kwestii prawa do świętowania niedzieli według naszych przykazań. Zacytuję,
żeby to zabrzmiało płynniej, kilka słów z tej mojej
wypowiedzi.
Nie zmuszać ludzi do pracy w niedziele i święta
religijne czy państwowe ustawowo wolne od pracy to
zaledwie wypełnienie litery prawa oraz przestrzeganie przez pracodawców kodeksu pracy. Jest to podstawowy obowiązek pracodawcy wobec pracowników.
Łamanie tego prawa powinno być karane. Ale jak te
prawa egzekwować, gdy tak wielu tzw. pracodawców, a w rzeczywistości dorobkiewiczów chcących się
w ekspresowym tempie kosztem innych wzbogacić,
za nic ma kodeks pracy i poczucie obowiązku?
Pracownicy wykorzystywani i niepewni swego losu
nie składają skarg, nie protestują. Często także dlatego, że przysługujących im praw nie znają. Ochronę
i pomoc mogłyby im dać związki zawodowe, ale tych
w obawie przed utratą pracy nie zakładają. Zgoda
na pracę w święta i niedziele wynika, niestety, także z tego smutnego faktu, że dla wielu pracowników
niedziele i święta przestały mieć wymiar sakralny,
ale to rzeczywiście zostawiamy każdemu do rozwagi.
Chciałabym, żeby już był rok 2020, kiedy wszystkie niedziele będą wolne od pracy. Chciałabym, żeby
w Wigilię, jeżeli to nie jest niedziela, tylko zwykły
dzień, również sklepy były o godzinie 13.00 zamykane, podobnie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, tak aby
można była uczestniczyć w życiu religijnym, jeżeli
ktoś ma taką potrzebę i chce spełniać swoje chrześcijaństwo zgodnie z nakazami Bożych przykazań.
Jako pracodawca tak czynię.
I na koniec może taka sprawa. Pan marszałek
Borusewicz w swoim wystąpieniu przy omawianiu
poprzedniej ustawy powiedział, żebyśmy korzystali
z mądrości Bożej. Panie Marszałku, mądrość Boża,
czwarte przykazanie: pamiętaj, abyś dzień święty
święcił. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła, jak rozumiem, ad vocem. Tak?
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Senator Jerzy Wcisła:
Pani Senator, rzeczywiście zdecydowanie mnie
pani nie zrozumiała. Ja jestem zwolennikiem tego,
żeby tak ułożyć świat, aby ludzie mieli dużo więcej
czasu. To jest pierwsza sprawa. Jestem tego ogromnym zwolennikiem. Dam pani do przeczytania tę
książkę, w której napisałem rozdział na ten temat.
I druga sprawa. Pani Senator, powołując się nie
na siebie, ale na dokumenty soborowe Kościoła, na
wypowiedzi papieży, na naukę społeczną Kościoła,
a jestem absolwentem tego kierunku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, to
jest już polemika.)
Ja tylko powiem, że nie można uprawiać religii,
tworząc prawo, przymus prawny.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator…
(Głos z sali: Szymański.)
Pan senator Szymański.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki a Nieliczny Senacie!
Gdy zaczyna się dyskusja o wolnych niedzielach,
to padają argumenty z bardzo różnych szuflad. Jest
np. szuflada ekonomiczna. Z szuflady ekonomicznej wyciąga się taki argument, że spadną obroty,
spadną zyski, a jak spadną zyski, to spadną podatki
i w budżecie będzie mniej pieniędzy. Jest też szuflada
społeczna: nastąpią zwolnienia z pracy, ludzie będą
bezrobotni, a w każdym razie znajdą się w trudniejszej sytuacji.
Od razu chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten
drugi argument, akurat studiowałem ten temat co
nieco, wszystko zależy od sytuacji gospodarczej, od
koniunktury. Gdybyśmy mieli w tej chwili 12–13%
bezrobocia, to rzeczywiście byłby to pewien problem.
Akurat nie sądzę, żeby wejście w życie tej zasady
obecnie spowodowało jakieś problemy związane z zatrudnieniem, jak również nie sadzę, żeby spowodowało jakieś znaczące problemy, jeśli chodzi o spadek
dochodów budżetowych.
Myślę, że w ogóle nie w tych kategoriach trzeba
ten temat rozważyć. Trzeba jednak spojrzeć na to zupełnie inaczej. Muszę powiedzieć, że w dotychczasowych i pytaniach, i głosach jakoś tego nie dostrzegłem.
Nawiązuję tutaj także do ostatniego wystąpienia pani
senator Czudowskiej – dzień święty będziesz święcił.
No ale przecież jest cała masa dziedzin, w których
ludzie pracują w niedziele. Prawda? I nie tylko w ru-

chu ciągłym. Nie. Pracuje np. gastronomia, pracują
pracownicy kin, teatrów, muzeów, restauracji, kolei,
ogrodów zoologicznych, miejskich zakładów komunikacyjnych, radia i telewizji, zdrowia… Wydaje mi
się, że wyjdzie na to, że w niedziele pewnie z parę
milionów ludzi pracuje. Prawda? A więc nie da się
tak zrobić, mówiąc krótko, żeby w niedzielę po prostu
nikt nie pracował. Pytanie jest tylko takie, jakie są
kryteria, to znaczy, gdzie to jest konieczne, a gdzie to
nie jest konieczne. Prawda? I teraz padło na handel.
Padło na handel, bo handel, jak z tego rozumiem,
nie jest wtedy konieczny. I oczywiście dzisiaj to są
2 niedziele, ale mają być wszystkie.
Tak więc, proszę państwa, wszystko zależy od
tego, o jakiej branży mówimy w tym handlu. Bo trzeba pamiętać, że przecież handel jest przede wszystkim
dla ludzi. To jest jednak rodzaj usługi. Ona powstawała dlatego, że ludzie tego potrzebują. W związku
z tym czy tabakiera jest dla nosa, czy nos jest dla
tabakiery? No, handel jest dla ludzi. Jeśli ludziom jest
wygodnie iść w niedzielę, to trzeba im to umożliwić.
Pytanie, bez czego mogą się obyć? A więc rzeczywiście na ogół wymienia się towary spożywcze
różnego rodzaju. Słusznie mówi się: w końcu cukier
czy masło mogę kupić w sobotę, piątek, czwartek itd.
Rzeczywiście nie jest to jakiś problem – ja się zgadzam. Ale mamy takie branże, gdzie nabycie towaru
wymaga czasu. To są takie branże, jak wyposażenie
mieszkania, meble, dywany, artykuły budowalne,
sprzęt AGD i RTV, ale także inne dobra długotrwałego użytku – powiedzmy sobie z mojego punktu
widzenia np. buty czy garnitury. Proszę państwa, ja
obserwuję także moich znajomych. Jeżeli mają się
wyprawić, powiedzmy sobie, po dywan, to na pewno
nie w dzień powszedni. Na pewno nie. Zostaje sobota
i niedziela. To są te dni, kiedy się to załatwia. Idzie się
właśnie z żoną, z mężem, czasami z rodziną. Jeżeli
to jest wyposażenie mieszkania, to się idzie jeszcze
z dziećmi. To nie jest spędzanie czasu w galerii, tylko
po prostu trzeba zaspokoić normalne potrzeby.
I teraz, jeżeli się w niedziele te sklepy zamknie, to
ten ruch skoncentruje się w sobotę, względnie w piątek, ale już w późnych godzinach wieczornych.
Proszę państwa, ja ostatnio kupowałem do domu
wykładzinę. Pojechałem do takiego sklepu. Właśnie
byłem tam, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę. Już
nie pamiętam. W każdym razie było kilku sprzedawców, obsługiwali kilka osób. Mnie sprzedawca obsługiwał 40 minut, bo ja musiałem popatrzeć, on musiał
rozwinąć, ja musiałem zmierzyć, musiałem po tym
pochodzić, a żona mówiła, że nie to, tylko tamto… Ja
już chciałem wyjść z tego sklepu, ale żona nie.
(Wesołość na sali)
40 minut obsługiwał mnie ten sprzedawca. I innych tak samo. Innych tak samo, zwłaszcza jeżeli
byli z żonami.
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A przecież chodzi nam o to, żeby rodzinnie…
Prawda? Rodzinnie. No i co? I za nami już była kolejka, już czekali, już denerwowali się, że tak długo.
I teraz zamknijmy w niedzielę i wrzućmy ich wszystkich w sobotę. Przecież to jest nieludzkie. I ci sprzedawcy się umęczą, i zaczną się kłótnie, po prostu,
wyrywanie sobie towarów, awantury itd. Dlatego,
kiedy ja usłyszałem o tym zamykaniu sklepów, pomyślałem sobie tak: spożywcze – nic się nie stanie,
proszę bardzo, spożywcze nawet 4 niedziele mogą
być zamknięte. Jak ktoś będzie chciał bułkę kupić,
pójdzie na stację paliw.
(Senator Jerzy Wcisła: Nie zna pan mojej żony.)
No, proszę pana, są wyjątki, ale ja mówię o przeciętnym… Pójdzie na stację paliw i tam po prostu
kupi. Czy pójdzie do piekarni, gdzie właściciel obsługuje. To akurat zupełnie nie jest problem. Więc
spożywcze – tak. Ale już co do pozostałych, to trzeba
by bardzo ostrożnie do tego podejść, jednak zupełnie
inaczej to rozwiązać. A jak się to robi w ten sposób,
to po prostu się powoduje udrękę ludzi. No, chcecie
to zrobić, to zróbcie, to będzie wasza odpowiedzialność po prostu za to i ludzie wam podziękują, tak jak
podziękowali na Węgrzech.
Daje się przykłady innych krajów, gdzie zamykają
itd. Oczywiście to są kraje bogate, żeby sprawa była
jasna.
(Senator Stanisław Kogut: Ale zamykają.)
Tak, tak jest. Tylko, proszę państwa, nie wiem,
czy wiecie, ale Polacy są drugim z kolei najbardziej
zapracowanym krajem Europy.
(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
Według Eurostatu pracujemy tygodniowo o 4 godziny dłużej niż Francuzi i o 6 godzin dłużej niż
Niemcy.
(Senator Dorota Czudowska: I stąd te wypadki.)
I teraz tak – 6 godzin dłużej niż Niemcy to znaczy mniej więcej godzinę dziennie dłużej, troszeczkę więcej niż godzinę dziennie dłużej. Plus kłopoty
z dojazdem itd. Czyli my, przerzucając ten handel…
Bo tutaj padło to, że przecież – senator Rulewski tak
powiedział – pula pieniędzy jest taka sama, ona musi
być wydana. Po pierwsze, nie musi, ale o to już mniejsza, załóżmy, że będzie.
(Głos z sali: To trzeba będzie…)
Czyli będzie w ciągu 6 dni wydana, tak? No to siłą
rzeczy będzie również próba przeniesienia tego na
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek… Ale wtedy
właśnie ludzie pracują dłużej. W związku z tym tak
czy owak będzie się to koncentrować na sobocie. Jak
się porównujemy z innymi krajami, to trzeba brać pod
uwagę takie rzeczy, że u nas jest inna specyfika. No,
po prostu pracujemy dłużej. Pewnie kiedyś będziemy
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krócej pracować i wtedy proszę uprzejmie. Ale na
razie pracujemy dłużej.
Teraz…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Zdecydowanie.
(Wesołość na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Jak szybko leci…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas pracy…)
Strasznie szybko minął… No nic, będę miał jeszcze 5 minut, to powiem resztę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa bardzo skomplikowana, te wyłączenia,
które są w tej ustawie… Ale ona wejdzie w życie
bez poprawek, to nie ulega już żadnej wątpliwości,
dlatego że Sejm kończy obrady, a my dopiero jutro
głosujemy, więc nie ma możliwości, żadnej możliwości w tym roku już nie będzie, czyli prawdopodobnie
ustawa wejdzie w życie bez poprawek.
Proszę państwa, ja też uważam, że niedziela to
jest dzień szczególny i że w miarę możliwości powinna być dniem wolnym od pracy. Z tym się zgadzam. Tylko kiedy to można wprowadzić? Myślę, że
w naszej kulturze to by było dobrze przyjęte. Tylko
albo wszystkie niedziele powinny być pracujące, albo
wszystkie wolne. I wtedy by nie było problemu z tą
ustawą, która jest tak skomplikowana, że jak tylko
wejdzie w życie, to będziemy słyszeć, jakie są obejścia, jakie są furtki, co trzeba będzie zmieniać, co
trzeba będzie poprawiać itd. Więc najprostszy sposób jest taki: albo wszystkie niedziele są pracujące,
albo wszystkie niedziele są wolne. Tylko żeby do tego
dojść, to trzeba, że tak powiem, po kolei… Trzeba też
wziąć pod uwagę, że są takie zawody, gdzie ludzie
pracują we wszystkie dni, również w niedzielę, np.:
służba zdrowia, straż, Policja, nie wiem, osoby w turystyce… Przecież w niektórych fabrykach z uwagi
na względy technologiczne też pracują różne osoby,
o rolnikach nie wspomnę. Osoby wykonujące te zawody pracują w każdą niedzielę.
My po okresie przemian, po 1989 r… A przypomnę, jak to było, na końcu… Akurat jesteśmy w takim gronie, że pewnie prawie wszyscy pamiętają, jak
wtedy było. Pamiętamy kartki, pamiętamy, co było
na półkach. Ja jeszcze zachowałem kartki na benzynę
tak na wszelki wypadek, czyli jakby coś się działo,
to kartki jeszcze mam. I tak to wyglądało. A potem
przyszły zmiany. I zaczęliśmy stopniowo coraz lepiej
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pięknie się rozwijać i powstało coraz więcej sklepów.
W pewnym momencie zaczęły powstawać duże galerie handlowe, a potem w tych galeriach, tak jak na
Zachodzie, były już znane marki itd. I to nas fascynowało. To nie jest tak, że Niemcy mieli to od wielu,
wielu lat i spokojnie sobie w niedzielę nie muszą iść
na zakupy. Nie muszą. Robią to w tygodniu. Ale tam
krócej pracują, jak mówił pan senator Borowski, i tam
jest trochę inaczej jak u nas. Ale myśmy się trochę
tym wszystkim zachłysnęli i ludzie zaczęli chodzić…
Mało tego. Teraz sytuacja w budżecie jest na tyle
dobra, że tych pieniędzy na rynku jest sporo. No,
przecież PKB też dzięki temu jest takie, że popyt
wewnętrzny jest w tej chwili spory. No, 500+ też nie
było bez znaczenia. Nieraz widzę, jak przychodzą
osoby… I kiedy chodzą na zakupy? Chodzą w niedzielę, widzę, jak chodzą w niedzielę… Jak wychodzę
w niedzielę z kościoła, to widzę, że grupa ludzi od
razu idzie… wszyscy idą – bo obok jest duży market
– prosto do tego marketu, w niedzielę, prosto z kościoła. No, takie są przyzwyczajenia. Czy można to tak
od razu ludziom zmienić i powiedzieć: no, kochani,
nie… No i dlatego to rozwiązanie, o którym mówię,
żeby zamknąć wszystkie sklepy w niedzielę, to byłoby
najlepsze proste rozwiązanie, ale niestety jest to dzisiaj nierealne. Może za 10 lat będzie to realne. Czyli
co? Jeżeli coś w tym kierunku chcemy zrobić, no to
najwyżej można robić to stopniowo. Pewnie, gdyby
była ta jedna niedziela… gdyby tak stopniowo, po
kolei… Ale to też by było trudne. Nie jest to proste
rozwiązanie.
I teraz oczywiście jest pytanie, jakie będą skutki.
No, pewnie jakieś skutki będą. Pewnie będą jakieś
skutki na rynku pracy, jak mówiłem… Czyli mniej
więcej jest 14%, a w przyszłym roku ma być 7%…
Ale biorąc pod uwagę sytuację… Jeżeli sytuacja na
rynku pracy jest bardzo korzystna, stopa bezrobocia jest stosunkowo bardzo niska… Zresztą ona od
wielu, wielu lat spada, ona od 15 lat cały czas spada.
Tak że to nie jest tak, że tylko dzisiaj stopa bezrobocia spada, ona cały czas spada. Ale w tej chwili
jest wyjątkowo korzystna sytuacja. Koniunktura na
całym świecie jest… PKB mamy dosyć wysokie,
więc nie ma tu co do tego obawy, tym bardziej że
w tym roku przybędzie jeszcze mnóstwo emerytów, bo chyba 370–380 tysięcy osób, jak się w tej
chwili szacuje, przejdzie na emeryturę, tych, które
wróciły z powrotem. Czyli one też zwolnią… Tak
że za chwilę pojawi się w Polsce problem z zatrudnieniem. Już dzisiaj jest kłopot. Na szczęście jeszcze jesteśmy trochę wspomagani ze Wschodu, ale
nie wiadomo, jak długo tak będzie. No i pojawi się
problem. Czyli akurat pod tym względem pewno nic
wielkiego się nie wydarzy. Oczywiście niektóre małe

firmy, o czym mówiłem, jeżeli mają gdzieś wynajęte
lokale w galeriach, to one będą miały kłopot, bo
galerie pewnie nie będą otwierane dla kilku małych
sklepów. Więc pewnie dotyczy to także naszych
małych rodzimych przedsiębiorców.
I teraz pytanie: jakie ewentualne inne rozwiązania można by było znaleźć? Były przede wszystkim
propozycje, żeby zrobić zmiany w kodeksie pracy.
To by było pewne rozwiązanie, żeby na tym etapie
zapewnić, żeby każdy miał zagwarantowane np. co
najmniej 2 niedziele wolne. Tym bardziej że – jak
wiemy – jest mnóstwo chętnych do pracy w te dni.
Że studenci niektórzy, potrzebujący na własne wydatki – bo nie każdy ma takie możliwości, że nie
musi pracować – korzystają z tej możliwości i pracują.
Na pewno będą szukali innego miejsca, może gdzieś
w usługach, może niektórym się uda, ale dla pewnej
grupy będzie to problem.
Tak że można było szukać rozwiązania. Były
takie propozycje, żeby dokonać zmian w kodeksie
pracy. Wiem, że ta jedna ustawa chyba w zamrażarce
leży w tej chwili. No i, reasumując, nie będzie łatwo.
Niestety ustawa ma tyle wyłączeń, tyle możliwości,
tyle luk… Podałem przykład, że jak jechałem samochodem na to posiedzenie, to widziałem, że koło stacji
benzynowej powstaje duży obiekt, w stanie surowym
jest, z płyt. Bardzo blisko, 5–10 m… Chyba trzeba
jeszcze przejście tylko zrobić ze stacji, żeby to było
połączone. Więc widać, że niektórzy już się przygotowują na te zmiany. No, już nie wspomnę o handlu
internetowym, który pewno będzie wzmożony itd.
Czyli pewne obejścia są.
Reasumując, najlepsze rozwiązanie to albo
wszystkie niedziele wolne, albo wszystkie pracujące, bo to było proste, i zastosowanie innych metod,
żeby rzeczywiście zagwarantować ludziom… A w tej
chwili są takie możliwości, bo na rynku pracy jest
dobra sytuacja. Albo próbować ewentualnie drobnymi
krokami, czyli może jedna niedziela, potem druga,
trzecia, rozłożyć to w czasie. Bo jestem przekonany,
że do tego dojdziemy.
Ale my nadrabiamy zaległości i nie możemy ludziom powiedzieć „nie, kochani, od 1 marca wszystkie te sklepy w niedziele będą zamknięte”, bo oni się
do tego już przyzwyczaili, tym bardziej że są tam
kina, są restauracje i inne. To często jest bardzo powiązane, w związku z czym ta funkcjonalność jest
trochę łączna. Więc to się nie uda. Jestem przekonany,
że za 10… za ileś tam lat my też będziemy już inaczej
na to wszystko patrzeć i będzie sytuacja taka, w której
pewno bez żadnego problemu będziemy sobie mogli
pozwolić na to, żeby mieć wszystkie niedziele wolne.
Oczywiście nie dla wszystkich, bo – jak mówiłem –
są zawody, w których się nie da tak zrobić. Każdy
rolnik musi pracować, bo nie ma wyjścia. Ale będzie
sytuacja lepsza.
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Więc, reasumując, proszę państwa, ja żadnych
poprawek nie zgłaszam, bo raczej jestem przekonany,
że żadne poprawki nie przejdą.
(Senator Stanisław Kogut: Przejdą.)
Pan senator mi podpowiada, że przejdą, no ale ja
mam swoje zdanie na ten temat.
Jestem jednak przekonany, że niedługo będzie nowelizacja i będziemy musieli uszczelnić ten system
w jakiś sposób, poprawić go. No ale pewno innego
wyjścia nie ma, bo na tym etapie, na którym już jesteśmy dzisiaj, to… Ustawa na pewno wejdzie w życie.
Dziękuję.
(Senator Stanisław Kogut: Jest 20 poprawek, które
zostały przegłosowane na posiedzeniu komisji…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja złożyłem razem z senatorem Kleiną i chyba
z Augustynem poprawki. Mam nadzieję, że Wysoka
Komisja, z senatorem Stanisławem Kogutem na czele,
pochyli się nad tym. Może poszerzy z 80 m2 do 85 m2
powierzchnie handlowe. Może doda jeszcze jedno
wyłączenie, bo skoro jest 25 – jak wynika z tego,
co naliczyłem tak szybko, a może się coś zmieniło
w międzyczasie – to może jeszcze coś się znajdzie.
Ale chciałbym pogratulować mojemu koledze
Jurkowi Wciśle świetnego – no, można tak powiedzieć
– obnażenia tworzenia prawa pod poklask Kościoła
czy pod prawo religijne, bo do tego to się sprowadza.
Kiedy tutaj dyskutowaliśmy wcześniej, zadając pytania, to zawsze gdzieś w kontekście ten Kościół się
pojawiał, ale nie słyszałem, żeby Kościół był jednym
z 25 podmiotów wyjętych spod zakazu sprzedaży.
A w Kościele też się sprzedaje różne rzeczy: gazety
kościelne, świece i inne tam. Ale chyba jeszcze będzie
czas wnieść taką poprawkę na posiedzeniu komisji…
(Senator Jan Rulewski: Chyba nie chodzisz do
kościoła.)
…jeżeli będzie można.
Świetne wystąpienie pana senatora Florka. Myślę,
że to jest coś, co należy… My tej demokracji, a przede
wszystkim kapitalizmu, dopiero się uczymy. My jesteśmy młodym państwem, które od 27 lat, a tak
naprawdę od kilkunastu lat ma taką wolność, jeżeli
chodzi o gospodarkę, ma otwarte granice. Stawianie
Norwegii czy innych krajów, o których mówił tutaj
pan senator sprawozdawca, pan senator Stanisławek…
To może jest fajne, ale nie do końca bym się z tym
zgodził, choć naszym marzeniem pewnie jest to,
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żeby kiedyś dojść do takiego poziomu życia, jaki jest
w krajach skandynawskich czy w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Nam potrzeba czasu.
My się zachłysnęliśmy tymi możliwościami, jakie
dają wielkie centra handlowe… Kiedy kilka miesięcy
temu debatowaliśmy nad podatkiem, który miał objąć
wielkie sieci handlowe… Chociaż się bardzo dziwię temu, dlaczego nowa władza uwzięła się akurat
na te wielkie sieci handlowe, bo przecież to nie jest
żadne wynaturzenie, to nie jest nic, co działa przeciwko Polakom. I teraz mamy kolejną ustawę – trzeba nazywać rzeczy po imieniu; pytałem o to dzisiaj
wielokrotnie, ale nikt nie odpowiedział – trochę pod
wielkie sieci handlowe, bo one, jak będą chciały, to
ten zakaz ominą, a jeżeli nie, to i tak sobie poradzą.
Ja uważam, że najbardziej stracą na tym pracownicy,
bo wbrew temu, co tutaj wszyscy mówią, dzisiaj nikt
nikogo na siłę nie zaciąga do sklepu, żeby pracował.
Oczywiście to jest ciężka praca, ale nie tak ciężka, jak
jeszcze 10 lat temu, bo wiele rzeczy zostało unormowane, dużo technicznych rozwiązań wprowadzono.
Dzisiaj mamy markety niemal bezobsługowe. Panie
Ministrze, pójdzie pan w Zielonej Górze do Tesco,
kupi pan produkty, podejdzie do kasy, przy której nie
ma kasjerki, produkty pan tam zeskanuje, zapłaci pan
kartą albo gotówką i pan wyjdzie. I tak naprawdę nie
będzie pan miał styczności z człowiekiem. Być może
to jest przyszłość sieci handlowych, przyszłość dużych marketów. Już dziś to się dzieje, bo te maszyny,
roboty… Technika idzie do przodu.
Handel prędzej czy później przeniesie się do internetu, już dziś gros rzeczy kupujemy w internecie.
Cywilizacja idzie tak do przodu, że dzisiaj nie musimy jechać do sklepu, do Biedronki czy do Lidla,
żeby… Wymieniam te nazwy, bo wiadomo, że o te
sklepy zwykle chodzi. Tak że nie chodzi tu o reklamę,
bo nie mam w żadnej z tych sieci udziałów ani nie pracują tam ludzie związani z moją rodziną. Dzisiaj może
pan wejść na stronę internetową Biedronki, zamówić
zakupy i dowiozą panu – przynajmniej w Zielonej
Górze – co pan tylko zechce. Czy to będzie działało
w niedzielę? Tego nie wiem. Mówi się o czymś takim jak takie okienko handlowe. Oczywiście sklep
będzie zamknięty, ale dzięki internetowi, poprzez
jakieś specjalne zamówienie, będzie można coś kupić
i zostanie to dostarczone.
Było tu dzisiaj mówione, że dzisiaj centra handlowe stały się pewną atrakcją dla rodzin, dla tych, którzy przyjeżdżają… Bo centra handlowe przeważnie
są usytuowane albo na obrzeżach dużych miast, albo
w samych dużych miastach. Nie ma takich dużych
sklepów, sieci tych sklepów w mniejszych miejscowościach czy w wioskach. Tak że jest to swego rodzaju
nowoczesna atrakcja. Całe rodziny jadą do tych wielkich miast, jadą do tych wielkich centrów handlowych
i nie tylko robią tam zakupy, ale przede wszystkim
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wspólnie spędzają tam czas, bo tam jest kino, tam jest
restauracja. Gros rodzin przenosi się… coraz częściej
chodzi właśnie do restauracji. Coraz bardziej modne
staje się to, co mamy na Zachodzie, że wieczorami czy
na obiady niedzielne idzie się właśnie do restauracji.
Tak że to nie jest tylko czysto zakupowy wymiar…
Chodzi o faktycznie wspólne spędzanie czasu. W takiej galerii można zrobić zakupy, dobrze zjeść, pójść
do kina, nie wiem, pójść do zakładu fryzjerskiego,
skorzystać z wielu innych usług, które tam są.
Podawałem tu przykład wyłączenia tych obiektów… O tym pan minister mówił i to jest zawarte w ustawie. Nie pogodzimy wyłączenia dworca
w Poznaniu… Nie jestem poznaniakiem, ale często tamtędy jeżdżę. I nawet mi się to podoba; ktoś
może mieć inne gusta, ale ten dworzec jest bardzo funkcjonalny. Przede wszystkim łączy dwie
strefy, strefę PKP i strefę komunikacji miejskiej,
PKS-owej, chyba są tam też taksówki i być może
jakieś prywatne busy, które rozwożą mieszkańców.
Przewija się tam masa ludzi. I jest to jedyne przejście z jednej strony na drugą. Trudno, żeby cały ten
kompleks był dzisiaj zamknięty. Tak samo sobie nie
wyobrażam, aby Złote Tarasy i to wszystko, co się
znajduje w obrębie Dworca Centralnego, a więc
McDonald’s i to wszystko, co tam jest w środku,
nagle zamknąć tą ustawą, bo przecież to nie jest
do przyjęcia. I tego nie wybaczą ani podróżni, ani
inni ludzie. Oni naprawdę mają dzisiaj własną wolę
i nie chcą być uzależnieni od jednego czy drugiego ministra, nakazującego, żeby w niedzielę iść
tu, a nie iść tam albo robić to, a nie robić czegoś
innego. Ja bym chciał, żebyśmy my jako parlamentarzyści, a przede wszystkim jako rząd nie uszczęśliwiali ludzi na siłę. Dzisiaj tymi ustawami chcemy
uszczęśliwić ludzi na siłę, a tego się nie da zrobić.
Ludzie mają własną wolę, mogą robić, co chcą,
żyjemy w wolnym kraju. Tak więc proszę im tego
nie zabraniać.
Mówiono, że w Niemczech nie można handlować
w niedzielę. Wystarczy pojechać do Berlina, żeby
zobaczyć, że w Berlinie na głównej ulicy wszystkie
placówki handlowe są otwarte. Największy, prestiżowy sklep KaDeWe – otwarty. Peek and Cloppenburg
– otwarty. Oczywiście mówi się, że tam są landy…
Złożyliśmy odpowiednią poprawkę. Proszę dać możliwość… Mamy dzisiaj samorządy, mamy sejmiki,
niech więc samorządy decydują w swoich małych
ojczyznach, czy otwierać markety, czy nie otwierać,
czy otwierać apteki, czy nie otwierać, czy zamknąć
stacje benzynowe. Przecież dzisiaj to żaden problem
zatankować w sobotę, w czwartek, więc nie ma takiej
potrzeby, żeby stacje paliwowe były ciągle pootwierane. Przecież też się…

(Senator Marek Borowski: Niech pan nie sugeruje
tego, bo jeszcze to kupią.)
No, myślę, że tego ministerstwo nie zrobi.
Wspomniałem o studentach. Przykładem jest mój
syn, który razem z kolegami w niedzielę lub w sobotę
dorabia sobie, jako student, biorąc różnego rodzaju
prace, albo rozładunkowe, albo… Teraz mają jakieś
zlecenia świąteczne. Jest to praca dobrze płatna, młodzi ludzie ją biorą. I o tym też zapominamy, a za
chwilę tej pracy nie będzie.
Idąc tutaj na posiedzenie Senatu, Panie Ministrze,
wstąpiłem na placu Trzech Krzyży do galerii handlowej. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, nie będę jej
wymieniał. Rozmawiam z jedną panią, która mnie
zna, i ona mówi do mnie: czy to prawda, że dzisiaj
przepychamy ustawę o zakazie handlu w niedzielę? Ja
mówię, że nie wiem, czy przepychamy, ale na pewno
będzie dyskutowana.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Ja mam taką cichą nadzieję, że być może ministerstwo jeszcze zdąży ją wycofać. Jednak…
(Senator Jan Rulewski: Nie może wycofać.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
Proszę, ostatnie zdanie.
I proszę sobie wyobrazić – a tego też nikt nie poruszał – że ta osoba pracująca w niedzielę może chętnie
przychodzić w niedzielę do pracy. Mówi do mnie tak:
„Panie Robercie, ja sobie mogę wybrać każde inne
2 dni wolne. Jak sobie wezmę wolny poniedziałek
i wtorek za tę niedzielę, to w ten poniedziałek i wtorek
zrobię wszystko, co chcę. A jeżeli ja w poniedziałek
pracuję 8 godzin, to przychodzę na 9.00 rano, a wracam do domu o 17.00. I wtedy już nie mam czasu na
nic. Ja już nie wyjdę do sklepu, bo mam na głowie
gotowanie, sprzątanie, dzieci, a więc zostaje mi to
rozwiązanie. I wy mi to zabierzecie?”.
Naprawdę nie będzie to zgodne z tym, co niektórzy sobie wypracowali przez lata. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Kogut.
(Senator Jan Rulewski: Stasiu, ratuj.)
(Senator Stanisław Kogut: Ratujemy…)
(Głos z sali: Zaraz będzie…)

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Panie
Ministrze!
Z ogromnym zdumieniem słucham tej dyskusji
i tak się zastanawiam, na czym ta prawdziwa tolerancja, Panie Senatorze Dowhan, polega. Tak, jestem
katolikiem, jestem praktykującym katolikiem.
(Senator Robert Dowhan: Nikt nikomu…)
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Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem i że
mam Dekalog. Ja nigdy nie zaatakowałem ludzi innych wyznań, nigdy. I to, że ja głośno mówię i mówił
będę, że czwarte przykazanie jest: szanuj dzień święty… Powiem tak: tutaj pan senator Wcisło…
(Głos z sali: Wcisła.)
Tak.
…atakuje Kościół. A ja powiem panu, że jest pan
w totalnym błędzie, i udowodnię to panu od razu.
Ten postulat to był jeden z 21 postulatów w Stoczni
Gdańskiej, gdzie ludzie „Solidarności” oddawali życie. Ale wtedy myśmy walczyli o wolne soboty. Bo
krzyczymy wszyscy, ale za rządów komunistycznych
wszystkie niedziele były wolne. Wszystkie niedziele
były wolne.
(Głos z sali: Bo handlu nie było.)
Ale przepraszam, Państwo Drodzy, Panie
Marszałku, ja nie przerywałem, wie pan…
(Głos z sali: Ad vocem pan…)
Grzecznie, wie pan, jak pan występował, słuchałem.
I, Państwo Drodzy, przecież musimy też wiedzieć,
że to był projekt obywatelski, pod którym podpisało
się 500 tysięcy obywateli. W związku z tym my wszyscy dzisiaj ten NSZZ „Solidarność”, który zbierał te
podpisy, byśmy tak na bok zepchnęli.
Ja powiem tak: uważam… Pan marszałek
Borowski też mówił o rodzinie, że z żoną zakupy
robi. My jednoznacznie mówimy, że dlatego chcemy,
żeby były wszystkie niedziele wolne, żeby niedziela
była dla rodziny.
Powiem tak: ja się całkowicie zgadzam, że to prawo jest nieszczelne. A ja jestem zwolennikiem bardzo
szczelnego prawa i myśmy na posiedzeniu komisji
wnioskowali, żeby faktycznie był całkowity zakaz
handlu w niedzielę.
Tak wszyscy pięknie mówimy o Niemczech.
Proszę poczytać – jeden z supermarketów chciał
obejść przepisy i postanowił, że będzie handlował
dewocjonaliami. Od razu dostał tak potężną karę, że
już więcej nie myślał o tym. Mówimy, że… Państwo
Drodzy, Austria jakim jest krajem? Przecież też krajem Unii Europejskiej, faktycznie tam są niedziele
wolne. W Szwecji są niedziele wolne. To są niedziele
dla rodziny.
Bo tu są 2 różne poglądy. My patrzymy na to, ja
osobiście na to patrzę, żeby niedziela była wolna dla
rodziny. Wolna dla rodziny.
W związku z tym, jak mam coś kupić, to idę z żoną
w sobotę, w piątek, kupuję i nie muszę iść w niedzielę.
Pan senator Duda się mnie pyta: a jak to w Stróżach
wygląda? Ano wygląda tak, że idziemy do kościoła,
a po kościele nikt w niedzielę nie wstępuje do sklepów. I choć są te małe sklepiki, to faktycznie nie mają

317

utargu, bo my nie wstępujemy, Państwo Drodzy, do
sklepów.
Przepięknie pan minister powiedział na temat
art. 151 kodeksu pracy. Przecież jasno z niego wynikało, że niedziele i święta są wolne od pracy.
Państwo Drodzy, tutaj państwo senatorzy z PO
mówicie… Ale, Państwo Drodzy, czy czytał ktoś
z was konkordat? To jest umowa między Kościołem
a państwem. Tam jest zapisane, Państwo Drodzy:
wszystkie niedziele wolne od pracy. Bo tu padło pytanie pana senatora Rulewskiego, który pytał się, jaka
jest umowa między Kościołem a państwem.
Ja słyszałem wiele razy, Drodzy Państwo, nie tylko… Bo państwo mówicie „katolicy”. A ja mówię
„chrześcijanie”. Arcybiskupów chrześcijańskich słyszałem, którzy jednoznacznie mówili, że chcą, żeby
niedziela była wolna dla rodziny.
Dlaczego ja wprowadzałem te poprawki, że może
80 m2… Ano, Drodzy Państwo, dlatego że nie może
być tak, że np. Auchan czy Tesco są zamknięte
w Warszawie czy w Krakowie, a na dworcu kolejowym jest handel, no bo to dworzec – jest komunikacja, jest wyłączony po prostu i handel może się
odbywać. I dlatego wprowadzałem… Tak naprawdę
jest w Austrii. W Austrii jest tak, że na dworcach komunikacyjnych, czy kolejowych, czy autobusowych,
do 80 m2 może być handel, a na tych powyżej 80 m2
nie ma handlu. Podobna sytuacja była… Bo można
handlować, piekarnie mogą sprzedawać, ciastkarnie,
lodziarnie. Dlatego też my to wprowadziliśmy, żeby
uszczegółowić. Bo tak jak powiedział pan senator
sprawozdawca, wtedy byłyby czynne całe Lidle,
Biedronki, no bo faktycznie oni mają wypiekanie
chleba. I to by w ten sposób, Państwo Drodzy, szło.
Ja całkowicie się zgadam z senatorem Rulewskim
i go poparłem co do alkoholu, zdecydowanie go poparłem odnośnie do handlu alkoholem, sprzedaży
alkoholu. Bo, Państwo Drodzy, jeżeli chcemy wychowywać zdrowe społeczeństwo… Państwo Drodzy,
nawet jak ktoś chce wypić, to może kupić w piątek
alkohol i faktycznie może mieć go na sobotę.
I Państwo Drodzy, ja powiem tak, bo ja się tego nie
wstydzę. Tak, wiele razy byłem na Jasnej Górze, gdzie
faktycznie… No, powiedzcie mi, czym się różni jedna
niedziela od drugiej niedzieli? Niczym. Ja uważam,
że wszystkie niedziele powinny być wolne, wszystkie
niedziele powinny być dla rodziny. A każdy może
mieć inne zdanie. Bo się powołujemy na studentów.
Słusznie pan marszałek Borusewicz zapytał. Przecież
w Polsce jest znikoma liczba studentów, którzy są
zatrudnieni w sklepach wielkopowierzchniowych.
We Francji od 1907 r. do 2015 r. niedziele były wolne.
Teraz faktycznie, prawie 80% studentów jest zatrudnionych w tych sklepach wielkopowierzchniowych.
I tak jak mówię, tutaj naprawdę są ludzie
z „Solidarności”, w latach osiemdziesiątych była ta
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walka o wolne soboty, a faktycznie niedziele były
wtenczas wolne. Tu każdy mówi, że wtenczas nic nie
było. Ale wtedy „Solidarność” jasno mówiła… I tak
jak mówię, chylę przed ludźmi z „Solidarności” czoła,
bo faktycznie, wtenczas był tylko wyłączony ruch
ciągły: służba zdrowia, transport, policja i niektóre
fabryki, w których nie dało się wygasić procesów
wielkopiecowych. I, Państwo Drodzy, naprawdę bez
emocji, bez uniesienia, naprawdę szanujmy każdego.
Mój pogląd zdecydowanie jest taki, każdy z państwa
wie, jaki jest mój pogląd. Nie wstydzę się tego i jasno
mówię: jestem za tym, żeby każda niedziela była wolna, a prawo powinno być prawem. Ja bym naprawdę
zrobił kodeks pracy, można by było tylko znowelizować kodeks pracy. Bo my mówimy w tym projekcie
o zakazie handlu w niedziele i święta, a w kodeksie
pracy jest zakaz pracy. I w tym kierunku bym poszedł. Ale nie można mieć pretensji do rządu, bo to
jest projekt, tak jak powiedziałem, obywatelski – 500
tysięcy zebranych podpisów. I szanujmy się, ja każdego szanuję, wysłuchuję, bo ktoś ma inny pogląd na
daną sprawę, ja mam inny pogląd na daną sprawę.
I, Państwo Drodzy, powiem tak: całkowicie,
w 100% zgadzam się z senatorem Rulewskim, z panią senator Czudowską…
(Senator Robert Dowhan: A ze mną?)
Nie, z tobą akurat się nie zgadzam. Naprawdę się
nie zgadam, bo…
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Przepraszam, Panie Marszałku, już kończę.
Trzeba jednego się nauczyć: szanować innych ludzi za ich poglądy i słuchać ich poglądów. A nie robić
tak, że ja jestem wielki pan senator, a inny, jak jest
katolikiem, ma być już nie wiadomo kim. Tak, jestem
katolikiem, Dekalog to jest dla mnie świętość i dzień
święty należy święcić. I to jest dla mnie świętość.
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Ja przed tym tematem dzisiejszym pojechałem do
pana Rajskiego i jego małżonki. To jest biznesmen,
który od 18 lat prowadzi sklepy wielkopowierzchniowe. Pojechałem tam specjalnie po to, żeby z nim
porozmawiać i dowiedzieć się, jak on na to wszystko
patrzy w kontekście tych przepisów, które mają wejść,
jakie jest jego spojrzenie na to z punktu widzenia

gospodarczego. O wielu różnych aspektach rozmawialiśmy. Dlaczego do niego? Bo jest to pan… bo ci
państwo od 18 lat prowadzą ten handel, ten biznes.
I od 18 lat, jak mi powiedział, jego fundamentalną
zasadą jest – i jest to napisane na sklepach; każdy to
widzi, jak wchodzi do sklepu – że w dni święte jest zamknięte. I co się okazuje? Opowiadał mi, że spokojnie
się rozwijają. W tym roku 2 kolejne sklepy otwierają,
a mają ich bodaj 11. Zatrudniają około 360 pracowników, kolejka chętnych do pracy jest spora. U nich nie
ma żadnej pracy w niedzielę – oni są bardzo wierzący
i to jest ich motyw podstawowy. I co się okazuje?
On jest w sieci Lewiatan i w Małopolsce, bo akurat
mówię o Małopolsce, jest na drugim miejscu, jeżeli
chodzi o liczbę sklepów tej sieci. Rozwija się, handel
bardzo wzrasta w sobotę i w niedzielę. Wielu ludzi
się przyzwyczaiło, że…
(Senator Stanisław Kogut: W piątek i w sobotę.)
Przepraszam, w piątek i w sobotę. Tak, dziękuję.
W piątek i w sobotę. Mówił, że średnia zarobków pracowników całej tej sieci jest najwyższa u niego. Mówił
też, że pracownicy są bardzo zadowoleni, bo mogą
spędzać czas rodzinnie, w domu z dziećmi. Dzieci
w tygodniu oczywiście chodzą do szkoły. Mówił, że
co by z tego było, gdyby ci pracownicy w niedzielę
szli do pracy, a dzieci zostawały, powiedziałbym,
samopas. Mówił też, że zatrudnia też takich niewierzących, ateistów, i oni mu dziękują… Oni nie idą do
kościoła, tylko świętują sobie w taki sposób, w jaki
chcą, ale mówią: dziękujemy panu, bo my mamy dzieci i możemy z nimi w niedzielę spędzać czas. W tym
kontekście i w świetle tej dyskusji chcę podkreślić,
że także ateista może się z tego cieszyć, bo on też
chce świętować i ma poczucie tego, że świętuje. A że
akurat w inny sposób – nie idzie do świątyni, tylko
ma swój sposób świętowania – to już jest jego sprawa.
On mówił, że tę zasadę bezwzględnie stosuje i rozwija
się, dba o towar, ludzie do niego przychodzą… To są
powiaty suski, wadowicki, nowotarski, to jest akurat
na tym terenie.
Myślę, że tutaj… Mówimy tu o tym, że ludzie
idą na zakupy w niedzielę, bo muszą zrobić te zakupy, bo się przyzwyczaili itp. Przepraszam bardzo,
ale co z tymi, którzy w niedzielę pracują? Tu chyba o nich chodzi. Jak pan Duda, przewodniczący
„Solidarności”, powiedział, to nie jest ograniczenie
handlu w niedzielę, tylko ograniczenie zatrudnienia
w niedzielę. Tu chodzi o to, żeby tego człowieka uszanować i żeby on miał czas na odpoczynek. Pan Rajski
bardzo podkreślał, że dostrzega, jak wypoczęci po
tej wolnej niedzieli są pracownicy, jak przychodzą
do pracy w poniedziałek czy wtorek, i jak pracują.
Są naładowani energią, bo wypoczęli, bo świętowali.
Myślę, że to świętowanie jest czymś bardzo istotnym i że człowiek jest godny tego, żeby świętować.
Prawda? Chyba głównie o to tutaj chodzi.
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I teraz… Dla tych, którzy mówią, że zakupy
w niedzielę muszą zrobić, że to, że tamto, mam taką
propozycję. Niech swoją córunię, swoją małżonkę,
osobę najbliższą posadzą w niedzielę w tym sklepie,
a potem niech wezmą wnuczka czy ewentualnie…
niech tak pospacerują z nim po tym sklepie wielkopowierzchniowym i niech mu pokażą: słuchaj,
tam twoja mamusia pracuje, pokłońmy się jej; a tam
twoja babcia jest. Oj, myślę, że wtedy by się, Kolego
Dowhan, Szanowny Senatorze, inaczej myślało, gdyby tam właśnie wtedy małżonka siedziała na kasie…
(Głos z sali: Miałbym luz.)
…gdyby córka siedziała – o, wtedy byłoby inaczej. Bo to się tak dobrze posyła kogoś, prawda? Ale
poślijmy swoich.
Ale, proszę państwa, jest też kwestia innych zawodów. No, proste, nawet jak się patrzy na rolnika
czy na moją mamę jako gospodynię… No, ona nieraz
w niedzielę pracowała, bo obiad musiała zrobić czy
coś innego musiała zrobić, ale nigdy nie pozwoliła
w niedzielę innych prac wykonywać. Patrzyłem na
rolników, jak pracowali. Taki rolnik napoił konia,
zrobił to, co trzeba było, wodę podał, ale nigdy nie
pojechał w niedzielę na pole orać. A więc miał genialne wyczucie tego, że co jest do zrobienia, to trzeba
zrobić, a jednak pozostałe godziny trzeba świętować.
Świętować i…
Przywołam taką prostą dewizę, która mi się przypomniała właśnie, jak rozmawiałem z państwem
Rajskimi. Moja mama od dziecka zawsze nam mówiła – a było nas 5 braci – że 2 drogi prowadzą do
biedy: złodziejstwo i praca w niedzielę. To była prosta
kobieta, 7 klas szkoły podstawowej, ale miała tę mądrość. Ona nie pochodziła z salonów warszawskich,
Panie Senatorze, ale…
(Senator Marek Borowski: Z pierwszym się zgadzam.)
(Wesołość na sali)
…ale właśnie ja…
(Senator Tomasz Grodzki: Jak ja sobie policzę, ile
miałem dyżurów w niedziele, to…)
Ale, proszę pana, oczywiście, są takie prace…
I mama też pracowała. Żeby było ciekawiej, mama
pracowała w ośrodku zdrowia na izbie porodowej
i miała 24-godzinne dyżury i w wielu przypadkach
jej wypadły w niedzielę. I to było normalne, miała wolne… Ale co innego, jeżeli musiała. Są prace,
które trzeba wykonać, i takie, których nie trzeba
i można uszanować… I dlatego tutaj, powiedzmy, ja
bym był w pełni za poparciem 4 wolnych niedziel,
bezwzględnie. Bo to jest takie troszeczkę… Teraz 2
niedziele, później 2… Troszkę się dziwię, że taki projekt z ministerstwa wyszedł. Uważam, że tutaj trzeba
było postawić sprawę jasno. Bo chodzi o uszanowa-
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nie każdego człowieka, każdej rodziny. Jeżeli ktoś
może świętować, to, jak myślę, zadaniem państwa
jest stworzyć mu warunki.
I na koniec: „Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile
i jak jest w stanie człowieka uszanować”. To Cyprian
Kamil Norwid. I myślę, że tu jako władza, jako odpowiedzialni, szanujmy tych, którzy nie muszą pracować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Rulewski.
(Senator Marek Borowski: Senator Kogut się…)
(Głos z sali: Stasiu…)
(Głosy z sali: Stasiu, nie!)
(Senator Stanisław Kogut: Dlaczego nie? Ja idę
się napić.)
Po raz drugi, 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tyle czynności, ile trzeba i ile jest konieczne. No,
z całą pewnością… Profesor Grodzki wychodzi, ale
chciałbym zapytać, jak to jest na tym szczęśliwym
świecie pana senatora Dowhana, w którym człowiek
powinien być wolny. Co zrobić ma człowiek chory,
może nawet umierający, gdy właśnie w niedzielę –
a choroba nie wybiera dni tygodnia, nie wie, co to
święto – jest chory, a akurat tego dnia służba zdrowia
ma…
(Głos z sali: Wolne.)
…półwolne? A finansjera bankowa, która powinna
napędzać ten handel, rozwiązywać problemy pana senatora Borowskiego, ma wolne, nie tylko w niedzielę
i w sobotę. I jakoś się nie przyczaiła, żeby wyciągać…
A banki mogą pracować non stop.
Ale przechodzę do rzeczy. Chciałbym jeszcze
na jedną poprawkę państwa namówić. Może tutaj
będzie ten wspólny mianownik. Kwestia akwizycji
w niedzielę. To są czynności handlowe. Oczywiście
myślałem, że pan minister Szwed to złapie w lot, ale
jakoś nie złapał, bo mówi, że on się tym nie zajmował.
I mówi: nie, akwizycja może być w niedzielę. Czyli
mogą chodzić do mieszkań, mogą wciskać ulotki
w drodze do kościoła – już tutaj użyję tej nomenklatury – ale też do synagogi, mogą jeszcze więcej robić,
np. dzwonić nieustannie w dzień i w nocy. A pan minister mówi, że on się tym nie zajmował. Zapewniam
pana, że w innych państwach nie wolno prowadzić
akwizycji handlowej w niedzielę. Myślę, że nawet
i w sobotę. A teraz… Tak że mu przypominam o tej
gorzale. Pan minister Szwed, jak rozumiem, chce ten
cud, te motorki z elektryką Morawieckiego uruchomić. Proponuję jako inżynier… Lepsze jest rozwiąza-
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nie stosowane w wielu krajach, żeby te motorki były
na wódkę. Zamiast ją pić, niech napędzają to wódką.
I teraz tak. Bardzo ważny – i polemiczny, i rzeczowy, jak zwykle – był głos pana senatora Borowskiego.
Powiedział, nawet odwrotnie, niż ja myślę…
Rzeczywiście ja myślałem o tych potrzebach, o tych
ludziach, którzy nie uznają ani szabasu, ani niedzieli
i w ogóle są neutralni, a poza tym mają jeszcze taki
problem, że rzeczywiście pracują w sobotę do końca. No to ja właśnie proponuję, żeby te podstawowe
potrzeby, w myśl zasady: na ile jest konieczne, na
tyle pomagajmy, na ile jest zbędne, ograniczajmy…
I wtedy właśnie w tych małych sklepikach będzie
można te podstawowe potrzeby realizować.
Ale istotny był głos pana senatora Borowskiego.
Panie Senatorze Borowski, ja nie chcę grzebać
w pańskim życiorysie, ale wiem, że pan, prześladowany, chyba pracował w handlu. W handlu,
wtedy to w handlu komunistycznym. O ile wiem,
o ile pamiętam, to w domach towarowych. Otóż,
Panie Ministrze, Panie Senatorze… To prawda, że
dużo czasu się traci. Mógłbym służyć przykładem.
Kiedyś poszedłem w wolną sobotę do największej
galerii w Bydgoszczy, tam jest zatrudnianych 170
osób. Klientów naliczyłem 36. I na czym polega
istota tej presji, żeby ten handel działał, a zarazem
nasza wygoda była spełniona? Handel nic nie kosztuje. Owszem, ze 173 pracowników połowa jest na
śmieciówkach, połowa to stażystki bądź osoby na
szkoleniach, no i oczywiście wolontariusze i studenci na praktykach. I dlatego kapitał napiera, a rząd
tego nie rozumie. A rzeczywiście napiera, bo to jest
tani handel.
I druga rzecz. Handel charakteryzuje się też czymś,
czego nie umiemy pokonać, a w Polsce pokonaliśmy,
czyli innowacyjnością. Panie Senatorze, jeśli pan rzeczywiście tak długo musiał wybierać tam te rzeczy,
nie wnikam, jakie… Handel jest na tyle mądry, że
przyjdzie z tym do pana. Jeśli pan im tu zamknie…
Dam przykład – handel prowadzony przez byłego
sekretarza partii, towarzysza Jasińskiego w Orlenie.
Sprzedaje masło. Na stacjach benzynowych pan kupi
wszystkie gatunki wódki, jakich nie kupi pan nawet
w Czechach czy w Niemczech, ale paska zębatego do
samochodu pan nie kupi, bo tak działa handel, taka
jest inteligencja handlu.
Przede mną siedzi pan senator Borusewicz…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Już.
Z czego, Panie Senatorze, słynie Gdańsk? Z handlu.
(Senator Stanisław Kogut: Z bursztynu.)
A z czego żyje i dlaczego… Bo bogaty jest…
Odwrotnie, był bogaty, bo żył z handlu. Miasto Toruń,

które jest bardzo biedne i, powiedziałbym, powinno
być w drugiej lidze…
(Głos z sali: Od pierników.)
…ma najbogatszy i największy ratusz w Polsce.
To z handlu, z handlu, bo przecież to nie burmistrz to
zbudował, tylko handel to zbudował. Tak samo świątynie i inne rzeczy… Ale nie o tym chcemy dzisiaj
mówić, tylko…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, kolejka…)
Rzeczywiście, kolejka… No właśnie. Ostatnie
zdanie. To też będzie w stronę handlowców. Handel
ma to też do siebie, że jeśli gdzieś jest np. jedna
Castorama, w której pan coś kupował, to 10 takich
się wybuduje. I pan nie będzie musiał 40 minut stać
w kolejkach, które rzeczywiście są. Zbudują kilka
innych sklepów i jeszcze na panu zarobią.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski. Drugi raz, więc
5 minut.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, często mam taki dyskomfort, że
najpierw wykładam pewną myśl, pewne argumenty,
a potem różne osoby występują i albo się do tych argumentów w ogóle nie odnoszą, albo mówią niejako
obok tego tematu. Szczególnie konfudujący mnie,
powiedziałbym, jest pan senator Kogut. Pan senator
Kogut ma taki obyczaj, że kiedy ja mówię i argumentuję, to on zawsze potakująco kiwa głową…
(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie.)
(Wesołość na sali)
…a to jest po prostu mylące. Ja jestem przekonany, że go przekonałem, po czym on wychodzi tutaj
i mówi coś zupełnie innego, kompletnie nie odnosząc
się do tego, co ja powiedziałem.
(Senator Stanisław Kogut: Nie, bo nie wypada…)
Pan senator Pająk powiedział o sklepach pana
Rajskiego, ale pan Rajski prowadzi markety spożywcze i z drobną chemią. Ja już powiedziałem przed
chwilą, że te to mogą być zamknięte.
Pan senator Rulewski coś mówił – nie do końca
zrozumiałem, o co chodzi – że przyjdą do mnie…
Z czym? Z tym dywanem?
(Senator Stanisław Kogut: Tak, przyjdą.)
Przyjadą do mnie do domu, tak?
(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
W ciemno przyjadą, przywiozą do mnie galerię
dywanów, rozłożą na podwórku… Panie Senatorze,
no, dajmy spokój.
Jeszcze raz mówię, proszę państwa: naprawdę,
handel jest dla klienta. Tam, gdzie w wyniku za-
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mknięcia sklepów w niedzielę będzie duże utrudnienie dla klientów, tam po prostu nie należy tego
robić i tyle. To po pierwsze.
Po drugie, pani senator Czudowska mówiła o tej
pani, która w Wigilię pracowała do 20.00, a potem
w drugi dzień świąt musiała pójść do pracy. To chyba
było dawno temu, bo obecnie sklepy są zamknięte we
wszystkie święta religijne i narodowe, a w Wigilię
kończą pracę o 16.00. Można to skrócić do 14.00, nie
ma problemu.
(Senator Stanisław Kogut: Jest propozycja, żeby
było do 14.00.)
Proszę bardzo, to zgoda.
(Senator Stanisław Kogut: Jest propozycja.)
To nie ma w ogóle o czym mówić.
I jest w końcu pytanie, czy tu chodzi o pracowników sklepów, czy chodzi o klientów. Bo ja słyszę
różne argumenty. Raz słyszę argument, że chodzi
o pracowników, ponieważ pracownicy powinni mieć
wolną niedzielę, a drugi raz słyszę…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)
Ja wolę mówić, jak pani marszałek siedzi…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, już siadam.)
…bo czasami się mogę zwrócić do pani marszałek,
a tak to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, tak, przepraszam.)
Tak więc ja nie wiem właściwie, jaki jest główny
cel tej zmiany, czy chodzi o pracowników, którzy powinni mieć wolną niedzielę, czy chodzi o te rodziny,
które nie powinny chodzić do galerii. Bo słyszę jedno
i drugie. Otóż, proszę państwa, w tej pierwszej kwestii już się wypowiedziałem. Jak największej liczbie
pracowników trzeba dać wolne niedziele, ale tam,
gdzie to jest konieczne dla klienta, trzeba zostawić…
A jeśli chodzi o rodziny, które nie powinny chodzić
do galerii, to ja bym miał taką prośbę, oczywiście
przede wszystkim do senatora Koguta, żeby mi nie
urządzał życia, żeby nie urządzał życia ani mnie,
ani tym innym, którzy akurat lubią chodzić do galerii, chcą chodzić do galerii, chodzą sobie z rodziną
do galerii i tak im się podoba. Bo niestety co i raz
ze strony Prawa i Sprawiedliwości są jakieś zakazy,
nakazy, jakieś sposoby urządzania życia ludziom,
tylko dlatego, że ci, którzy o tym decydują, mają takie
wyobrażenie. Nie jesteśmy państwem wyznaniowym,
co do tego chyba jest zgoda, prawda? W związku
z tym „pamiętaj, abyś dzień święty święcił”… Zgoda,
niech święcą wszyscy, którzy uważają, że powinni go
właśnie tak święcić. A ci, którzy muszą pracować,
po to żeby inni żyli lepiej, to niech pracują. To nie
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dotyczy tylko handlu, przecież jest cała masa ludzi
pracujących gdzie indziej.
Wreszcie pracownicy… Tak na marginesie, był
robiony poważny sondaż wśród pracowników na
omawiany tu temat. Wynik był następujący: 40%
pracowników handlu nie ma nic przeciwko pracy
w niedzielę, a dalszych 30% nie miałoby nic przeciwko temu, gdyby za ten dzień otrzymywali nie tylko
inny dzień wolny, lecz także dodatkowe wynagrodzenie. Tak że czy wszyscy pracownicy handlu tak się
wspomnianego rozwiązania domagają? No nie, też
nie. Tak więc muszę powiedzieć, że wariant – który
był rozważany, tylko został odrzucony – żeby zmienić raczej kodeks pracy, wpisać, że pracownik musi
mieć 2 niedziele wolne, to by było rozwiązanie. O co
chodzi? Pracownicy mieliby wolne, klienci mogliby
przychodzić, w porządku. Ale zdaje się, że w końcu nie chodziło tu o pracownika. Bo jakby chodziło
o pracownika, to ten właśnie wariant by po prostu
przyjęto.
A co z handlem przygranicznym? A co z handlem
w miejscowościach turystycznych w sezonach turystycznych, i zimowych, i letnich? Właśnie, jak mówimy o Niemczech… Tam landy decydują, a może nawet
i jednostki niższego szczebla. Bo oni biorą pod uwagę,
że dana miejscowość to jest miejscowość turystyczna,
to jest jakaś miejscowość centralna, do której ludzie
zjeżdżają itd. My też mamy takie miejscowości. A tu
nie zostawia się żadnej furtki dla gmin, tylko wszystko się próbuje uregulować centralnie.
(Senator Stanisław Kogut: Ale…)
Tak jest. Konkludując, proszę państwa… Aha,
jeszcze jedno. No, projekt został podpisany przez
500 tysięcy osób i to jest oczywiście ważna rzecz.
Trzeba go rozpatrzeć, trzeba poważnie go przedyskutować. No ale to, że 500 tysięcy ludzi coś podpisało,
nie oznacza, że to musi być wdrażane. Przecież sondaże pokazują, że większość Polaków jest przeciwko
temu rozwiązaniu i nie podpisałaby się pod takim projektem. A jeżeli jeszcze uwzględnimy mieszkańców
wsi, którzy też są pytani – dla mieszkańców wsi to
jest obojętne; niech będą zamknięte te wielkie galerie,
bo oni i tak z nich nie korzystają – wtedy się okaże,
że zdecydowana większość po prostu tego nie chce.
Proszę państwa, konkludując i kończąc, można
w zasadzie powiedzieć tak: a niech wejdzie ta ustawa
w życie i niech, że tak powiem, utrudni ludziom funkcjonowanie, to może te sondaże nie będą takie dobre,
jak są. Ale ja już kiedyś powiedziałem, że nigdy nie
będę preferował takich rozwiązań, które polegają na
tym, że im gorzej, tym lepiej, i nie będę popychał do
takich rozwiązań.
Dlatego składam wniosek o odrzucenie tej ustawy
w całości. To nie znaczy – już kończę – że nie można tego problemu rozwiązać częściowo, ale inaczej.
Dziękuję.

322

52. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Wcisłę.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek…)
(Senator Stanisław Kogut: Poczekaj, jak…)
Tak, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania…)
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: …wypowiedzi pana…)
Proszę, proszę.

Senator Jan Rulewski:
…senatora Borowskiego, który na dodatek – i to
dla mnie jest przykre – mnie nie zrozumiał. Być może
nie zna wszystkich technik zakupów, które polegają…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja też…)
Dzisiaj 40% obrotu towarów, o których pan wspominał, przez internet się realizuje. I tego dotyczył ten
mój skrót myślowy. Jeśli panu trudno w tym sklepie…
Bo to rzeczywiście jest prawda. Jak się jeszcze kas nie
obstawia, bo się chce zarobić – to musi dać zyski –
a klient niech sobie stoi w kolejkach… To się załatwia
przez internet. Zapewniam pana… Zapraszam pana
do mojego domu – żona kupuje 30% taniej, kupuje
lepiej i szybciej, a przede wszystkim bez towarzystwa
męża… (Wesołość na sali) …dzięki czemu jestem
szczęśliwy i mogę tu pracować.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panowie…
Oddaję głos panu senatorowi Jerzemu Wciśle.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam nadzieję, że mój kolega senator Rulewski nie
mówił w moim limicie czasowym. Myślę, że 5 ostatnich wypowiedzi zostało sprowokowane przez naszego kolegę, senatora Stanisława Koguta.
(Senator Stanisław Kogut: To się cieszę.)
Ja chciałbym powiedzieć tak. Po pierwsze, jestem
naprawdę wielkim zwolennikiem tego, byśmy krócej
pracowali i mam na ten temat poukładane poglądy.
Ale tego się nie załatwi takimi ustawami – jestem
o tym przekonany. Ta ustawa jest kaleka i niczego
nie rozwiązuje. Jak mówiłem, że premier Morawiecki
mógłby chrystianizować Europę, mówiąc o tym, byśmy inaczej ułożyli cywilizacyjny rozwój, który by
zaskutkował tym, że mamy więcej pracy, mówiłem
trochę żartem, ale i na poważnie. Takie rzeczy jak

podział pracy w skali globalnej trzeba rozwiązywać
w skali globalnej, a nie krajowej, bo inaczej będziemy
ofiarą tego, co sami chcemy robić. Myślę, że dobrze
by było, gdyby Polska stanęła na czele takiego ruchu, który mówiłby, że wcale nie musimy w takim
tempie pracować. Szanowni Państwo, ja mogę podać
wiele przykładów, tylko chyba nie mam na to czasu.
Jak często my wymieniamy samochody? Jak często
wymieniamy komórki, pralki i różne inne rzeczy?
Wymieniamy je nie wtedy, kiedy się uszkadzają, tylko
wtedy, kiedy pojawia się na rynku coś nowego. My
kupujemy to nowe, ale z tego nowego nie korzystamy,
a często nawet nie wiemy, co jest w tym nowego. No
ale na to pracujemy, a nie wypoczywamy z rodziną.
Więcej na ten temat nie będę mówił.
Druga rzecz, bardzo dla mnie ważna, to jest mój
stosunek do Kościoła. Szanowni Państwo, ja jestem
absolwentem uczelni katolickiej, jestem katolikiem,
ale odróżniłbym 2 sprawy: czymś innym jest być
katolikiem, a czymś innym jest mówić to, co się mówi
w kościele. Ja jestem katolikiem dla którego ważny
jest Urząd Nauczycielski Kościoła – i o tym mówiłem
w swoim wystąpieniu – a nie to, co mówi proboszcz,
bo to często są 2 różne sprawy.
I gdybyśmy popatrzyli tak, jak pan, Panie
Senatorze, patrzy i mówi, że ja nie jestem katolikiem
albo mówię przeciwko Kościołowi – tak pan powiedział – to można by było powiedzieć, że przeciwko
Kościołowi w tym sensie występował Chrystus, ściągając sznur i tłukąc pod świątynią ludzi, którzy pod
nią handlowali dewocjonaliami i gołębiami ofiarnymi.
I ja właśnie jestem takim katolikiem, który mówi,
że pewne rzeczy trzeba wyeliminować i nie nazywać ich postawami katolickimi. Katolicka postawa,
która mówi, że Dekalog najlepiej będzie wprowadzać, wprowadzając ustawy, które wymuszą na nas
stosowanie zasad religijnych, kodeksu kanonicznego czy przykazań… My tak ludzi nie naprawimy.
Gdyby ojciec religii chrześcijańskiej, Chrystus chciał
wprowadzić takie chrześcijaństwo, taką dobroć ludzi polegającą na przymusie, toby to wprowadził.
A jednak poddał nas wolnej woli, a nie przymusowi.
I coś takiego nigdy nie powinno być bodźcem do
stosowania ustaw.
Ale to wcale nie znaczy, że takich ustaw nie
powinno być. Tylko że one np. powinny wynikać
z naszej postawy. Bo, Szanowni Państwo, w kraju
katolickim, który chciałby świętować dzień święty
w ten sposób, że nie chodzi się na zakupy – chociaż
ja wcale nie wiem, czy to jest akurat nieświętowanie
dnia świętego, gdy się idzie na zakupy, ale załóżmy, że
jesteśmy przekonani, że nie idąc na zakupy, świętujemy w ten sposób dzień święty – te sklepy by zostały
zamknięte. A dlaczego one są otwarte? Bo katolicy
chcą do nich chodzić. Czyli pracujmy nad tym, jeżeli
chcemy się przysłużyć katolicyzmowi, abyśmy byli
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w postawach katoliccy: sklepy będą zamknięte, ludzie
pójdą do nieba i będzie wtedy korzyść.
I taki sposób działania jest bliższy w moim odczuciu katolicyzmowi niż to, co pan preferuje, Drogi
Senatorze, czyli to, że ustawy wprowadza się pod
prymatem Dekalogu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator…

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek, ja niedługo, ino chciałbym naprawdę sprostować. Przecież ja nie powiedziałem,
że pan nie jest katolikiem. Bo ja nikogo nie oceniam,
wie pan, w ten sposób, ino jasno powiedziałem, że
pan jakby zaprzeczał temu, co mówi Kościół, a nie
powiedziałem, że pan nie jest katolikiem. To są 2
różne sprawy.
(Senator Jerzy Wcisła: Odwołałem się do dokumentów soborowych.)
Nie, nie, przepraszam, nie będziemy się kłócić, bo
nie miejsce i czas na to, ale wie pan, no…

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie miejsce i nie czas, zwłaszcza nie czas.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Faktycznie, to nie miejsce i czas, żeby dyskutować,
gdy jest tak późna pora, bo już mamy piątek.
(Głos z sali: Żeby się kłócić.)
I żeby się kłócić, kto jest lepszym katolikiem, a kto
gorszym.
Ja myślę, że nie powinniśmy się dzielić i ani ja, ani
nikt nie zarzucał… Chociaż dziwi, że… Tak słyszałem, że z tymi, którzy chcą tak na siłę to podkreślić
i tak zawsze mówią, jacy to oni są święci, nie do końca
tak jest, ale w przypadku senatora Koguta jestem
w 100% pewien, że jest nawet lepiej niż na 100%.
Ale bardzo mi się podobało wystąpienie kolegi senatora Pająka, dlatego że są przykłady sklepów, które
można prowadzić inaczej. I tego nikt nie zabrania i nie
musi to dzisiaj być regulowane żadną ustawą. Myślę,
że powoli do tego zmierzamy. Bo tak jak mówiłem,
Polska jest młodą demokracją, taką młodą rozwijającą
się potęgą gospodarczą – mam nadzieję, że potęgą –
i dorośniemy do tego, że ludziom znudzi się chodzenie
w kółko po galeriach handlowych, znudzą się inne
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rzeczy. A jak nie będzie ludzi w galeriach handlowych, nie będzie kto miał robić zakupów, to te galerie handlowe same z siebie się pozamykają, zmienią
godziny pracy albo zmienią branżowość. Pewnie tak
się stanie. Myślę, że nie trzeba tego regulować ustawą.
A jeśli chodzi o to, jak ciężki jest handel, to powiem, że ja przez swoje pierwsze lata po studiach pracowałem w handlu. Pracowałem w handlu, kiedy nie
było internetu, kiedy nie było hurtowni, kiedy cukier
w workach 50-kilogramowych trzeba było nosić po
500 m do samochodu, później go po nocach ważyć,
kiedy za chlebem stało się od 2.00 czy 3.00 w nocy
pod piekarnią. To były takie czasy dla handlu. Wtedy
to była naprawdę trudna sprawa ten handel w wykonaniu moim i mojej rodziny, bo zaczynaliśmy od sklepu
spożywczego, kiedy brakowało towarów na rynku.
Polemizując też z senatorem Rulewskim – nie ma
tu senatora Borowskiego – powiem, że faktycznie za
komuny sklepy w niedzielę były zamknięte, ale tam
poza octem i jakimiś drobnymi artykułami trudno
było cokolwiek kupić, tych sklepów było jak na lekarstwo, a w sklepach nie było nic, poza 8 marca, kiedy
to można było kupić parę rzeczy dla kobiet.
Ja nauczyłem się… Przepracowałem sporo lat
w handlu, mam do handlu szacunek i wiem, że dzisiaj
ten handel naprawdę się zmienił na lepszy. Dawałem
przykład sklepu u nas, w Zielonej Górze, nie wiem,
czy jedynego. W każdym razie w sklepach generalnie
nie ma się już kontaktu z ludźmi, którzy tam pracują,
bo się idzie, wybiera się towary, na końcu samodzielnie się płaci, nie ma kasjerki, płaci się i się wychodzi.
I to jest cały… Panie Senatorze, no tak już jest.
Ja miałem gości, takich znajomych z Ukrainy.
W nocy ta moja znajoma pojechała do tego sklepu
i gdy przyjechała, to była tak zdziwiona… Dzwoniła
do koleżanki, opowiadała, że to jest niemożliwe, że
w sklepie nie ma ludzi, mówiła: poszłam, wybrałam, zapłaciłam. No, oni żyją w innych realiach. Tak
samo jest z innymi rzeczami. Gdy na Ukrainie jedzie
się np. na stację benzynową, to najpierw trzeba iść
zapłacić, dopiero później się tankuje. Przyjeżdżają
do Polski i mówią: no jak, niemożliwe, normalnie
tankujecie i dopiero potem idziecie i płacicie? Coś
nienormalnego. Tak samo nam się wydaje, że to jest
nienormalne, że sklepy danego dnia w jednym kraju
są zamknięte, a u nas nadal są otwarte. Myślę, że do
tego dorośniemy.
Dobrym przykładem jest ten pan z Lewiatana.
Jest pracodawcą, tak sobie skalkulował, że może zamknąć w niedzielę, i zamyka. Czy ktoś ma coś do
tego? Jesteśmy wolni. Dobrze powiedział o tym pan
senator Borowski. Niech nikt nikomu nie organizuje
życia w niedzielę. Ja jestem wolnym człowiekiem,
nikomu nic do tego, czy ja będę chodził cały dzień
po galerii, czy będę chodził po parku, czy będę leżał
przed telewizorem i oglądał sobie filmy. Niech każdy
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robi to, na co ma ochotę, bo żyjemy w wolnym kraju,
jesteśmy wolni. Nie róbmy ludziom wody z mózgu,
mówiąc, co im wolno, a czego nie wolno.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Izbo troszkę przetrzebiona, ale to chyba z uwagi na
późną porę.
Chciałbym poruszyć temat… Planowałem się nie
odzywać, ale po wysłuchaniu kolegów, pozwolę sobie na parę refleksji i przedstawię propozycję, która
jeszcze tu nie padła, a wydaje się jednym ze sposobów rozwiązania problemu. Mówiąc poważnie, chodzi mi o to, że nie są policzone skutki ekonomiczne
wprowadzenia tej ustawy. Jedni mówią, że one będą
poważne, ale gdy weźmiemy pod uwagę to, że ona
jest w zasadzie dziurawa jak sito, to nie dziwię się
ministerstwu, że nie potrafi tego określić.
Jednym z podstawowych atrybutów wolności jest
prawo wyboru. I my w tej chwili to prawo wyboru
chcemy limitować. Jeden chce dzień święty spędzić
w kapciach, z książką, cały dzień odizolowany, drugi
chce się wybrać do galerii, iść do kina, pooglądać
towary czy zjeść coś w restauracji pełnej ludzi. I tego
nie powinniśmy ludziom zabraniać. Tak jak mówił
pan senator Dowhan, chodzenie do galerii nie jest
obowiązkowe. Ludzie chodzą, bo chcą. Czy nam się
podoba kierunek, w jakim zmierza świat, czy nie, czy
uważamy to za godne naśladowania, czy nie, to nie
jest nasza sprawa. Być może za parę lat, jak to społeczeństwo dojrzeje, galerie w niedziele będą nieco
bardziej puste. W tej chwili są przepełnione.
Pan senator Wcisła mówił o tym, że jest za tym,
żeby ludzie pracowali mniej. Ja również mam na ten
temat absolutnie wyrobiony pogląd i jestem za tym,
żeby ludzie pracowali mniej. Tylko jakoś nie mieliśmy
tutaj w Senacie zrozumienia dla młodych rezydentów,
którzy chcą tego samego, czego chce „Solidarność”
dla pracowników galerii. „Solidarność” się upomina,
że oni nie powinni pracować w niedzielę. A jak młodzi lekarze nie chcą pracować 300 godzin w miesiącu,
to pan minister zdrowia ich obraża. Tak nie może być.
Nie możemy być selektywni. Wszystkich traktujmy
równo. Mówimy, że tutaj był sondaż, 500 tysięcy ludzi
i bierzemy się do roboty. A jak były głosy 900 tysięcy ludzi w kwestii oświaty, to do dzisiaj leżą gdzieś
w zakamarkach Sejmu. Nie można uprawiać takiej

hipokryzji. Albo traktujemy wszystkich tak samo,
albo nie.
Mówiliśmy, że „Solidarności” chodziło o ochronę
pracowników, katolikom chodziło o to, żeby dzień
święty święcić. I Amerykanie, naród skądinąd religijny, znaleźli na to doskonałe rozwiązanie, o którym
jeszcze tutaj nie mówiono. W Polsce się idzie do kościoła, a potem się idzie do galerii, a Amerykanie
zrobili kaplice w galeriach. I ten, kto jest religijny,
idzie sobie do kaplicy, ten, kto jest fanem sportu,
idzie oglądać mecz, który jest w kompleksie tego
malla, kto chce iść na zakupy, idzie sobie na zakupy,
a kto chce iść do restauracji, idzie sobie do restauracji. I wszyscy są szczęśliwi. Każdy atrybut wolności,
prawo do wyboru…
(Wicemarszałek Maria Koc: Zwłaszcza jak w niedzielę pracują.)
A to, żeby oszczędzić pracy tym, którzy pracują
w niedziele, to jest zadanie kodeksowe, które możemy
zrobić tak, ażeby ludzie mieli za to wolne inne dni,
żeby pracowali mniej. Bo rzeczywiście praca ponad
siły jest generalnie szkodliwa. I tego doświadczamy
w dziedzinie medycyny, bo nie ma lekarza, który pracuje 168 godzin w miesiącu, tylko zwykle 200–250,
a rekordziści po 400 godzin. I to też jest temat, który
jest do załatwienia. Dlatego musimy dążyć do tego,
żeby tutaj znaleźć rozwiązanie.
Dobrze, że poruszono ten temat, bo aspekt ludzkich warunków pracy jest niezwykle ważny. Dla katolików, których w Polsce jest ogromna większość,
acz nie wszyscy, aspekt świętowania niedzieli jest
niezwykle ważny. Ale aspekt dania wyboru tym,
którzy chcą skorzystać z niedzieli między ludźmi,
a nie w zaciszu domowym, też jest niezwykle ważny. I moim zdaniem powinniśmy projekt tej ustawy
– powtarzam: dziurawej jak ser szwajcarski, pełnej
możliwości nadużyć i tak naszpikowanej różnymi
wyjątkami, że w zasadzie ona będzie od swego zarania tworem sztucznym – powinniśmy tę ustawę
odłożyć do lamusa i zacząć poważną dyskusję na
temat tego, jak poprawić życie pracownikom handlu,
a jednocześnie nie ograniczać… nie zmuszać ludzi do
robienia tego, czego nie chcą robić w dni świąteczne.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Najpierw chcę polemizować z moim kolegą, przyjacielem, senatorem Rulewskim i zaapelować do
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niego jednak o pewną powściągliwość. No bo można
iść bardzo daleko, w kierunku ortodoksji… Mamy
w Izraelu ortodoksów, ale nie tylko w Izraelu. Także
w Stanach Zjednoczonych mamy takich ortodoksów,
którzy nie chcą wsiąść do samochodu, bo bardzo
ściśle trzymają się zasad. Ortodoksi w Izraelu tak
szabas szanują, że nie tylko nie idą na zakupy, ale
nawet świecy szabasowej sami nie zapalą – ktoś
musi im zapalić tę świecę szabasową. Ja nie mówię,
że jesteśmy w tym miejscu i że… No ale w pewien
sposób w tym kierunku zdążamy. Jest tu wyraźna…
Dlaczego dyskutujemy o tych niedzielach? Te niedziele… Ta sprawa jest jak ten potwór ze znanego
angielskiego jeziora, który pojawiał się, a potem
znikał, pojawiał się i znikał. Dla części, dla tych,
którzy uważają, że wszystkie niedziele powinny być
wolne, że nie wolno pracować w niedzielę w ogóle,
bo o to chodzi… Dla części naszego społeczeństwa
jest to wymóg religijny, ale to dla części – tej części
społeczeństwa, która jest religijna albo deklaruje
religijność.
Dla związku zawodowego „Solidarność”, któremu
brakuje sukcesów w ostatnich 2 latach ze względu
na to, że wspiera rząd… Bo związek zawodowy ma
sukcesy wtedy, kiedy jest w kontrze do rządu. Jest
to w zasadzie jedyny element, który będzie można
pokazać jako sukces. Ja się nie dziwię, że rząd, który
wie, jakie będą tego konsekwencje, podchodzi do tego
jak do jeża. I ja to rozumiem. Panie Senatorze, niech
pan nie ma pretensji do rządu, niech pan się – przepraszam, Panie Senatorze – odczepi od ministra Szweda.
(Głos z sali: Brawo, Panie Marszałku.)
(Senator Jan Rulewski: Nigdy…)
On zna analizy i on wie, że 30 tysięcy pracowników z tych trzystu kilkudziesięciu tysięcy straci
pracę. Rząd także wie – i my wszyscy powinniśmy
to wiedzieć – że dobrobyt bierze się z pracy. Tak więc
jeżeli ktokolwiek mówi, że jak się będzie krócej pracować, to będzie lepiej, no to chyba stawia sprawę
na głowie.
Ja od dłuższego czasu w Senacie organizowałem takie głosowania. Otwarty Senat, przychodziły
tutaj tłumy ludzi… No i proponowałem takie głosowanie próbne. Wydawało mi się… Uważałem,
że sprawa wolnych niedziel, która była co jakiś
czas dyskutowana, jest świetnym pretekstem do
tego, żeby takie głosowanie próbne przeprowadzić.
Jednocześnie chciałem w ten sposób zorientować
się, jakie są preferencje. Na 60 takich głosowań
zdarzyło się tylko jedno, w którym większość powiedziała: tak dla wolnych niedziel. Sprawa oczywiście nie jest prosta. Nie można mówić, że jeżeli
wprowadzimy te wolne niedziele, to będziemy żyć
w szczęśliwości. Pracą się można wzbogacić. Jeżeli
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się mniej pracuje, to oczywiście musi się mniej
zarabiać, i to się przekłada na bogactwo całego
państwa. Przykłady: Niemcy, Francja i inne kraje
zachodnie… No dobrze, ale oni kiedyś pracowali
także w niedziele i ich dochód narodowy, średni
dochód…
(Senator Jan Rulewski: Nie pracowali w niedziele.)
Nasz średni dochód w tej chwili to jest jakieś 67–
68% średniego dochodu w Unii, a oni mają 100%,
a niektórzy – do 140% średniego dochodu. Mogą sobie
pozwolić na odpoczynek? Mogą. Albo wydaje się, że
mogą, bo Francuzi, którzy wprowadzili 38-godzinny
dzień pracy… No, tak uszczęśliwiono…
(Senator Krzysztof Słoń: Tydzień, tydzień.)
Przepraszam, tydzień pracy. Teraz kolejny prezydent usiłuje się z tego wyplątać i wycofać.
Trzeba więc wiedzieć, jakie są nasze możliwości,
i trzeba zdawać sobie sprawę… Oczywiście możemy
się z tego wycofać. Możemy także zakazem pracy
w niedziele objąć inne grupy. Ale konsekwencją będzie spadek dochodu narodowego.
Więc jeżeli ktoś chce iść do sklepu w niedzielę,
to niech idzie. Dlaczego chcemy go zmusić, żeby on
szedł do kościoła? On nie pójdzie do kościoła.
(Senator Krzysztof Mróz: Nie chodzi o to.)
Ale o co chodzi? No, nie chodzi o to… Nie oszukujmy się. Części chodzi o to, a części… Ale ja powiedziałem, związkowi chodzi o to, żeby mieć sukces.
Niezależnie od tego, że kilkadziesiąt tysięcy osób
straci pracę. Oczywiście możliwe, że znajdą pracę
w innych dziedzinach, w innych usługach.
Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to ja też nie lubię,
jak ktoś mi życie układa i mówi, co ja mam robić
w niedzielę, a czego mam nie robić. Ja oczywiście chętnie chodzę na spacery, ale jeżeli jestem
głodny w niedzielę, a nie mam czasu na zakupy
w tygodniu, tak jak dzisiaj, bo pracujemy, zdaje
się, do godziny 2.00, to normalne jest, że chciałbym
pójść i kupić parę bułek albo coś innego. To jest
normalne. Więc apel… Chcecie państwo urządzać
Polakom życie po swojemu. Otóż jestem pewien,
że to się zakończy tak, jak na Węgrzech. Będziecie
się wycofywać rakiem, bo wszystkie badania opinii
publicznej mówią, że ludzie są przeciwni takiej
decyzji.
Jeżeli chcemy ograniczyć czy chcecie ograniczać… To znaczy nie można oczywiście zmuszać
ludzi do pracy w niedziele. Taka jest zasada. Ale
w niektórych dziedzinach trzeba zmuszać ludzi, bo
muszą pracować.
Więc ja będę głosował…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie
Marszałku.)
…za odrzuceniem tej ustawy, bo nie podoba mi
się to wprowadzanie coraz większych ograniczeń
w życiu społecznym w Polsce.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, w trybie
sprostowania, ponieważ użyto dwukrotnie mojego
nazwiska.)
Proszę bardzo. Ale tylko raz będzie pan prostował?
(Senator Jan Rulewski: Tak, raz tylko będę mówił.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Otóż ma pan rację, Panie Marszałku, że to nie
jest sprawa prosta. Ale prostactwem jest twierdzenie,
jakoby człowiek miał być obdarzony taką swobodą,
by handlować czy kupować, kiedy chce. Tylko że pan
nie rozmawia z handlem, pan, idąc do tzw. handlu,
po drugiej stronie widzi człowieka. I nie wchodzę
w inspiracje religijne, ale na pewno w społeczne,
w humanistyczne.
Panie Marszałku, wczoraj mówiłem, że państwo
nie jest demokratyczne, a nawet traci suwerenność,
jeśli nie wytwarza w sobie wspólnoty, jeśli się dzieli
na ludzi pierwszego sortu i drugiego sortu. I społeczeństwo nie będzie suwerenne i demokratyczne,
jeśli pan nie będzie widział po drugiej stronie lady
człowieka, miliona ludzi z ich problemami, przymuszanych, wyzyskiwanych. Inspektor z Rady Ochrony
Pracy, której przewodził kiedyś pięknie pan minister
Szwed – dlatego się nie odczepię – dziś takiego człowieka nie widzi. Nie ma kontroli w niedzielę, Panie
Ministrze, pan o tym doskonale wie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Nie ma żadnej kontroli pracy w niedzielę…

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo…
(Senator Jan Rulewski: Bo panu tak jest wygodnie,
jako urzędasowi…)
Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Borusewicz: Sprostowanie…
Naprawdę, jedno zdanie tylko…)
To jedno zdanie, proszę.
A pana senatora Krzysztofa już proszę tutaj.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Rulewski, wiec odbywał się za
ścianą, to znaczy poza budynkiem…
(Senator Jan Rulewski: Ale człowiek nawet na
wiecu jest człowiekiem.)
…a nie tutaj.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Pan Krzysztof Mróz. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja powiem szczerze, że do zabrania głosu w tej debacie sprowokował mnie pan marszałek Borusewicz.
Oczywiście, zakaz handlu w niedziele ma 2 elementy: walor ekonomiczny – pan premier Mateusz
Morawiecki mówi, że nie jest to problem dla polskiej
gospodarki na tym etapie rozwoju – i drugi element,
chyba trudniejszy, element kulturowy. Myśmy przez
tych 27 lat nauczyli Polaków – to znaczy system ich
nauczył, nie myśmy nauczyli – robić zakupy w niedzielę. 27 lat, można by powiedzieć. W PRL tego
nie było. Dlaczego Węgry mają dzisiaj taki problem?
Dlatego, że oni szli taką samą ścieżką. Tam też ta ekspansja zagranicznych obiektów handlowych, głównie
niemieckich, francuskich, które nie mogły się w niedzielę rozwijać u siebie… Wprowadzono to w takich
krajach, jak Węgry, Polska, Czechy i Słowacja. I to
bardzo mocno zagrało. I dzisiaj jest taka presja społeczna: my chcemy robić zakupy w niedzielę. To jest
bardzo trudny problem, nawet nie wiem, czy nie trudniejszy… Na Węgrzech to się załamało. Zobaczymy,
jak to będzie w Polsce. Dlatego takie rozwiązanie, powiedzmy sobie szczerze, dość kontrowersyjne z tymi
2 niedzielami zakazu… Ja osobiście wolałbym może
troszeczkę inne rozwiązanie, żeby albo był całkowity
zakaz, albo była całkowita dowolność. Ale taki kompromis został zawarty, aby wyważyć te racje.
W 2 kwestiach się z panem marszałkiem nie mogę
zgodzić, i to trzeba podkreślić. Po pierwsze, pan marszałek powiedział, że my urządzamy ludziom życie,
zmuszamy ich do chodzenia do kościoła. Ktoś, kto
nie będzie chciał chodzić do kościoła, to nie będzie
chodził, i to nie ma nic wspólnego z tym, czy sklepy
będą czynne, czy nie będą czynne. Tak więc ja bym
jednego z drugim nie wiązał.
I druga kwestia. Jest pewien problem dla tych,
którzy pracują we wspomnianych sklepach. Oni muszą pracować. I pan marszałek powiedział, że pan
sobie w niedzielę pójdzie na spacer, bo pan ma możliwość pójścia sobie na spacer, a ci, którzy pracują
w tych sklepach, takiej możliwości nie mają. Tu jest
pewien problem, że ci ludzie są przymuszani do pracy.
I dlatego jest ta zasada, że jeżeli jest właściciel, jest
przedsiębiorca, który chce pracować, chce się bogacić, chce pomnażać swoje zyski, to ma wspomnianą
możliwość, a ci, którzy są pracownikami najemnymi, są przymuszani przez swojego pracodawcę, nie
mają takiej możliwości. My im dzisiaj dajemy pewną
gwarancję.
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Jeszcze jedna uwaga na koniec, bo faktycznie już
jest późno. Jakbyśmy popatrzyli, to zobaczylibyśmy,
że większość grup zawodowych jednak w niedzielę
nie pracuje. To nie jest tak, że w niedzielę to wszyscy
pracują, a my nagle robimy jakiś wyłom i zakazujemy tego akurat w handlu. My raczej robimy wyłom
w drugą stronę. My w sytuacji, w której generalnie
w niedzielę się nie pracuje… Nie możemy tutaj oczywiście porównywać jakichś służb, strażaków, lekarzy,
którzy muszą pracować. Zasada jest taka: w niedziele
się nie pracuje. I ta ustawa… Generalnie idea zakazania handlu w niedziele to jest ta idea, zgodnie z którą także pracownicy handlu mają wolne niedziele.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców…
(Senator Kazimierz Kleina: Zgłaszałem się, Pani
Marszałek.)
Nie zauważyłam, ale skoro tak, to proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Ale – jak rozumiem – to jest drugie wystąpienie?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, pierwsze. Ale
króciutko.)
Dobrze, to bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad ustawą, która wzbudza wielkie
kontrowersje. To jest ustawa, która ma dać szansę
wypoczynku ludziom pracującym w handlu, ale niestety ta ustawa tylko wybiórczo traktuje pracowników
handlu.
Tutaj pan senator Mróz powiedział, że oczywiście
jeżeli ktoś jest właścicielem sklepiku, to może sam
decydować, czy chce się dorabiać, czy chce odpoczywać w niedziele. Niestety praktyka będzie taka,
że właśnie ten mały przedsiębiorca, indywidualny,
który wbrew pozorom najciężej pracuje w handlu – bo
on jest równocześnie zaopatrzeniowcem, sprzedawcą i jeszcze księgowym – będzie musiał pracować
w niedziele, ponieważ wymusi to na nim sytuacja
konkurencyjna. Więc gdybyśmy chcieli rzeczywiście uczciwie o tej sprawie dyskutować i mówić… Ja
jestem zwolennikiem tego, żebyśmy podjęli decyzję,
że cały handel nie pracuje w niedziele. I to byłaby
słuszna decyzja. Wtedy stawiałoby to także właśnie
tych indywidualnych przedsiębiorców w takiej samej
sytuacji, w jakiej są inni przedsiębiorcy.

327

Zobaczy pan senator Mróz, ale i wszyscy inni, że
zamknięcie supermarketów wywrze taką presję, że
właśnie ci mali, indywidualni sprzedawcy, właściciele sklepów będą musieli handlować. To niedobrze.
Oczywiście można powiedzieć, że oni sami podejmują decyzje, ale presja otoczenia spowoduje takie
działanie, że oni będą pracowali w niedziele. O tym
mówił zresztą nawet senator Kogut. Było do niego
pytanie o to, jak zachowają się sprzedawcy w jego
Stróżach. On powiedział: „będą pracowali”, bo to są
malutkie sklepiki. Więc tak to niestety będzie wyglądało. To będą tysiące albo nawet setki tysięcy osób.
W niedziele niestety pracuje nie tylko handel – są
wielkie grupy zawodowe, które także pracują w niedziele. Można byłoby się zastanowić, w jaki sposób
wprowadzić system, żeby oni też mogli w mniejszym
stopniu pracować. Jest ich ogromna liczba, pewnie
więcej nawet niż w samym handlu, więc po prostu…
Ta ustawa w praktyce, i chyba to jest jej główna
intencja… W tej ustawie nie chodzi o to, żeby rzeczywiście dać szansę, żeby nie pracować w niedziele, tylko o to, żeby ograniczyć warunki konkurencyjne dla
dużych sieci handlowych. I to jest właśnie, niestety
szkodliwa, idea tej ustawy. Ona sprawia równocześnie, że jest bardzo wiele różnych luk lub wyłomów
w tej ustawie czy też sytuacji niesprawiedliwych.
Zgłosiłem w tej sprawie poprawkę dotyczącą np.
handlu rybami. Poprawka przygotowana przez komisję mówiła, że tylko w punktach pierwszej sprzedaży,
bo miało to odnosić się tylko do produktów świeżych,
ale oznaczałoby to tyle, że rybak, który przypływa
z morza z rybami, nie mógłby ich sprzedawać. Tego
nie dostrzegliśmy, nie dostrzegliście państwo podczas
pracy w komisji. Czy komisja to…
(Senator Robert Dowhan: Nie wypływa.)
Proszę?
(Senator Robert Dowhan: Nie wypływa w niedzielę.)
Wypływa, bo czasami musi wypływać.
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak w sklepach się
robi.)
Więc takich sytuacji jest wiele.
Jest także takie wykluczenie w tej ustawie, zgodnie z którym na obszarze garnizonów będzie dopuszczony handel bez żadnych ograniczeń. Co to
jest garnizon? Jeżelibyście weszli państwo w definicję ustawową czy wynikającą z rozporządzeń, to
zauważylibyście państwo, że garnizonem jest miasto
Warszawa. I teraz tak, w ustawie mówimy, że na obszarze garnizonów można handlować bez ograniczeń.
Czy to oznacza, że w świetle tej ustawy w Warszawie
będzie można handlować bez ograniczeń?
(Głos z sali: Tak.)
Tak? I taka jest też intencja tej ustawy? A więc
poszczególne środowiska po prostu załatwiły so-
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bie wykluczenia, do końca nie wiedząc, o co w tym
wszystkim chodzi. W praktyce ta ustawa będzie musiała być niestety jeszcze wielokrotnie nowelizowana, tylko dlatego że państwo senatorowie z Prawa
i Sprawiedliwości nie chcieli spokojnie nad nią debatować i się zastanowić. Tak było na etapie pracy
sejmowej i senackiej, chociaż w Senacie myśmy, co
jest rzadkością, dwa posiedzenia komisji poświęcili
tej ustawie. Wydaje mi się, że w takim kształcie ta
ustawa nie jest dobrym rozwiązaniem. Powinna ona
wrócić do rządu, powinna ona zostać przedyskutowana, przeanalizowana, tak żeby doprowadzić do
takiej sytuacji, żeby jej zapisy odpowiadały polskiej
rzeczywistości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pragnę zabrać głos z powodu empatii. Myślę, że
wielu z moich poprzedników, którzy tu się wypowiadali, ta empatia w jakimś sensie towarzyszyła, ale ja
bym chciał ją wyrazić wobec tych, którzy – tutaj nie
padło to określenie – wykonują zawody służebne.
Było kiedyś takie określanie w naszym społeczeństwie: zawody służebne. Powoływaliśmy się na to,
że ich przedstawiciele muszą pracować, ale ta empatia pozostałej części społeczeństwa powinna być
ukierunkowana na pewną wdzięczność wobec tych,
którzy takie właśnie zawody wykonują. Nie zdołam
zapewne wymienić ich wszystkich, ale przecież to są
lekarze, pielęgniarki…
(Senator Kazimierz Kleina: …nauczyciele, hotelarze, gastronomicy. Tysiące, tysiące ludzi.)
Tak, ale nie próbujmy ich nawet wymieniać. Jest
mnóstwo zawodów, które ja nazywam zawodami służebnymi, bo one są niezbędne do tego, żeby nasze
społeczeństwo funkcjonowało. I powinniśmy być tym
ludziom wdzięczni, doceniać to, że pracują dla nas,
że dbają o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie,
o nasze życie i o to, żebyśmy mieli w domu ciepło,
widno i żeby była woda.
Druga fala empatii, która mi tutaj kazała przyjść,
dotyczy tych wszystkich, którzy muszą pracować po
to, żeby – upraszczam w tej chwili – ktoś, kto ma chęć
gdzieś pójść, gdzieś się z kimś spotkać, nawet spędzić
czas razem z rodziną, mógł te plany zrealizować. Tutaj
też były takie głosy, że przecież wiele rodzin spędza
wspólnie czas na zakupach, tylko że chodzi o to, czy
możemy jako ustawodawca spróbować, przynajmniej
spróbować, wprowadzić w nasze życie pewną normal-

ność. Bo my od tej normalności, wydaje mi się, odchodzimy. Zaczynamy uznawać za normę społeczną coś,
co normą nie powinno być. Nie chcę odwoływać się
do tych prostych przekazów związanych z tym, jakie
wyznajemy zasady religijne, bo tu się możemy różnić.
Rzeczywiście były takie głosy, że nie można narzucać
pewnych norm religijnych pozostałym, więc ja się do
tego nie będę odnosił. Ale zauważmy taką prostą zależność: matka, która pracuje w niedzielę, nawet jeśli
dostanie wolny dzień w poniedziałek czy we wtorek,
nie spotka się ze swoimi dziećmi w tenże poniedziałek
czy wtorek, no bo one idą do szkoły, i nie spotka się
z ze swoim mężem, bo on idzie do pracy. Spójrzmy
z empatią, jak może wyglądać niedzielny poranek
w rodzinie takiej sprzedawczyni. Ona wreszcie może
spotkać się ze swoimi dziećmi, ze swoim mężem czy
z kimś z rodziny przy śniadaniu. Dlaczego nie uznajemy tego za normę, która powinna kształtować nasze
społeczeństwo? Dlaczego nie pozwolimy tej kobiecie
na to, żeby wspólnie z rodziną przygotowała niedzielny
posiłek, żeby pobyła z tą rodziną, żeby nawet poleniuchowała ze swoimi najbliższymi? To jest właśnie
element empatii, o którą apeluję. Apeluję, żebyśmy
zauważyli w tym, co robimy… Często mówimy, że
to jest niepełne, bo są tylko 2 niedziele, 3 niedziele,
ale idziemy w kierunku normalności, dajemy szansę
dziesiątkom tysięcy, a może setkom tysięcy ludzi, żeby
weszli w taką normalność. Tu chodzi też o higienę
psychiczną. W naszym społeczeństwie wzrasta liczba depresji wśród młodych ludzi, ale też wśród tych
starszych. To są naprawdę poważne sprawy. Dlatego że
nie ma takiej higieny. To już nawet nie chodzi o to, że
Mojżesz wymyślił tę zasadę, że jeden dzień powinien
być wolny, to chodzi o taką higienę życia człowieka.
Musi mieć taki przystanek.
(Senator Robert Dowhan: To nie Mojżesz, to nie
Mojżesz.)
Przecież moi starsi koledzy, których oczywiście szanuję, walczyli o to, żeby były wolne soboty.
Zobaczcie, co zostało z wolnych sobót. Co zostało
z wolnych sobót? Czasem odnoszę wrażenie, że jest
jeszcze większy bieg w te soboty. To jest to, o co walczyliście, co zapisywaliście – wolne soboty. Przecież
to było na równi z transmisją mszy w radiu. O to
walczyliście.
A teraz musimy się spierać o to, czy dać jakiejś
grupie ludzi, oczywiście nie wszystkim, możliwość
tego, żeby mogli w niedzielę inaczej spędzić czas niż
na tym tygodniowym kieracie. Nie chcę przedłużać,
bo…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale dlaczego nie cały
handel, tylko wybrany?)
Nie zbawimy całego świata, ale przynajmniej tej
niewielkiej części damy szansę na jakąś tam normalność. Bardzo dziękuję i przepraszam, że przedłużyłem…
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Informuje, że lista mówców została wyczerpana.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo…
(Senator Kazimierz Kleina: A to Mojżesz wymyślił
dzień wolny?)
(Senator Krzysztof Słoń: To Mojżesz przyniósł
10 przykazań.)
(Wesołość na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: To nie Mojżesz.)
Proszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale z miejsca…)
Dobrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Z miejsca.)
To z miejsca.
(Senator Bogdan Borusewicz: Polemicznie.)
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:
Otóż ja się obawiam…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ja się obawiam, że chcecie państwo zbawić świat.
Tego się obawiam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Robert
Mamątow, Jarosław Duda i Czesław Ryszka złożyli
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli panowie senatorowie: pan marszałek Bogdan Borusewicz, pan senator Kamiński, pan
senator Pociej, pan senator Rulewski, pan senator
Augustyn, pan senator Dowhan, pan senator Kleina
i pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza: Dziękuję, nie.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: A szkoda.)
(Wesołość na sali)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się do
przedstawionych wniosków i przedstawienie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w piątek.
*

Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 667, a sprawozdanie komisji – w druku nr 667 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego
do wyłudzeń skarbowych była rozpatrywana przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu
12 grudnia 2017 r. Był to projekt rządowy, który został
uchwalony przez Sejm 24 listopada na pięćdziesiątym
drugim posiedzeniu Sejmu.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła
tę ustawę bez poprawek i taki wniosek złożył przewodniczący komisji, pan Grzegorz Bierecki.
Ustawa ta ma na celu wprowadzenie nowych unormowań prawnych, które będą przeciwdziałały wykorzystywaniu sektora finansowego, głównie banków i SKOKów, do wyłudzeń skarbowych. Tutaj chodzi oczywiście
zwłaszcza o wyłudzenia podatku VAT. Jest to kolejna
ustawa, która ma na celu walkę z tymi, którzy oszukują na
VAT, ale nie tylko, bo dotyczy także prania brudnych pieniędzy i jeszcze kilku innych elementów. Ona nadaje określone przywileje czy uprawnienia Krajowej Administracji
Skarbowej. To są takie elementy, takie przywileje czy takie uprawnienia, które będą w konsekwencji eliminowały
z obrotu gospodarczego tych przedsiębiorców – chociaż
ja o tych osobach nie powiedziałbym „przedsiębiorcy”,
tylko po prostu „oszuści” czy „złodzieje” – którzy chcą
oszukiwać państwo polskie.
Do tego projektu ustawy Biuro Legislacyjne Senatu
zgłosiło 18 propozycji poprawek. To były poprawki
różnego rodzaju, różnego charakteru. Część z tych
poprawek stanowiły poprawki ustrojowe. Legislator
dopatrzył się tutaj pewnego naruszenia… czy raczej
możliwości naruszenia pewnych praw i przywilejów, pewnych praw obywatelskich, a w konsekwencji
naruszenia zasad konstytucyjnych. Ale były także
poprawki technicznolegislacyjne, które zresztą dominowały, jak również takie poprawki, co do których pan legislator stwierdził, że są to takie uwagi
bez określonych propozycji zmian, gdyż najpierw
musiałby się on dowiedzieć więcej o zamiarach czy
intencjach ministerstwa. Przedstawiciel Ministerstwa
Rozwoju i Ministerstwa Finansów nie zaakceptował
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żadnej z tych poprawek, chociaż w przypadku niektórych z nich stwierdził, że być może zostaną one
w przyszłości zaakceptowane przy okazji kolejnych
nowelizacji. Tutaj chodzi o to, żeby tę ustawę uchwalić
jak najszybciej, dlatego że z każdym dniem, z każdym
tygodniem, te wyłudzenia się zwiększają i warto je
eliminować.
W debacie zabierał głos m.in. pan senator
Czarnobaj, który pytał o element konsultacji.
Przedstawiciele ministerstwa mówili bardzo jasno,
że te konsultacje trwały dość długo. No, nie do końca
pan senator Czarnobaj był usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Kolejny senator, pan senator Grabowski,
pytał m.in. o to, czy podmioty sektora finansowego,
banki, szczególnie te mniejsze banki spółdzielcze
i SKOK, są na to przygotowane, bo na nich też będą
ciążyły pewnego rodzaju obowiązki w związku
z wdrożeniem tej ustawy. No i tutaj przedstawiciele
ministerstwa stwierdzili, że są okresy przejściowe,
w szczególności dla tych małych banków spółdzielczych. To jest 8 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie będą one mogły sobie poradzić
z pewnymi systemami technicznymi, na wniosek
szefa KAS ten okres będzie mógł zostać wydłużony.
(Senator Kazimierz Kleina: To Kleina chyba o to
pytał.)
Tak jak powiedziałem, komisja prosi o przyjęcie
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju
i finansów.
Jest z nami pan minister Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza: Nie.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ jest z nami pani minister Magdalena
Gawin, wiceminister kultury, za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad:
ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.
Czekamy na pana senatora sprawozdawcę Czesława
Ryszkę, który za chwileczkę będzie na sali.
Dosłownie 3 minuty przerwy, Szanowni Państwo.
Czekamy na…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie do końca, bo
o 1.00 mamy kończyć.)
Ale to jest ustawa, która nie wzbudzała żadnych
kontrowersji, więc myślę, że skoro jest tutaj pani minister…
(Senator Robert Dowhan: Przepraszam, Pani
Marszałek, do której będziemy obradować?)
(Senator Kazimierz Kleina: Do 2.00.)
(Senator Robert Dowhan: Bo ja już słabo panią
widzę, naprawdę.)
Tak, Panie Senatorze? A ja pana…
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali)
(Senator Tomasz Grodzki: Można w sprawie formalnej? Pani Marszałek, temat jest nam znany, możemy zrezygnować ze sprawozdania komisji i przejść
od razu do pytań do pani minister…)
(Głos z sali: Nie możemy…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie ma przewodniczącego ani komisji kultury, ani
Komisji Środowiska…
(Rozmowy na sali)
O, jest już pan senator.
(Głosy z sali: Jest senator, jest.)
Panie Senatorze… (Oklaski)
Bardzo dziękujemy, Panie Senatorze, że…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy
o ochronie przyrody.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 673, a sprawozdanie komisji – w druku nr 673 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz
Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora
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Czesława Ryszkę, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek. Przepraszam za spóźnienie.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. To druk
nr 673.
Komisje obradowały 4 grudnia bieżącego roku.
Rozpatrzyły poselski projekt ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie
przyrody, zmierzający do uporządkowania regulacji
dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przepisy
normujące tę kwestię były kilkakrotnie nowelizowane
i zdaniem wnioskodawców wymagają ujednolicenia.
Krótko mówiąc, obecnie funkcjonują dwa reżimy administracyjne dotyczące usuwania drzew lub krzewów
z nieruchomości. Pierwszy jest oparty na przepisach
ustawy o ochronie przyrody, która reguluje usuwanie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków. Drugi, opisany
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
normuje zasady usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Projektodawcy postanowili połączyć obydwa te systemy w taki sposób, aby usuwanie drzew lub krzewów
z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków również podlegało przepisom ustawy o ochronie przyrody, podstawowej regulacji w tym zakresie,
zawierającej postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę prowadzoną wbrew przepisom oraz katalog odstępstw określających przypadki,
w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie
wymaga zgody organu administracji publicznej.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w nowym brzmieniu art. 1 pkt 1 noweli pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków wymagać ma prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub
krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą
zaprojektowanej zieleni.
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W myśl art. 30 ust. 1 pkt 11 tej ustawy – to jest art. 1
pkt 2 noweli – pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagać będzie również podejmowanie
innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego
do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na
usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
W zmienianym art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody wskazano z kolei, że zezwolenie na usunięcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru
zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Odtąd
usunięcie drzewa lub krzewu będzie wymagać pozwolenia konserwatora tylko wtedy, gdy są one usuwane
w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych. Innymi słowy, usuwanie drzew lub
krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru niemające związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi prowadzonymi przy
zabytku nie będzie wymagało pozwolenia.
Podsumowując, powiem, że ta ustawa pozwala
lepiej chronić drzewa, krzewy na terenach zabytkowych, na terenie nieruchomości, na których są zabytki.
Dotychczasowe rozwiązania powodowały, że inaczej
chronione były drzewa na większości terenów Polski, bo
podlegały one ustawie o ochronie przyrody i tam wójt,
burmistrz czy prezydent miasta wydawał decyzję, bądź
urzędnicy w jego imieniu, czy dane drzewa, krzewy
można wyciąć, albo czy ewentualnie nałożyć opłatę.
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się obiekty zabytkowe, tego typu pozwolenia
wydaje wojewódzki konserwator zabytków, ale wydaje je na podstawie ustawy o ochronie zabytków,
a tam brakowało pewnych elementów pozwalających
wyciągać konsekwencje wobec właścicieli tych nieruchomości, którzy bez wyrażenia zgody przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zechcieli takie
drzewa czy krzewy wyciąć. Stąd należało potraktować zieleń rosnącą na terenach, gdzie są obiekty
zabytkowe, tak samo jak wszystkie pozostałe tereny,
a więc oprzeć się na ustawie o ochronie przyrody.
Różnica będzie tylko taka, że to wojewódzki konserwator zabytków, a nie przedstawiciel samorządu
będzie wydawał zgodę i ewentualnie naliczał kary
czy opłaty za wycięcie roślinności czy tej dziko
rosnącej, czy w jakiś sposób kształtowanej przez
człowieka. Z pewnością pozwoli to lepiej chronić
zieleń na terenach zabytkowych.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Połączone Komisja
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Środowiska
proponują przyjąć omawianą ustawę bez poprawek.
Dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Kleina.)
Proszę, senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Czy to oznacza, że ta ustawa to jest wycofanie się
z tego lex Szyszko, które dawało możliwość wycinania drzew wszędzie i bez ograniczeń na prywatnych
i publicznych posesjach? Czy to jest wychodzenie
z tego?

Senator Czesław Ryszka:
To jest uporządkowanie tej sytuacji.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale czy wychodzenie z tej ustawy, która, niestety, tyle szkód narobiła
w przestrzeni publicznej?)
Tak można uznać.
(Senator Kazimierz Kleina: Bóg zapłać za tę odpowiedź.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Jest
z nami przedstawiciel rządu, pani minister Magdalena
Gawin, wiceminister kultury, generalny konserwator
zabytków.
Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Nie,
dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie
pani minister?
(Senator Kazimierz Kleina: Nikt się nie zapisał.)
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Czyli przed czasem, który się kończy.)
Ale dzięki temu może pan dłużej pospać, Panie
Senatorze.
Bardzo dziękuję. Dziękuje, Panie Senatorze
Sprawozdawco. Dziękuję, Pani Minister.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano…
(Senator Dorota Czudowska: Do jutra? Do dzisiaj.)
Przepraszam, do dzisiaj, przepraszam bardzo. Do
dzisiaj do godziny 9.00 rano.
Czy mamy jakieś komunikaty? Są komunikaty,
dobrze. To jeszcze komunikaty.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Szanowni Senatorowie!
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia
wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym drugim
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw, druk nr 686, oraz do ustawy o Sądzie
Najwyższym, druk nr 685, odbędzie się w dniu 15
grudnia, w piątek, o godzinie 8.30 w sali nr 182.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia
wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni odbędzie
się 15 grudnia, w piątek, o godzinie 8.00 w sali nr 179.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Przerwa do 9.00 rano. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 1 minut 09)

*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryński, Maria Koc i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do
rozpatrywania punktu dziewiątego pragnę poinformować, że dziś od godziny 13.00 do godziny 14.00,
a następnie od godziny 17.00 do godziny 19.30 zostaną
zarządzone przerwy w obradach.
Przypominam, że w przypadku braku wniosków
o charakterze legislacyjnym do punktów dziewiątego
oraz dziesiątego porządku obrad, to znaczy do uchwał
okolicznościowych – od tych punktów zaczniemy
dzisiejsze obrady – głosowania nad tymi punktami
odbędą się bezpośrednio po rozpatrzeniu każdego
z nich.
Informuję państwa senatorów, że po rozpatrzeniu punktów dziewiątego i dziesiątego przystąpimy
do rozpatrzenia punktu siódmego: ustawa o zmianie
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy
Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego.
Witam obecnych na posiedzeniu gości. Bardzo
serdecznie witam.
Lista gości… Zaraz ich wymienimy.
Witam bardzo serdecznie…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Zaznaczone jest.)
…pana Jerzego Kozielewskiego, członka rodziny. Witam pana bardzo serdecznie. (Oklaski) Witam
bardzo serdecznie biskupa Rafała Markowskiego.
Witam Ekscelencję. (Oklaski) Witam księdza kustosza Roberta Berdychowskiego, proboszcza bazyliki św. Krzyża w Warszawie. (Oklaski) Witam pana
Leona Klaudel z fundacji „From the Depths”, witam
bardzo… A, to pani… Witam panią. (Oklaski) Pani
Lena, przepraszam.

(Przedstawicielka Fundacji „From the Depths”
Lena Klaudel: Tak.)
Tak, okej… Przepraszam, nikt wcześniej mi nie
napisał. Widzę panią, przepraszam bardzo. Witam
panią bardzo serdecznie.
Przypominam, że projekt uchwały został wniesiony przez pana senatora Jana Żaryna. Zawarty jest
w druku nr 659, zaś sprawozdanie komisji – w druku
nr 659 S.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Ustawodawczej, senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
(Rozmowy na sali)
A państwa proszę o wyciszenie rozmów.
Przepraszam bardzo, bo jest hałas na sali.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Wśród gości jest przede wszystkim wspomniany już
i przywitany pan Jerzy Kozielewski, Jego Ekscelencja
ksiądz biskup, ksiądz proboszcz, a także przedstawicielka fundacji kierowanej przez pana Jonny’ego
Danielsa. Witam państwa bardzo serdecznie.
Podejmujemy dziś uchwałę, która jest uchwałą,
sądząc po przebiegu obrad Komisji Ustawodawczej,
jak najbardziej wspólną, uchwałą zarówno tych senatorów, którzy siedzą po prawej, jak i tych po lewej
stronie sali Senatu. To uchwała, której sensem i celem
jest uhonorowanie osób i wydarzeń wiążących się
z konkretną datą, z pierwszą połową grudnia 1942 r.
75 lat temu miały miejsce bardzo ważne dla naszej
historii wydarzenia związane z funkcjonowaniem
Polskiego Państwa Podziemnego, rządu polskiego
na uchodźstwie, tych wszystkich Polaków, którzy
przyjęli i uznawali nadal za swoje władze polskie
podziemne i na uchodźstwie, a nie okupacyjne władze
niemieckie, które były wówczas w kraju. Wydarzenia
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te jednocześnie wiążą się ze stosunkami polsko-żydowskimi.
Te trzy wydarzenia, o których będzie mowa w naszej uchwale, to przede wszystkim powstanie Rady
Pomocy Żydom „Żegota” na początku grudnia 1942 r.
Składała się ona zarówno z przedstawicieli podziemia
żydowskiego, jak i polskiego, ale, co najważniejsze,
była afiliowana przy Delegaturze Rządu na Kraj, cywilnych władzach polskich, które to władze polskie –
podziemne, rzecz jasna – reprezentowały w kraju rząd
polski na uchodźstwie. A rząd polski na uchodźstwie
przyjął wówczas jako jeden z celów wojny pomaganie
Żydom mordowanym przez Niemców.
Drugie wydarzenie to misja Jana Karskiego, Jana
Kozielewskiego, który jako wysłannik Polskiego
Państwa Podziemnego do rządu polskiego na uchodźstwie stał się emisariuszem niosącym informacje,
wiedzę na temat warunków życia pod okupacją
niemiecką, warunków, które określały zarówno byt
Polaków, jak i Żydów, tych dwóch narodów, które
wówczas zostały poddane szczególnej próbie, próbie
mniej lub bardziej udanej, próbie całkowitej likwidacji przez Niemców. Misja Jana Karskiego miała
błyskawiczne konsekwencje. W niesamowicie szybkim tempie, bo już 10 grudnia 1942 r., ta część jego
raportu, która dotyczyła kwestii zagłady, została przetłumaczona na język angielski i jako raport polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sygnowany przez
ministra i ambasadora rządu polskiego w Wielkiej
Brytanii Edwarda Raczyńskiego, została wysłana
do wszystkich rządów, oczywiście ze szczególnym
uwzględnieniem rządu brytyjskiego i amerykańskiego. To świadczyło o tym, że rząd polski na uchodźstwie, podobnie jak struktury Polskiego Państwa
Podziemnego, przyjmował pomoc Żydom jako cel
wojny prowadzonej przez Polskę i Polaków, której
to pomocy należało udzielać wszelkimi możliwymi
sposobami, a więc zarówno poprzez walkę w kraju,
udzielanie pomocy przez cywilów, jak i poprzez polską dyplomację, która wprowadziła to do swojej agendy działań. Postać Jana Karskiego wyrasta tutaj jako
pewien symbol. Nie była to osoba prywatna, to był
emisariusz rządu polskiego, który dzięki temu, że był
emisariuszem rządu, mógł znaleźć się w korytarzach
i gabinetach najważniejszych wówczas postaci świata.
I w końcu trzecie wydarzenie, będące, można powiedzieć, efektem tego, o czym do tej pory powiedziałem. Mianowicie okupacja niemiecka miała swoją
logikę prawną, w której mieściła się kara śmierci dla
tych wszystkich Żydów, którzy ośmielali się opuścić
getto i uciekać na tzw. stronę aryjską. Za to groziła
im kara śmierci. Jak wiadomo, pozostającym w getcie
też groziła kara śmierci, czyli zagłada. Podobnie było
z Polakami, którzy ośmielili się udzielać im jakiejkol-

wiek pomocy po tzw. stronie aryjskiej. Efektem tych
brutalnych, wówczas zapisanych w prawie niemieckim, praktyk i działań wobec Żydów i Polaków były
wydarzenia z początków grudnia 1942 r., do których
doszło w Ciepielowie niedaleko Radomia, Lipska.
W tych właśnie okolicach, w okolicznych wsiach doszło do tragicznych wydarzeń, na czele ze spaleniem
rodzin polskich przez Niemców. Zginęło kilkadziesiąt
osób, w tym dwie rodziny żydowskie, jak również
rodziny polskie, o których w tym dokumencie też
będzie mowa.
Uchwała, którą za sekundę przeczytam, jest bardzo długa. Zastanawialiśmy się nad tym w Komisji
Ustawodawczej. Zadaliśmy sobie takie pytanie: czy
powinniśmy przełamywać tradycję uchwał, w których
dominowała raczej wstrzemięźliwość, jeśli chodzi
o słowa? Tym razem rozpisaliśmy się na 4 strony.
Uznaliśmy, że to wydarzenie, a raczej ten splot wydarzeń, jak państwo słyszeli, jest wobec dzisiejszej
rzeczywistości, w której bardzo często jesteśmy jako
Polska i Polacy pomawiani o to, że Polska w czasie II wojny światowej i Polacy słuchający rządu
Polskiego Państwa Podziemnego rzekomo nie zachowali się, jak trzeba. Otóż zachowali się, jak trzeba.
W związku z tym należy o tym głośno mówić i krzyczeć, a ponieważ jest to wiedza nam, jako Polakom,
także potrzebna, to czasem trzeba tę wiedzę rozpisać
na 4 stronach, a nie na 1 stronie. Tak więc doszliśmy
do wniosku, że tym razem ta uchwała będzie długa.
Przeczytam ją państwu. Rzecz jasna wszyscy ją
znają czy zdecydowana większość nas ją zna, ale
miejmy nadzieję, że Senat jest dziś słuchany, ponieważ jego autorytet ma także funkcje wychowawcze,
a ta uchwała powinna stać się częścią naszej zbiorowej
wiedzy. Podkreślę jeszcze – bardzo za to dziękuję
wszystkim senatorom Komisji Ustawodawczej, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Platformy
Obywatelskiej – że dzieło, które przeczytam, jest
dziełem wspólnym, tzn. poprawki, które zostały naniesione podczas prac Komisji Ustawodawczej, były
wynikiem naszego zbiorowego wysiłku. I bardzo
dziękuję za wszystkie te dopowiedzenia, dzięki czemu to, co zostało zapisane, ma ostateczny kształt.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom
„Żegota” oraz misji Jana Karskiego.
„We wrześniu 1942 r. z inicjatywy pisarki katolickiej Zofii Kossak-Szczuckiej, działającej w podziemnym Froncie Odrodzenia Polski (FOP), oraz Wandy
Krahelskiej-Filipowicz, działaczki konspiracyjnej
z Polskiej Partii Socjalistycznej, powstał Tymczasowy
Komitet Pomocy Żydom. W podziemnym piśmie,
w słynnym tekście pt. «Protest», Zofia KossakSzczucka zaapelowała do Polaków, by nieśli pomoc
Żydom skazanym przez okupanta niemieckiego na
Zagładę: «Zabieramy przeto głos my, katolicy-Polacy.
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[…] Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym.
Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem
mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Protestu
tego domaga się od nas Bóg, Bóg, który nie pozwolił
zabijać. Domaga się sumienie chrześcijańskie. Każda
istota, zwąca się człowiekiem, ma prawo do miłości
bliźniego. Krew bezbronnych woła o pomstę do nieba.
Kto z nami tego protestu nie popiera – nie jest katolikiem. Protestujemy równocześnie jako Polacy. Nie
wierzymy, by Polska odnieść mogła korzyść z okrucieństw niemieckich. Przeciwnie. […] Wiemy również, jak trujący bywa posiew zbrodni. Przymusowe
uczestnictwo narodu polskiego w krwawym widowisku spełniającym się na ziemiach polskich może wyhodować zobojętnienie na krzywdę, sadyzm i ponad
wszystko groźne przekonanie, że wolno mordować
bliźnich bezkarnie. Kto tego nie rozumie, kto dumną,
wolną przyszłość Polski śmiałby łączyć z nikczemną
radością z nieszczęścia bliźniego – nie jest przeto ani
katolikiem, ani Polakiem!».
Wobec toczącej się nadal likwidacji gett przez
Niemców dnia 5 grudnia 1942 r. Komitet został
przekształcony w Radę Pomocy Żydom «Żegota»,
oficjalny organ Polskiego Państwa Podziemnego
w strukturze Delegatury Rządu, w skład której weszli przedstawiciele zarówno żydowskiej konspiracji,
jak i części środowiska Polski Podziemnej, głównie
socjaliści i ludowcy oraz działacze FOP. Na jej czele stanął socjalista, Julian Grobelny, a jego pierwszymi zastępcami byli Tadeusz Rek, ludowiec, oraz
Leon Feiner z żydowskiego Bundu. Rada Pomocy
Żydom «Żegota» była jedyną organizacją w skali
całego świata, której wyłącznym celem było ratowanie Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego
mordowanych przez Niemców. Rada została afiliowana przy Departamencie Spraw Wewnętrznych
Delegatury Rządu na Kraj, stanowiąc kolejną część
cywilną Polskiego Państwa Podziemnego, a jej
łącznikiem z pozostałą częścią podziemnej administracji cywilnej PPP został kierownik Referatu
Żydowskiego w Departamencie Spraw Wewnętrznych
Witold Bieńkowski ps. «Jan», «Wencki», «Kalski»
z FOP. W skład Referatu wchodzili na stałe ponadto: Władysław Bartoszewski, zastępca kierownika,
oraz Bogna Domańska, Wanda Muszyńska i Pelagia
Piotrkiewicz. Rada Pomocy Żydom była finansowana
ze struktur budżetowych rządu RP na uchodźstwie
oraz z funduszy żydowskich przesyłanych dzięki polskim emisariuszom do okupowanego kraju.
Rada Pomocy Żydom korzystała z pomocy de facto
wszystkich struktur zarówno cywilnej administracji
Polskiego Państwa Podziemnego, w tym Delegatury
i Kierownictwa Walki Cywilnej oraz sądów, jak i wojskowej konspiracji, czyli Armii Krajowej, w tym ci-
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chociemnych oraz wywiadu, komórek odpowiedzialnych za przygotowywanie fałszywych dokumentów
czy oddziałów egzekucyjnych wykonujących wyroki
śmierci za kolaborację z Niemcami, w tym za wydawanie Żydów.
Rada Pomocy Żydom działała zarówno
w Warszawie, jak i w okręgach krakowskim i lwowskim. I w centrali, i w lokalnych strukturach dzieliła
się na referaty, w tym dziecięcy, kierowany przez
słynną Irenę Sendler. Rada Pomocy Żydom oraz
współpracujący z nią Polacy, w tym szczególnie żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne oraz kapłani
diecezjalni Kościoła katolickiego, uratowali w latach
okupacji niemieckiej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy
Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego.
Dnia 10 grudnia 1942 r. na podstawie raportu
emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego Jana
Karskiego powstała nota rządu RP na uchodźstwie
nawołująca państwa koalicji antyhitlerowskiej do ratowania ginącego narodu żydowskiego. W 75. rocznicę tego wydarzenia Senat RP wspomina bohatera
Polski Walczącej. Jan Karski, urodzony 24 czerwca
1914 r. w Łodzi, jako Jan Kozielewski, całe swoje
życie poświęcił sprawie Polski – wolnej, niepodległej,
nowoczesnej, tolerancyjnej i szanującej wszystkich
jej obywateli bez względu na narodowość i religię.
Wychowany był w duchu katolicyzmu, jako Sodalis
Mariański. Na oficera artylerii konnej promowany
był z pierwszą lokatą w słynnej wołyńskiej Szkole
Podchorążych. We wrześniu 1939 r. bronił Polski
przed najazdami niemieckim i bolszewickim. Dostał
się do niewoli sowieckiej. Po ucieczce z rąk sowieckich, a następnie niemieckich, w grudniu 1939 r.
został zaprzysiężony w strukturach tworzącego się
Polskiego Państwa Podziemnego. W listopadzie
1942 r. jako emisariusz podziemnych władz cywilnych i wojskowych dotarł do rządu RP na uchodźstwie. Przekazał raport skierowany przez polską dyplomację do rządów i przywódców Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych, w którym dowodził unikalności organizacji polskiej struktury państwowej
w warunkach brutalnej okupacji. Równocześnie dostarczył liderom alianckim, Wielkiej Brytanii i USA,
specjalny raport, relację naocznego świadka, czyli
niepodważalne dowody zbrodni dokonywanej przez
hitlerowców na narodzie żydowskim. By móc zdać
tę relację, przed wyjazdem wszedł dwukrotnie do
getta, a w przebraniu ukraińskiego strażnika do obozu
tranzytowego w Izbicy koło Krasnegostawu, skąd
więźniowie kierowani byli na zagładę do obozów
śmierci w Bełżcu i Sobiborze. «Widziałem straszne
rzeczy. Rampa kolejowa. Żandarmi, esesmani, masy
Żydów. Nie wiem – tysiąc, półtora tysiąca. Dzieci,
kobiety, starcy. Przerażenie. Obraz nie z tego świata,
bydła ludzie tak nie traktują» – pisał i mówił do ówczesnych przywódców wolnego świata. W wieku nie-
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spełna 29 lat był już dwukrotnie odznaczony Orderem
Virtuti Militari, rozkazem przez komendanta głównego ZWZ gen. Stefana Grota-Roweckiego i dekretem
z 30 stycznia 1943 r. przez naczelnego wodza gen.
Władysława Sikorskiego. W historii tego orderu nie
było takiego precedensu.
Dnia 28 lipca 1943 r. w Białym Domu Jan Karski
osobiście przedstawił swój raport prezydentowi
USA Franklinowi Delano Rooseveltowi, przekazując równocześnie apel konspiracyjnych środowisk
żydowskich w kraju skierowany do wolnego świata z żądaniem aktywnego włączenia się aliantów
w obronę narodu żydowskiego przed Zagładą. Apel
ten nie spowodował niestety adekwatnych i skutecznych działań Zachodu. W 1944 r., przebywając nadal
w Stanach Zjednoczonych, Jan Karski wydał książkę
«Story of a Secret State», która była świadectwem
wkładu Polaków w walkę z Niemcami, heroicznych
wysiłków, by uniknąć dominacji sowieckiej, oraz
tragedii ginącego narodu żydowskiego. Po wojnie
osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrobił znakomitą karierę akademicką na jezuickim Georgetown
University. Napisał fundamentalną monografię
«Wielkie mocarstwa wobec Polski, Od Wersalu do
Jałty» ukazującą instrumentalną rolę i funkcję Polski
w polityce najpotężniejszych państw świata. W zbiorowej świadomości Polski i Polaków zapisał się po
odzyskaniu niepodległości w 1989 r. niezwykle silnie
i wyraziście jako wielki patriota, człowiek głębokiej
wiary, także krytyczny wobec społeczeństwa polskiego targanego konfliktami, a jednocześnie jako rzecznik porozumienia Polaków i Żydów. W 50. rocznicę
zakończenia wojny w Europie, 8 maja 1995 r., został
odznaczony Orderem Orła Białego. Uhonorowany
w czerwcu 1982 r. tytułem Sprawiedliwego wśród
Narodów Świata, w maju 1998 r., w 50. rocznicę powstania państwa Izrael, był nominowany do
Pokojowej Nagrody Nobla za swoją wojenną misję
ratowania ginącego narodu żydowskiego. W maju
2012 r. uhonorowany został najwyższym cywilnym odznaczeniem amerykańskim – Prezydenckim
Medalem Wolności. W grudniu 2016 r. Jan Karski za
swój heroizm wojenny został pośmiertnie mianowany
na stopień generała brygady.
W 75. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom
«Żegota» Senat RP składa hołd władzom polskim na
uchodźstwie, Rządowi RP i Prezydentowi RP, wszystkim działaczom cywilnych i wojskowych struktur
Polskiego Państwa Podziemnego, a szczególnie działaczom Rady, którzy z narażeniem życia pomagali
Żydom w latach okupacji niemieckiej. Aby przeciwdziałać ucieczkom Żydów z gett, Niemcy wprowadzili i stosowali, wobec Polaków udzielających im
pomocy i schronienia, karę śmierci. W tym samym

czasie, gdy formowała się w podziemiu Rada Pomocy
Żydom, dnia 6 grudnia 1942 r. za ukrywanie Żydów
zostali zamordowani Polacy z Ciepielowa i okolic,
rodzina Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów
i Kosiorów, w sumie 21 Polaków i 2 Żydów, w tym
11 dzieci. Senat RP składa także hołd tym wszystkim
Polakom, którzy w warunkach okupacji niemieckiej,
pod groźbą utraty życia, zdecydowali się nieść pomoc
Żydom indywidualnie. Dobrze przysłużyli się nie
tylko ratowanym, ale także Polsce i Polakom.
Senat RP chyli czoła w hołdzie wielkiemu
Polakowi, Janowi Karskiemu, w 75-lecie Jego misji
wojennej, której jednym z efektów było opublikowanie przez władze polskie w Londynie Jego raportu
dotyczącego tragedii Żydów w okupowanej przez
Niemców Polsce oraz dostarczenie wiedzy naocznego świadka zbrodni przywódcom i opinii publicznej
państw alianckich.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
To jest koniec tejże uchwały. (Oklaski)
A ja od siebie, już niezależnie od treści tej uchwały, ale zależnie od tematu, chciałbym jeszcze raz powiedzieć i bardzo wyraźnie to wskazać – to także
jest tutaj zapisane – że Polska i Polacy dlatego tak
się zachowywali, że byliśmy, jesteśmy i będziemy
chrześcijanami. Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że pan senator Jan Żaryn jest również senatorem wnioskodawcą.
Pan senator chciałby zadać pytanie?
Proszę bardzo. Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym prosił pana senatora, pana profesora o rozwinięcie zdania, które znajduje się na stronie 3 w akapicie 2 tego tekstu. Cytuję: „Apel ten” – mowa o apelu
Jana Karskiego – „nie spowodował niestety adekwatnych i skutecznych działań Zachodu”. Czy pan senator
zechciałby powiedzieć coś bliżej na ten temat? Jak
rozumiem, misja Jana Karskiego, dramatyczna…
W ogóle całe okoliczności, dramaturgia tego, jak
przybył na Zachód… Zdaje się, że w znacznej mierze
był to głos wołającego na puszczy. Chciałbym, żeby
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pan senator rozwinął te myśli, szczególnie że dzisiaj
wydaje się po prostu niemożliwe, żeby reakcja na te
straszliwe informacje, które oficjalnie zostały przekazane zachodnim przywódcom, była tak niewielka
czy właściwie żadna. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to zdanie, bardzo ważne, tak
jak, mam nadzieję, wszystkie pozostałe w treści tej
uchwały, jest jedynie sygnałem, za którym kryje
się bardzo złożona rzeczywistość historyczna ówczesnych lat. Przede wszystkim trzeba pamiętać,
że żaden normalny człowiek, także polityk, nie był
w stanie w ówczesnych warunkach, w 1942 r., wyobrazić sobie, że można wymordować jakiś naród
tylko dlatego, że jest narodem. Trzeba też brać pod
uwagę to, że chociaż doświadczenia ludobójstwa,
genocydu były już wcześniej, choćby ludobójstwo
Ormian, to jednak takiego wydarzenia, jakiego Polacy
byli świadkami w latach okupacji niemieckiej, żaden
Amerykanin czy Brytyjczyk nie mógł widzieć i rozumieć, bo był osadzony w cywilizacji zachodniej,
w której taka zbrodnia nie była postrzegana jako możliwa. Oczywiście z drugiej strony mentalność człowieka uzyskującego nowe informacje powinna być
zmieniona, powinna być udoskonalona wobec faktu,
że nastąpiło przekazanie autentycznej wiedzy, i to
wiedzy, która w przypadku informacji Jana Karskiego
była toutes proportions gardées, jak pochodząca od
świętego Piotra, „widziałem”, a zatem powinna być
wiedzą zdecydowanie zmieniającą obraz świata, tak
jak święty Piotr zmienił obraz świata.
Tak się nie stało – z różnych powodów. Wydaje mi
się, że pierwszy powód jest przede wszystkim taki, że
ani Brytyjczycy, ani Amerykanie wówczas, w 1942 r.
i na początku 1943 r., nie byli w stanie wypracować
żadnego skutecznego planu. Wszystko, co wypływało
ze środowisk żydowskich – bo Karski przesłał opinię
krajowych środowisk żydowskich, jak należy się zachować, czyli przede wszystkim zbombardować drogę
idącą do obozu Auschwitz-Birkenau, zbombardować
miasta niemieckie w odwecie – nie mieściło się wówczas w głowie. My wiemy, że zmieściło się w głowie
w 1944 r., ale to już było po największej fali Zagłady,
a wówczas nie mieściło się w głowie.
Ale trzeba też powiedzieć, że apel Jana
Karskiego padł jednak także na podatny grunt, to
znaczy wbrew opinii, która funkcjonuje w litera-
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turze przedmiotu, badaniach historycznych, jest
bardzo wiele śladów dotyczących postaw Żydów
amerykańskich, które mówią nam o tym, że Żydzi
amerykańscy, choć byli wewnętrznie spięci różnymi projektami politycznymi… Ich zdecydowana
reprezentacja próbowała wymusić na administracji
czy to amerykańskiej, czy brytyjskiej większą intensywność w sprawie udzielania pomocy de facto
polskim strukturom, by one mogły pomóc Żydom
na terenie kraju. I tutaj jest takie zdanie mówiące
o tym, że budżet państwa polskiego był oczywiście
zaangażowany, jako pierwszy i najważniejszy element, w dzieło pomocy Żydom, budżet uchwalany
za każdym razem przez rząd polski na uchodźstwie.
Ale przez te polskie struktury, przede wszystkim
cichociemnych i innych, którzy docierali do kraju,
przesyłane były też dolary pochodzące od środowisk amerykańskich. Tak że nieprawdą jest też, że
można było mówić o braku jakiejkolwiek reakcji
czy braku jakiejkolwiek skuteczności misji Jana
Karskiego. Jego misja miała także bardzo ważny
wymiar później, w latach 1944, 1945, 1946, kiedy
on, pozostając na terenie Stanów Zjednoczonych,
wpłynął bardzo pozytywnie na opinię publiczną
w zakresie tego, co możemy nazwać dobrym imieniem Polski. On o to dobre imię Polski wtedy, w latach 1944, 1945, 1946 r., zadbał bardzo wyraźnie.
To być może my nie potrafiliśmy potem czerpać
z tego jego dorobku i kontynuować tej dobrej misji
kształtowania dobrej opinii o Polsce i Polakach. Tak
że wydaje mi się, że choć w misję Karskiego jest
wpisana nieskuteczność, to jednocześnie wpisana
jest i skuteczność. Obydwa te pojęcia są adekwatne
w tym przypadku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie pragnie zadać pan senator Jerzy Fedorowicz,
a potem pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja pytam o taki w sumie może
drobiazg. Ale jeżeli w takiej uchwale znajduje się 24
czerwca jako data urodzin Jana Karskiego, a ta data
nie zgadza się ze świadectwami z Uniwersytetu Jana
Kazimierza i ze szkoły podchorążych, bo tam podaje
się, że data urodzin Jana Karskiego to 24 kwietnia…
Czy byłby pan uprzejmie wyjaśnić, no, tę…
(Senator Jan Żaryn: Rozbieżność?)
Tak, tę rozbieżność. Dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję.
Przy okazji bardzo dziękuję za pomoc w redagowaniu tej części uchwały panu Waldemarowi
Piaseckiemu, który jest autorem najnowszej biografii
Jana Karskiego. I jak to bywa z najnowszymi biografiami ważnych osób, każdy historyk dokonuje pewnych odkryć. Ta data, która jest podana w uchwale,
jest wynikiem najnowszych badań dotyczących daty
urodzin Jana Karskiego. Bardzo możliwe, że następny
badacz zweryfikuje z kolei te ustalenia.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ilu obywateli polskich narodowości żydowskiej uratowało się w granicach przedwojennej Polski?
(Senator Jan Żaryn: Bardzo dziękuję, Panie
Marszałku…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest oczywiście jednym z fundamentalnych i współgra z drugim
pytaniem, o to, ilu z kolei Polaków pomagało Żydom.
Do dziś historycy próbują szacować obydwie liczby
i do dziś nie ma pełnej zgody.
Jeśli chodzi o uratowanie Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, to dane mówią o liczbie od
30 tysięcy, 60 tysięcy do 120 tysięcy tych uratowanych. Moim zdaniem najbliższą prawdy, a sam jako
historyk od wielu lat się zajmuję tym tematem… 120
tysięcy jest jak najbardziej prawdopodobną liczbą,
jeżeli przyjmiemy za prawdziwe, choć też podlegające
dyskusji warsztatowej, informacje dotyczące choćby
tego jednego referatu dziecięcego kierowanego przez
Irenę Sendler, mówiące, że przez ten referat przeszło
5 tysięcy dzieci, które zresztą następnie w większości
zostały umieszczone w zgromadzeniach żeńskich,
przede wszystkim w żeńskich zgromadzeniach za-

konnych, w domach zakonnych, w klasztorach, w bursach itd.
Ta liczba dlatego nie jest pewna i nigdy nie będzie
pewna, że ratowanie Żydów odbywające się w totalnej
konspiracji powodowało, że także po wojnie znaczna
część uratowanych była już tak mocno wprowadzona w struktury polskiego społeczeństwa, polskiego
narodu, a także narodu chrześcijańskiego, że bardzo wielu uratowanych po wojnie nigdy nie zgłaszało się do żydowskich struktur organizacyjnych,
ponieważ już nie czuli się Żydami, tylko Polakami,
i stanowili część polskich rodzin. Ja mogę państwu
na podstawie swojego badawczego doświadczenia
powiedzieć, że gdy jeździłem po Polsce w różnych
momentach mojego życiorysu z wykładami na temat
Polaków ratujących Żydów, to co najmniej dwa razy,
a tak naprawdę więcej razy spotkałem się z sytuacją
świadectwa z drugiej strony, świadectwa osoby, która
w czasie wykładu wstawała bądź podchodziła potem
do mnie i mówiła: proszę pana, tak, ja jestem właśnie z takiej rodziny, rodziny polskiej, w której mam
rodzeństwo, ale tak naprawdę to nie są moi bracia,
ponieważ ja jestem osobą, która została do tej rodziny wprowadzona przez takie i takie zgromadzenie
zakonne; dowiedziałam się o tym po 40, 50 latach,
a wtedy byłam małym dzieckiem, byłam noworodkiem. Te świadectwa mówią nam o tym, że była to
pomoc bardzo szeroko oddziałująca i tworząca pewien ówczesny klimat okupacji niemieckiej. Wtedy
znalazło się naprawdę wielu Polaków, którzy potrafili
na to pukanie nocne odpowiedzieć pozytywnie.
I od razu odpowiem na drugie pytanie. Ja wielokrotnie, dając świadectwo jako historyk, mówiłem,
mówię i będę mówił, że z kolei Polaków, którzy udzielali bardzo różnorodnej pomocy – ówczesne znaczenie
słowa „pomoc” nie jest tożsame z dzisiejszym rozumieniem tego słowa, bo wtedy były zupełnie inne warunki – różnorodnej pomocy doraźnej i stałej, głównie
doraźnej, żeby była jasność, było prawdopodobnie
około miliona, tylu Polaków mieszkających wówczas na ziemiach polskich udzielało takiej pomocy.
Gdyby to było prawdą, to oznaczałoby to, że naprawdę
dobrze się spisaliśmy. Dobrze się spisaliśmy, jeżeli
taka duża część narodu polskiego uznawała decyzje
swoich władz, czyli rządu polskiego na uchodźstwie
i swoich władz podziemnych, za wiążące prawnie
i moralnie, a nie prawo okupacyjne, które mówiło, że
jedyna postawa pozytywna to postawa donosiciela.
I to jest oczywiście ta przestrzeń postaw polskich,
które wówczas także były, od tych haniebnych, wpisujących się w prawo okupanta niemieckiego, po na
szczęście wielo-, wielo-, wielokrotnie wskazujące,
także w naszych świadectwach rodzinnych, pewnie
siedzący tu senatorowie też mogą to potwierdzić,
zachowując pamięć o swoich rodzicach, dziadkach,
wujostwie… Przecież to wszystko mamy w swojej
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(senator J. Żaryn)
pamięci. Jak to wszystko zbierzemy, to okaże się, że
byliśmy wówczas narodem nadzwyczaj heroicznym
i, powtarzam jeszcze raz, ten heroizm w dużej mierze
był wynikiem nie tylko prawnego podporządkowania
się władzom polskim, czyli na obczyźnie i w kraju, ale
przede wszystkim podporządkowania się sumieniu.
To było najważniejsze zobowiązanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące pierwszego akapitu tej uchwały, który jest znakomity,
i przypomnienia fragmentu słynnego tekstu Zofii
Kossak-Szczuckiej „Protest”. Proszę powiedzieć,
czy nie warto by było ten tekst, także profetyczny
w swoim przesłaniu, po prostu niezwykły, pokazujący
nie tylko świadectwo głęboko chrześcijańskie, ale
też takie ogólnohumanistyczne niezwykłe uwrażliwienie na ogromną krzywdę, na nieprawość, która
się działa, uwzględniający też głębiej kontekst tego
okropieństwa, które było, ten tekst czy tego rodzaju
teksty – być może zostały one opublikowane w formie
materiałów źródłowych – przypominać dzisiejszym
pokoleniom. Pytam, ponieważ to zaprzecza pewnym
stereotypom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy?
(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma.)
Nie ma. Dobrze.
To proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Oczywiście pełny tekst tegoż protestu jest znany historykom. Był on
wielokrotnie publikowany w całości, także komentowany. Ten tekst w całości powstawał w warunkach
II wojny światowej, w warunkach, w których relacje
polsko-żydowskie były obciążone przeszłością zarówno Polaków, jak i Żydów, przeszłością nie tylko
pozytywną, ale także negatywną. W związku z tym
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ten tekst jest bardzo ważny. Jest też bardzo mądry, ale
drukowany w całości wymaga komentarza. Zawsze,
gdy się pojawia, pojawia się wraz z komentarzem
historycznym, tak byśmy odkryli głęboki sens protestu dotyczącego wyrobienia w Polakach postawy,
w ramach której niejako po nowemu zostaną zdefiniowane dwa kluczowe słowa używane przez Zofię
Kossak-Szczucką, czyli „Polak” i „katolik”. To jest
sens jej protestu – zdefiniowanie w warunkach II wojny światowej, co znaczy słowo „Polak” i „katolik”.
Było to szalenie istotne, o czym zresztą wielokrotnie
mówił także jej bliski współpracownik, którego to
nazwisko, rzecz jasna, pada w naszej uchwale, czyli Władysław Bartoszewski. On wielokrotnie, dając
świadectwo wielkości Zofii Kossak-Szczuckiej, przypominał jednocześnie, że pozytywne wyzwolenie
polskich emocji na rzecz Żydów było związane z tym,
że należało przekonać do niego Polaków, katolików,
którzy przed wojną – teraz nie wnikam, czy słusznie,
czy niesłusznie, choć moim zdaniem bardzo często
słusznie, żeby była jasność – mieli postawy antyżydowskie. Oni mieli swoje racje, prezentując postawy
antyżydowskie.
(Senator Bogdan Klich: Za daleko…)
Chodziło o to, żeby właśnie Polacy niejako przerobili ten temat. I taka jest treść protestu, proszę państwa. On jest adresowany nie do filosemitów, tylko do
takich Polaków, jakimi oni wówczas byli. Chodziło
wtedy o przekonanie Polaków do zredefiniowania
wyrazów „katolik” i „Polak”, bo w tych pojęciach nie
ma miejsca na pozwolenie na zbrodnię i na krzywdę
bliźniego. I to jest wielkość tego protestu. Trzeba jednak widzieć go i rozumieć w kontekście ówczesnej,
bieżącej rzeczywistości, a nie realiów roku 2017.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jerzy Fedorowicz i pan marszałek Borusewicz.
Pan się zgłasza do pytań, Panie Marszałku, czy
do dyskusji?
(Senator Bogdan Borusewicz: Do pytań.)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ostatnie pytanie. Proszę mi na nie odpowiedzieć.
Prawie wszystkie organizacje weszły w skład… To
jest w uchwale. Ale nie zrobili tego narodowcy i endecja. Może pan wyjaśnić, dlaczego? Teraz jest taka
dziwna sytuacja w naszym kraju, że narodowcy próbują być bardzo ważni. Czy mógłby pan wyjaśnić,
dlaczego te organizacje tam nie weszły?
(Senator Jan Żaryn: Tak. Bardzo dziękuję za to
pytanie…)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Panie Profesorze.
(Senator Jan Żaryn: Przepraszam.)
Pan marszałek Borusewicz.
Proszę o pytanie, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, usłyszałem jakiś zgrzyt w tym,
co pan mówił…
(Senator Jan Dobrzyński: Jezu!)
(Senator Czesław Ryszka: Aż drzwi skrzypnęły.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie
Marszałku.)
Usłyszałem, że ideologia antyżydowska, która
była przed wojną…
(Senator Jan Żaryn: Ja nie mówiłem nic o ideologii, tylko o postawach.)
O postawach antyżydowskich, które były uzasadnione i słuszne.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Profesorze, niech
pan tego nie komentuje.)
Badał pan także sprawę Jedwabnego. W związku
z tym zapytam pana: co się tam stało?
(Senator Jan Dobrzyński: Niech pan nie mówi.)
(Senator Alicja Zając: To nie na temat.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze są pytania do pana profesora? Nie ma.
Panie Profesorze, proszę krótko.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję.
Spróbuję krótko. Nie jest to miejsce na wykład historyczny, w związku z tym, jeśli chodzi o drugie pytanie
pana marszałka Borusewicza, mogę co najwyżej odwołać
się do bardzo bogatej w tej kwestii literatury przedmiotu. Stosunki polsko-żydowskie w II Rzeczypospolitej
naprawdę są wielostronnie badane, są badane z różnych
stron. Mogę tylko powiedzieć ogólnie, że obraz nie jest
czarno-biały, to znaczy nie jest tak, żeby racje były tylko po jednej stronie, a po drugiej ich nie było. Relacje
polsko-żydowskie były skomplikowane. Z jednej strony
okres II Rzeczypospolitej to był czas, w którym naród
żydowski wznosił się na wyżyny tworzenia sią nowoczesnego ówczesnego narodu. I właśnie w warunkach
Rzeczypospolitej, prawa wewnętrznego Polski naród
żydowski miał szansę na przyśpieszenie tego procesu
unarodowienia – i to było bardzo istotne – a z drugiej
strony niewątpliwie stanowił także miejsce w przestrzeni społeczno-narodowej na terenie polskim, która nie
zawsze owocowała tylko i wyłącznie relacjami pozytywnymi. I na tym bym skończył, bo, jak mówię, nie
jest to miejsce na wykład historyczny.

Odpowiadając panu senatorowi, powiem tak.
Rzeczywiście narodowcy jako struktura podziemna…
to znaczy Stronnictwo Narodowe „Kwadrat” uznawało, podobnie zresztą jak Zofia Kossak-Szczucka, żeby
była jasność, że komitet „Żegoty”, czyli ta pierwotna
struktura, nie powinien mieć charakteru wewnątrzpaństwowego, czyli nie powinien być afiliowany przy
strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, tylko
mieć przestrzeń jakby społeczną, czyli obywatelską.
I to wynikało z tego, że narodowcy uznawali, że nie
ma spójności między interesami polskimi i żydowskimi w sensie politycznym, i obawiali się, że interesy żydowskie zostaną zbyt głęboko wprowadzone
na teren polskiego państwa. Czy mieli rację, czy nie
mieli racji? Znowu powiem, że to nie miejsce i nie
ten moment, żeby na to odpowiadać. Niezależnie od
tego, czy oni weszli, czy nie weszli strukturalnie, to
bardzo wielu narodowców zarówno ze Stronnictwa
Narodowego, jak i z Obozu Narodowo-Radykalnego
indywidualnie pomagało Żydom. Bardzo wielu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, m.in.
Edward Kemnitz z Mirosławem… z całą rodziną
Ostromęckich i Deskurów, i jeszcze bardzo wielu
innych… Ja bym bardzo długo mógł na ten temat opowiadać, bo napisałem jako historyk wiele dotyczących
tego tekstów. A więc bardzo wielu narodowców pomagało Żydom. Jeśli mogę nieskromnie powiedzieć:
także w kręgu mojej rodziny, moich najbliższych,
były osoby, które miały przed wojną poglądy narodowe… W czasie wojny moje starsze rodzeństwo było
wychowywane we dworze przez Żydówkę, która była
ukrywana w majątku moich rodziców. Praktycznie
wszystkie majątki ziemiańskie, z tego, co wiem,
niezależnie od pochodzenia ideowego właścicieli,
niezależnie od tego, czy bardziej byli oni związani
z obozem narodowym, czy sanacyjnym… No, po prostu Żydom się pomagało, bo taka była natura rzeczy,
jeśli chodzi o wychowanie ziemiańskie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Takie też były struktury inteligenckie, polskich
rodzin inteligenckich, od lewa do prawa, gdzie de
facto ten namysł dotyczący honoru Polaka kazał pomagać. Taka była wówczas ścieżka wychowawcza. I,
jak się okazało, dotyczyło to także wielu, wielu rodzin
chłopskich, robotniczych. Ta emanacja wychowania
II Rzeczypospolitej sięgała bardzo głęboko, sięgała
w głąb narodu polskiego – niezależnie od poglądów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Wniosek formalny…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja jeszcze mam pytanie.)
(Senator Antoni Szymański: W kwestii formalnej…)
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(Senator Alicja Zając: Wniosek formalny…)
Ale najpierw wniosek formalny, dobrze? Bo pan
Antoni Szymański zgłosił wniosek.
Panie Senatorze, słucham.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Podejmujemy dzisiaj uchwałę, którą właściwie…
Kiedy pan senator czytał tę uchwałę, to miałem wrażenie, że powinniśmy wstać i w postawie stojącej ją
przyjąć… (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Przez aklamację.)
(Senator Stanisław Karczewski: Tak jest.)
…uchwałę, która jest niezwykłej wagi, o której
dyskutowano na posiedzeniu komisji, gdzie jest miejsce na dyskusję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Wniosek formalny
proszę…)
Pani Marszałek, prosiłbym… zwracam się do senatorów, żeby zakończyć debatę i żebyśmy podjęli tę
uchwałę, która nie budzi – jestem o tym przekonany
– naszych wątpliwości i żebyśmy nie rozwadniali tej
uchwały naszymi pytaniami. Proszę o przejście do
głosowania. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, ponieważ padł wniosek formalny
o skrócenie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja chciałbym dopytać.)
(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest czas
na dyskusję… Jest wniosek formalny…)
…zadawania pytań i przejście do dyskusji…
(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Niedobrze robicie,
ale…)
Wysoka Izbo, jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu,
uznam, że Wysoka Izba przychyla się do przyjęcia
tego wniosku formalnego.
(Senator Stanisław Karczewski: Głosów sprzeciwu
nie ma.)
(Głos z sali: Bez sensu.)
Głosów sprzeciwu nie ma.
W takim razie otwieram dyskusję.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Marię Jackowskiego. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ekscelencjo
Księże Biskupie! Wielce Szanowni Goście! Szanowni
Państwo!
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(Rozmowy na sali)
Ja będę mówił krótko, bo chciałbym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę,
Wysoka Izbo!)
…zwrócić uwagę na jedną rzecz, a przede wszystkim podziękować inicjatorom tej uchwały, która jest
bardzo ważna, bardzo potrzebna. Zgadzam się z panem senatorem Szymańskim, że dyskusji na temat
samej treści nie ma co przeprowadzać, dlatego że
jest to tekst wypracowany, spójny i ukazujący istotę
problemu.
(Głos z sali: To po co dyskutujemy?)
Ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na dwa aspekty, które siłą rzeczy nie mogły się znaleźć w uchwale,
bo wtedy ona by się stała po prostu ogromnie długim
tekstem.
Najpierw chciałbym krótko powiedzieć o spotkaniu kuriera Jana Karskiego z prezydentem Franklinem
Delano Rooseveltem, które miało miejsce 28 lipca
1943 r. Tak jak wspomniał pan senator Żaryn, wówczas Jan Karski prezentował możliwości rozwiązania tej tragicznej sytuacji, ale nie znalazło to jakoś
uznania w oczach pana prezydenta Franklina Delano
Roosevelta. I w „Gazecie Wyborczej” w roku 2010
przy okazji wspomnień o Janie Karskim ukazał się
taki tekst, w którym zapisano, jak wyglądała ta rozmowa. Podczas tego spotkania w pewnym momencie
prezydent Roosevelt przerwał raport polskiego emisariusza na temat Żydów i powiedział – cytuję według
tego tekstu z „Gazety Wyborczej” – „Policzymy się
z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie
ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska nie
jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni
do uprawy waszej ziemi?”. Myślę, że nie będę tego
komentował.
A druga sprawa, o której nie ma mowy w tej
uchwale i nie może być, bo siłą rzeczy… Chciałbym
powiedzieć dwa słowa o tzw. nocie Raczyńskiego,
która powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez Jana Karskiego i przewiezionych przez
niego do Londynu. Edward Raczyński w grudniu
1942 r. – a ta nota powstała dokładnie z datą 10 grudnia 1942 r. – był ministrem spraw zagranicznych rządu londyńskiego. I nota, w której został przedstawiony zakres Zagłady i zostały zawarte informacje
źródłowe uwiarygadniające ten tekst, została rozesłana do wszystkich sygnatariuszy Deklaracji Narodów
Zjednoczonych. W odpowiedzi na notę polskiego rządu dnia 17 grudnia 1942 r. państwa sprzymierzone
ogłosiły jednocześnie w Londynie, Waszyngtonie
oraz Moskwie wspólną deklarację następującej treści: „Uwagę rządów Belgii, Czechosłowacji, Grecji,
Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
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Jugosławii i francuskiego Komitetu Narodowego
zwróciły liczne doniesienia z Europy, że władze niemieckie, nie zadowoliwszy się odmówieniem osobom
pochodzenia żydowskiego na wszystkich terenach, na
które zostało rozciągnięte ich barbarzyńskie prawo,
najbardziej podstawowych praw ludzkich, przystąpiły
obecnie do realizacji wielokrotnie zapowiadanej przez
Hitlera zagłady narodu żydowskiego w Europie”.
Chciałbym zwrócić uwagę na tę notę, bo to pokazuje konsekwencję władz polskich, konsekwencję struktur państwa podziemnego, konsekwencję
ogromnej rzeszy Polaków, przejawiającą się w tym,
w jaki sposób w tragicznych warunkach okupacji
niemieckiej, w warunkach wojennych wyglądało informowanie opinii wolnego świata o okrucieństwie
Holokaustu, które było dokonywane m.in. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zbrodniarzy
niemieckich.
I dlatego chciałbym z tego miejsca jeszcze raz
bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi,
senatorowi Janowi Żarynowi za to, że i w swoich pracach badawczych, i w swoich publikacjach, w swojej
działalności społecznej, będąc inicjatorem różnych
gremiów społecznych, które tą problematyką się
zajmują, ale również na forum Senatu, pracując nad
tekstem tej uchwały, dopomina się o prawdę o tych
bardzo bolesnych i tragicznych wydarzeniach z przeszłości. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich, proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ta uchwała jest godna poparcia. Ta uchwała powinna być jednogłośnie przyjęta przez naszą Izbę.
W tej uchwale mowa bowiem nie tylko o ludziach,
których nazwiska są znane i rozpoznawalne w Polsce
i na Zachodzie, ale także o tych bezimiennych, których nazwisk nie wymienia. Wszędzie na świecie
wiadomo, przynajmniej wśród elit, kto to był Jan
Karski i jakie było jego dzieło. Wiadomo, kim był
Jan Nowak-Jeziorański, jakie były jego zasługi zarówno dla niepodległości Polski, jak i dla pojednania
polsko-żydowskiego. Wiadomo, kim byli Władysław
Bartoszewski i Irena Sendlerowa, jakie wnieśli zasługi, i wiadomo, jakie zasługi wniosła „Żegota”. Ale to,
co jest ważne w tej uchwale, to jest ten wymiar szerszy, ten wymiar społeczny, ten wymiar bardzo często
niejako anonimowy. To są tacy ludzie jak 6 tysięcy
zidentyfikowanych osób, których nazwiska jeszcze

nie zostały wprowadzone – uważam, że rząd Polski
powinien o to zabiegać – do Księgi Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata, których tak zwane rekordy,
czyli opisy życia i męczeństwa, zostały przygotowane wspólnie przez Instytut Studiów Strategicznych,
IPN i archiwa państwowe, na podstawie badań także
w archiwach zagranicznych, m.in. po raz pierwszy
w archiwach Wehrmachtu, które w tym celu zostały
otwarte przez stronę niemiecką, w archiwach białoruskich, w archiwach ukraińskich. To 6 tysięcy zidentyfikowanych nazwisk, opisanych według metody
Yad Vashem.
W przyszłych działaniach trzeba by było uwzględnić też tych spośród żyjących polskich Żydów, którzy
przenieśli za granicę swoją polskość i chlubią się nią,
są z niej dumni. Taką np. Marię Perlberger, która
jako 18-letnia Żydówka po wymordowaniu całej jej
rodziny wyjechała najpierw do Belgii, a potem do
Izraela, i gdzieś w północnym Izraelu ma w swoim mieszkaniu dokładnie to samo, co Jan NowakJeziorański: taką świątynię polskości. To nie tylko
rekwizyty o tym mówią, nie tylko polskie malarstwo,
nie tylko polskie pamiątki. Ona uważa, że żyć bez
polskości nie potrafi, że żyć bez Polski jest jej trudno.
Warto by było także w przyszłości mówić o tych sprawach. Trochę wybiegam w przyszłość, ale uważam,
że przeszłość powinna wpływać na nasze działania
w przyszłości. I one powinny być wspólne, tak jak ta
uchwała. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Misiołek, proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goście!
Myślę, że jako Polak i jako Ślązak nie mógłbym
w tym momencie, w momencie podejmowania tej
uchwały, nie wystąpić. I nie mógłbym pominąć nazwiska wielkiego Polaka i Ślązaka, Henryka Sławika,
który w czasach wojny ratował życie nie tylko polskich, ale i żydowskich dzieci. Z tego, co w instytucie Yad Vashem zostało udowodnione, wynika,
że uratował ponad 5 tysięcy żydowskich dzieci. Jest
Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, jest wielkim, ale można powiedzieć, że nadal zapomnianym,
Polakiem. Pozwalam sobie tutaj o nim mówić…
Pamięć o nim przywrócił człowiek, który jako dziecko został przez niego uratowany, a mianowicie pan
Zimmermann, Żyd, który przyjechał z Izraela w końcu lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu rodziny
Henryka Sławika. I to on odkrył także dla nas, dla
Polaków, tę wybitną postać. Myślę, że o takich lu-

52. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Głosowanie
Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

(senator A. Misiołek)
dziach powinniśmy tutaj wspomnieć. Myślę, że jego
heroizm jest równy heroizmowi Jana Karskiego,
tym bardziej że za tę swoją działalność oddał życie.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Antoni
Szymański złożył swoje przemówienie w dyskusji
do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy
Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów…
(Oklaski)
Głosowało 76 senatorów, 76 było za, nikt nie
głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 8)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w 75. rocznicę utworzenia Rady
Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego.
Proszę pana Jerzego Kozielewskiego o podejście
do stołu prezydialnego. Chciałabym wręczyć panu
podjętą uchwałę. (Oklaski)
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.
Przypominam, że projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku
nr 658, a sprawozdanie komisji w druku nr 658 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Sprawozdawca
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Tym razem uchwała, której treść jest w jakiejś mierze
chwałą Senatu, ale i zobowiązaniem dla senatorów, tym
razem coś pro domo sua. Okoliczność jest następująca.
28 listopada 1922 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie
Senatu w odrodzonej Polsce, Senatu jako izby wyższej,
która została wpisana w konstytucję marcową, konstytucję bardzo demokratyczną, nowoczesną, jedną z wówczas najlepszych w sensie prawnym – tak ją oceniano
– w Europie. W tej to pierwszej konstytucji odrodzonej
Polski znalazło się miejsce dla izby wyższej, Senatu, który
to Senat został potraktowany przez konstytucjonalistów
polskich jako jeden z najważniejszych symboli ciągłości
władzy. Republikańskie państwo, jakim była odrodzona Polska w latach 1918–1939, przejmowało dziedzictwo I Rzeczypospolitej, w której Senat wyrastał z Rady
Królewskiej jako organu, który powstał za sprawą monarchii reprezentowanej jeszcze przez dynastię piastowską.
Ta ciągłość izby senackiej miała wielką wartość w odrodzonej Polsce, która powstała po 123 latach niewoli.
Nasza uchwała podjęta podczas posiedzenia
Komisji Ustawodawczej, przyjęta jednogłośnie przez
senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz senatorów
Platformy Obywatelskiej, niewątpliwie wyraża
w swoim tekście nie tylko hołd, ale także to, co można nazwać zobowiązaniem. Jeśli państwo pozwolą,
to teraz zostanie przeze mnie odczytany projekt tejże uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.
„W rezultacie uchwalenia konstytucji marcowej i następnie przeprowadzenia wyborów dnia
28 listopada 1922������������������������������
r.���������������������������
odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski
Odrodzonej. Senat w latach 1922–1935 był wyłaniany w pięcioprzymiotnikowych wyborach.
Z każdego województwa wybierano liczbę senatorów odpowiadającą 1/4 liczby posłów. Ogółem
wybierano zatem 111 senatorów. 93 spośród nich
było wybieranych w okręgach wyborczych, a 18
– z listy państwowej. Czynne prawo wyborcze do
Senatu przysługiwało obywatelom, którzy ukończyli 30 lat, a bierne tym, którzy mieli ukończone
40 lat. Z kolei na mocy konstytucji kwietniowej
z 1935 r. liczba senatorów została ograniczona do
96 osób; 1/3 pochodziła z nominacji prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a 2/3 z wyborów – ograniczonych w praktyce do elity obozu rządzącego.
Wprowadzając Senat do ustroju Polski Odrodzonej,
parlamentarzyści Sejmu Ustawodawczego nawiązali
do dorobku ustrojowego I Rzeczypospolitej, czyli do historii Rady Królewskiej i «arystokratycznego» Senatu, jak i do współczesnego wyzwania,
jakim była powszechna zgoda na wzmocnienie demokratycznego porządku ustrojowego. Pierwszym
marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został zasłużony działacz narodowy z Wielkopolski
i marszałek Sejmu Ustawodawczego adw. Wojciech

344

52. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

(senator sprawozdawca J. Żaryn)
Trąmpczyński. Oprócz niego do wybitniejszych senatorów z lat 1922–1939 należeli m.in. abp Adam
S. Sapieha, metropolita krakowski, abp Józef
Teodorowicz, metropolita lwowski obrządku ormiańskiego, czy też narodowcy Stanisław Głąbiński,
prawnik i współtwórca konstytucji marcowej,
prof. Stanisław Kasznica, rektor Uniwersytetu
Poznańskiego, Władysław Grabski, dwukrotny premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz socjaliści
Bolesław Limanowski, nestor polskiego socjalizmu
niepodległościowego i Marszałek Senior z 1922 r.,
Andrzej Strug (wł. Tadeusz Gałecki), znany powieściopisarz, i Dorota Kłuszyńska, przewodnicząca
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Równie dobrze
w dziejach Senatu zapisali się ludowcy, w tym
współzałożyciel ruchu ludowego w Galicji Bolesław
Wysłouch, a z senatorów Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem – Władysław Raczkiewicz,
późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie. Przez ławy Senatu II Rzeczypospolitej
przewinęło się ponad 450 parlamentarzystów, spośród których aż 155 poległo, zostało zamordowanych
bądź zmarło z wycieńczenia w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Wojna i nowa sowiecka dominacja nad Polską
zakończyły żywot Senatu. Stało się tak za sprawą
referendum czerwcowego z 1946 r., którego wyniki
zostały sfałszowane przez komunistów, sprawdzających w ten sposób wytrzymałość Zachodu na postępujący proces podporządkowywania narodu antypolskiej doktrynie i praktyce rządzenia. Do negatywnej
odpowiedzi na pierwsze pytanie referendalne, dotyczące zniesienia Senatu w nowym porządku ustrojowym, nawoływało Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisława Mikołajczyka, które – jako partia ludowa –
w II Rzeczypospolitej kontestowało istnienie tej izby.
Przeciwstawiano się w ten sposób komunistom postulującym w swej propagandzie udzielanie odpowiedzi
„3 razy TAK” na pytania referendalne. Uznano także,
że Senat Rzeczypospolitej Polskiej symbolizuje suwerenność i ciągłość państwa polskiego. Brak Senatu
w porządku ustrojowym Polski Ludowej podkreślał
zatem rzeczywisty charakter ówczesnej władzy, zależnej od Moskwy.
Nic zatem dziwnego, że w III Rzeczypospolitej
Senat został wprowadzony do ustroju państwa już
w pierwszych, kontraktowych wyborach z 4 czerwca 1989 r. W przeprowadzonych faktycznie demokratycznych wyborach jedynie do tej izby wygrał
obóz «Solidarności», zdobywając 99 mandatów na
100.
Obecnie Senat, jako organ władzy ustawodawczej, może przyjmować wnioski legislacyjne do ustaw
uchwalonych przez Sejm, posiada prawo inicjatywy

ustawodawczej oraz podejmuje uchwały okolicznościowe, służące w szczególności kreowaniu polityki
historycznej państwa. Ponadto istotnym zadaniem
Senatu jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą, zwłaszcza na Wschodzie. Dziś chcemy nazywać
Senat Rzeczypospolitej Polskiej «Izbą refleksji», co
stanowi wyzwanie zarówno dla nas, jak i dla naszych
następców.
W 95. rocznicę powstania Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej chylimy czoła przed dokonaniami naszych poprzedników, szczególnie współtwórców
II Rzeczypospolitej, i tych wszystkich senatorów,
którzy oddali swe życie w latach wojny i okupacji oraz byli prześladowani w Polsce Ludowej.
Szczególną pamięcią otaczamy zmarłych senatorów
III Rzeczypospolitej, którzy zasiadali obok nas w ławach Izby wyższej. Cześć ich pamięci!
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
Tak brzmi treść uchwały. Jeśli państwo pozwolą, to dodam do tego 2 uwagi. Pierwsza, na którą
pozwalam sobie, choć może nie zabrzmi to skromnie… Ale uważam, że przy tej okazji, przy żadnej
innej, mogę o tym powiedzieć. Ta tablica, przypominająca nam o 155 polskich patriotach, senatorach
II Rzeczypospolitej, którzy polegli, zginęli, zmarli
w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, powinna
nam towarzyszyć przy podejmowaniu przez nas decyzji politycznych służących niepodległości Polski.
Jest to wyzwanie, które cały czas mamy, kiedy patrzymy na te nazwiska. Wśród tych nazwisk jest także
osoba, która zobowiązuje mnie, jako Jana Żaryna,
ewidentnie wprost i jednoznacznie – to brat mojej
babci, Tadeusz Karszo-Siedlewski, który zginął we
wrześniu 1939 r. w Warszawie, broniąc miasta jako
cywil przed okupantami niemieckimi.
Druga uwaga, która… Wydaje mi się, że warte jest to podkreślenia. My, jako senatorowie
Rzeczypospolitej, powinniśmy także mieć świadomość, że dzisiejszymi poczynaniami ewidentnie
chcemy, zamierzamy wpisywać się w nasze tradycje
niepodległościowe sięgające – szczególnie w zakresie
wartości, która nam jest bliska, czyli wolności – zarania dziejów, a więc Rady Królewskiej, oraz czasów
późniejszych aż po II Rzeczpospolitą, a następnie te
namiastki reprezentacji, jakie istniały na uchodźstwie
w postaci Rady Narodowej czy Tymczasowej Rady
Jedności Narodowej, parlamentu Niepodległej poza
granicami kraju.
W związku z tym wydaje mi się, że ta uchwała
nie wpisuje się w jakąś naszą pychę, tylko w pokorne widzenie naszego zobowiązania wobec pokoleń
dzisiejszych i przyszłych. I prosiłbym, żeby w takim
charakterze została przyjęta i uchwalona. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania również senatora Jana Żaryna.
(Senator Mieczysław Golba: Pytań nie ma.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
(Senator Alicja Zając: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana Jana Marię
Jackowskiego.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Oklaski)
(Senator Jarosław Rusiecki: Kasztelanie, mów.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję za ten aplauz Wysokiej Izbie.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Senator Waldemar Bonkowski: Tablet zabrać panu
Jackowskiemu.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Jarosław Rusiecki: Naładowany?)
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Senator Mieczysław Golba: Do rzeczy.)
Jeżeli mówimy o Senacie w polskim porządku
ustrojowym, to mówimy o jednym z najstarszych
parlamentaryzmów na świecie. W tym kontekście
chciałbym rzucić parę słów na temat genezy Senatu,
ponieważ często w obecnych dyskusjach pojawia się
coś takiego, że być może Senat jest izbą niepotrzebną,
izbą, która przedłuża proces legislacyjny, że jest właśnie czymś takim archaicznym, przeżytkiem z przeszłości. No, inna sprawa to konstytucyjne usytuowanie Senatu. Nie chciałbym tu zaczynać dyskusji, ale
za pomocą niewielkich zmian w konstytucji można by
tej Izbie nadać znacznie większą rangę niż ta, którą
ma w obecnym porządku ustrojowym.
Jednak należy się, jeżeli mówimy o naszej tradycji,
o naszym dziedzictwie, szacunek dla instytucji, która,
jak wspominał pan senator Żaryn, powstała z Rady
Królewskiej. Tak ściśle rzecz biorąc, od 1493 r., kiedy
wydzielono z Rady Królewskiej osobną izbę poselską – w jej skład zaczęli wchodzić przedstawiciele
sejmików ziemskich, którzy byli wybierani – możemy
mówić już o zinstytucjonalizowanej formie Senatu.
Senat w I Rzeczypospolitej składał się z mniej więcej
140 senatorów. Byli w nim na mocy nominacji królewskiej wyżsi urzędnicy, tzw. wiryści, a więc mężowie,
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którzy obejmowali ważne funkcje. A jakie to były
funkcje? To byli kasztelanowie, to byli wojewodowie,
ministrowie i biskupi ordynariusze Kościoła rzymskokatolickiego. To podkreślam, ponieważ w wyniku
późniejszych dyskusji następowały pewne zmiany. Po
unii lubelskiej w 1569 r. Senat został powiększony
o dostojników litewskich, ponieważ powstało państwo jednolite, państwo obojga narodów, państwo
składające się z dwóch równorzędnych podmiotów,
a więc Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
To, co często zastanawia historyków, to np. to,
dlaczego elit ruskich nie włączano do Senatu, poza
tymi osobami, które pełniły funkcje cywilne, były
kasztelanami, wojewodami. Wielu przedstawicieli
prawosławia zasiadało w XVII wieku czy wcześniej
w polskim Senacie, jednak hierarchia nie mogła w nim
zasiadać. I tutaj warto wspomnieć o unii hadziackiej
z 1658 r., bo była ona próbą stworzenia państwa, które byłoby państwem federacyjnym, składającym się
z 3 podmiotów, a więc: z Korony Polskiej, z Wielkiego
Księstwa Litewskiego i z Księstwa Ruskiego, jak to
wówczas określano, czyli terenów stanowiących dzisiaj znaczną część zachodniej Ukrainy.
Wysoka Izbo, Senat poza funkcjami legislacyjnymi, które ma, jest jednym z atrybutów niepodległości
państwa polskiego. Sam fakt, jak silna była tego świadomość, to jest kwestia tego, że przy Okrągłym Stole
– i to trzeba oddać, bo mieliśmy tutaj już dyskusję na
temat Okrągłego Stołu przy okazji ustaw o KRS, chociażby w dniu wczorajszym i przedwczorajszym – to
był właśnie przejaw dopominania się o niepodległość
i suwerenność w czasie tych przemian 1989 r. I z tego
punktu widzenia przywrócenie instytucji Senatu było
jednym z fundamentalnych atrybutów budowania niepodległego państwa polskiego, ponieważ instytucja
Senatu jest tak mocno zakorzeniona. Przez większość
historii, licząc od czasów Mieszka, czy przez ponad
połowę historii Senat był instytucją, która istniała
w porządku ustrojowo-prawnym państwa polskiego.
I w tym kontekście trzeba na tę naszą dzisiejszą instytucję patrzeć.
Wysoka Izbo, warto też przypominać dzieje polskiego parlamentaryzmu, dlatego że my słyszymy
teraz bardzo często wypowiedzi na temat demokracji,
parlamentaryzmu, wyborów, systemu przedstawicielskiego i tego wszystkiego, co jest atrybutem dzisiejszej demokracji, i często zwraca się uwagę, że nasz
parlamentaryzm jest niedojrzały, krótki, że nie mamy
ugruntowanej demokracji. To są tezy, powiedziałbym, publicystyczne i fałszywe. Owszem, mieliśmy
okresy komunizmu, II wojny światowej, zaborów.
To były okresy, kiedy naturalne procesy tworzenia
się nowoczesnego demokratycznego państwa były
zakłócane z powodu czynników zewnętrznych. Teza
o tym, że polski parlamentaryzm jest niedojrzały
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Głosowanie. Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(senator J.M. Jackowski)
i krótkotrwały, często bazuje też na niewiedzy i słabej
znajomości historii. Polski parlamentaryzm może nie
jest akurat tak stary jak brytyjski parlamentaryzm,
który historycznie uchodzi za jeden z najstarszych,
niemniej jednak jesteśmy jednym z kilku krajów europejskich, gdzie tradycje parlamentaryzmu są mocno
zakorzenione. I z tego możemy być dumni. Dziękuję.
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Możemy przystąpić do głosowania.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, za – 74, nikt nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 9)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 669, a sprawozdanie komisji – w druku nr 669 A.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana
senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Senator Krzysztof Słoń: Pani Marszałek!
Wysoki…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, chwileczkę.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.
Kto musi wyjść, to bardzo proszę, tak żeby pan
senator sprawozdawca mógł…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie zadawajcie dużo
pytań, bo dzisiaj piątek.)
(Głos z sali: No właśnie.)
(Głos z sali: Słuszna koncepcja.)
Ależ nie, można zadawać pytania, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich do
uchwalonej przez Sejm w dniu 24 listopada 2017 r.
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora.
Przedłożenie poselskie wnosi do tejże…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Szanowni
Państwo, bardzo proszę o ciszę. Jeśli ktoś musi porozmawiać, to bardzo proszę, żeby opuścił salę.)
Zgodnie z przedłożeniem poselskim następuje
rozszerzenie ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie w Regulaminie Senatu, Sejmu
i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów oraz zasad obniżania i utraty
prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów. To
poszerzenie dotyczy tego, że możliwe będzie zmniejszenia uposażenia i diety w przypadku parlamentarzystów naruszających swoim zachowaniem na sali
posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia
Narodowego. Ta przesłanka uzupełnia dotychczas
funkcjonujące przesłanki, obejmujące zachowania
parlamentarzystów uniemożliwiających, poprzez
rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, prace Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia
Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących bez usprawiedliwienia w posiedzeniach
Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego,
a także ich organów.
Ponieważ przedłożenie wprowadza określenie
„Regulamin Zgromadzenia Narodowego”, będzie ono
wymagało zmian w Regulaminie Senatu, wykreślających uregulowania dotyczące zasad zwoływania
i funkcjonowania senatorów w ramach Zgromadzenia
Narodowego. Po prostu co do Zgromadzenia
Narodowego będzie określony regulamin indywidualny dla tego forum.
Zmiany w ustawie zostały podjęte podczas 52. posiedzenia Sejmu.
Komisja regulaminowa wnosi do Wysokiej Izby
o przyjęcie zmiany wymienionej ustawy. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Widzę, że jest wielu chętnych.

52. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(wicemarszałek M. Koc)
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Jan Maria
Jackowski, potem pan senator Aleksander Pociej, pan
Mieczysław Augustyn i pan Piotr Florek.
(Głos z sali: I pani senator Zdrojewska.)
I senator Zdrojewska też.
Proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Czy podczas
posiedzenia komisji w trakcie dyskusji nie pojawił
się wątek ważny, moim zdaniem, z punktu widzenia… No, przed chwilą podjęliśmy uchwałę dotyczącą Senatu. O ile mnie pamięć nie myli, nie istnieje
instytucja interpelacji senatorskiej. Oświadczenie
nie ma rangi, powiedziałbym, ustawowej. Czy przy
okazji nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora nie warto byłoby na zasadzie symetrii,
skoro instytucja interpelacji jako formy działania,
wykonywania mandatu jest opisana w przypadku
posłów, wprowadzić czy rozważyć wprowadzenie
zapisania tej instytucji w ustawie również w odniesieniu do senatorów? Mówię o tym przy okazji prac,
które toczą się w Sejmie nad ordynacją wyborów do
samorządów, bo jest tam propozycja zapisu, że także
interpelacja radnego będzie miała moc ustawową,
a tej pory nie była opisana w ustawach samorządowych jako ustawowe uprawnienie radnych sprawujących mandat radnego. I czy w takim razie nie warto
byłoby pomyśleć o senatorach, o nas, żebyśmy mogli też pełnoprawnie, już w oparciu o ustawę, mieć
możliwość złożenia interpelacji, a nie oświadczenia?
Ono, jak mówię, jest formą trochę zwyczajową, trochę
wynikającą tylko z Regulaminu Senatu, niemającą
oparcia w ustawie o wykonywaniu mandatu posła
i senatora. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, kwestie, które pan poruszył,
nie były omawiane podczas posiedzenia Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Wykraczają one równocześnie poza intencje posłów przedkładających procedowane zmiany. Ale
podzielam pana pogląd. Być może trzeba podjąć ten
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temat i wystąpić z inicjatywą zmian, które raczył
pan omówić w swoim pytaniu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, wszyscy, jak tutaj jesteśmy, możemy się zgodzić co do tego, że obrady Senatu, temperatura i kultura sporu jest zupełnie inna w Senacie
i zupełnie inna w Sejmie. Czy państwo zastanawiali
się, dlaczego automatycznie, jeżeli to jest inicjatywa
grupy posłów, którzy chcą tak, a nie inaczej rozwiązywać swoje wzajemne stosunki, bardziej przy pomocy kija niż marchewki… Dlaczego ma to się jakby
automatycznie rozciągać na izbę wyższą – nie wiem,
czy jest ktoś na sali, kto uważa, że musimy być objęci
jakimiś tego typu restrykcjami – skoro taki problem
w ogóle nigdy nie występował w tej Izbie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Senatorze, nie ma określonego
katalogu zachowań naruszających powagę Senatu czy
Sejmu, wciąż pozostaje to do interpretacji marszałka prowadzącego. Ja ufam, że marszałkowie Senatu
podzielają pana opinię, że jest zupełnie inna temperatura na sali obrad w Senacie, że inaczej funkcjonujemy, zatem ewentualna interpretacja zachowań
naruszających powagę Senatu będzie nieco odmienna
od interpretacji, jakiej będzie musiał podejmować
się w swojej pracy marszałek Sejmu czy marszałek
prowadzący posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam.
Dopytam tylko.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę dopytać.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję za to wyjaśnienie. Zgadzam się z nim i je
przyjmuję, ale moje pytanie było trochę inne. Czy była
o tym w ogóle mowa? Czy czytając ten projekt… Czy
my możemy wyłączyć to w odniesieniu do Senatu?
Czy jest taka możliwość? Czy to rozwiązanie może
pozostać tylko i wyłącznie w odniesieniu do posłów,
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Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(senator A. Pociej)

Wicemarszałek Maria Koc:

skoro jest to inicjatywa posłów? Jeżeli oni tego chcą,
to niech regulują w ten sposób swoje stosunki. Ja nie
rozumiem, dlaczego… Czy była na ten temat dyskusja, że senatorowie nie powinni – takie jest moje zdanie – korzystać z tej inicjatywy, a jeżeli chcą podjąć
taką inicjatywę, to sami powinni wypracować taką
inicjatywę w odniesieniu do Senatu? Dziękuję.
(Senator Krzysztof Słoń: Można, Pani Marszałek?)

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, oczywiście.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Senatorze, regulacja dotyczy kwestii uposażenia i diety, a te kwestie są wspólne w odniesieniu
do posłów i senatorów. Pragnę podkreślić, że my tego
ducha zmian przeniesiemy do naszego regulaminu,
naszego senackiego regulaminu. Z całą pewnością
niezwykle istotna jest postawa marszałków prowadzących, do których należy wykładnia w zakresie
zarówno regulaminu, jak i zachowań nieregulaminowych, również tych, które naruszałyby powagę posiedzeń Senatu. Ufam, że w naszym przypadku reakcje
marszałków będą zgoła inne niż reakcje marszałków
prowadzących posiedzenia Sejmu.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, wprowadzenie tych przepisów
jest według mnie otwarciem drogi do wywierania
presji ekonomicznej przez senatorów większości
na senatorów mniejszości. Opieram tę tezę na tym,
że w ustawie nie zdefiniowano pojęcia „powaga
Senatu”. Pan senator już powiedział, że nie jest to
zdefiniowane. Chciałbym więc dopytać, czy państwo
tę kwestię poruszali i czy były próby dookreślenia
tego terminu. Pytam o to, dlatego że różnimy się
w ocenach, co narusza powagę Senatu. W moim
przekonaniu, jeśli ktoś tutaj kłamliwie argumentuje
– mówiłem o tym, zwracając się nawet do ministrów
– to narusza to powagę Senatu. Jeżeli ktoś głosuje
za jawnie niekonstytucyjnymi przepisami, to narusza powagę Senatu. Ale to jest moje przekonanie.
Proszę powiedzieć, czy próbowano doprecyzować
ten termin.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Senatorze, tak samo nie jest dookreślony katalog tych zachowań, które uniemożliwiają pracę Sejmu lub Senatu. Tam jest też zapis
o rażącym naruszaniu tych przepisów, a zatem cały
czas jest to kwestia ocenna. Podczas posiedzenia
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
te kwestie, o których raczył wspomnieć pan senator,
nie były poruszane. Były one poruszane w komisji podczas pierwszego czytania propozycji zmian
w regulaminie. Przed nami jeszcze kolejne dyskusje
na ten temat. Z całą pewnością senatorowie, którzy
poruszali te kwestie w czasie pierwszego czytania
zmian w Regulaminie Senatu, będą również próbowali o tych przesłankach i o tym katalogu zachowań
rozmawiać w dalszej części prac nad naszym regulaminem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze, podzielam głos pana
senatora Augustyna, że to jest chęć zamknięcia ust
opozycji. Ten pomysł nie wyszedł od nas, z Senatu,
bo my tutaj nie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, tylko wyszedł z Sejmu. Tam już były przypadki zatrzymywania uposażenia posłom opozycji,
i to z różnych powodów. Myślę, że chce się to jakoś
usankcjonować. I jeszcze czytam tu o rażącym naruszeniu przepisów odpowiednich regulaminów. No,
często się tak w różnych regulaminach pisze, ale jeżeli
mowa jest o naruszaniu swoim zachowaniem powagi
na sali posiedzeń, to w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Mógłby pan powiedzieć, czym jest ta powaga na
sali posiedzeń? Czy jeśli np. szanowny kolega powie
dowcip albo jeżeli ja wezmę białą różę, to będzie to
naruszenie powagi, czy nie?
I druga kwestia, o którą chciałabym zapytać. Czy
zastanawialiście się państwo w czasie posiedzenia komisji nad tym, że może nie należy tego typu zachowań
poddawać li tylko ocenie marszałka…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: O właśnie, to
chciałam powiedzieć.)
…tylko raczej skierować to do komisji regulaminowej…
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(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak jest, tak
jest.)
…tak żeby nie było podejrzeń, że to jest stricte
polityczne działanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Senator, w żadnym wypadku nie
pozwoliłbym sobie jako szeregowy senator na ocenę
zachowań kolegów pod kątem tego, czy te zachowania
kwalifikują się do obniżenia uposażenia czy obniżenia
diety. Z całą pewnością – takie mam przynajmniej
przeczucie – możliwa jest tu gradacja, gdyby nastąpiły takie przypadki, gradacja tego, w jaki sposób
marszałek prowadzący mógłby zdecydować o ewentualnym wykorzystaniu tego punktu. Nie pamiętam
też sytuacji, ani z poprzedniej kadencji, ani z tej, żeby
któryś z marszałków prowadzących wykorzystał tę
przesłankę dającą mu możliwość ukarania senatora
zmniejszeniem uposażenia czy odebraniem diety za
zachowania uniemożliwiające prowadzenie obrad
Senatu.
Pani Senator, podczas obrad komisji nie było
omawiane to, o czym pani wspomniała, ale z całą
pewnością będzie to przedmiotem dyskusji, gdy już
będziemy się zastanawiać nad zmianami w naszym
regulaminie. Podczas pierwszego czytania były już
takie głosy senatorów, żeby senator, który został dotknięty decyzją o zmniejszeniu uposażenia czy diety, mógł się odwołać, oprócz tego, że do Prezydium
Senatu, również do Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, nie przypominam
sobie – a ekipy rządowe zmieniały się, zmieniała się
opozycja – żeby dotychczas ktoś proponował takie
rozwiązanie, które stwarza szeroką możliwość interpretacji, oceny, o czym pan mówił. W związku
z tym to jest bardzo niebezpieczna ustawa i myślę,
że ona jest kierowana głównie przeciwko opozycji.
Chodzi o to, żeby zdyscyplinować posłów opozycji,
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żeby były kary, które tym razem dotyczą diet, czyli
zostały rozszerzone.
I ja tak się zastanawiam w tej chwili nad tym, jak
to będzie przyjęte, w jaki sposób ta ustawa zostanie
wprowadzona. Jak można to interpretować? Na przykład takie wystąpienie jednego z posłów, który mówił,
że jesteśmy kanaliami, użył słów „mordy zdradzieckie”. Czy to będzie podlegało pod tę ustawę, czy nie?
Czy ta osoba z tego tytułu zostanie ukarana, czy nie?
Tak więc tu jest tak szeroka interpretacja…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie tylko…)
Tak. A tym bardziej nie zgadzam się z tym, żeby
posłowie narzucali te propozycje również Senatowi.
Dlaczego akurat posłowie… To my jesteśmy tutaj
władni, żeby decydować w kwestiach dotyczących
Senatu, a nie posłowie. Tak więc mam pytanie: czy
była dyskusja w tym temacie, co do tego, jak to będzie
interpretowane, i czy taki przykład, jaki podałem, też
by podpadał pod tę ustawę? Dziękuję.

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

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze, akurat większość
kwestii, które pan tutaj podnosił, dotyczyła zachowań na sali Sejmu. Tak jak tu wspomniał pan senator
Pociej, temperatura sporu i zachowania senatorów
są zgoła inne i wierzę, że w całej kadencji takie one
będą. Ale tak to już jest, że kwestie ogólne związane
z funkcjonowaniem i statusem posłów oraz senatorów
reguluje ustawa i dlatego musimy się odnieść do tych
propozycji, które zostały skierowane do Wysokiej
Izby.
Pozostałe kwestie, o których mówił pan senator,
były już poruszane, tak jak powiedziałem, podczas
pierwszego czytania propozycji zmian w regulaminie. Bo to nasz regulamin konstytuuje w szczegółach
kwestie związane z funkcjonowaniem Wysokiej Izby,
a także daje marszałkowi prowadzącemu możliwość
zareagowania w adekwatny sposób. O ile pamiętam,
do tej pory Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich miała możliwość odnoszenia się głównie
do ewentualnych kar związanych z nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniach. No, ale to było
główną przyczyną, bo wiadomo, że są jeszcze kwestie
uchylenia immunitetu czy jakichś skarg instytucji lub
stowarzyszeń, też związane z uchyleniem immunitetu czy z próbą wpływu na decyzję marszałka co do
ukarania karą regulaminową jakiegoś senatora. Ale
do tej pory jeszcze nie zajmowaliśmy się sytuacjami,
w których trzeba by byłoby obniżyć dietę lub upo-
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sażenie w związku z przesłankami, jakie wynikają
z art. 25 czy 42 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pani senator Barbara Zdrojewska.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja już pytałam.)
A, już pytała pani senator.
Pan senator Robert Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, sam pan przyznał, że trudno porównać Sejm i Senat. Ja bym chciał
się dowiedzieć, jaka to grupa posłów zgłosiła tę wspomnianą poprawkę do ustawy. Czy ci posłowie będą
obecni, żeby można było zadać im pytania?
Po drugie, czy nie uważa pan, że czas najwyższy
rozgraniczyć ustawy, tak żeby jedna dotyczyła Sejmu
– i niech wtedy Sejm zajmuje się sam sobą – a druga
Senatu? Bo łączenie tego, jak w wielu przypadkach
podkreślamy, totalnie się mija…
Na te dwa pytania chciałbym…

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze poproszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ja w ogóle jestem przeciwnikiem zbyt pochopnych zmian w sferze dotyczącej,
nazwijmy to, swobód i immunitetu poselskiego i senatorskiego – bo raz się jest rządzącym, raz się jest
w opozycji. Ale tutaj mam innego typu problem,
a mianowicie nie będziemy mogli zmienić naszego
regulaminu bez naruszenia pewnych upoważnień
czy też pewnych ram zakreślonych w ustawie. Bo
w ustawie nie ma możliwości zróżnicowania karania,
a właściwie sprawiedliwego karania senatorów, jak
jest w naszym przypadku, zawodowych i niezawodowych. I to oznacza, że senatorowi zawodowemu
można teoretycznie zabrać więcej, a niezawodowemu
– znacznie mniej, bo tylko dietę. A to oznacza także
to, że senator niezawodowy ma większą możliwość,
nazwijmy to, zaszalenia czy też naruszenia regulaminu bez ponoszenia konsekwencji.
(Głos z sali: No właśnie.)
A to nie jest zbyt sprawiedliwe.

I teraz pytanie… Tego nie ma w ogóle w ustawie, a skoro tego nie ma w ustawie, to nie będzie też
w regulaminie. Co pan na to? Czy w tym wypadku
należałoby zaproponować zmianę ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze poproszę o zadanie pytania panią senator
Barbarę Borys-Damięcką, a potem poproszę pana
senatora sprawozdawcę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Ja popieram pytanie, które zadała w pierwszej kolejności pani senator Zdrojewska, wyrażam ten sam
pogląd. Ale chciałabym również zapytać, czy… Bo
tutaj w informacji Biura Legislacyjnego mamy takie
enigmatyczne zdanie: „Ustawa nie budzi zastrzeżeń
o charakterze legislacyjnym”. I tu jest jakby kropka,
jeśli chodzi o wypowiedź legislatorów. Ale czy państwo, ponieważ rozpatrywaliście propozycję grupy
senatorów, do których ja osobiście, nawet nie znając
ich nazwisk, nie mam absolutnie zaufania, także do
ich kompetencji prawnych… Bo ja nie wiem, czy to
byli prawnicy, czy to byli jacyś bojówkarze, którzy
na przykład stwierdzili: damy popalić tym, którzy
za dużo gadają itd. Chciałabym zapytać, czy państwo w komisji, jako komisja, powołaliście jakichś
ekspertów prawnych, którzy przeanalizowaliby tę
ustawę właśnie pod kątem szeregu takich wątpliwości, jakie są tu wygłaszane. Czy jest jakaś ekspertyza
prawna? Czy ten projekt powstał tylko dlatego, że np.
pan marszałek Kuchciński cały czas czuje się urażony
stwierdzeniem jednego z posłów „Panie Marszałku
Kochany” i to spowodowało… A co wobec tego z takimi stwierdzeniami jak „zdradzieckie mordy”, jak
„ubeckie wdowy” itd., itd.? Kto… Jak marszałek będzie wartościował jakość negatywną takiej czy innej
wypowiedzi albo takiej postawy, że ktoś np. przyjdzie
z takim, a nie innym znaczkiem? Przecież – zwracam
na to uwagę – żaden z regulaminów nie czyni marszałka Senatu czy Sejmu przełożonym senatora czy
posła. My wiemy, kto jest naszym przełożonym, przed
kim odpowiadamy i przed kim musimy się rozliczać
– przed suwerenem. Na jakiej zasadzie marszałek czy
wicemarszałek będzie jednoosobowo decydował o poziomie kary, o tym, czy to przekroczenie dopuszczonej normy było ponadstuprocentowe, czy wynosiło
tylko 30% itd.? To jest niepoważne. Stawianie tego
typu zapór kompromituje zarówno izbę wyższą, jak
i izbę niższą parlamentu. Pytanie czy stwierdzenie
pana senatora jest dobitnym przykładem tego, o co
ja pytam. Dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o pytanie
o grupę posłów i o ich nazwiska, to niestety w tej
chwili nie potrafię przytoczyć tych nazwisk. Jeżeli
pan senator jest zainteresowany, to mogę się zobowiązać, że dotrę do tych nazwisk i udzielę odpowiedzi
na piśmie. Nie wiem też, dlaczego na dzisiejszym
posiedzeniu nie ma przedstawicieli wnioskodawców.
Pan senator ma wątpliwości, czy regulacje dotyczące prac Sejmu i Senatu nie powinny być inne. Na
to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Od lat jest tak,
że jeden akt prawny, czyli ustawa o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, reguluje prace obu Izb,
natomiast kwestie techniczne, związane chociażby ze
specyfiką prac Sejmu i Senatu, regulują regulaminy.
Do tego jeszcze dojdzie regulamin Zgromadzenia
Narodowego, które dotychczas obradowało, mówiąc
kolokwialnie, pod zapisami Regulaminu Sejmu.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Czerwińskiego,
to te kwestie były podnoszone na posiedzeniu Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich podczas
omawiania ewentualnych zmian w regulaminie.
Rzeczywiście część senatorów miała wątpliwości,
uwagi, w tym sam pan senator, że kwestie zmniejszenia uposażenia bądź zmniejszenia diety w nierównym
stopniu dotykają senatorów zawodowych i senatorów
niezawodowych. Należy zwrócić uwagę, że jest to
siłą rzeczy wymuszona nierówność, bo deklarację,
decyzję co do tego, czy senator będzie zawodowy, czy
nie będzie zawodowy, parlamentarzysta podejmuje
indywidualnie. Żeby dolegliwość w związku z nałożeniem jakiejś kary można było poddawać pewnej
gradacji, marszałek ma do dyspozycji kilka sposobów, żeby ukarać senatora, może zwrócić mu uwagę
itp. Mniemam, że nawet kara w postaci zwrócenia
uwagi przez marszałka, zgodnie z regulaminem, jest
dla senatora – a przynajmniej w moim przekonaniu
powinna być – jakimś sygnałem, że trzeba zastanowić
się nad tym, w jaki sposób uczestniczy się w obradach
Senatu czy też jego organów.
Jeśli chodzi o pytanie pani senator, to tylko uściślę,
że to grupa posłów…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Której pani
senator? Moje? Ja się Damięcka nazywam.)
Pani senator, tak. Chciałbym tylko uściślić, że to
jest przedłożenie poselskie, nie złożyła tego projektu
grupa senatorów, tylko grupa posłów. Tak że to tylko
takie uściślenie. Ja nie potrafię określić, jakie były powody takiego właśnie przedłożenia, skąd wzięła się ta
inicjatywa, czy ona była wywiedziona z konkretnych
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zachowań posłów na sali sejmowej. To również są
kwestie… Gdybym ja je wypowiadał… One są ocenne. Podczas posiedzenia komisji nie dyskutowaliśmy
na ten temat. Jeszcze raz wracam do tego, że kwestie
szczegółowe funkcjonowania pod zapisami ustawy,
jeżeli ona wejdzie w życie, będzie określał nasz regulamin. Wyrażam też optymizm co do przyszłości
zachowań w naszej Izbie. Jestem przekonany, że marszałkowie prowadzący nie będą musieli sięgać po tak
drastyczne sposoby przywoływania do porządku.
Pragnę też zauważyć, że marszałek i wicemarszałkowie są wybierani przez Wysoką Izbę po to,
żeby prowadzili obrady, żeby byli tymi pierwszymi,
na których spoczywa ogromna odpowiedzialność,
również ta związana z prowadzeniem obrad, interpretacją i przedstawianiem wykładni regulaminu
podczas obrad. Z całą pewnością do kwestii związanych z oceną, czy dane zachowanie poprzez rażące
naruszanie przepisów uniemożliwia… Do kwestii
tego, czy senatorowie naruszali swoim zachowaniem
powagę Senatu, z całą pewnością będą oni podchodzić z wielkim zastanowieniem, a ewentualne decyzje
będą podejmować po głębokiej analizie.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie odpowiedział pan na drugą część mojego pytania. Czy komisji
były przedstawione jakieś ekspertyzy prawne projektu przez niezależnych prawników?)
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich podczas posiedzenia, na którym omawiana była przedmiotowa zmiana, nie były przedstawiane żadne ekspertyzy. Istotne było dla nas to,
że Biuro Legislacyjne Senatu nie wniosło zastrzeżeń
co do legislacyjnej strony przedłożenia. Podczas gdy
część zapisów ustawy jednoznacznie precyzuje i ustala kwestie związane z wykonywaniem mandatu posła
i senatora, to zapisy dotyczące zarówno interpretacji
regulaminów, jak też katalogu naruszeń czy zachowań, które mogą towarzyszyć aktywności parlamentarzysty, siłą rzeczy będą musiały podlegać ocenie
osób zasiadających w prezydium Sejmu czy Senatu,
czyli sprawujących funkcje marszałków, szczególnie
wtedy – głównie o to tu chodzi – gdy będą pełnić
funkcje marszałków prowadzących.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Kolejna tura pytań.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, po pierwsze, ja bym chciał
usłyszeć od pana, jaka jest definicja powagi Sejmu
i Senatu. W dotychczasowym regulaminie są określo-
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ne dość dokładne standardy, jeżeli chodzi o przesłanki
karania, obniżania uposażenia posłów i senatorów. To
już jest w regulaminie. Ale tutaj mamy nowość: naruszanie powagi Sejmu i Senatu. Chciałbym usłyszeć
definicję. To po pierwsze.
Po drugie. Co pan sądzi… Ja uważam, że to jest
błędem. Na początku wprowadzono ustawę, która
dotyczy jednocześnie dwóch izb parlamentu. Co pan
sądzi o tym, żeby zaproponować – a ja to chcę zrobić –
ażeby wykreślić Senat z tego nowego przepisu? Jeżeli
Sejm chce to robić, to niech to robi. Ja uważam, że
łączenie… że ustawa, która mówi o Sejmie i Senacie
w kwestii wykonywania mandatu, kar itd. już w tej
chwili nie zda egzaminu.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie
Marszałku…)
I to tylko tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Teraz zapisany do zabrania głosu był pan senator
Mieczysław Augustyn, ale nie widzę pana senatora.
Poproszę więc pana senatora Aleksandra Pocieja.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, tak jak mówiłem 15 minut temu
w swojej wypowiedzi, absolutnie uważam, że rozbieżność pomiędzy Sejmem a Senatem, jeżeli chodzi
o sposób procedowania, jest bardzo dobra. Uważam,
że nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby posłowie
regulowali nam cokolwiek, tak samo jak my niczego
nie regulujemy posłom. Jeszcze raz pytam… Przed
chwilą złożyłem poprawkę dotyczącą wykreślenia
Senatu. I jeszcze raz pytam: czy w ogóle była poruszana w komisji ta kwestia, że inicjatywa poselska
nie powinna regulować zmian w Senacie?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

z wielką estymą podchodzę do tej funkcji, przede
wszystkim wtedy, kiedy przychodzi prowadzić obrady. I przyznam się osobiście – to jest mój osobisty
pogląd – że zawsze ocenę swojego zachowania pozostawiam marszałkowi, zdaję się na jego mądrość
w każdym wypadku. Tak też było wtedy, kiedy
pan marszałek prowadził obrady i był marszałkiem
Senatu. A zatem trudno byłoby mi taką definicję…
Ona być może powinna być wywiedziona z norm zachowania społecznego przyjętego w naszej kulturze,
w naszej obyczajowości, ale ja dziś przy tej mównicy
o coś takiego się nie pokuszę.
Odpowiadając na…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
tylko jedna uwaga. Ja zapytałem pana o tę definicję,
bo sam tej definicji też nie potrafię…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Sformułować.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …stworzyć, sformułować. Tylko dlatego.)
Odpowiadając na pytanie drugie, a właściwie
uwagę dotyczącą tego, czy nie powinniśmy wykreślić izby wyższej z tych uregulowań, które zdaniem
państwa wskazują na to, że były napisane głównie
pod zachowania występujące w izbie niższej, będę
jakby kontynuował myśl pana senatora Pocieja, który
złożył odpowiednią poprawkę, żeby wykreślić… No,
pewnie Senat uzna…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja też złożyłem poprawkę razem z panem senatorem.)
Rozumiem.
Pewnie Senat uzna, również posiłkując się opinią
naszego Biura Legislacyjnego, czy jest możliwe, żeby
w taki sposób zróżnicować w jednej ustawie działanie
senatorów i posłów.
(Senator Bogdan Borusewicz: Musi uznać.)
Sami państwo widzicie, że trudno jest pod jedne
przepisy podciągnąć funkcjonowanie Sejmu i funkcjonowanie Senatu. Ja żywię nadzieję, że zmiany
w regulaminie, które zaproponujemy Wysokiej Izbie,
będą w jakiś sposób różnicowały nas, ale do tego
mamy prawo, bo ustawa również przewiduje to, że
prace Senatu reguluje Regulamin Senatu, i on może
być inny od Regulaminu Sejmu, mogą się one różnić
nawet w takich właśnie szczegółach.

Bardzo proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Senator Krzysztof Słoń:

Kolejne pytanie zada pan senator Dowhan.

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, oczywiście nie pokuszę się o to,
żeby przedstawić definicję, która mogłaby w jakiś
sposób określać ten katalog czy opisywać jakąś normą zachowanie, które podlegałoby bądź nie podlegałoby konieczności zastosowania tej kary. Patrzę na
pana jako wieloletniego marszałka Senatu. Zawsze

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, podoba mi się
to sformułowanie, którego pan użył, „wymuszona
nierówność”, a dotyczy ona senatorów zawodowych
i niezawodowych. Ten podział dla mnie od samego
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początku, kiedy w poprzedniej kadencji musiałem
dokonać wyboru, był bardzo niejasny i nadal jest
niejasny. Ja tak naprawdę nie rozumiem, o czym on
ma stanowić i w kogo on jest wymierzony. Jeżeli
nawet ktoś prowadzi działalność, a to nie jest przecież zabronione, to musi na tę działalność poświęcić czas poza obradami Senatu, a do posiedzenia
Senatu tak samo musi być przygotowany, musi być
obecny na głosowaniach, musi uczestniczyć w posiedzeniach komisji itd. I z tego tytułu, że ktoś
więcej pracuje, nie może pobierać tego skromnego
uposażenia z Senatu, ale mogą to pobierać, według
mojej wiedzy, nauczyciele, wykładowcy, i jeszcze
jakaś grupa. Czy komisja kiedykolwiek się tym zajmowała? Czy można usiąść nad tą ustawą i spróbować zmienić coś, co zostało stworzone kilkanaście
czy kilkadziesiąt już nawet lat temu i miało wtedy
inny wymiar?

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Senatorze, byłem w komisji regulaminowej w poprzedniej kadencji i jestem w tej kadencji,
i muszę powiedzieć, że nie zajmowaliśmy się tymi
kwestiami. Rzeczywiście zwrócił pan uwagę na coś
niezwykle istotnego w życiu senatora. Część senatorów musi jakby z automatu podjąć decyzję o tym, że
staje się senatorami zawodowymi, bo musi zaprzestać
swojej działalności i wziąć choćby stosowne urlopy.
A część senatorów ma wybór, muszą oni zdecydować, czy zaprzestać swojej działalności, z którą są
związani, działalności, która oprócz satysfakcji przynosi im dużo wyższe dochody, i podjąć, tak jak to
reguluje ustawa, obowiązki senatora zawodowego.
Choć występuje nierówność w traktowaniu przez regulamin senatorów zawodowych i niezawodowych,
to jednak z całą pewnością do ich decyzji należy to,
czy wybrać formułę pracy senatora zawodowego czy
niezawodowego, oczywiście oprócz tych przypadków
uregulowanych prawem, w których muszą zaprzestać
działalności, jeśli chcą wypełniać mandat senatora
czy, szerzej, parlamentarzysty.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo panu senatorowi za odpowiedzi.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo, Panie
Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan
marszałek Borusewicz.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt tej ustawy zaproponowany przez grupę
posłów ma obejmować też senatorów. To jest ustawa
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która glajszachtuje mandat posła i senatora. Odrębność naszej
Izby jest zagwarantowana konstytucyjnie. W konstytucji nie ma pojęcia parlamentu i zostało to zrobione
świadomie.
(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, proszę wyciszyć telefony na sali.)
W konstytucji jest Sejm i Senat, dwie odrębne
Izby, a mamy jedną ustawę dotyczącą posłów i senatorów, bardzo ważną ustawę regulującą nasze
funkcjonowanie tutaj, w Izbie, ale także poza Izbą.
Odrębność Izby jest nie tylko formalna czy zapisana
w konstytucji, ona jest realna. Jako senatorowie wiemy o tym. Inaczej się u nas obraduje, inny jest sposób
prowadzenia obrad, zabierania głosu. Nie wchodząc
w szczegóły, chciałbym powiedzieć, że ktokolwiek
był posłem i senatorem albo senatorem, a później
posłem, doskonale z tego sobie zdaje sprawę.
Ja uważam, że błędem było uchwalanie jednej
ustawy dla dwóch Izb, tym bardziej że… No, to jest
normalne, że siła izby poselskiej jest większa, jeżeli
chodzi o ustawodawstwo, i nasza Izba jest w cieniu
poselskiej. I tu chodzi nie tylko o tę ustawę, ale także o ocenę wyborców czy społeczeństwa, któremu
my się jawimy jako wspólna Izba. Jak coś się dzieje
w Sejmie, to mówią nam: „o, u was tam”… Albo
jak się ma uwagi do Sejmu, to mówi się „no, zrobiliście coś, uchwaliliście”. Powinniśmy podkreślać
podmiotowość naszej Izby – my, senatorowie. To jest
w naszym interesie. (Oklaski)
Ta ustawa nadal zmierza w tym kierunku.
Popatrzmy realnie – przecież jak oglądamy to, co
się dzieje w Sejmie, i uczestniczymy w tym, co się
dzieje w Senacie, to przecież widzimy różnicę. Tak
więc zasady, które Sejm może nałożyć na siebie i na
posłów, nie powinny być przyjmowane bezkrytycznie
przez nas, senatorów.
Ja zgłoszę poprawkę, żeby z tej ustawy, z tego najważniejszego punktu o karaniu osób „naruszających
swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu,
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego”, wykreślić
„Senatu”. Jeżeli posłowie chcą tego typu zaostrzenie
realizować, to niech to robią, ale ja nie widzę żadnych
powodów, żeby wprowadzać to w stosunku do Senatu
i senatorów.
Faktycznie, Szanowni Państwo Senatorowie, raz
jest się w opozycji, raz jest się stroną rządową, raz się
rządzi, a raz jest się w opozycji. Ja także byłem przeciwny zmianom, czyli naruszaniu kwestii odbierania
immunitetu, zmianom w tym kierunku itd. I myślę, że
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takie stanowisko to stanowisko większości, a w zasadzie wszystkich senatorów. Nie powinniśmy wprowadzać zmian, co do których mamy obawy. A ja mam
obawy w stosunku do tej zmiany. Powiem, dlaczego.
Dotychczas w regulaminie była możliwość karania,
były także kary finansowe. Może nie zdawaliście
sobie państwo sprawy z tego, dlatego że marszałek
ani razu nie zastosował tej kary finansowej. A nie
zastosował jej, bo nie było potrzeby. Wystarczyło
zwrócenie uwagi, dobre słowo, rozmowa i te problemy, to zaostrzenie dyskusji, iskrzenie, które od
czasu do czasu jest, się rozładowywało. Przecież ja
wiedziałem, że mam możliwość karania finansowego,
ale nie zastosowałem tego ani razu. I dobrze też, że
marszałek obecnej kadencji po tę możliwość nie sięga.
Dobrze. Ale nie sięga po nią także dlatego, że nie ma
takiej potrzeby. Tak więc po co mamy wprowadzać
zaostrzenie w tej kwestii?
Pytałem pana senatora sprawozdawcę o pojęcie naruszenia powagi Sejmu, o definicję powagi.
Oczywiście to było pytanie retoryczne, bo chciałem
się zorientować, czy to jest… czy to, że ja nie wiem,
jaką tu definicję podłożyć, to znaczy, że tylko ja nie
wiem. Ale okazało się, że pan senator z innego klubu,
z którym się nieraz spieramy i ja się spieram ostro,
też nie jest w stanie dać tej definicji. Panie Senatorze,
marszałek nie jest w stanie tej definicji określić. To
znaczy, że jeśli chce, może podłożyć pod tę definicję
wszystko.
Starożytny Rzym, który prowadził rozliczne wojny i rozszerzał imperium, podbijał inne królestwa
i narody…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku,
zanim pan zacznie wymieniać te wojny, powiem, że
jeszcze minuta.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Dowhan: Pan narusza powagę,
Panie Marszałku.)
No dobrze. Panie Marszałku, dobrze, dobrze…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bo wiem po prostu,
jaka jest wiedza historyczna pana marszałka…)
Nie, nie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …i może pan się
nie zmieścić w tej minucie.)
Dziękuję bardzo, ale zmieszczę się.
Starożytny Rzym nie podbijał tylko mieczem, ale
także przejmowaniem w niewolę bogów podbitych
narodów. Bo przecież Panteon to właśnie to miejsce, do którego sprowadzał innych bogów, do jednej
świątyni, i ich tam trzymał, w środku Rzymu, żeby
utrzymać te podbite narody, bo w ten sposób można
było wpłynąć najbardziej. Ale oprócz tego stosował
zabiegi prawne, prosty zabieg prawny. W umowach
pokojowych, w których dwie strony się zgadzały na

pokój i współpracę, wpisywał na końcu jeden punkt,
który mówił o godności Rzymu. Co to była ta godność Rzymu? Nikt nie był w stanie tego zdefiniować.
A więc w każdej sytuacji, w której Rzym chciał, wypowiadał traktat, mówił: traktat jest nieważny, więc
to wszystko, na co się zgodziliśmy, jest nieważne,
ponieważ naruszyliście godność Rzymu.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Tak więc nie róbmy tak, żeby ten przepis obowiązywał w Senacie, bo to jest właśnie coś takiego jak ta
godność Rzymu wpisana po to, żeby mieć możliwość
reakcji czy wprowadzenia decyzji niedobrych dla tych
podbitych.
Apeluję do senatorów, żebyśmy wykreślili Senat
z tej zmiany ustawy. Uważam, że to powinien być
jeden z kroków oddzielających Senat od Sejmu. Taka
sytuacja nie jest dobra dla Senatu, nie tworzy naszej
podmiotowości. A powinno nam na tym zależeć,
wszystkim senatorom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo
Senatorowie!
Niewiele można dodać do tego, co powiedział
marszałek Borusewicz. Chciałabym jednak podkreślić jedną rzecz, to, że dotychczasowe zapisy ustawy –ustawa jest oczywiście o wiele szersza niż dwa
paragrafy, o których my tutaj mówimy – wzbudzają
w nas emocje. Te zapisy, z pozoru ogólne, były, moim
zdaniem, wystarczające. Przytoczę je w pierwotnym
brzmieniu. „Zasady obniżania uposażenia posłów
i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu i Senatu lub Zgromadzenia Narodowego”.
Podobny zapis odnosi się do diet. Jeden dotyczy uposażenia, a drugi diet.
Próby wprowadzenia tzw. rozszerzenia czy wyłożenia kawy na ławę, jak my to rozumiemy, wzbudzają
naszą niechęć i protest, bo tamta ustawa daje możliwość, by wszystkie te sprawy, zasady były uregulowane w regulaminach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia
Narodowego. Skoro Sejm chce to zaostrzyć i literalnie
powiedzieć, że oto będziemy karać za uniemożliwianie pracy poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, nieuczestniczenie w obradach
i naruszanie swoim zachowaniem na sali posiedzeń
powagi Sejmu, Senatu itd., to niech sobie wpisze taki
punkt do swojego regulaminu i pozostawi Senat poza
tą normą, którą chce tu ująć. Uzasadnił to już marszałek Borusewicz.
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Zawsze powaga i zachowanie człowieka są oceniane przez drugą osobę. Każdy z nas ma swój katalog
wartości, katalog zachowań i poczucie tzw. przyzwoitości. On się może różnić w zależności od, nie
wiem, wiary, wychowania, sposobu patrzenia na różne sprawy. To, co dla jednych jest dopuszczalne, dla
drugich jest niedopuszczalne. To, co dla jednych jest
dopuszczalne, dla innych jest naganne. Pewne rzeczy
podlegające ocenie można by ewentualnie zawrzeć
w jakiejś opinii zbiorowej, którą to opinię mogłaby
wydawać komisja regulaminowa. Wtedy można by
ustalić, czy ktoś zachował się porządnie lub czy uraził powagę – może nie godność, ale powagę – Izby.
Komisja regulaminowa mogłaby również ustalić, jak
powinna wyglądać gradacja upomnień, a nawet kar
finansowych.
Dlatego łącznie z marszałkiem Borusewiczem
zaproponowaliśmy jedną poprawkę do ustawy. Ona
pewnie nie przejdzie, ale warto by było się nad nią
zastanowić. Apeluję do komisji regulaminowej, żeby
w swoich pracach głęboko zastanowiła się nad znowelizowaniem ustawy i wprowadzeniem czegoś,
o czym także była już mowa podczas tej sesji plenarnej. Mówię o interpelacjach, które miałyby większą
wagę niż nasze oświadczenia.
Tyle bym chciała dodać w dyskusji nad tym punktem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Dyskusja trwała na posiedzeniu komisji i trwa teraz, ale żeby sprawy były ujęte jednoznacznie, chciałbym zwrócić uwagę, że zmiany w ustawie, o której
mówimy, dotyczą tylko 2 punktów. Czyli cała nowelizacja ustawy to jest zmiana w 2 punktach: w punkcie
o karaniu finansowym, w zakresie wynagrodzenia
senatora i pieniędzy, które senator otrzymuje z tytułu
diety. Czyli cała ustawa dotyczy jednego: jak ukarać
senatorów finansowo.
Każda ustawa, nad którą pracujemy, powinna rozwiązywać pewien problem. Wprowadzamy ustawy,
bo wiemy, że jest problem, i daną ustawą go rozwiązujemy. Czy jest taki problem związany z karaniem
senatorów w dodatkowy sposób? Czy senatorowie
– grupa senatorów lub pojedynczy senatorowie –
zwracali się do posłów, autorów tej ustawy z tym
problemem, z prośbą, żeby ten problem rozwiązać?
Czy może pan marszałek zwracał się do tych posłów
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z informacją, że jest taki problem, i prośbą, żeby posłowie ten problem rozwiązali? Czy też może ci posłowie bywali na posiedzeniach Senatu, widzieli, że
jest problem, i chcą ten problem rozwiązać? Czy też
tak naprawdę nie ma problemu, a mimo to panowie
posłowie próbują taką ustawę wprowadzić, czyli to
jest ustawa rozwiązująca problem, który nie istnieje? Mówię o Senacie, nie wypowiadam się o Sejmie.
Jestem ciekawy, jak zachowaliby się posłowie, gdyby
z inicjatywy Senatu powstała ustawa o tym, jak karać
posłów. Jak oni by na to zareagowali. W moim przekonaniu posłowie chcą wpisać Senat do tej ustawy
tylko tak dla towarzystwa. Skoro u nich tak ma być,
to i u nas. Wspomnianego problemu nie ma. Ta ustawa
nie ma sensu, bo nie rozwiązuje problemu. Takiego
problemu nie ma.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewne
niewłaściwe zapisy w tejże ustawie. Z jednej strony w ustawie, o której mówimy, jest zapis, zgodnie
z którym obniżenie diety nie może nastąpić nawet na
drodze egzekucji. To jest art. 42 pkt 2. Czyli nawet
sąd nie może wydać wyroku, żeby zabrać senatorowi
dietę, a może to zrobić pan marszałek. W moim przekonaniu jest to oczywista sprzeczność. Dietę należałoby jednak chronić, zakładając, że kara dotycząca
obniżenia uposażenia senatorów jest wystarczająca.
W ustawie tej nie mówi się o tym, jak wysoka
kara finansowa może dotknąć senatora czy posła. Nie
ma określenia, czy to może być np. 50%, czy 100%.
A więc skoro nie ma, to, jak rozumiem, można ukarać poprzez odebranie 100%. Na posiedzeniu komisji
rozmawialiśmy o tym, pytaliśmy pana legislatora, jak
on to widzi, i odpowiedź była taka, że zgodnie z literą
ustawy rzeczywiście można ukarać, odbierając te
100%. Zgodnie z duchem – może nie. Ale jeżeli zapis
nie stanowi, że nie wolno, to należy domniemywać,
że wolno. W związku z tym możemy mieć sytuację,
w której senator czy poseł zostanie ukarany odebraniem całej diety i całego wynagrodzenia, uposażenia,
czyli nie dostanie ani grosza.
Chciałbym zwrócić uwagę, że w wielu rozwiązaniach prawnych dotyczących tego, ile można zabrać
pracownikowi z jego wynagrodzenia, zawsze jest
wskazana minimalna kwota, która zostaje pracownikowi w każdej sytuacji, bo za coś trzeba żyć. A akurat
tutaj takiego ograniczenia nie ma, co jest niewątpliwie
wadą tego rozwiązania.
Każda zmiana ustawy, a więc ustawa o zmianie
ustawy, i każda nowa ustawa powinny poprawiać
prawo. Po to uchwalamy nowe ustawy, żeby prawo
było lepsze, doskonalsze, jaśniejsze i prostsze. Czyli
nowe prawo zmieniające stare prawo powinno być
absolutnie bardziej jednoznaczne, prostsze do zrozumienia i prostsze w stosowaniu. Niestety te zapisy,
które zostały tu wprowadzone, idą, mam wrażenie,
w odwrotnym kierunku. Zapis o zachowaniu powa-
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gi jest tak dalece nieprecyzyjny, że w porównaniu
z poprzednią ustawą wyraźnie obniża jakość tego
prawa, w sposób zdecydowany. Widać tu zasadniczą
różnicę, bo tam jest prawo, co do którego mniej więcej
wiemy, jak je naruszyć, żebyśmy zostali ukarani, a na
podstawie tego tak naprawdę nie wiemy, czy je naruszyliśmy, czy nie. Mało tego, interpretacja naruszenia
może się odbyć przecież post factum, po tygodniu, po
dwóch, co może powodować to, że senator nawet nie
będzie miał świadomości, że zrobił coś, za co może
być ukarany odebraniem wynagrodzenia i diety.
Poprzednicy moi mówili o wadach tego rozwiązania, mówili również o tym, że nie ma sensu tworzyć
jednego przepisu dla posłów i dla senatorów. Ja starałem się przekonać, że posłowie chcą nam przygotować
takie prawo zupełnie bez zgłębienia specyfiki Senatu.
Rekomenduję zatem nie tylko to, żeby przyjąć poprawki, ale wręcz to, żeby tej ustawy nie przyjmować.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo Senatorowie, postaram się
szybciutko…
To nie jest tak, że coś tam jeszcze się zmienia.
W tej ustawie tylko jedna rzecz się zmienia: została
wprowadzona do tej ustawy tylko ta kwestia powagi, naruszania powagi. Bo jeśli chodzi o naruszanie
regulaminów pracy Sejmu itd., to wszystko to już
wcześniej było, była też sprawa nieuczestniczenia
w obradach bez usprawiedliwienia itd. Tak że jedyna zmiana, o której tutaj mówimy, to jest to sprawa
naruszenia powagi. I to wprowadzono. I przeciwko
temu chcę zaprotestować.
Rzecz może wydawałaby się lekko groteskowa
i bardzo niepoważna – pomimo wprowadzania tu tej
„powagi” – i możemy się tylko domyślać, z jakich
powodów zostało to wprowadzone. Być może kiedyś będzie się to nazywało: lex „Panie Marszałku
Kochany”. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że będziemy kiedyś mieli marszałka, który nie będzie miał
poczucia humoru, i wszystko będzie traktował jako
naruszenie powagi – bo, jak myślę, tutaj są bardzo
duże możliwości interpretacji tego. A czegoś takiego
nigdy w Senacie nie mieliśmy, Szanowni Państwo,
ja sobie nic takiego nie przypominam. I często sobie
tutaj żartujemy. Myślę, że jeden z naszych kolegów,
który jest w naszym klubie parlamentarnym, nasz
pan senator, który od czasu do czasu ubarwia długie,

żmudne dyskusje dowcipami czy czymś takim, mógłby się już w tej chwili czuć bardzo zagrożony pod
względem finansowym, gdyby był tu jakiś marszałek,
który nie ma poczucia humoru. Mówię o tym dlatego,
że ta „powaga” jest bardzo trudna do zdefiniowania.
Jeszcze raz podkreślam, że nic takiego u nas nie
zdarza, po prostu nie zdarzają się takie sytuacje, nie
mamy też na szczęście takich marszałków.
Zastanawiam się, dlaczego komisja po prostu nie
odrzuciła tego rozwiązania, dlaczego tego nie odrzuciła. Jeżeli Sejm chce sobie coś takiego wprowadzić, to być może… Może starać się wprowadzić to
w swojej części, regulaminem czy poprzez coś takiego, jakoś to określać. Ale – ja tak uważam – Senat
absolutnie nie powinien tego wprowadzać, dlatego że
to naruszałoby naszą podmiotowość. I jest to zupełnie
niepotrzebne.
I ja mam takie pytanie, ale nie wiem… Pan marszałek Bielan pewnie mi na to nie odpowie. Ale ja
się zastanawiam, czy ci posłowie konsultowali to
z panem marszałkiem Sejmu. Prawdopodobnie tak,
bo myślę… mogę się domyślać, że być może to był
pomysł pana marszałka Sejmu. Ale czy z naszymi
marszałkami konsultowano pomysł wprowadzenia
kwestii naruszania powagi i finansowego karania za
naruszenie powagi? No, pan marszałek Borusewicz
kręci głową, że chyba nie… Tak że ja nad tym ubolewam. I apeluję do wszystkich posłów, też z Prawa
i Sprawiedliwości…
(Głos z sali: Senatorów.)
…senatorów, przepraszam… Może zastanówmy się, może poprzyjmy tę poprawkę, którą złożył
pan marszałek Borusewicz, żeby tutaj wykreślić
„Senat”… I nie wtrącajmy się do Sejmu. Niech tam
układają sobie to tak, jak chcą, ale nie podporządkowujmy się tego typu regulacjom. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zadałem pytanie senatorowi sprawozdawcy, koledze Słoniowi, kto zgłosił tę poprawkę… tę ustawę…
Pan senator nie umiał nam tego wyjaśnić. Grupy
posłów również nie widzimy dzisiaj na sali. Tak naprawdę to nie znamy nawet autorów tej ustawy, ludzi,
którzy tak są zapobiegliwi, że postanowili zgłosić
coś, co odnosi się do tego, co w tej Izbie nigdy się
nie zdarzyło. Faktycznie poruszany przez nas temat
powinien być rozgraniczony, bo Sejm i Senat jednak
zasadniczo się od siebie różnią. I ja nie wiem, co ta-
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kiego się stało, że nagle trzeba podwyższyć kary. Czy
w tej Izbie… Ja nie przypominam sobie, żeby podczas
poprzedniej czy tej kadencji marszałek kogoś ukarał.
Przynajmniej do mnie nic takiego nie dotarło. Zresztą
przedstawiciel komisji regulaminowej dzisiaj to potwierdził w ramach swoich odpowiedzi na pytania,
że do czegoś takiego nie doszło. A skoro nie doszło
do karania senatorów – bo, nie wiem, nie odpowiadam… nie wiem, jak to jest w Sejmie – to dlaczego
tutaj jest to w ogóle wprowadzane? Gdyby to było
nagminne, gdybyśmy przez marszałka faktycznie byli
karani i te kary nie dawałyby rezultatu, to rozumiem,
że wtedy trzeba byłoby coś zrobić, żeby marszałek
mógł wprowadzić dyscyplinę. Ale zastanawiam się,
jak sam marszałek będzie ukarany – czego oczywiście nie życzę żadnemu marszałkowi czy wicemarszałkowi – dlatego że różnie może być… Jesteśmy
z tej samej mąki wypieczeni i być może zdarzy się
taka sytuacja, że marszałek w którymś momencie
przekroczy granice dobrych manier, dobrego zachowania. No, i co wtedy? Czy jest instytucja, czy w tej
ustawie jest wskazane, kto wówczas marszałka oceni
i kto marszałka ukarze? No, na to pytanie nie znamy
odpowiedzi, ale też nie zna odpowiedzi na to pytanie
ustawa. Ja bym chciał, żeby posłowie nie regulowali
kwestii, które nas dotyczą, a o których mogą nie mieć
zielonego pojęcia, bo raczej mało posłów uczestniczy
w posiedzeniach Senatu. Być może posłowie oglądają
nasze obrady za pośrednictwem telewizji albo później
oglądają skróty medialne. Ale gdyby posłowie tak
naprawdę przypatrzyli się pracy Sejmu i Senatu, to
odpowiedzieliby sobie na pytanie, czy w ogóle warto
w tę ustawę wpisywać słowo „Senat”. No, naprawdę
nie przypominam sobie, żeby tutaj dochodziło do
takich bulwersujących scen, jakie mamy możliwość
oglądać w miarę często na sali parlamentarnej obok
w Izbie.
Chciałbym jeszcze poruszyć temat, który też
poruszył pan senator sprawozdawca Słoń. Użył on
takiego dosyć fajnego sformułowania „wymuszona
nierówność”. Chodzi tutaj o niejednakowe traktowanie posłów i senatorów, jeżeli chodzi o sprawowanie
mandatu, w zależności od tego, czy jest się zawodowym, czy też niezawodowym… Ja nie mogę tego do
końca zrozumieć, ponieważ wszyscy, bez względu na
to, czy jesteśmy zawodowi, czy jesteśmy niezawodowi, musimy wykonywać te same obowiązki, a więc
uczestniczyć w posiedzeniach Senatu, uczestniczyć
w posiedzeniach komisji, usprawiedliwiać się, jeżeli nie jesteśmy obecni, uczestniczyć w delegacjach
oraz robić różne rzeczy w związku z pismami, które
kieruje do nas albo komisja, albo sam marszałek. Ale
nie rozumiem, dlaczego ma być traktowany inaczej
ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, dlaczego
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ma z tego tytułu nie dostawać uposażenia, chociaż
wykonuje to samo. Jest to dla mnie dziwne rozporządzenie, szczególnie że nie dotyczy ono pewnych
grup zawodowych, takich jak wykładowcy, którzy
z tego są zwolnieni. Być może to jest apel do tych
posłów, którzy chcą regulować i tylko karać, a być
może trzeba po 27 latach demokracji i wolnej Polski
usiąść do tej ustawy i jeszcze raz ją zweryfikować,
aby takich dylematów nie było.
Ja zmierzałbym raczej w takim kierunku, jak
moi poprzednicy, aby rozgraniczyć Sejm i Senat, aby
nikt z Sejmu nie ustawiał Senatu pod kątem swoim
i swoich zachowań. Moi koledzy zgłosili poprawkę
dotyczącą wykreślenia słowa „Senat”, ja składam
poprawkę, aby odrzucić tę ustawę w całości. Bardziej
bym oczekiwał… Ponieważ na tej sali nie ma żadnych
takich bulwersujących zachowań, które były widoczne w Sejmie. Dlatego bardziej bym skupił się na tym,
aby nie było zachowań, które chyba nie przystoją
senatorom, typu rozmowy przez telefon czy głośne
dzwonki, bo to jest nagminne. I myślę, że to jest coś,
co marszałek powinien w najbliższym czasie wyegzekwować. Chodzi o to, żeby powaga tej Izby była
w 100%, a nie tylko w procentach tych, którzy tego
nie robią. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
O co chodzi? Chodzi prawdopodobnie o dyscyplinowanie posłów opozycji w Sejmie. Pamiętamy
wszyscy te słowa: „marszałek kochany”, „mordy
zdradzieckie” itd. Czyli posłowie wyciągnęli wniosek – ta grupa, która nie jest znana – że należy tutaj
dokonać zmiany. Słowa kluczowe to „powaga Sejmu”.
To są słowa kluczowe – „powaga Sejmu”. Co teraz
przy tych słowach kluczowych może być? Otóż częste
korzystanie z tych słów, jeżeli marszałek by chciał
karać za to posłów, może doprowadzić do Sejmu
niemego. Bo jak raz, drugi, trzeci ukarze, to będzie
Sejm niemy. A Sejm Niemy miał miejsce w 1717 r.
w Warszawie. Wtedy nie dopuszczono do tego, żeby
posłowie zabierali głos. Tak więc może się zdarzyć,
że wskutek częstego korzystania z tego przepisu dojdziemy do Sejmu niemego.
Ale to jest sprawa Sejmu, a nie nasza. My mamy
swój regulamin i jasno w tym regulaminie jest napisane – proszę przeczytać art. 25 i art. 25a – „Sprawy
senatorów, którzy nie wykonują obowiązków senatorskich, jak również senatorów, którzy zachowują
się w sposób nieodpowiadający godności senatora”…
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To jest praktycznie to samo. I dalej: „podlegają na
wniosek” i tu są wymienione nagana, upomnienie itd.
A dalej mamy również napisane to, o czym już mówiła pani senator Rotnicka, czyli kary. Jakie one są?
Obniżenie uposażenia przez 3 miesiące. Wszystko to
jest napisane. To, o czym pan marszałek Borusewicz
mówił, też jest, tylko że z tego marszałek nie korzysta
– i słusznie, że z tego nie korzysta.
Dlatego, już nie rozwijając ani nie powtarzając
tego, co wszyscy państwo mówiliście, stawiam tylko
jedno pytanie: co należy zrobić? Czy należy zgłosić
wniosek o odrzucenie całej ustawy? Ponieważ to jest
propozycja posłów, więc to jest ich problem, a nie
nasz. Nie mogą nam narzucić tego, żeby również
w naszym regulaminie było to, co oni chcą wprowadzić. Ja już to sprawdziłem, byłem w biurze prawnym.
A więc można na 2 sposoby… Można odrzucić cały
projekt… całą ustawę, bo ona już przeszła przez Sejm,
albo można wykreślić te słowa w 2 artykułach, w 2
punktach w tej ustawie – już nie będę tego powtarzał, bo to jest jasno określone – i wówczas ta ustawa
nie będzie dotyczyła senatorów, czyli my zostaniemy
przy swoim. I tu bym apelował do wszystkich senatorów, również z PiS, o to, żebyśmy razem, wspólnie
te 2 drobne poprawki, ale jakże znaczące dla nas,
przyjęli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
To nie tylko nie jest drobna, a nawet nie tylko znacząca zmiana, ale to jest zmiana, która ma charakter,
śmiem twierdzić, ustrojowy. Sejm i Senat są z natury
rzeczy powołane do tego, żeby były miejscem starcia,
żeby były miejscem walki o racje, tak jak je rozumiemy, mając na myśli dobro ojczyzny.
Jan Paweł II powiedział w tym gmachu, że istotą
demokracji jest spór. Oczywiście dobrze jest, gdy ten
spór jest toczony bardzo kulturalnie, bez nadmiernych
emocji, ale nie ma takiego parlamentu na świecie,
w którym by to zawsze się udawało. Co więcej, po to
jest ten spór w parlamencie, żeby w miarę możliwości
zapobiegać toczeniu się sporów na innych forach,
w innych miejscach, na ulicach, na placach, w czasie
demonstracji czy w jakiś inny sposób. Dlatego uważam, że gwarantowanie opozycji możliwości swobodnego wypowiadania się, a nawet bym powiedział
szerzej, reagowania na poczynania rządzących to jest
istota demokracji parlamentarnej.

Wprowadzenie tych przepisów moim zdaniem
będzie miało 2 skutki. Pierwszy będzie taki, powiedziałbym, prewencyjny. Pojawi się presja, możliwość
presji finansowej i ciągłego ważenia, czy to się komuś
spodoba, czy nie, co by oznaczało, że w mniejszym
stopniu będzie się liczyło to, co i jak chcemy powiedzieć w imieniu suwerena, a w większym to, jak to
będzie ocenione: czy jako przekroczenie pewnych
granic, czy też nie. To nie jest problem teoretyczny,
proszę państwa. No, gdyby tak było, tobym uznał:
dobrze, uregulujemy to w regulaminie, nic takiego
w Senacie się nie stało, nie miało miejsca itd. Tylko
że jesteśmy świadkami tego, że z możliwości wywierania takiej presji ekonomicznej w sąsiedniej izbie,
w izbie sejmowej korzysta się, i to nawet często, i to
nawet coraz częściej, i to właśnie w tej kadencji.
A więc można by powiedzieć, że taka presja prewencyjna, rodzaj swego rodzaju cenzury, powodującej
u wielu autocenzurę, może być – twierdzę nawet, że
jest – zamierzonym celem wprowadzenia tych zmian.
Dlaczego twierdzę, że tak jest? Dlatego że w moim
przekonaniu widzieliśmy już tutaj przez te ostatnie
dni wiele przykładów tego, jak próbuje się demontować mechanizmy demokratycznej i sądowej kontroli poczynań państwa i władzy publicznej. A władza
publiczna musi podlegać kontroli. Prawdę mówiąc,
myślę, że logiczne jest to, że musiała przyjść kolej i na
Sejm, i na Senat. I oto jesteśmy świadkami tego, że
próbuje się, poprzez bardzo nieostre zapisy w ustawie
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, nie tylko
wzmóc presję na senatorów i posłów opozycji… Nie
mam wątpliwości, że większość nie da sobie zrobić
krzywdy, ale myślę, że to jest wstęp do przemocy,
przemocy ekonomicznej. No, po co pana posła czy
pana senatora upominać i prosić, żeby zszedł z mównicy, kiedy protestuje, w moim przekonaniu słusznie,
przeciwko nadużywaniu regulaminu i blokowaniu
możliwości swobodnej wypowiedzi? Po co? Przecież
można mu zakomunikować, że nie dostanie pensji,
nie dostanie diety.
Co więcej, ten przepis jest tak sformułowany –
nie mamy jeszcze uzupełnienia regulaminowego
– że stwarza on możliwość, o której pan senator
sprawozdawca już tutaj mówił. Przecież to marszałek interpretuje regulamin. Najprawdopodobniej nie
będzie żadnej możliwości odwołania się od takiej
decyzji. Oto, proszę państwa, ci, którzy w imieniu
narodu mają wyrażać tutaj opinie i kontrolować władzę, będą poddani najpierw presji, a potem jawnym
naciskom ekonomicznym, by za mocno nie podnosili głosu, by byli spolegliwi. I jest to sytuacja
niesłychana. Nie jestem dzisiaj przygotowany na
tyle, by powiedzieć, czy tak jest w innych krajach,
ale patrząc na to, co się dookoła dzieje, jestem pełen najgorszych przeczuć co do tego, jak to będzie
w praktyce funkcjonowało.
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Oczywiście trzeba by być ślepym, by nie zauważyć ewidentnej różnicy w kulturze sporu między tym,
co się dzieje w Sejmie, i tym, co się dzieje w Senacie.
Mimo wszystkich starć z marszałkami prowadzącymi obrady trzeba by być nieuczciwym, żeby nie zauważyć, że ani pan marszałek Karczewski, ani żaden
z wicemarszałków większości nie skorzystał nigdy ze
swoich narzędzi, tych już dzisiaj istniejących, żeby
ukarać ostro wypowiadających się senatorów. No, tak
było do tej pory, jednak tworząc prawo – a mówimy
o ustawie – musimy zastanawiać się nad jego ewidentnymi skutkami. Oczywiście byłbym oburzony, gdyby
z tej czy tamtej strony padły jakieś bulwersujące słowa adresowane do któregoś kolegi, do przedstawicieli
władz, do marszałka itd., ale do tej pory nie padły.
Proszę państwa, ja pracowałem 8 lat w komisji regulaminowej i wiem, że nie mieliśmy takich sytuacji.
Jeżeli się zdarzało… To trafiało właśnie do nas. Tu jest
możliwa pewna gradacja kar, ale nigdy nie dochodziło
do zastosowania jakiejś presji ekonomicznej. Dlatego
uważam, że te przepisy należy odrzucić nie tylko ze
względu na to, że one zupełnie nie przystają i nie są
potrzebne w Senacie, ale również dlatego, że one są
groźne dla parlamentaryzmu, dla jego kształtu. To
byłby kolejny element, który na pewno zostałby zauważony… Ja po tych kilkunastu latach mam dzisiaj
takie poczucie – nie dotyczy to tylko tego ostatniego
okresu – że rola parlamentu wobec władzy wykonawczej ustawicznie słabnie, z kadencji na kadencję, a tą
ustawą spowodujemy, że także rola opozycji będzie
marginalizowana w sporze politycznym. I można powiedzieć tak: jak doprowadzimy do tego, że wszyscy
będą myśleć podobnie albo będą myśleć jednakowo,
no to spełni się to powiedzenie…
Panie Marszałku, już kończę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
…że tam, gdzie wszyscy myślą jednakowo, najprawdopodobniej nikt nie myśli zbyt wiele.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, ale chyba nam nie grozi, żebyśmy myśleli jednakowo.
Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po co są posłowie, posłanki? Po co są senatorowie?
Po co jesteśmy w tej Izbie? Ludzie, którzy przychodzą
do biur poselskich i do biur senatorskich z różnymi
sprawami, najczęściej się boją – boją się zabrać głos,
boją się powiedzieć o swoich problemach, boją się, że
władza samorządowa, władza centralna czy ktoś, kto
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ma nad nimi władzę, bo gdzieś pracują… Jeśli oni się
z jakimś problemem zderzyli, to boją się o tym mówić,
żeby ktoś mający większą siłę, większe wpływy, nie
zrobił im jeszcze większej krzywdy. Parlamentarzyści
są m.in. po to, żeby pomagać ludziom rozwiązywać
problemy. Ale jak mamy pomagać ludziom, skoro za
chwilę my sami będziemy się bali coś powiedzieć?
Jak mamy występować w imieniu tych, którzy do nas
przychodzą, skoro za chwilę my będziemy w pewien
sposób skrępowani i będziemy się bali coś powiedzieć? Istotą demokracji, istotą wolnych wyborów
i istotą tego, co nazywamy dzisiaj wolną Polską,
jest m.in. to, że mamy prawo mówić to, co myślimy,
mamy prawo walczyć o swoje przekonania, mamy
prawo walczyć o to, w co wierzymy. Teraz chcecie
i to nam zabrać. Nawet jeżeli na tej mównicy miałbym
się 10 razy pomylić i tylko raz mieć rację, oceniając
rządzących, to warto, żeby dla tego jednego razu była
opozycja. Nawet jeżeli 10 razy miałbym powiedzieć
coś, co wielu będzie uważało za niemądre, ale ten
jeden raz miałbym rację, to dla tego jednego razu
warto, żeby była opozycja.
Dziś ludzie boją się władzy, bo są zwalniani, bo…
W trybie natychmiastowym przyjmowaliśmy różne
ustawy, w związku z którymi rzesze ludzi były zwalniane z pracy. Ludzie boją się, że mogą pracę utracić.
Dzisiaj boją się i media, bo chcecie nakładać na nie
kary. Mamy bać się i my. Tak został ten system stworzony – uważam, że dobrze – że mają być rządzący
i ma być opozycja. To opozycja ma zadawać trudne pytania, to opozycja ma dopytywać, to opozycja
ma wytykać błędy. Często opozycja staje się czymś
ważnym, bo może uchronić rządzących przed popełnianiem poważnych błędów. Bo kiedy patrzymy na
ręce rządzącym jako opozycja, to oni też się pilnują.
Kto, jak nie poseł, jak nie senator, mając na względzie
fundament wolności, demokracji, ma mieć swobodę
wypowiedzi? Czy chcemy, żeby było tak jak kiedyś,
kiedy przekupywano parlamentarzystów, przekupywano i zastraszano? I do czego to doprowadziło? Nie
było Polski, bo nas rozgrabiono, dlatego że ci, którzy
mieli mówić i bronić wartości, siedzieli cicho. Czy
chcemy do tego dzisiaj doprowadzić?
Szanowna Izbo! Powiedzcie, proszę, jak dziś z tej
mównicy mamy bronić najsłabszych, jak dziś mamy
bronić tych, którzy mają problemy, jak dziś mamy
swobodnie się wypowiadać, kiedy każdy z nas z tyłu
głowy będzie miał to, że może być ukarany. Nie chcę
mówić teraz o karach, o tym, jakie one będą. Każda
kara nałożona na parlamentarzystę będzie go tak
naprawdę powstrzymywać przed dochodzeniem do
prawdy. Powiedzcie teraz, proszę – zwracam się do
tych, którzy są po stronie rządzących, czyli większości parlamentarnej… To może trzeba przygotować
prostą ustawę: kto wygrywa wybory, bierze wszystko – ma 460 posłów i posłanek i 100 senatorów, i nie
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będzie problemu. Bo dzisiaj jest tak, że to, co robi
rząd… Jego emanacją jest większość parlamentarna.
A kto ma być dzisiaj tym, który kontroluje rząd, kto
ma być tym, który się nie zgadza z tymi decyzjami,
który pokazuje całkowicie inne pomysły, inne propozycje dla Polski, inne rozwiązania? No, właśnie
opozycja. Nawet jeżeli jej propozycje się nie podobają
rządzącym, to one mają prawo wybrzmieć na tej sali
i nie tylko na tej sali.
Proszę, powiedzcie mi na sam koniec, Drogie
Koleżanki i Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, co
mam dzisiaj powiedzieć osobie, która przychodzi do
mnie do biura senatorskiego z poważną sprawą, która
się boi, boi się o swoich problemach powiedzieć gdzie
indziej, boi się jakichś restrykcji, boi się, że może być
dodatkowo ukarana. Ja mam jej powiedzieć: ja też
się boję zabrać głos z mównicy, bo zostanę ukarany,
wykluczony, a być może przygotowana zostanie ustawa, że zabierze mi się mandat senatora? Czy mam to
samo powiedzieć w swoim biurze senatorskim? To
ten człowiek, kobieta bądź mężczyzna, powie: to po
co was wybieramy? Przecież po to są wolne wybory
w Polsce, po to idziemy do urn, żebyście wy byli
naszymi ustami, naszymi przedstawicielami w parlamencie. Ale jak to zostanie zabrane, to po co wy
jesteście w parlamencie? Po to, żeby bronić władzy?
Żeby mówić tak, jak władza chce? To już prowadzi
do bardzo niebezpiecznego zjawiska, które nazywa
się dyktaturą.
Zakończę swoje wystąpienie tym samym, co
mówiłem wczoraj: pamiętajcie, Szanowni Państwo
– znów zwracam się do strony rządzącej – że kiedyś
wybory się przegrywa. I pamiętajcie, że ci, którzy
przyjdą po was, mając taki przykład, mogą te przepisy
jeszcze bardziej zaostrzyć – a wtedy wy będziecie po
tej stronie, co my dziś – co chyba jest niegodne wolnej
Rzeczypospolitej. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Droga Młodzieży! Zaproszeni Goście!
To, co nie podoba mi się w tej ustawie, to to, że
faktycznie posłowie piszą nam regulamin. I zgadzam
się z tymi głosami o sferze prawnej, że Senat powinien o swoją autonomię dbać. I to tyle na temat tej
ustawy i jej sfery prawnej.
Teraz na temat pojęcia „powaga Senatu”. I tu
moje spostrzeżenie jako senatora, który pierwszy
raz znalazł się w Wysokiej Izbie. Jest oczywiście

prawdą, że różnica między Sejmem a Senatem, jeżeli
chodzi o sposób obradowania, o zachowania posłów
i senatorów, jest bardzo duża. Zresztą te 2 budynki są
oddzielone taką symboliczną kratą, która jest niedaleko, w tym przejściu, które łączy Sejm z Senatem.
Niektórzy nawet kpią, że jest to znak podziału między sacrum a profanum. I oczywiście izba wyższa
przypisuje sobie wyższy poziom, szczególnie co do
kultury obradowania. I w większości przypadków
tak jest.
Cieszą sytuacje, kiedy jeden z senatorów koalicji,
używający argumentów ad personam, które nie powinny często tu się zdarzać czy w ogóle nie powinny
się zdarzać, potrafi przeprosić. Kilkakrotnie byliśmy
świadkami takiej sytuacji. Ale byliśmy też świadkami sytuacji powodujących u mnie duży dyskomfort,
a nawet zażenowanie. Tutaj wisi herb. No, nie jest
on stworzony zgodnie z zasadami heraldyki, ale jest
symbolem Rzeczypospolitej.
(Senator Piotr Florek: Godło.)
Herb.
(Senator Tomasz Grodzki: Godło.)
Proszę państwa, senator Kisiel do Bohdana
Chmielnickiego – pamiętacie, jak przywiózł mu buławę, a ten mu mówił, że za późno, i pojawiły się jeszcze
różne inne głosy – mówił: ja tu nie siebie reprezentuję, a majestat Rzeczypospolitej. I właśnie chodzi
o to wyczucie, o to, że my też reprezentujemy majestat Rzeczypospolitej. Nie godzi się więc, Szanowni
Państwo, żeby z tego miejsca przemawiać w czapce.
No, mama mnie nauczyła, że w pomieszczeniach,
w kościołach, w miejscach świętych, w miejscach
symbolicznych, tam, gdzie wiszą emblematy, symbole
naszej tradycji, jak krzyż czy właśnie orzeł, należy czapkę z głowy zdjąć. Czy tak zawsze tu było?
A może były takie incydenty? Przypomnijcie sobie
państwo. A przed kilkoma dniami, kiedy byliśmy po
raz kolejny świadkami performance’u, bo tak to dzisiaj się określa nowym językiem kultury czy sztuki,
i kiedy pani marszałek upomniała senatora, żeby zdjął
z twarzy maskę, a potem padły wobec kobiety słowa
niegodne senatora, czy ktoś zareagował na tej sali?
(Senator Mieczysław Golba: A gdzie są feministki?)
Myślę, proszę państwa, że wszystko zależy od
nas. Dla mnie regulaminy i przepisy są sprawą drugorzędną. Tak jak powiedziałem, nie podoba mi się,
że posłowie chcą nam napisać, jak mamy się zachowywać, ale pracujmy też nad naszym zachowaniem.
Te komentarze padające często z sali i takie proste
zachowania dotyczące wyłączenia komórek itd…
Bądźmy przykładem. Mamy być przykładem nie
tylko procedowania, ale mamy być przykładem dla
społeczeństwa, jak należy się zachowywać, być przykładem kultury osobistej, kultury słowa. Tego bym
życzył państwu i sobie. Dziękuję. (Oklaski)
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproszeni Goście!
Chciałbym wypowiedzieć się w tylko jednym
aspekcie, mianowicie w tym aspekcie, czy Regulamin
Senatu ma być tożsamy z Regulaminem Sejmu.
I chciałbym zaprezentować tutaj tezę, że takiej potrzeby nie ma, że nie ma argumentów za tym, żeby
tego typu regulaminy w pełni uzgadniać i żeby one
były pisane głównie w Sejmie, bo taka jest prawda.
Nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy Izbą ważniejszą, że jesteśmy Izbą wyższą w tym rozumieniu,
że nasze znaczenie jest większe niż Izby sejmowej,
ale że jesteśmy Izbą od niej różną.
Dzisiaj, proszę państwa, przyjęliśmy – wszyscy
za tym głosowali – uchwałę w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
I ta uchwała nas zobowiązuje do tego, żeby o Senat
szczególnie zabiegać, również o pewną jego odrębność. W związku z tym taka próba, która w tej
zmianie jest zawarta, glajszachtowania, bo musimy
mieć regulamin co do każdego przecinka podobny do
Regulaminu Sejmu, szczególnie w kontekście tego, za
czym głosowaliśmy przed chwilą, jest moim zdaniem
nieuzasadniona. Proszę zatem o to, żebyśmy podjęli
refleksję nad tym, co może być naszym zróżnicowaniem, chociaż jesteśmy jednym parlamentem, w jednym kraju i jednym narodem. Ale można również
pięknie się różnić, jeśli chodzi o regulamin, uwzględniając specyfikę Izb. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że o ile poprzednie dni
w Senacie można by było określić mianem dramatycznych, o tyle teraz mamy tu momenty kuriozalne.
I nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z moimi szanownymi przedmówcami, z panem senatorem Gawłem, z panem senatorem Szymańskim, że
tak będzie postrzegany Senat Rzeczypospolitej, izba
wyższa, jak my ją będziemy reprezentować.
Podpisuję się obiema rękami pod zachowaniem
odrębności senackiej. Jedna z najstarszych demokracji
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na świecie, demokracja brytyjska, niezwykle trafnie
oddaje nazwy obu izb. Izba niższa nazywa się House
of Commons – Izba Gmin. A savoir-vivre w gminie
jest trochę inny niż savoir-vivre w Izbie Lordów –
tu zaś jest poniekąd Izba Lordów. Narzucanie nam
kagańca regulaminu, w dodatku takiego, który już
istnieje, jest zadziwiające.
Byłbym przeszczęśliwy, gdyby chociaż raz w tej
Izbie nie słuchano wytycznych przychodzących z tego
czy owego kierownictwa, tylko głosowano zgodnie
z własną wolą i sumieniem, i by przeciwstawiono się
temu, aby nas traktowano jak gmin, jako ludzi, którzy
nie są godni mandatu senatora.
Myślę, że w gronie 100 senatorów, nawet różniących się politycznie, mamy dość mechanizmów samoregulacji, aby nie doprowadzać do takich sytuacji,
jakie są w izbie niższej.
Przypominam, że w obecnym Regulaminie
Senatu, w art. 25a, jest mowa o tym, że marszałek
może zarządzić obniżenie uposażenia senatora, może
zarządzić obniżenie diety parlamentarnej, może zarządzić utratę prawa senatora do diety parlamentarnej. Po co więc my to robimy? To wszystko już jest.
Narażamy się też na śmieszność z drugiej strony,
oczekując od ludzi, żeby przy tym szanowali Senat.
Musimy zacząć budować prestiż Senatu, jeszcze
większy, niż jest. On i tak jest wyższy niż w przypadku Sejmu, ale – zgadzam się tu z moimi szanownymi
przedmówcami – że jest za niski.
Dlatego bardzo proszę, aby poprzeć poprawkę
zgłaszaną przez kolegów, mówiącą o tym, że te zmiany, które zaproponował pan marszałek Kuchciński
czy też grupa posłów – w ogóle anonimowych, bo
nie było ich tu na posiedzeniu – dotyczyły tylko
Sejmu. My zostańmy przy starym regulaminie, który
wszystkie te restrykcje, o których tu jest mowa, i tak
zawiera – na szczęście w tej Izbie są one relatywnie rzadko stosowane. Zachowajmy się przyzwoicie.
Zachowajmy się godnie. Bo jeżeli chcemy, aby duma
i chwała izby wyższej parlamentu świeciła na cały
naród, to musimy zacząć od siebie. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz, po raz drugi.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydawało się, że to jest taka ustawa incydentalna, taka drobna poprawka. Ale to jest poprawka bardzo ważna ustrojowo. To jest poprawka, która nadal
tworzy zbitkę „Sejm i Senat”, czyli parlament, a nie
ma pojęcia parlamentu w konstytucji. I to zrobiono
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świadomie. Są 2 oddzielne Izby: Sejm i Senat. Sejm
i Senat nie tworzą wspólnych komisji, a obradują
wspólnie tylko w niektórych przypadkach, tworząc
Zgromadzenie Narodowe. Nie Sejm i Senat, tylko
Zgromadzenie Narodowe. To jest świadoma separacja.
Przychodzi do nas ustawa, w której nie uwzględnia się specyfiki Senatu. Ja się zgadzam – są takie
sytuacje, które wychodzą poza normalne procedowanie, o których mówił pan senator Gawęda. Były
wcześniej takie sytuacje, np. senator z Podhala zabrał głos w stroju ludowym – i to nie problem, że
w stroju ludowym, bo bardzo dobrze, że w stroju
ludowym – i powiedział swoje przemówienie śpiewająco, ale nie tak, że gładko, tylko po prostu je
zaśpiewał. Ja uznałem, że sytuacja jest niecodzienna, ale nie wymaga interwencji. Może ktoś inny by
uznał, że to uwłacza godności Senatu. Inny senator,
poprzedniej kadencji, przyszedł i zrobił tutaj teatrzyk kukiełek, część nas pamięta. No, były takie
incydenty, ale to nie jest uzasadnienie tego, żebyśmy
traktowali siebie, senatorów, i Senat tak samo, jak
Sejm chce traktować siebie.
Jest jednak coś takiego jak immunitet. Ten immunitet zapewnia nam prawo do zabierania głosu i mówienia o rzeczach niedobrych dla władzy. I trzeba być
bardzo ostrożnym w ograniczaniu tego, bo gdzie jak
gdzie, ale w Senacie i w Sejmie powinno się mówić,
i to nawet mówić bardzo ostro. Oczywiście pewnych
granic nie należy przekraczać, ale kiedy się przekracza te granice, to koledzy z tego samego ugrupowania
powinni interweniować, a nie przeciwnicy, bo wtedy
następuje po prostu eskalacja pewnych zarzutów politycznych zamiast pilnowania się zasad.
Panie Senatorze, my na to, o czym pan wspomniał,
odpowiedzieliśmy. Ja akurat tego nie słyszałem osobiście, ale później oczywiście rozmawialiśmy na ten
temat. Sądzę, że senator zrozumiał swój błąd i tego
typu zachowań nie powtórzy.
Ale też uważam, że niedobrze się stało, że wczoraj
ograniczano nam możliwość zadawania pytań, nie
zabierania głosu, oczywiście, tylko zadawania pytań.
W Senacie żelazną zasadą było to, że nie ograniczało się… Każdy mógł pytać, a szczególnie opozycja
pytała do bólu. Ja rozumiem, że można się śpieszyć,
jest harmonogram, można zarzucać, że opozycja przeciąga obrady. Ale przecież opozycja nie jest w stanie
przegłosować czegokolwiek bez zgody większości, więc to, że przeciągnie… Jaki to jest problem?
Takie opozycja ma prawo i nie należy go ograniczać.
Tutaj ja widzę próbę ograniczania. Na szczęście nie
przez marszałka Senatu, ale przez marszałka Sejmu.
I w Senacie nie powinniśmy się na to zgadzać…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)

…powinniśmy jednak walczyć o zachowanie
podmiotowości Senatu. Senat musi się odróżniać od
Sejmu i tego sami musimy pilnować. Senat ma inny
regulamin, inny sposób zabierania głosu…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…i tego też powinniśmy pilnować. Nie dajmy się
glajszachtować.
(Wicemarszałek Adam Bielan: …muszę pilnować
regulaminu.)
Bo to jest istotne, nie tylko dla naszej pozycji, bo
nasza pozycja jest istotna dla demokracji w Polsce.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, rzeczywiście ta ustawa należy do
tzw. ustaw kontrowersyjnych i rzeczywiście została
nam przekazana przez Sejm. Mamy pełne prawo nie
tylko się nad tym zastanawiać, lecz także uważać
odrębność Senatu, prestiż Senatu za oczywiste dla
nas wartości. To jest bez wątpienia nie tylko naszym
prawem, ale i obowiązkiem, żeby starać się o wypełnienie tych słów, rzecz jasna także na poziomie
legislacji.
Ale jak wszystko na tej ziemi, tak i to można zawrzeć w tym słynnym powiedzeniu, że kij ma dwa
końce. I ja bym proponował zobaczyć obydwa końce
tego kija. A mam wrażenie – z całym szacunkiem
do tego, co słyszałem poza salą i teraz, szczególnie
od pana marszałka Borusewicza, z którym w zdecydowanej większości się zgadzam, bo właśnie jeden
koniec tego kija… Trzeba sobie powiedzieć o, moim
zdaniem, prawdopodobnych intencjach zawartych
w tej ustawie, intencjach ustawodawców pierwotnych, czyli grupy posłów. Otóż intencją, jak wynika
z tych zapisów, nie jest to, żeby zmienić charakter
podstawowego dokumentu, który nas różni od Sejmu,
czyli zasad funkcjonowania, regulaminu. Ma być regulamin Senatu i regulamin Sejmu. Odrębność tych
regulaminów jest, rzecz jasna, honorowana. Co więcej, jest to odrębność tak daleko idąca, że ustawa
wprowadza w pkcie 3 – bo on oczywiście jest dla nas
w tej dyskusji najważniejszy – zasady, a więc coś, co
jest ramą, z którą to ramą albo się zgadzamy, albo
nie. I na tym poziomie warto o tej ramie rozmawiać,
a ona dopiero będzie przełożona na język regulaminu
Senatu, który należy już do nas, suwerennie, i ten
język, i sposób przełożenia.
A zatem skoro to mamy już za sobą, przejdźmy
do meritum, to znaczy do fragmentu: „naruszających
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swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę”. I tutaj,
Panie Marszałku, żeby była jasność: zgadzam się z panem i uważam, że bez wątpienia wkraczanie tak ogólnym terminem, pojęciem w sferę prawa stanowionego
jest niebezpieczne, ponieważ może być wykorzystywane w sposób niezgodny z intencjami. I to zawsze jest
problem. Pamiętam np., że kiedy byłem pracownikiem
Instytutu Pamięci Narodowej, zastanawialiśmy się,
czy powinniśmy mieć zawarte w regulaminie zasady
etyczne pracownika IPN. Jak wiadomo, pracownik
IPN, tej instytucji… A to nie jest zwyczajna instytucja
w Polsce. Jeżeli dopuści się do niej kłamcę, to on może
zrujnować bardzo wiele życiorysów. A zatem z jednej
strony rzeczywistość tej naszej pracy podpowiadała
nam, że trzeba wprowadzić jakąś zasadę ogólną, ale
z drugiej strony z tyłu głowy od razu pojawiała się
myśl – jak najbardziej słuszna, Panie Marszałku – czy
to nie będzie z kolei ograniczało naszych badań naukowych, naszych działań edukacyjnych, możliwości
prezentowania prawdy. Bo może znajdzie się ktoś, kto
wpadnie na szatański pomysł, żeby wykorzystać taki
zapis w złych intencjach.
I znowu wracam do drugiego końca tego kija. Otóż
problem, wydaje mi się, polega na tym, że powinniśmy
zdać sobie sprawę, że ta konkretnie zmiana została tu
narzucona czy wprowadzona – teraz już nie jest to
dla mnie najistotniejsze – w konkretnym momencie
historycznym, w którym teraz jesteśmy. I mój osobisty
problem polega na tym – mam nadzieję, że nie jest to
tylko mój problem – że nie wiem, czy zachowujemy
wszyscy jako formacja polityczna należną czujność,
tak żeby swoim zachowaniem nie tylko nie naruszać
powagi na sali posiedzeń, ale i pamiętać o przestrzeni
publicznej, do której to naruszanie powagi dociera i powoduje skutki, nad którymi my już nie mamy żadnej
w gruncie rzeczy kontroli. Ostatnie wydarzenia związane z podpalaniem, niszczeniem biur poselskich są
sygnałem… Mówię tylko, że są sygnałem, nad którym
warto się zastanowić, bo możemy być później słusznie
oskarżani o to, że zaniechaliśmy jakiejś powinności,
w tym przypadku powinności senatorów jako osób publicznych, i nie stworzyliśmy warunków swojej własnej
samodyscypliny, w których to warunkach moglibyśmy
sobie powiedzieć: tak, czynimy wszystko, żeby nie
tworzyć w przestrzeni publicznej atmosfery nienawiści, z której powstają nienawistne fakty, nad którymi
to faktami i ich skutkami, jak mówiłem, nie mamy
już żadnej kontroli. Próbuję zrozumieć te intencje –
rzeczywiście sejmowe, a nie senackie, intencje posłów
– ponieważ na terenie Sejmu wielokrotnie byliśmy
świadkami zachowań, w których ewidentnie emocje
zostały doprowadzone do takiego wymiaru nienawiści,
że mogło to potem skutkować pewnymi faktami, które
to fakty obciążałyby nas moralnie. I ani pan, Panie
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Marszałku, ani ja nie moglibyśmy się wycofać z tej
moralnej odpowiedzialności. No, chyba że nie mamy
sumień, ale liczę na to, że wszyscy mamy tu sumienia.
I wtedy dopiero moglibyśmy sami siebie zapytać, czy
dochowaliśmy tej staranności. Być może, jeśli inaczej
się nie da, należy zapisem regulaminowym wprowadzić taką zasadę, która mogłaby nam służyć jako taka
zachęta do wewnętrznej autorefleksji, ograniczającej
być może nasze słabości. Wiem, że wniosek, który
z moich ust wypłynie, będzie wielkim bum, powodującym opadnięcie tych wszystkich mądrych zdań, o ile
takowe padały w mojej wypowiedzi. Muszę bowiem
powiedzieć, że w tym momencie nie wiem, jak zagłosować. Jest to ustawa rzeczywiście kontrowersyjna,
rzeczywiście dostarczająca argumentów osobom po
obu stronach tego kija. Pójdę i pomodlę się, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, która część tego kija jest
ważniejsza.
Apeluję do wszystkich, przynajmniej tych, którzy
mają Boga w sercu, żeby też poświęcić 30 sekund na
tę czy inną modlitwę słowną i zastanowić się, żebyśmy zważyli te racje. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Senator Napieralski.
Kolejni senatorowie się dopisują. Chcę tylko przypomnieć, że mamy jeszcze kilka punktów do rozpatrzenia.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze jeden.)
No, dwa plus rozszerzenie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeden.)
Jeszcze 2 punkty, Panie Marszałku.
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ordynacja
wejdzie.)
No, jeszcze punkt szósty i punkt ósmy, a intuicja
mi mówi, że jeszcze coś przyjdzie z Sejmu, tak więc…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ordynacja
wyborcza po drodze.)
Oczywiście mamy zaplanowane posiedzenie też
na jutro, ale apeluję o…
(Senator Jan Maria Jackowski: Wszystko zrobimy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jaka ordynacja wyborcza?)
Bardzo proszę, pan senator Napieralski. Po raz
drugi, tak? Po raz drugi, więc 5 minut.
(Senator Grzegorz Napieralski: Dziękuję bardzo,
Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tylko jeden punkt.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale albo się
udziela komuś głosu, albo robi przerwę.)
(Rozmowy na sali)
Senator Napieralski. Bardzo proszę.
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Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Profesorze, do pana się zwracam, bo pański
głos bardzo mnie zainspirował.
Nasze poglądy są jakby po dwóch stronach naszej
sceny politycznej, a jednak potrafimy ze sobą rozmawiać, szczególnie w kuluarach, i to uważam za
cenne i za bardzo ważne w polityce, chociaż w wielu
miejscach się spieramy.
Istotą polityki jest spór. To jest absolutna istota
polityki. Bez sporu nie byłoby wizji Polski, nie byłoby wizji naszej przyszłości. Bez sporu nie byłoby
rozwoju naszego kraju. I faktycznie, ja zgadzam się
z tym, że ten spór powinien być w jakichś ramach. Ja
jestem politykiem, który często może jest dosadny, ale
staram się nie przekraczać żadnych norm i nie staram
się nikogo atakować personalnie, chociaż mogę się
z kimś nie zgadzać.
Nie chciałbym łączyć 2 spraw, które mają miejsce
w Polsce. To, co dzieje się dzisiaj w biurach poselskich, i to, co się dzieje prywatnie z różnymi osobami, które są aktywne w polityce, to, jakie szykany
czasami je spotykają, to jest odrębna sprawa i nie
dotyczy tego, o czym dzisiaj dyskutujemy. Chociaż
jest to ważny problem – i tu zgadzam się z profesorem
– bardzo ważny. Co zrobić, żeby to się nie działo? To
oczywiście my sami, nie tylko my, którzy jesteśmy
w tej Izbie, lecz także ci wszyscy, którzy mają dostęp
do mediów, powinniśmy pokazać, że potrafimy się
różnić, potrafimy się kłócić, potrafimy się nie zgadzać,
ale potrafimy to robić w ramach poważnych i bardzo
kulturalnych norm. Możemy nawet powiedzieć: będzie pan miał Trybunał Stanu; możemy kogoś odesłać
do prokuratora. Ale nie wolno personalnie się obrażać. Im więcej będzie agresji i personalnych ataków
w polityce, tym więcej będziemy mieli takich zachowań. Czyli im bardziej my nie będziemy się szanować,
im więcej będziemy mieli dla siebie pogardy, tym
bardziej ludzie, którzy będą na nas patrzeć, będą z tą
pogardą podchodzić do każdego z nas. I to jest nasze
zadanie, żeby… Ale mogę pana profesora zapewnić, że żadnymi przepisami i regulaminami tego nie
ustanowimy. Żadnymi. To tylko od nas zależy, czy
ten spór, który będziemy prowadzili w telewizji, na
mównicy, w każdej z tych Izb, które reprezentujemy,
czyli w Sejmie i w Senacie, to będzie naprawdę dobry
przykład dla naszych koleżanek i kolegów, dla Polek
i Polaków.
Ale chciałbym, skoro ma pan wątpliwości, zaapelować o jedno, Panie Profesorze, właśnie tutaj. Bo,
jak mówiłem, zainspirował mnie pan bardzo mocno.
Otóż każda zmiana regulaminowa, która będzie ograniczała wolność, immunitet parlamentarzysty, jest
zła. Bez względu na to, kto rządzi. Jak pan wie, Panie
Profesorze, wielokrotnie byłem posłem opozycji i wi-

działem, co się dzieje, ale nikt nigdy – chociaż byłem
naprawdę ostry w wypowiedziach – nie wykluczył
mnie z obrad. Nigdy nikt nie uciszał mnie, zawsze
dawano mi dokończyć moją wypowiedź, nawet wtedy,
kiedy była bardzo ostra. I pamiętam również, że kiedy byłem w klubie rządzącym i kiedy wybieraliśmy
marszałka Cimoszewicza, wtedy byłego premiera,
na funkcję marszałka Sejmu, były bardzo ostre ataki również ze strony Prawa i Sprawiedliwości czy
Platformy Obywatelskiej, ale nie pamiętam, żeby
wtedy ktoś się odważył na wykluczenie kogokolwiek
z obrad. Bo spór był wtedy istotny, spór o kształt
państwa, o kształt funkcji marszałka, o to, kto będzie pełnił tę funkcję. I bardzo proszę dzisiaj o to,
o co prosiłem w pierwszym wystąpieniu. To my tak
naprawdę, dostając immunitet, mamy taką możliwość,
żeby nie bać się mówić. I to, że ja mogę dzisiaj do
profesora Żaryna, którego dawniej częściej widziałem
w telewizji niż tutaj, w tych ławach, po prostu się
zwracać i się z nim nie zgadzać – właśnie to daje mi
immunitet. To, że ja się nie boję zabierać tutaj głosu
i mówić o sprawach trudnych.
I jeszcze raz to powtórzę, Koleżanki i Koledzy, bo
tak chciałbym się do całej Izby zwrócić: nawet jeżeli
na tej mównicy będziemy się wiele razy mylić i czasami mówić rzeczy niemądre, ale ten raz będziemy
mieli rację i ten raz poprowadzimy tę sprawę, która
okaże się istotna, to warto mieć ten immunitet i warto
mieć tę swobodę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.
Czy możemy się umówić, że zamkniemy już listę
mówców, bo tak się wszyscy…
(Senator Stanisław Karczewski: Zobaczymy po
tej wypowiedzi.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Właśnie, może ktoś
będzie chciał mi odpowiedzieć.)
Po raz pierwszy czy drugi? Drugi raz.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja tylko chciałabym zwrócić panu senatorowi
Żarynowi uwagę, że tu się nie zmieniają te punkty,
które pozwalają na ukaranie kogoś, kto np. rażąco naruszy zasadę wzajemnego szacunku czy czegoś takiego. Tu nie o tym mówimy. Jedyną zmianą, Szanowni
Państwo, która się tu pojawiła, jest wprowadzenie
naruszenia powagi Sejmu. Ja tutaj nie dopatrywałabym się tego, że naruszanie powagi to jest jakaś mowa
nienawiści czy coś takiego. Nie, mowę nienawiści
nadal będą mogli marszałkowie czy komisje regulaminowe karać. A ja wzywam tylko do tego, żebyśmy
bronili się przed tym naruszaniem powagi, bo po
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prostu może naszą powagę naruszyć to, że coś takiego
wprowadzamy. I, tak jak mówiłam, gdybyśmy trafili, a do tej pory tak nie było, na jakiegoś marszałka
bez poczucia humoru, to będzie to naprawdę groźny
przepis. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejny senator się dopisał na liście.
Drodzy Państwo, ja o 13.00 muszę zrobić przerwę.
(Senator Stanisław Karczewski: To ogłosisz przerwę.)
Wrócimy o 14.00. Mamy 2 kolejne punkty z Sejmu
i bardzo długą przerwę na posiedzenie komisji.
Głosowania są zaplanowane na późno w nocy, ale
myślę, że zostaniemy tutaj do soboty. A więc możecie się państwo dopisywać, ale szanujmy się też
nawzajem, bo za chwilę państwo będziecie do mnie
przychodzić i pytać, dlaczego głosujemy w nocy, dlaczego zostajemy do soboty…
(Senator Bogdan Borusewicz: Głosowania będą
po 14.00, Panie Marszałku.)
Nie, nie będzie głosowań o 14.00. Mamy jeszcze
w porządku 2 nierozpatrzone punkty…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale komisje…)
…i jeszcze spłynie bardzo ważna ustawa z Sejmu.
Będziemy głosować najwcześniej późno w nocy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jaka bardzo ważna
ustawa?)
Ustawa o drogach.
Pan senator Jackowski…
(Senator Bogdan Borusewicz: Te najważniejsze
posiedzenia komisji się już odbyły.)
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał przy okazji rozpatrywania tego
punktu jednak poddać refleksji Wysokiej Izby kwestię naszych interpelacji, które de facto mają inną
formułę prawną, bo nazywają się oświadczeniami, są
procedowane w oparciu o regulamin Wysokiej Izby,
ale tak naprawdę nie mają uzasadnienia czy umocowania ustawowego. Zdaję sobie sprawę, że jest pewna
trudność, ponieważ Sejm ze swojej natury ma również
funkcje kontrolne nad aparatem rządowym i w związku z tym instytucja interpelacji, która przysługuje posłom, jest niczym nieograniczona, to znaczy, można
składać tyle interpelacji, ile poseł uważa za stosowne,
i nie jest limitowana jej objętość, co w przypadku, kiedy trzeba załączyć jakieś dokumenty, jest niezwykle
istotne. Siłą rzeczy nasze oświadczenia są skrótowe,
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bo mamy limit 5 minut, który nam przysługuje pod
koniec posiedzenia.
Dlatego chciałbym się zwrócić z apelem do
Wysokiej Izby, a zwłaszcza do Komisji Ustawodawczej,
ale też do komisji regulaminowej, może też do komisji
petycji – już nie wiem… W każdym razie o to, żeby
zaproponować nowelizację ustawy pod tym względem. Ja nie mówię „teraz”, „w tej chwili”, bo to jest
z punktu widzenia legislacyjnego niemożliwe i to by
wykraczało poza zakres ustawy, którą rozpatrujemy.
Ale czy nie należałoby rozpatrzyć i doprecyzować,
że uprawnienia związane z wykonywaniem mandatu
posła są tożsame z uprawnieniami związanymi
z wykonywaniem mandatu senatora, i umożliwić
w pełni realizowanie instytucji oświadczenia, która
jest obecnie? Tu, tak jak wspomniałem, głównie
chodzi chociażby o objętość. Jeżeli ktoś z nas
ma skomplikowaną sprawę i zwraca się z jakimś
oświadczeniem czy interpelacją senacką do jakiegoś
urzędu, do instytucji, do ministerstwa, do jakiegoś
organu państwa, w związku z tym potrzebne byłoby
dołączenie do tego chociażby dokumentów. No, ale
krótkość 5-minutowego oświadczenia – zwłaszcza
jeżeli sprawa jest niejako obrośnięta dość długą korespondencją czy wymianą poglądów albo potrzebna jest do tego jakaś ekspertyza – w jakimś stopniu
nas ogranicza. A potem… Często rozmawiam na
ten temat z moimi wyborcami, którzy dziwią się, że
oświadczenia są takie skrótowe, właściwie są dość
hasłowe – bo nie ma możliwości, powiedziałbym,
regulaminowej, aby one miały szerszą formę.
I stąd po prostu mój apel do Wysokiej Izby, żeby
zachęcić panie i panów senatorów do inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie, która by była naszą własną
inicjatywą, senacką, oczywiście później zwrócilibyśmy się z nią do Sejmu, mając nadzieję, że taka
nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora będzie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom co do transparentności, ale też co do uprawnień
kontrolnych parlamentarzystów wobec administracji
państwowej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
złożyli: pan senator Borusewicz oraz pani senator
Rotnicka, jak również senatorowie Dowhan, Pociej
oraz Florek.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się
do przedstawionych wniosków? Nie.
(Głos z sali: Nie, nie, to posłowie…)
(Głos z sali: Nie, nie, nie było rządu.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Regulaminową, Etyki

52. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r.

366

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

(wicemarszałek A. Bielan)
i Spraw Senatorskich o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 672, a sprawozdanie komisji – w druku nr 672 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Szanowni Goście!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania z prac Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, której
posiedzenie odbyło się w dniu 4 grudnia 2017����������
r.�������
, a dotyczyło wyrażenia opinii na temat ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych.
Szanowni Państwo, zasadniczym celem ustawy,
jak wskazano w poselskim projekcie tej ustawy – to
jest projekt poselski – jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na tle aktualnie obowiązujących regulacji oraz wprowadzenie
przepisów umożliwiających gminom sprawniejsze
realizowanie celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a chodzi tu
o ograniczenie dostępności napojów alkoholowych.
Chciałbym zaznaczyć, że poseł, przedstawiciel
wnioskodawców, poseł Szynkowski w trakcie posiedzenia komisji przedłożył nam projekt, który jest
zainspirowany tak naprawdę oddolnie, przez samorządy. Z informacji, których udzielił na posiedzeniu
komisji, wynika, że liczne samorządy zgłaszały problem związany z nieprecyzyjnością przepisów i, że
tak powiem, z koniecznością uzupełnienia przepisów
ustaw w związku z tym, że takie są oczekiwania samorządów, a poniekąd i społeczeństwa.
Jeśli chodzi o materię ustawy, to ustawa zmienia
i modeluje 3 kluczowe zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem, które reguluje nowelizacja, jest możliwość, która, jak wskazywał poseł wnioskodawca…

Słowo „możliwość” jest kluczowym elementem tej
ustawy. Ta ustawa nie nakłada żadnych obowiązków
na samorządy, jedynie daje możliwość, możliwość
ustalenia limitów ilościowych dla jednostek gminy,
jeśli chodzi o liczbę punktów sprzedaży alkoholu,
również na terenie poszczególnych jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw, dzielnic lub osiedli. To
jest pierwszy element nowelizacji.
Drugą częścią nowelizacji jest część dotycząca
możliwości wprowadzenia przez gminę ograniczenia
w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tu jest mowa o porze nocnej, między godziną
22:00 a 6:00 rano.
Trzecim elementem nowelizacji tej ustawy jest
doprecyzowanie albo próba doprecyzowania, poprzez
klauzulę generalną, definicji miejsca publicznego.
W obecnie obowiązującej ustawie poprzez miejsce
publiczne… ten zakaz obejmuje ulice, place i parki,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia alkoholu, napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
tych napojów.
Kolejnym z elementów nowelizacji tej ustawy jest
uszczelnienie definicji kategorii podmiotów, które
wykorzystywały nieprecyzyjność przepisów, a dokładnie chodzi o tzw. catering, czyli usługi cateringowe. Niejednokrotnie zdarzało się, że podmioty prowadzące tego typu działalność korzystały z pewnej
luki prawnej, która umożliwiała im sprzedaż napojów
alkoholowych bez jednorazowej koncesji, która jest
wymagana właśnie podczas imprez masowych na
terenie gmin.
Jeśli chodzi o kolejne elementy ustawy, to zapisem
powiązanym z kwestią sprzedaży alkoholu i wydawania pozwoleń jest regulacja, która poza maksymalną liczbą zezwoleń na terenie gminy, tak naprawdę
jednostek pomocniczych gminy, reguluje kolejność
przyznawania tych pozwoleń w przypadku, gdy limit zostanie wyczerpany. Zezwolenie w pierwszej
kolejności będzie wydawane z uwzględnieniem kryterium jak największej odległości punktu, w którym
ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia
ciągiem dróg publicznych.
Jeśli chodzi o vacatio legis tej ustawy, to zgodnie z przedłożeniem poselskim, które trafiło do nas,
ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Na posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, którzy
również przed posiedzeniem skierowali do komisji
opinię pisemną. Generalnie przedstawiciele tej organizacji zarówno w opinii, jak i w swoim stanowisku
na posiedzeniu komisji opowiadali się za wycofaniem
się z dalszego ograniczania liczby dostępnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski)
W trakcie posiedzenia komisji wywiązała się dyskusja. Senatorowie zadawali pytania zarówno posłowi
wnioskodawcy, jak i obecnemu tutaj panu ministrowi
Królowi. Uzyskiwali na te pytania odpowiedzi, wyczerpujące odpowiedzi.
W trakcie posiedzenia komisji pan poseł wnioskodawca Szynkowski prosił komisję – miało to formę
niejako 2 autopoprawek – o przyjęcie 2 poprawek.
Konieczność ich wprowadzenia została zauważona
już po wyjściu ustawy z Sejmu.
Pierwsza poprawka dotyczy tak naprawdę sprecyzowania zapisu art. 1 pktu 2 ustawy. Chodzi o doprecyzowanie regulacji dotyczących działania tzw.
ogródków piwnych. To jest kwestia odstępstwa, które
może zostać zastosowane.
Druga poprawka, która została skierowana do
komisji przez posła wnioskodawcę, dotyczy możliwości stosowania odstępstwa przez gminę. Tutaj
jest kwestia imprez plenerowych, lokalnych, które są
organizowane okolicznościowo. Obydwie te poprawki zostały przejęte przez pana przewodniczącego
Andrzeja Pająka.
Kolejną wątpliwością, która została zgłoszona w trakcie posiedzenia… W zasadzie jedyna
wątpliwość Biura Legislacyjnego była związaną
z kwestią vacatio legis ustawy. Sztywny termin
1 stycznia 2018 r., który wynika z projektu poselskiego, został w opinii Biura Legislacyjnego…
No, istniało zagrożenie związane z ustawowymi,
konstytucyjnymi terminami podpisania ustawy
przez pana prezydenta, z pracami Sejmu i Senatu.
Została wyrażona wątpliwość, czy odpowiednie
terminy zostaną tutaj zachowane. W związku
z tym w trakcie posiedzenia komisji pan senator Florek zgłosił poprawkę wydłużającą vacatio
legis ustawy do 1 stycznia 2019 r. Ja zgłosiłem
poprawkę, która kolidowała z poprawką senatora
Florka, i zaproponowałem termin 30 dni od daty
ogłoszenia ustawy, czyli wydłużenie vacatio legis
do 30 dni.
W trakcie głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę dotyczącą wydłużenia vacatio
legis, zmiany terminu na termin 30 dni od daty ogłoszenia ustawy.
Dwie poprawki, o których wcześniej wspominałem, przejęte przez przewodniczącego Pająka w trakcie posiedzenia komisji, uzyskały akceptację komisji.
W trakcie obrad komisji była, zdaje się, jeszcze jedna
poprawka, pana senatora Florka, ale nie uzyskała ona
akceptacji komisji.
Konkludując, wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy w wersji przedłożonej i pozytywnie zaopiniowanej przez komisję, czyli z 3 poprawkami, które
wcześniej omówiłem. Dziękuję.
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Marszałek Borusewicz, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, mam do pana parę pytań w tej
kwestii. Pamiętam, że ochotnicze straże pożarne
otrzymały kiedyś zgodę na sprzedaż alkoholu w czasie zabaw organizowanych na swoim terenie. Jak to
jest w tej chwili regulowane? Czy to zezwolenie nadal
obowiązuje? To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy zmiany w art. 12 pkt 6,
który mówi o konieczności zasięgania opinii przez
gminy u dowódców garnizonów. Czy to jest… Ja
wiem, że w strukturach wojskowych trzeba zasięgać
opinii, np. jeżeli chodzi o przebieg tras drogowych
czy kolejowych. Ale niech pan mi powie, dlaczego,
załóżmy, gdy gmina, duże miasto, które jest gminą… Dlaczego tam wojsko ma mieć wpływ na punkty
sprzedaży alkoholu?
(Głos z sali: Dominuje wszędzie.)
To tyle pytań.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, jeśli chodzi o ochotnicze straże
pożarne, to one nie są, że tak powiem, bezpośrednio
objęte tą regulacją, czyli w zasadzie w przepisach prawa nic się nie zmienia w zakresie pozwoleń OSP. Jest
jedynie kwestia taka… Jak powiedziałem na wstępie, zasygnalizowałem, jednym z celów ustawy było
wprowadzenie klauzuli generalnej dotyczącej zakazu
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Te
miejsca publiczne są tak naprawdę niezdefiniowane
do końca, ponieważ nie ma jednego aktu prawnego,
który bezpośrednio to definiuje. Tutaj powstawały
i były cały czas kontrowersje – w zależności od organu, który kwestie rozpatrywał, oceny straży miejskiej, policji, sądów również – co do tego, co uznać
za miejsce publiczne. Otóż na tyle, na ile się orientuję,
ochotnicze straże pożarne działają w formie stowarzyszeń i zapewne tereny, na których umiejscowione
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są jednostki ochotniczej straży pożarnej, są terenami,
na których te stowarzyszenia mają władztwo prawne,
czyli to one zarządzają tymi terenami. Czy można to
uznać za miejsce publiczne? Powiem szczerze: nie
wiem, czy jest to miejsce publiczne, czy nie jest to
miejsce publiczne, jak to jest z terenem prowadzonym
przez stowarzyszenie, zarządzanym przez stowarzyszenie. Ale, tak jak wcześniej powiedziałem, ta ustawa bezpośrednio nie reguluje, że tak powiem, działalności sprzedażowej na podstawie pozwoleń OSP.
Co więcej, tak jak na wstępie wspomniałem, słowem kluczem w przypadku tej ustawy jest „może”.
Czyli rada gminy może – nie musi. A więc w zasadzie w zakresie udzielonych już pozwoleń nic w tej
ustawie… Ta ustawa nic, że tak powiem, nie nakłada,
nie narzuca. Jest tam oczywiście kwestia terminu,
jaki mają rady gminy na uchwalenie nowych uchwał,
z tym że mogą podjąć uchwały o treści obowiązującej
dotychczas. Już teraz nie pamiętam, który artykuł to
mówi, mogę go odszukać.
Jeśli chodzi o pana drugie pytanie, Panie
Marszałku, to opinie dotyczące…
Aha, jeszcze co do pierwszego pytania: nie było
to, że tak powiem, poruszane na posiedzeniu komisji.
Nie było informacji w tej sprawie, nikt też nie był
poproszony o taką informację.
Sprawa z drugiego pana pytania również nie była
przedmiotem posiedzenia komisji. Czyli jeśli chodzi
o garnizony… Powiem szczerze, że nie wiem, czy
pan minister będzie w stanie – bo ustawa nie była
projektem rządowym – odpowiedzieć na to pytanie,
jakie jest tu uzasadnienie, jakie argumenty spowodowały zapis dotyczący konsultacji z garnizonami,
jeżeli na terenie gminy są garnizony, i co kierowało
wnioskodawcami w tej sprawie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zarządzam przerwę do godziny 14.00. Po przerwie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pytałem…)
Panie Marszałku, siedzimy do wieczora, więc będzie pan miał jeszcze czas. Teraz przerwa do 14.00.
I komunikaty. Proszę senatora sekretarza…

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wysoka Izbo, posiedzenie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie rozpatrzenia
wniosków zgłoszonych w toku debaty nad ustawą
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora odbędzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy
w obradach w sali nr 179. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 59
do godziny 14 minut 06)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Przypominam, że przed przerwą w obradach swoje sprawozdanie przedstawił sprawozdawca komisji,
pan senator Arkadiusz Grabowski.
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 Jan Rulewski, potem pani senator
Jadwiga Rotnicka i pan marszałek.

Senator Jan Rulewski:
Wiadomą rzeczą jest to, że ustawa, nad którą pracujemy, pochodzi z odległych czasów, w związku
z tym brzmienie niektórych przepisów jest też z odległych czasów, np. że władze będą dążyć do ograniczenia spożycia napojów wysokoprocentowych na rzecz
napojów niskoprocentowych. Rzeczywistość zmieniła to tak, że dzisiaj jest odwrotnie, dzisiaj spożywa się,
zwłaszcza młodzież, napoje niskoprocentowe, a napoi
wysokoprocentowych się nie spożywa.
Ale moje pytanie dotyczy czego innego. Czy padały głosy, żeby w regulacjach dotyczących punktów
sprzedaży, godzin, również znalazło się oczywiste
stwierdzenie, że w niedziele i święta państwowe nie
sprzedaje się alkoholu w placówkach handlowych?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Poproszę panią senator Jadwigę Rotnicką o zadanie pytania.
Proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Sprawozdawco, mam krótkie pytanie. Czy
w tej ustawie są modyfikowane zapisy obejmujące
ograniczenia, które dotyczą imprez masowych?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Jeszcze raz, proszę. Czego?)
Czy są takie zapisy, które modyfikują ograniczenia
w sprzedaży alkoholu na imprezach masowych?
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Wicemarszałek Maria Koc:
I jeszcze poproszę o zadanie pytania pana marszałka.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam podobne pytanie, tylko dotyczące węższego zakresu. Czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o typ
imprez masowych, czyli o mecze?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiem na pytania zgodnie z kolejnością.
Jeśli chodzi o pytanie senatora Rulewskiego, to ta
kwestia nie była przedmiotem posiedzenia komisji,
jeśli chodzi o niejako przekierowanie czy ograniczenie spożycia alkoholów niskoprocentowych, które
są obecnie bardziej popularne, niż to miało miejsce
kiedyś. Pan minister na samym początku posiedzenia
komisji zwrócił uwagę, że faktycznie mamy problem.
To nie jest tak, że tylko i wyłącznie oczekiwania gmin
i samorządów są… Również z informacji, które publikowała Światowa Organizacja Zdrowia, WHO,
wynika, że spożycie alkoholu u nas w kraju rośnie.
Nie jest to jakiś skokowy wzrost, ale jest to wzrost
stały. I tutaj, że tak powiem, działania ustawowe też
zmierzają do tego, żeby w jakiś sposób ograniczyć
spożycie alkoholów.
Może powiem jeszcze o tym, czego nie powiedziałem, a co jest zawarte w uzasadnieniu wnioskodawców tej ustawy, projektodawców… Tak naprawdę
ustawa jest skierowana oczywiście do gmin, gdzie
taki problem występuje. Czyli chodzi o gminy z pomocniczymi… Chodzi o to, żeby można było jakieś
obszary, jeśli chodzi o jednostki pomocnicze gmin,
albo na stałe, albo czasowo wyłączać ze sprzedaży…
Teraz nie ma takiej możliwości. Jednak ustawa jest
adresowana również do centrów aglomeracji miejskiej, gdzie nasycenie, natężenie sprzedaży alkoholu
jest bardzo duże, a także do miejscowości turystycznych, gdzie z kolei mamy do czynienia z konsumpcją
okresową. Rady gmin miejscowości turystycznych też
będą miały możliwość – zaznaczam, nie obowiązek,
a możliwość – regulacji. Zresztą o to wnosiły. To tyle,
jeśli chodzi o pytanie pierwsze.
Pytanie drugie: czy ustawa będzie miała wpływ na
imprezy masowe? Jeśli chodzi o imprezy masowe, to
pośrednio na pewno, choćby ze względu na wprowadzany zapis dotyczący tzw. sprzedaży cateringowej. To
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jest tą ustawą ograniczane. Na pewno części przedsiębiorców, którzy wykorzystywali lukę prawną, bo to jest
forma luki prawnej… Inni musieli mieć jednorazowe
zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie imprez masowych, a tutaj była taka luka prawna, z której część
przedsiębiorców korzystała i niejako za parawanem
działalności cateringowej te imprezy również obsługiwała. Teraz będą oni musieli wystąpić o indywidualne
pozwolenie na zasadach ogólnych, tak jak inni przedsiębiorcy. To jest ta część, odpowiedź na to pytanie.
Jeśli chodzi o imprezy masowe, to na pewno też
nie bez znaczenia jest definicja miejsca publicznego,
czyli ta klauzula generalna. Aczkolwiek jednocześnie
ustawa daje gminom możliwość okresowego odstąpienia od stosowania przepisów na konkretnym obszarze. Jest to zapis przygotowany specjalnie, z myślą
o imprezach masowych, które się okazjonalnie zdarzają na terenie gminy.
I trzecie pytanie, pana marszałka. Przepraszam,
czy mógłby pan, Panie Marszałku, przypomnieć ten
wątek?
(Senator Bogdan Borusewicz: A mecze?)
Aha, mecze. Ustawa nie ingeruje bezpośrednio
w żadne imprezy sportowe. Szukam jakiegoś powiązania, ale go chyba nie znajduję. Raczej nie będzie to
miało wpływu i pozostanie to tak, jak było, na takich
samych zasadach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.
A potem pan senator Poślednik.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam też przygotowanych wiele pytań do pani
minister.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy poruszany
był temat zmiany ustawy jako ustawy, która powstała w czasach, można powiedzieć, odległych, bo
w 1982 r., co słusznie zauważył mój kolega Janek
Rulewski? Minęło kilkadziesiąt lat, zmieniły się czasy, zmieniły się uwarunkowania, zmieniły się też
obyczaje. Wydaje mi się, że takie łatanie tej ustawy
nie jest dobre. Czy państwo w ogóle poruszyli temat
kompleksowej zmiany tej ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Marian Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
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(senator M. Poślednik)
Jadąc drogami powiatowymi czy gminnymi przez
Polskę, widzimy taki obrazek: sklep spożywczy, a przed
sklepem spożywczym, teraz już często pod parasolem,
siedzący i pijący piwo nasi obywatele. Czy ta ustawa
zmienia cokolwiek w tym zakresie? Pytam, bo jednak to
nie jest spożywanie alkoholu w punktach gastronomicznych. Czy ta ustawa zmienia cokolwiek w tym zakresie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zadać pytanie
panu senatorowi sprawozdawcy?
(Senator Robert Dowhan: Nie, ja mam do ministra.)
A, do ministra, tak?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeszcze marszałek.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam jeszcze
pytanie.)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, w tej generalnej… Chodzi mi
o art. 12 ust. 2, o to, że gmina może ustalać odrębną
liczbę zwolnień…
(Senator Piotr Florek: Zezwoleń.)
Tak, zezwoleń. Przepraszam.
…Zezwoleń dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy. Mówił pan o sołectwach, a ja
chciałbym zapytać o dzielnice.
(Senator Jadwiga Rotnicka: W obrębie gminy.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: To na tej samej
zasadzie.)
W obrębie miasta. Czy to też są…
(Senator Piotr Florek: W obrębie, tak.)

Senator Arkadiusz Grabowski:
Tak, to również są te jednostki. Rady dzielnic, rady
osiedli, sołectwa to są jednostki pomocnicze gminy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie…)
Jeśli oczywiście są.
(Senator Bogdan Borusewicz: A będzie jakaś opinia?)
Tak, tak, w ustawie jest zapisane, że organy te
opiniują uchwały rady gminy przed ich podjęciem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. Dziękuję
bardzo.)
Przepraszam, Pani Marszałek, bo odpowiedziałem
chyba poza kolejnością.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja jeszcze mam krótkie pytanie.)
To proszę. Ale do sprawozdawcy?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, tak.)
A to proszę.
Jeszcze pani senator i poprosimy o odpowiedzi.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jako osoba…
(Głos z sali: Mikrofon.)
Przepraszam, Pani Marszałek.
Jako osoba kiepsko znająca się na napojach alkoholowych, zapytam o taką kwestię. W art. 18 ust. 3
pkt 1 jest mowa o tym, że zezwolenia, o których
mowa, wydaje się oddzielnie na następujące napoje… I tu jest pkt 1: „do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo”, i pkt 2: „powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa)”. Jest jeszcze, o ile wiem,
piwo bezalkoholowe. A czy są piwa o mocy większej
niż 4,5%?
(Senator Bogdan Borusewicz: Są.)
(Głosy z sali: Są.)
Są. Tak więc jakoś to trzeba byłoby zapisać, bo to
sformułowanie „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na
piwo”… Czyli na jakie piwo? Trzeba by tutaj chyba
coś dodać, żeby to uściślić, bo taki zapis jest niejasny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja odpowiem może po kolei… Najpierw odpowiem
senatorowi Dowhanowi. Tak, poseł wnioskodawca…
przedstawiciel wnioskodawców… W trakcie omawiania ustawy przewijał się ten wątek, że zdajemy
sobie sprawę, że ta ustawa jest już starą ustawą. I to
jest niejako forma… Pan senator użył sformułowania,
że to jest forma „łatania tej ustawy”. No, nie. Jest to
forma zmiany, nowelizacji ustawy, która generalnie
w ocenie wszystkich przedstawicieli komisji idzie
w dobrym kierunku. Były różne uwagi dotyczące
szczegółów, poszczególnych zapisów, ale generalnie
kierunek zmian wydaje się być odpowiedni.
Co do tego, czy są procedowane jakieś inne, że tak
powiem, akty prawne, czy jest planowany zupełnie
nowy akt prawny… O ile sobie przypominam, to na
posiedzeniu komisji ta kwestia nie była podnoszona.
Ale myślę, że pan minister będzie w stanie panu,
Panie Senatorze, odpowiedzieć na to pytanie.
(Senator Robert Dowhan: Dziękuję.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
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Aha, jeszcze odpowiedź na kolejne pytanie odnoszące się do drogi powiatowej. Pan senator Poślednik
zadawał to pytanie. Niewątpliwie taka droga powiatowa jest miejscem publicznym. Zmiana jest co do
klauzuli generalnej, czyli ta klauzula generalna mówi
o miejscach publicznych. Pewnie będą… I to też się
przewijało na posiedzeniu komisji. Chodzi o to, że
w ustawie… że nadal nie ma precyzyjnie określonego
pojęcia miejsca publicznego. Tak że pewnie będzie
wykładnia, będzie orzecznictwo, będą sytuacje, kiedy
w różnych miejscach różne organy, np. straż miejska
czy policja, będą próbowały w jakiś sposób interpretować taki zapis. To się na pewno będzie zdarzało.
Tego nie unikniemy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek, a potem pan senator Poślednik.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, nawiązując do
pana wypowiedzi o tym, że te organy pomocnicze
gminy będą opiniowały… No, ja szukałem tego…
Ja bym poprosił o wskazanie, w którym miejscu to
zostało zapisane. W art. 14 ust. 3a jest napisane, że
organ zezwalający wydaje po uzyskaniu podstawowej opinii gminnej komisji rozwiązania problemów
alkoholowych… gminnej komisji…
(Głos z sali: W tej komisji zasiadają…)
Nie… Szukałem tutaj tego zapisu o opiniowaniu
jednostek pomocniczych rad… gmin i sołectw, ale
nie znalazłem. Chciałbym, żeby pan mi go wskazał.
To jest pierwsze pytanie.
I drugie bardzo krótkie pytanie. Chodzi o wesela… Czy w tym przypadku coś się zmieni? To jest
po prostu…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy tutaj ten zakaz… Bo niektóre wesela to jest impreza na kilkaset
osób. Czy jest to impreza masowa?)
Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałem zapytać o to, czy podczas
dyskusji w komisji był poruszany problem pewnej
nierówności w zakresie promocji co do alkoholi ni-
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skoprocentowych. Bo wiadomo, piwo można reklamować, a np. cydru nie można reklamować. Często
piwo ma większą zawartość alkoholu niż cydr. A doskonale wiemy, że jesteśmy potentatem w produkcji
jabłek i dobrze by było, aby zagospodarować to także
na produkcję napojów niskoalkoholowych w Polsce.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy?
Nie widzę zgłoszeń. Nie ma. Dobrze.
To proszę o odpowiedź, a potem poprosimy pana
ministra.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja może spróbuję odpowiedzieć na pytanie pani senator Rotnickiej dotyczące tych zapisów o zawartości
alkoholu do 4,5%, powyżej 4,5% do 18%, ale z wyjątkiem piwa, oraz powyżej 18%. Powiem szczerze,
że tym pytaniem mnie pani troszkę zaskoczyła i nie
wiem, co odpowiedzieć. Istnieją, na pewno na rynku
są piwa o zawartości alkoholu wyższej niż 4,5%. One
zapewne będą się znajdowały w tej grupie od 4,5%
do 18%. A tu jest napisane: „z wyjątkiem piwa”…
Myślę, że pan minister będzie w stanie troszkę nam
rozjaśnić ten zapis. Takiego pytania nie było na posiedzeniu komisji. Zresztą pani senator też była na
posiedzeniu……
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, ale…)
Też mnie zastanawia ten zapis.
Druga sprawa. Panie Marszałku, jeśli chodzi o wesela… Ta ustawa nic nie zmienia, to znaczy ona precyzuje tylko i wyłącznie definicję podmiotu cateringowego. Ona to, że tak powiem, zamyka, ogranicza do
kwestii organizacji imprez raczej typu zamkniętego.
Zdarzało się, że osoby, które prowadziły działalność
cateringową na weselach, na podstawie tej działalności, w związku z luką prawną czy nieprecyzyjnymi
zapisami prawnymi, mogły obsługiwać imprezy masowe na warunkach niekonkurencyjnych, ponieważ
ich konkurenci, którzy chcieli obsługiwać te imprezy
i podawać alkohol, musieli mieć pozwolenia jednorazowe, płatne. A tamci korzystali z tej luki prawnej.
Tak więc tutaj zamyka… Co do samych wesel, to ta
ustawa nie…
Jeśli chodzi o jednostki…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jednostki pomocnicze i opiniowanie…)
…pomocnicze i opiniowanie, to, Panie Marszałku,
zapewniam pana, że to w tym akcie prawnym jest. Na
posiedzeniu komisji… Przeglądam w tym momencie… Pan minister odpowie. Pan minister podnosi
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rękę, potwierdzając, że udzieli… Przeglądam tak na
szybko… Wiem, że ten wątek się przewijał na posiedzeniu komisji, tak że jestem święcie przekonany, że
to w tej ustawie jest.
I pytanie pana senatora Poślednika na temat promocji. No, nie ta materia… Ta ustawa nie reguluje
kwestii reklamy napojów alkoholowych. Nie było na
ten temat na posiedzeniu komisji mowy. Myślę, że to
jest też dobry sygnał dla pana ministra, żeby jakieś
uregulowania… Bo faktycznie ten rynek jest chyba,
powiedziałbym, nieregulowany pod kątem reklamy.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest dzisiaj z nami pan minister Zbigniew Król,
wiceminister zdrowia.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam na
mównicę.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym wyjaśnić kilka kwestii, rozwiać wątpliwości, które podczas tej sesji pytań się pojawiły,
a przede wszystkim chciałbym podziękować panu
senatorowi Grabowskiemu za przyjęcie roli posła
sprawozdawcy…
(Głos z sali: Senatora.)
…senatora sprawozdawcy. Chciałbym też zwrócić
uwagę na to, że ten projekt jest poselski, w związku
z czym moje odpowiedzi mogą nie do końca, że tak
powiem, odpowiadać idei zawartej w projekcie tej
ustawy.
Może zacznę od… Zanotowałem sobie te pytania,
żeby móc na nie po kolei odpowiedzieć. Pan senator
Dowhan mówił o łataniu ustawy. Ustawa z 1992 r.
to… No, zupełnie inny świat, zupełnie inne realia, ale
my to dostrzegamy. Dostrzegamy również ogromną
siłę osób, które są bardzo przeciwne jakimkolwiek
regulacjom, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu
w naszym kraju. Przez ten krótki czas mojej pracy
w rządzie dostrzegam, można powiedzieć, co tydzień
różnego rodzaju opór i różnego rodzaju wpływy na
to, żeby czegoś nie zmieniać.
Ustawa będzie nowelizowana przynajmniej kilka
razy – w zależności od tego, jakie są aktualne potrze-

by. I tutaj odniosę się do kwestii reklamy, bo takie
pytanie tutaj padło. W tej ustawie kwestii reklamy
nie dotykamy, natomiast przygotowujemy projekt
rządowy, który m.in. odnosi się do reklamowania
piwa. Możliwość reklamy piwa została przywrócona kilkanaście lat temu. Pierwotnie mieliśmy zakaz
reklamy, ale on nie utrzymał się długo. W zasadzie
utrzymał się tylko do czasu prac parlamentarnych,
można powiedzieć, i w przypadku piwa został wyłączony. Uważam, że stało się to z pewnego rodzaju
szkodą społeczną, dlatego że Światowa Organizacja
Zdrowia, instytucje, które profesjonalnie zajmują się
wyprowadzaniem populacji narodów z takiego jak
gdyby ryzykownego picia alkoholu, wskazują, że są
3 elementy, które trzeba wziąć pod uwagę: dostępność fizyczna, dostępność ekonomiczna oraz reklama,
czyli promocja.
My tę ustawę jako rząd mocno wspieramy, ponieważ ona odnosi się do tego elementu potencjalnego
ograniczenia dostępu fizycznego. I tak jak pan poseł
sprawozdawca przedstawiał, gmina, która otrzymuje tą ustawą informację, że alkohol jest zakazany
w miejscach publicznych poza wyjątkami, może te
wyjątki ustalić w różnych miejscach w zależności
od tego, jaka będzie potrzeba czy sytuacja lokalnej
gminy.
Co do tych dróg i sklepów, bo to jest mniej więcej właśnie odpowiedź na to pytanie… Jeżeli gmina
nie zezwoli na konsumpcję alkoholu pod sklepem,
to jest to przestrzeń publiczna. Jak pamiętam, poseł
na posiedzeniu komisji przedstawiał, w Sejmie również, że inspiracją tego rozwiązania była właśnie sytuacja lokalnych jednostek samorządu terytorialnego,
w których bardzo trudno było zdefiniować miejsce
publiczne, gdyż takiej definicji nie mamy. Konkretny
przypadek, który był rozpatrywany, to przypadek
Bulwarów Wiślanych, które nie są z definicji ani ulicą,
ani drogą, ani jakimś innym elementem, co oznaczałoby jak gdyby jednoznaczny zakaz spożycia na ich
obszarze. I w wyniku całej procedury sądowej osoba,
która chciała spożyć alkohol na tych bulwarach, spowodowała określone perturbacje.
Do pana marszałka Borusewicza. Jeśli chodzi
o miejsce tych organów, to w art. 1 poprawka dotycząca art. 12 ust. 5 – to jest na stronie 1 tego projektu,
art. 12 ust. 5 – mówi: „rada gminy przed podjęciem
uchwał, o których mowa w ust. 1–4, zasięga opinii
jednostki pomocniczej gminy”. Czyli to jest ten organ,
który właśnie po prostu opiniuje. I osiedla, i sołectwa,
i dzielnice mają wpływ na to, żeby na ich terenie nie
zainstalowano kolejnego punktu sprzedaży.
I tu taka dygresja niedotycząca tej ustawy.
W Polsce, jak się szacuje, przypada niecałe 300 osób
na 1 punkt, a średnia europejska to 1 tysiąc osób na
1 punkt, w Skandynawii zaś to jest jeszcze inaczej
zorganizowane.
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W związku z tym jest to problem, z którym powinniśmy w jakiś sposób próbować się uporać, rzeczywiście jest to czasami ogromny problem.
I ostatnie z wynotowanych przeze mnie pytań, dotyczące tych klasyfikacji procentowych
alkoholu.
Rzeczywiście, jest piwo więcej niż 4,5-procentowe. Mało tego, pojawiają się różne takie – trudno nazwać ten napój – które mają ponad 10%, no
ale one są, że tak powiem, na tej samej podstawie
akcyzowane. W tej ustawie my akurat nie ruszamy tego, ale jak rozumiem, pani senator zwróciła
uwagę na ustawę, która właśnie od 1992 r. obowiązuje. To jest przedział do określenia podatku
akcyzowego, tak jak dokładnie jest tam zapisane.
Tak więc piwo, które ma 12%, również jest obarczone podatkiem akcyzowym jak dla piwa, czyli
tym niższym. I to pewnie też jest element, który
warto, że tak powiem, rozważać przy okazji różnego rodzaju zmian.
Kończąc, powiem, że problem spożywania alkoholu w Polsce jest, niezależnie od tego, że rzeczywiście jesteśmy tylko troszeczkę powyżej średniej
unijnej, jeśli chodzi o spożycie na głowę mieszkańca. Ale jeżeli przeprowadzimy różne kalkulacje,
dotyczące np. wyłączenia osób, które są już, że tak
powiem, w fazie po chorobie alkoholowej, które są
abstynentami, ale chorymi… No, ostatnio usłyszałem
od dyrektora Państwowej Agencji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi…
(Senator Bogdan Borusewicz: Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.)
(Senator Andrzej Wojtyła: PARPA.)
…że ścigamy Rosjan w tym przypadku, a niekiedy
wyprzedzamy.
I ja tutaj – ponieważ jestem od rana – chciałbym
się odnieść również do 2 pierwszych uchwał, o których była mowa tej sali, napełniających mnie ogromną
dumą, że byliśmy w stanie i w czasie wojny, i przed
wojną dawać świadectwo… Przed wojną spożycie
alkoholu na mieszkańca wynosiło według rejestrów
1,5 l na głowę, w tej chwili – 9,6 l. I to jest, proszę
państwa, miejsce, gdzie rzeczywiście powinniśmy
wspólnie przeciwdziałać…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Jako pierwszy zadaje pytanie pan senator Dowhan.
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Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie, bo zastanawiam
się cały czas, w którym kierunku chce iść ministerstwo. Z jednej strony mamy czy mają ludzie jakiś
tam problem z alkoholem. Z drugiej strony jednak ja
bym też myślał o ludziach, którzy tego problemu nie
mają. Ja bym pomyślał o tych ludziach, którzy chcą
dorównać społeczeństwu zachodniemu, usiąść przy
obiedzie, wypić dobre wino, raczyć się umiarkowanie,
jak to robi przeważająca większość społeczeństwa
– w sposób godny, umiarkowany spożywa alkohol.
I nie chciałbym, żeby te prace spowodowały, żebyśmy
przez jakąś tam małą grupę ludzi, bo to przecież nie
idzie w milionach, zrobili ogólną krzywdę.
Czy ministerstwo patrzy tylko pod jednym kątem, pod kątem osób uzależnionych i takim, że mamy
zwalczać… Bo jak mamy zwalczać i pod tym kątem…
To proszę zakazać sprzedaży, tak jak jest w krajach
islamskich, i będzie problem z głowy.
Czy też chce to wyważyć tak, żeby uszanować
ludzi, którzy alkohol spożywają w sposób cywilizowany, normalny i chcą go spożywać i móc kupić
również, a nie szukać czy zamawiać za granicą, żeby
zadowolić tych, którzy mają problem alkoholowy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Ja nie bardzo rozumiem to pytanie w kontekście
tego projektu ustawy. To znaczy ministerstwo stoi na
stanowisku związanym z ogólnie pojętym zdrowiem
publicznym. W zdrowiu publicznym jest zdefiniowanych kilka obszarów, w przypadku których musimy
zdecydowanie przeciwdziałać. Pierwszy obszar to
tytoń. I tutaj już była debata na ten temat. Drugi to alkohol – i to nie tylko ten spożywany ryzykownie. Tych
ludzi spożywających ryzykownie alkohol w Polsce
– to nie jest mała grupa – jest 7%. Osób, które mają
problem z alkoholem, czyli…
(Senator Robert Dowhan: A 93% nie ma.)
Okej, odniosę się też do informacji z PARPA,
a w zasadzie do mojej wizyty w agencji i spojrzenia
na problem w kontekście człowieka uzależnionego
od alkoholu. To nie jest jego problem, bo ten jego
problem jest najmniejszy w tym całym – że tak powiem – chorobowym odniesieniu. To jest problem dla
partnera, żony, męża, problem dla dzieci, problem dla
sąsiadów, i problem w Polsce nagminny, z którym
też nie możemy sobie poradzić od lat, czyli pijący
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

kierowcy. To są te obszary, o których trzeba pamiętać,
po prostu nie wspierając jakichkolwiek rozwiązań
ograniczających…
Co do spożycia podobnego do spożycia w Unii
Europejskiej, to my należymy do grupy krajów, w których inaczej spożywa się alkohol niż w krajach…
Mówię tutaj o Skandynawii, o północno-wschodnich
rejonach Europy w stosunku do rejonów południowo-zachodnich. Te populacje inaczej spożywają alkohol.
I to zdecydowanie inaczej.
W całej grupie krajów OECD spożycie alkoholu spada. Można powiedzieć, że rynek się nasycił
i różne parametry są generalnie obniżane w poszczególnych krajach, w różnych, że tak powiem, konstelacjach. W roku 2016 jeden kraj był wyjątkiem. To
byliśmy my. Pewnie każdy z nas chciałby funkcjonować w sposób zbliżony do sposobu funkcjonowania
średniego Europejczyka z Zachodu, ale jeśli chodzi
o spożycie alkoholu, to nam się to nie udaje.

Proszę, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciałby o coś dopytać? Proszę.
(Senator Robert Dowhan: Nie, nie. Następne pytanie.)
Następne pytanie, dobrze.
Teraz pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zastanawia
mnie art. 12 ust. 6, który przewiduje, że w miejscowościach, w których są rozmieszczone jednostki
wojskowe, jest to ustalane po zasięgnięciu opinii
właściwych dowódców garnizonu. Ja wiem, o co tu
chodzi. Zwracam jednak uwagę na fakt, że Warszawa
jest garnizonem. Czyli na terenie całej Warszawy,
gdziekolwiek te punkty będą powstawały, trzeba
będzie uzyskać aprobatę szefa garnizonu. To trzeba… Ja rozumiem, o co tu chodzi, ale uważam, że to
jest za daleko idące. Bo garnizon jest w Warszawie,
w Gdańsku, w Poznaniu, w Łodzi. I na terenie całego obszaru gminy Warszawa czy gminy Łódź takie zezwolenia mają być opiniowane przez dowódcę
garnizonu? Przecież to nie jest sprawa strategiczna,
dotycząca strategii wojskowej. Ja rozumiem, że sprawy dotyczące linii kolejowych czy przebiegu dróg powinny być w kompetencji garnizonu, ministra obrony
itd. Jeżeli ktoś chciał tu wprowadzić ograniczenia,
to powinien zrobić to w inny sposób, zaproponować
jakąś odległość od jednostki wojskowej, napisać o takiej czy takiej odległości. Może pan wyjaśni, Panie
Ministrze, o co tu chodzi?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze coś. Ja
zrozumiałbym, jakby to miały być opinie dowódcy
garnizonu Policji. Policja też dzieli się na garnizony.
To jeszcze bym zrozumiał. Ale wojska?)
Panie Marszałku, to jest paragraf, którego, że tak
powiem, nie dotykamy tą poprawką. To jest w ustawie, która w tej chwili obowiązuje, w starej części,
w art. 12 pkcie 3. „W miejscowościach, w których
rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży,
podawania, spożywania napojów alkoholowych są
ustalane przez radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów”. To jest prawo, które
w tej chwili obowiązuje.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze,
pytam o to, bo w naszych drukach porównawczych
– mamy takie druki – to jest wytłuszczone w taki
sposób, jakby to była nowa zmiana.)
Nie, nie. To jest w obowiązującej ustawie. Musi
być tu jakiś błąd.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest pan pewny,
tak?)
Ja nie widziałem druków porównawczych, ale zapewniam, że to jest w obowiązującej ustawie.
Rzeczywiście sugestia pana senatora Dowhana,
żeby zrobić jedną ustawę… Jak będziemy na to gotowi, to ja – pewnie już będę gdzie indziej – chętnie wesprę takie działania, ponieważ właśnie byłem
w PARPA i widziałem, jaka jest szkodliwość alkoholu, ile szkody potrafi przynieść naszym współobywatelom.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ponieważ, że tak powiem, schodzimy teraz tą ustawą, jeżeli chodzi o te opinie, aż do
jednostek pomocniczych, chciałbym tylko uściślić 2
sprawy, tak żebym miał pewność.
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Jeżeli chodzi o opinię jednostki pomocniczej, no,
to jest ten przypadek, gdy mówimy o zezwoleniach
i tych godzinach od 22.00 do 6.00 rano… Bo w ustawie zapisane jest: „opinia jednostki pomocniczej”. No
i teraz mam pytanie i wątpliwości. Bo jeżeli chodzi
o jednostki pomocnicze, to są organy wykonawcze
i uchwałodawcze. Czyli jest sołtys, jest zarząd dzielnicy czy zarząd osiedla i jest też zebranie rady wiejskiej.
I to jest niesprecyzowane. Tak więc ja rozumiem, że
nie trzeba będzie jakiejś rady osiedla czy rady wiejskiej zwoływać ze względu na czas itd. Tu nie jest
to dopisane, ale rozumiem, że należałoby przez to
rozumieć, że to opinia organu wykonawczego, czyli sołtysa, zarządu. Ja rozumiem, że to jest pytanie
trochę nie do pana ministra, raczej do posłów, którzy
tworzyli tę ustawę, ale wydaje mi się, że tak należałoby to rozumieć.
I jeszcze druga sprawa i też chodzi o uściślenie.
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych. No i teraz te miejsca przeznaczone. Przez kogo przeznaczone? Czy to ma być
uchwała rady gminy? No, ja rozumiem, że trudno…
Jeśli chodzi o definicję samego miejsca publicznego,
to mówimy: życie pokaże. Ale za wyjątkiem miejsc
do tego przeznaczonych… No to kto te miejsce będzie
określał? Ja rozumiem, domniemywam, że w takim
razie rada gminy powinna te miejsce wyznaczyć. Czy
tak to należałoby rozumieć? Bo też nie jest niestety…
Albo należałoby np. dopisać: do tego przeznaczonych
uchwałą rady gminy. Wtedy by nie było już żadnej
wątpliwości.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bardzo…)
A co do garnizonu, o co pan marszałek… No nie
wiem, ja za chwilę też sprawdzę, jak to było. Bo jednak w tej ustawie, w tej zmianie jest ten ust. 6, który
jasno mówi o garnizonach. A wczoraj państwo senatorowie poruszali tę sprawę, jeżeli chodzi o handel
w niedziele. I tam zostało jasno powiedziane, że…
Garnizon to jest duża jednostka i w związku z tym
ten przepis, ten ust. 6 musi ulec zmianie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Ja, Panie Senatorze, pokażę dotychczasową ustawę
konkretnie z tym paragrafem dotyczącym garnizonów. I myślę, że to w jakiś sposób wyjaśni wątpli-
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wości nie przeze mnie wywołane czy nie przez nas
wywołane.
A jeśli chodzi o tych przedstawicieli jednostek samorządowych, to z tego, czemu przysłuchiwałem się
podczas posiedzenia komisji i prac w Sejmie, wynika,
że te sprawy są uregulowane przez statut i regulamin
organizacyjny, czyli w statucie oraz w regulaminie
organizacyjnym jest to wskazane. Tą ustawą nie ingerujemy w kompetencje własne gmin. Tak że to jest ten
element, którego chyba nie musimy aż tak rozważać
w tej chwili.
(Senator Piotr Florek: Jeszcze to…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)
(Senator Piotr Florek: Jeszcze było to pytanie dotyczące tych miejsc publicznych…)
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Senator Piotr Florek: Za wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych. Kto te miejsca przeznaczone
wyznacza? Czy to powinna być uchwała rady gminy?
Te miejsca, w których można spożywać. Bo będzie
tu wiele komplikacji.)
No, to jest właśnie kwestia uchwał rad gminy. Bo
chodzi nam o radykalną zmianę sytuacji. Pan senator
mówił o tym sklepie przy drodze. W tej chwili nie ma
definicji określającej, czy to jest miejsce publiczne,
czy nie. Według tej ustawy jest to miejsce publiczne.
Jeżeli taki sklep występuje o zgodę na spożywanie
alkoholu, to uzyskując je z rady gminy, musi jednocześnie określić, że chce mieć te 2 parasole i 2 stoliki. I rada gminy podejmuje taką decyzję. Jeżeli tych
sklepików przy drodze jest, powiedzmy, zbyt dużo,
to też to ograniczamy… tzn. mam nadzieję, że gminy
będą to ograniczały, bo raczej nie my.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Poślednik zadaje pytanie.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W zasadzie chciałbym zadać pytanie bardzo konkretne: czy rada gminy będzie wyrażać zgodę na to,
aby można było spożywać piwo pod sklepem? Bo
z wypowiedzi pana ministra rozumiem, że określi
to właśnie rada gminy. Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Tak.
(Senator Marian Poślednik: Ona będzie decydować?)
No tak.
(Senator Marian Poślednik: Przed sklepem, tak?)
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Przed sklepem.
(Senator Marian Poślednik: Bo w sklepie nie wolno. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Dowhan teraz ma głos.
(Głos z sali: Jest zajęty.)
Pan senator Majer.
(Senator Robert Dowhan: Ja jestem, Panie
Marszałku…)
To już jako kolejny.
Proszę bardzo, pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mamy taką sytuację, że system rozwiązywania
problemów alkoholowych tak naprawdę od, bodajże, ponad 20 lat kreuje Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten system jest dość rozbudowany, mamy gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych, które co
roku przygotowują programy i mają środki. To jest
pewien, że tak powiem, bardzo rzadki przypadek
w naszym systemie, ale te komisje faktycznie mają
środki. Tak że to jest jedna strona, czyli jakby to,
co działa. Z drugiej strony mamy informację, że
problem alkoholowy w Polsce się nie zmniejsza,
a wręcz przeciwnie – spożycie alkoholu się zwiększa, bo takie ostatnie dane są dostępne. W związku
z tym mam 2 pytania.
Ja bardzo się cieszę, że w ogóle pojawia się ta
nowelizacja ustawy, bo ona jakby zmierza do jakiegoś ograniczenia, ale przede wszystkim: czy na tym
się skończy zmiana ustawy z roku 1982, czy jednak
planowane są jakieś głębsze zmiany, które będą skutkować bardziej realnym wpływem na tę rzeczywistość, głównie wpływem samorządów lokalnych, bo
to tam następuje ten akt kreacji i jakby programowania profilaktyki w środowisku lokalnym? Czy są
więc planowane jakieś zmiany w systemie funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, budowy systemu oceny jakości tych
programów i wydawania środków finansowych, które
są wydawane na różne potrzeby? Pytam, bo w moim
przekonaniu i w opinii części ekspertów one jednak
nie przynoszą spodziewanych skutków, skoro spożycie alkoholu wzrasta. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Dziękuję, dziękuję bardzo.
To rzeczywiście jest tak, jak pan senator mówił, że
pieniądze na ten system są. Szacujemy, że rocznie, tzn.
dokładnie wiemy, że rocznie to jest 780 milionów zł. To
jest kwota przeznaczona w gminach na problemy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Czy ten system działa, czy nie? No, wydaje mi się, że
skoro udaje się od czasu obowiązywania tej ustawy ograniczać spożycie alkoholu, to, powiedzmy, trochę on działa,
ale nie do końca tak, jak byśmy chcieli. Bo są takie kraje,
które miały zdecydowanie większe spożycie alkoholu niż
Polska, np. Włochy, które zeszły poniżej tej naszej kwoty
spożycia przeliczeniowego alkoholu spirytusowego: u nas
wynosi ono 9,6 litra, a u nich to jest około 7,5 litra w tej
chwili. Tak że to jest coś, co na pewno robimy.
To jest początek, tak? W tej chwili przygotowujemy rządowy projekt ustawy – jest już po konsultacjach
zewnętrznych – w którym niejako uzupełniamy ten
aspekt. Mamy też duże wsparcie dzięki prezydencji
estońskiej, która właśnie się kończy. Co prawda jakby
w drugiej swojej części, ale podjęła temat alkoholu
i różnego rodzaju elementów z tym związanych. To,
co cieszy nas, zajmujących się głównie zdrowiem publicznym, to jest to, że również następna prezydencja
podejmuje ten temat, więc być może za niedługi czas
doczekamy się po prostu dyrektywy unijnej normalizującej pewnego rodzaju sprawy, poziomy spożycia
alkoholu czy choćby sprawy związane z tymi elementami, które najbardziej na to wpływają.
Ja przypominam, że w zasadzie obracamy się wokół 3 elementów. Pierwszy element to jest dostępność
ekonomiczna, drugi – dostępność fizyczna, a trzeci –
reklama. Ten projekt rządowy będzie dotyczył reklamy, tak że spotkamy się tutaj, w tej sali, na pewno nieraz i na te tematy będziemy rozmawiali. Czekamy na
wyniki, no, również tej prezydencji estońskiej, ale…
Chodzi po prostu o to, żebyśmy jednolicie w krajach
ościennych podchodzili do takiego problemu, bo też
nie chcemy wykonać ruchu, który spowoduje np. zalanie nas piwem niemieckim czy czeskim. Tak że to
są te sprawy, które musimy wziąć pod uwagę, i w ten
sposób podchodzimy do tego tematu.
A tak już zupełnie… Generalnie mamy problem
z obszarem pod tytułem „uzależnienia” i ten obszar
jest włączony w całą reformę opieki psychiatrycznej.
W tej chwili kończymy przygotowania do pilotażu
w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jesteśmy już bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, i zaraz na początku przyszłego roku chcemy się zająć również programem
czy rozwiązaniami dotyczącymi uzależnień, w tym
alkoholowych.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja chciałbym kontynuować ten wątek, który rozpoczął pan senator Majer. Rzeczywiście
po wielu latach takiej stabilizacji na średnim poziomie
nastąpił dosyć gwałtowny wzrost spożycia alkoholu
w Polsce. Czy w ogóle zdefiniowaliście przyczynę
tego wzrostu i czy są z tego wyciągnięte jakieś wnioski, czy jakieś sposoby przeciwdziałania… Bo niestety znowu znaleźliśmy się w czołówce w Europie
w tym zakresie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
My jesteśmy na poziomie średniej unijnej, ta średnia unijna to jest 9 l, my mamy 9,6 l, spożycie wzrosło
z 9,5 l do 9,6 l w 2016 r. Jedyne, co rzeczywiście
smuci, to to, że my po prostu jesteśmy jedynym krajem, któremu nie spada. Przyczyna to zwiększona
konsumpcja… Oczywiście promocja alkoholu, która
dotyczy tylko piwa, jest, ale jak każdy z nas może
sobie, że tak powiem, wejść do sklepu i… W tej chwili
alkohol jest traktowany jak chleb, masło, mleko, bo
tak jest ulokowany. Już jak gdyby nie obowiązują nas
standardy ograniczenia dostępu do alkoholu komukolwiek, każde stoisko po prostu tak wygląda, co pewnie
jest też związane z dopuszczeniem trochę reklamy,
sądzę, że wiele elementów jest z tym związanych.
Nas oczywiście nie satysfakcjonuje, że jesteśmy na
poziomie średniego kraju europejskiego. Ja tutaj mówiłem o wskaźniku przedwojennym, to jest pewnie
wykładnia niemożliwa do osiągnięcia, ja wiem, ale
po prostu, jeżeli to ma być złoty standard, to warto, że
tak powiem, do tego wracać i próbować modyfikować
właśnie w tym kierunku…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać, gdzie w tym wszystkim, jeżeli
dochodzi do tych różnych sytuacji, o których pan
wspominał i którym chce zapobiec ta ustawa, są straż
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miejska, policja, gdzie są właśnie służby, które powinny zadbać o ład i porządek, szczególnie w takich
miejscach. To jest moje pierwsze pytanie.
Drugie. Może nie jest to tak do końca z tym związane, ale prosiłbym o podanie, jakie nakłady z budżetu państwa są dzisiaj ponoszone na przeciwdziałanie
alkoholizmowi, a z drugiej strony jakie są wpływy
z akcyzy i z podatków. Bo nie tylko akcyza jest wpływem, również podatki od dochodu, od firm czy od
marek alkoholi, które są sprzedawane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Służby, straż miejska i policja, realizują prawo.
Jeżeli mamy niezdefiniowaną przestrzeń w postaci
przestrzeni publicznej – to jest ten przykład, o którym
mówiłem, ten przypadek osoby, która przeforsowała,
przeszła wszystkie, że tak powiem, szczeble legislacyjne, by udowodnić, że bulwar nie jest określony
jako przestrzeń publiczna… Chcemy odejść od tego
typu dywagacji i określić jednoznacznie: nie wolno
poza miejscami, gdzie rada gminy dopuszcza. I to jest
ten element, który, wydaje mi się, przyniesie z jednej
strony zastanowienie, bo władze gminy przecież też
są wybierane… Oczywiście nikomu nie zależy na
tym, żeby po prostu krzewić alkoholizm, przynajmniej taką mam nadzieję, ale zdecydowanie łatwiej
jest udzielić koncesji, a jeszcze łatwiej udzielić tej
koncesji z możliwością spożywania alkoholu obok
sklepu, co w tej chwili będzie jednak trochę trudniejsze, bo taką uchwałę trzeba podjąć, i wówczas,
mam nadzieję, jakiś rozsądek w tym, że tak powiem,
duchu nastąpi…
Mam informację przed sobą, że mamy 340 tysięcy leczonych, jeśli chodzi o uzależnienia. Kwoty
będę musiał poszukać, żeby ją podać. A jeśli chodzi
o wydatki, to w Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych mamy 18 milionów, to
jest jakby budżet, którym dysponuje sama agencja,
plus jest 760 milionów, którymi dysponują gminy na
przeciwdziałanie problemom alkoholowym. Wydaje
się więc, że środków jest stosunkowo dużo. Zgadzam
się z sygnałem czy głosem jednego z państwa senatorów, że po prostu musimy mierzyć efektywność
tych środków. My w ogóle musimy myśleć w taki
sposób: co chcemy osiągnąć za określone pieniądze?
I w tym kierunku ma zmierzać zespół do spraw
zdrowia publicznego, który właśnie został powołany
i w przyszłym tygodniu ma mieć pierwsze spotkanie.
A to jest jeden z ważniejszych obszarów, jeśli chodzi
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(podsekretarz stanu Z. Król)
o elementy dotyczące zdrowia. Tutaj mam podany
koszt leczenia tych pacjentów: 411 milionów.
A wpływy z akcyzy to nie wiem, czy będziemy
mieli, bo po prostu akcyza jest rozdzielana na te
wszystkie 3 kategorie związane z ustawą i ona trafia
do budżetu państwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Nie jestem pewien, czy to pytanie już tutaj nie
padło… Ewentualnie chciałbym prosić o doprecyzowanie. Mianowicie wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi to, rzecz jasna, wielkie
i ważne priorytety. Ale czy nie ma pan wrażenia, że
niektóre przepisy są zawarte gdzieś tylko po to, żeby
one były, a są niewykonywalne?
Chciałbym prosić też o pana opinię na temat tego,
co będzie, jak rozumiem, w gestii rady gminy, czyli
chodzi o możliwość ograniczenia sprzedaży między
godziną 22.00 a 6.00 rano. Tu pytanie zasadnicze: czy
znajdzie się jakaś rada gminy, która – przepraszam
za słowo – odważy się tego typu zakaz wprowadzić?
I czy znajdzie się w związku z tym jakakolwiek
wykładnia praktyczna, która usensowni taki zapis,
a więc czy nie stanie się on martwy? Może warto
w ogóle wycofać się z martwych przepisów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Ja pochodzę z Krakowa i pamiętam problemy,
jakie były w zeszłym roku – dość krótkie, ale były
– związane generalnie z podjęciem decyzji o niesprzedawaniu alkoholu podczas Światowych Dni
Młodzieży. I pewnie wiele jest takich miejsc w kraju.
Sopot, jak pamiętam, też jest takim miejscem, gdzie
rada podejmuje takie decyzje. Bo liczymy na świadomość… Ale pewnie cały czas mamy kłopot z takim
jakby sloganem z czasów, kiedy wprowadzaliśmy zakaz reklamy z tym przymrużeniem oka – tak? I z tym
mamy kłopot. Bo generalnie alkohol jest akceptowany
– i pewnie dlatego mamy tylu kierowców, którzy są
współuczestnikami dróg, będąc pod wpływem alkoholu. Wypadków też mamy za dużo w stosunku do
tego, co, jak myślę, powinno cechować tak świadome
społeczeństwo. I tutaj też chcemy, że tak powiem,
wpłynąć na świadomość. Liczę na to, że wyborcy
po prostu zweryfikują te rady, które czasami w spo-

sób beztroski udzielają zgód. Centra miasta, dużych
miast – przywołałem tu przykład właśnie Krakowa
– wyglądają tak, że w zasadzie alkohol można kupić
całodobowo co 500 m, bo co tyle jest następny sklep.
Ale to chyba nie są standardy, które chcielibyśmy
mieć. Ja wiem, że radni Krakowa podejmowali jakieś
próby ograniczania… Ale nie jest to łatwe.
Tą ustawą chcemy po prostu wzmocnić sygnał,
że z perspektywy rządu idziemy w kierunku ograniczania, zmniejszania ilości spożywanego alkoholu,
a także redukowania tych 7%, czyli odsetka tych, jak
tutaj było to mówione, ryzykownie spożywających
alkohol, bo oni nie spożywają nic innego jak tylko
C2H5OH w różnych postaciach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Pan co
prawda wspominał o pewnej statystyce, to znaczy
o liczbie punktów sprzedaży alkoholu przypadających
na 1 tysiąc mieszkańców. I zdaje się, że Polska sytuuje
się w tym rankingu bardzo wysoko, co pokazuje też
pewną skalę problemu. Mam pytanie, czy pan minister ma jakieś dane i może wskazać, w jaki sposób ta
dynamika zwiększała się na przestrzeni np. ostatnich
10 czy 15 lat i z czego to wynikało. Czy to były tylko
względy, nazwijmy to, handlowe, biznesowe, czyli po
prostu prowadzenie tego rodzaju punktów sprzedaży to opłacalna działalność, czy wynikało to może
z jakiejś liberalizacji prawa, która było po 2000 r.
dokonywana? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Statystyki na pewno prowadzi PARPA. Myślę, że
dokładnych informacji udzielimy panu senatorowi,
jak i wszystkim państwu, na piśmie. To są rzeczy,
które warto wiedzieć.
Tu ewidentnie mamy do czynienia z pewną grą
ekonomiczną. Jak, że tak powiem, ścieraliśmy się
z określonymi grupami lobbującymi za zwiększeniem
sprzedaży, to mówiono nam tak: nasze sklepy, takie
proste osiedlowe sklepy, jeżeli nie mają koncesji na
alkohol, to nie są w stanie się utrzymać. Ja bym nie
chciał, żebyśmy żyli w kraju, w którym sprzedaż al-
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koholu temu sklepikarzowi pozwala… Ja absolutnie
nic nie mam do sklepikarza – żeby była jasność. Ja
chciałbym, żebyśmy kupowali w tym jego sklepie
produkty spożywcze, dzięki czemu on mógłby się
utrzymać. Niekoniecznie akcyzą alkoholową… To
jest pośredni cel tego, czym się zajmujemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Andrzej Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym… Myślę, że tutaj pojawiły się pewne nieścisłości. Ta ustawa ma zlikwidować picie pod sklepami spożywczymi i ma określić,
gdzie mają być ogródki piwne, miejsca do spożywania
alkoholu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król: Tak, dokładnie.)
Myślę, że ona spowoduje, że już nie będzie tak, że
w nocy pod sklepem grupka młodzieży pije alkohol
i zaczepia kobiety. Pan chyba to potwierdzi. Ja tak
rozumiem to rozwiązanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król: Dokładnie, dokładnie.)
I jedno pytanie. PARPA co roku składa takie
sprawozdanie, w którym wykazuje, jakie są skutki
ekonomiczne i społeczne spożywania alkoholu. Te
18 milionów to są wydatki z budżetu państwa, a te
760 milionów… Tego przecież państwo nie wydaje, tylko to jest z opłat za prowadzenie sprzedaży
alkoholu. Tak że de facto to są pieniądze, które te
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
otrzymują od gmin, a te zbierają od tych, którzy ten
alkohol sprzedają. To jest z tych opłat, to nie są jakieś ekstrapieniądze z budżetu. Według PARPA…
Oni w sprawozdaniach dawniej pisali – ostatnio nie
zauważyłem tego – że koszty ekonomiczne i społeczne spożywania alkoholu, czyli leczenia alkoholików,
w tym leczenia marskości wątroby i innych skutków
zdrowotnych spożywania alkoholu, wynoszą mniej
więcej 2 miliardy zł, a nawet ponad 2 miliardy zł.
Chciałbym zapytać, czy w ostatnich 3, 4 latach ta
suma szacowana przez PARPA się zwiększa, czy pozostaje na tym samym poziomie. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Ona się zwiększa, tak jak się zwiększają koszty
terapii. Te 2 miliardy dotyczą leczenia wszystkich
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schorzeń, jakie są wynikiem spożywania alkoholu.
To, co ja podawałem, dotyczyło funkcjonowania poradni uzależnieniowych, i to jest koszt opieki nad
osobami, które, można powiedzieć, zdrowotnie rokują, jeśli chodzi o powrót do w miarę normalnego
funkcjonowania. Aczkolwiek wiemy, że choroba alkoholowa jest chorobą na całe życie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym zapytać o następującą rzecz. Picie
alkoholu się demokratyzuje w tym sensie, że coraz częściej piją kobiety. W związku z tym mamy
problemy związane z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży i z zespołem alkoholowym, który
występuje u dzieci. U coraz większej liczby dzieci
stwierdza się FAS. Czy w związku z tym państwo
jako ministerstwo przygotowujecie jakiś program,
żeby upowszechniać wiedzę? I czy podejmujecie
jakieś inne działania zmierzające w tym kierunku,
żeby uświadomić społeczeństwu, a także lekarzom,
bo to też jest problem, że picie alkoholu przez kobietę w ciąży jest bardzo poważnym zagrożeniem
dla dziecka, zagrożeniem w postaci tej choroby,
ale i takim, które może powodować również inne
stany?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za pytanie.
W Narodowym Programie Zdrowia w jednym z 6
celów głównych są uzależnienia. I tam w ramach 3
zadań odnosimy się również do kobiet i problemu
związanego z FAS, czyli tym zespołem uzależnienia
alkoholowego u noworodków i niemowląt. Tak że to
jest prowadzone w formie… To wszystko się dzieje, w zasadzie nie bardzo chcemy taki dodatkowy
program budować, bo chcemy zobaczyć, jaki efekt
przynosi ten, który jest. Ale zdecydowanie wzmacniamy kampanie informacyjne na ten temat wspólnie
z PARPA, ale też wspólnie z innymi, że tak powiem,
zespołami zajmującymi się zdrowiem publicznym.
Tak że jak najbardziej idziemy w tym kierunku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Borusewicz.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, a jak wygląda spożycie… tzn.
struktura spożycia?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król: Proszę?)
Jak wygląda struktura spożycia?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król: Struktura?)
W stosunku do lat dziewięćdziesiątych, połowy
lat dziewięćdziesiątych, jak wiem, ona się zmieniła.
Zmniejszyła się ilość spożywanych mocnych alkoholi,
zwiększyło się spożywanie piwa, no i chyba też wina.
Czy ta struktura nadal jest taka, czy też tendencje są
inne, czyli czy znowu jest tendencja do zwiększania
spożycia alkoholi mocnych? Bo w tej statystyce, którą
pan podał i do której się odniosę w wystąpieniu, gdyż
to nie jest takie proste porównanie Włochów i nas…
Czy ta tendencja w strukturze spożycia, która, jak
uważam, była pozytywna – mniej alkoholi mocnych
– się utrzymuje, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Utrzymuje się. Mamy statystyki. Około 60%,
chyba dokładnie 58%, to piwo, potem są alkohole
mocne, i to już nie tylko wódka, ale również napoje
spirytusowe, a na trzecim miejscu jest wino. Jeśli
chodzi o wino, to spożycie wina, że tak powiem, się
ustabilizowało, jeśli chodzi o napoje spirytusowe, to
w dalszym ciągu jest lekki spadek, natomiast wzrasta
spożycie piwa.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wina?)
Piwa.

często obserwujemy działania pozorowane. Programy
są obligatoryjne i one często są programami tak naprawdę papierowymi, a środki finansowe w gruncie
rzeczy są przeznaczane na coś innego. To jest możliwe
i stosunkowo łatwe, bo wystarczy tych pieniędzy nie
wydać, one przechodzą jako nadwyżka budżetowa
na następny rok i można je po prostu na coś innego
przeznaczyć. Czasami to jest sensowne, bo myślę,
że wydawanie środków na siłę też nie ma sensu. Ale
potrzeba tutaj działań, które byłyby bardzie efektywne, być może jakichś dobrych praktyk bądź też
innych – no, trudno mi w tym momencie powiedzieć
jakich – sposobów efektywnego promowania pewnej
kultury spożycia alkoholu czy pokazywania zagrożeń
związanych ze spożywaniem alkoholu. Czy ministerstwo w jakiś sposób planuje kolejny krok w tej
materii? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Mamy pewne narzędzia. One być może są mało,
jakby to powiedzieć, rozpropagowane, ale w PARPA
jest baza programów przeciwdziałania do ściągnięcia.
W zależności od wielkości populacji objętej opieką
można to różnie przeprowadzić. My na pewno chcemy zwiększyć ilość informacji. Coś, co jest tu dość
trudne czy, powiedzmy, nie tyle trudne, ile wymagające czasu lub takiego poziomu eksperckiego…
One wszystkie są zweryfikowane naukowo. Czyli
to, co oferujemy, przechodzi przez różnego rodzaju
szczeble. W medycynie określamy to jako evidence-based medicine. Coś tu proponujemy i jest baza.
Jak najbardziej idziemy w tym kierunku. Będziemy
wzmacniać sygnały, że to jest możliwe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Poślednik.

Pan senator Dowhan.

Senator Marian Poślednik:

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ustawa dotyka kwestii ograniczenia liczby punktów sprzedaży i, jak sądzę, to jest
jeden z kroków, który ma ograniczyć problem alkoholizmu. Ale tutaj był już podnoszony czy dyskutowany
problem gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydaje mi się, a mam pewne doświadczenie w tej materii, ponieważ miałem przyjemność
być przez 2 kadencje wójtem małej gminy, że tam

Obiecuję, że to będzie ostatnie pytanie. Chcę wykorzystać obecność pana ministra.
Panie Ministrze, może odbiegnę… To nie do końca jest pana rola jako ministra odpowiedzialnego,
ale wspomniał pan wcześniej o pijanych kierowcach.
Jest to jakaś plaga. Z tym się zgadzamy. I oczywiście ani ja, ani pewnie żaden z nas nie podpisze się
pod tym, żeby to tolerować. Ale czy nie zrodził się
taki pomysł… O tym się dyskutuje od dosyć dawna
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(senator R. Dowhan)
w różnych grupach, nawet tutaj w parlamencie, tylko
oczywiście brakuje odwagi politycznej, żeby zmienić
pewną normę wzorem innych krajów – chodzi oczywiście o zapis kodeksu wykroczeń drogowych. U nas
ta norma jest dzisiaj bardzo niska. W innych krajach
ona jest na poziomie 0,5. Tak jak np. w Niemczech.
We Francji jest 0,8, we Włoszech też chyba 0,8, ale
0,5 to jest taka norma.
Faktycznie dużo kierowców wpada. Najwięcej złapanych kierowców, chyba 95% – to wynika z ostatnich wyliczeń – było na tzw. kacu. Rano na szybko
wstają, jeszcze mają 0,2, za chwilę nic już nie mają,
ale robi się z nich pijaków. Czy ministerstwo planuje
tutaj jakieś wspólne działanie z Policją, żeby podnieść
próg do 0,5? Myślę, że 0,5 jest rozsądną granicą i średnią europejską. To jest pierwsze pytanie.
Drugie moje pytanie odbiega od tematu alkoholu.
Nie wiem, czy pan minister brał udział w posiedzeniu
Senatu, kiedy rozmawialiśmy o podwyżce akcyzy na
wyroby tytoniowe. Ja zwracałem wtedy uwagę, że
alkohol, tytoń i papierosy są traktowane jednakowo,
jeżeli chodzi o samą akcyzę, ale niejednakowo, jeżeli
chodzi o wymianę tych nieszczęsnych akcyz.
Znowu mamy podwyżkę i do marca właściciele
małych sklepików – dotyczy to szczególnie właścicieli kiosków w małych miejscowościach – muszą
usunąć stare banderole. Jak im się zawieruszy jakaś
paczka, to są skazywani sądownie. To nie ma żadnego sensu. Pan minister miał się tym zająć. Jeżeli
ktoś prawidłowo kupuje coś z prawidłową akcyzą,
a w międzyczasie zmienia się stawka, to powinien po
prostu wyprzedać stary towar, tak jak jest w przypadku alkoholu. A my tu wszystko przewracamy,
niszczymy i zamawiamy jakieś banderole. No, to
jest syzyfowa praca. Miało to zniknąć. Ułatwiłoby
to funkcjonowanie szczególnie małym sklepikom,
bo duże sieci oddadzą towar do producenta lub do
hurtowni. Ich to nie interesuje. A mały podmiot nie
ma takiej możliwości.
Na jakim etapie to jest? Czy ministerstwo o tym
zapomniało? A może wróci do tego tematu? Bardzo
bym prosił, żeby się tym zająć.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król:
Chodzi o zmianę opakowań papierosów, tak?
(Senator Robert Dowhan: O naklejenie nowej akcyzy, jeśli zostanie stara paczka.)
To w ogóle nie jest mój obszar, ale z tego, co się
orientuję, to jest to do wyprzedania. To…
(Senator Robert Dowhan: Ale nie wszystko się
wyprzeda.)
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Do wyprzedania, tzn. do momentu aż się wyprzeda. To nie jest tak?
(Senator Robert Dowhan: Nie, do końca marca.)
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
My generalnie nie podejmiemy się próby tej pracy
z Policją, dopóki będziemy mieli tak dużą statystykę
wypadków po alkoholu. To nas różni od Niemiec.
Tutaj jest jeden parametr, a tu jest drugi. Tak? Nie
zrobimy tego, dopóki nie uświadomimy ludziom, że
kac, jak to pan senator określił, to też jest zagrożenie związane z podwyższonym poziomem alkoholu.
Ten alkohol wpływa na naszą percepcję. Alkohol jest
czynnikiem psychotoksycznym, więc po prostu inaczej reagujemy. I na pewno nie podejmiemy takiej
współpracy w tym zakresie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane
przez pana senatora Jackowskiego.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest ustawa, która dotyczy dwóch spraw: sprawy zezwoleń i sprawy ograniczenia sprzedaży od
22.00 do 6.00. Jeżeli chodzi o sprawę zezwoleń, to
mówimy nie tylko o całej gminie, ale też o jednostkach pomocniczych. Chodzi o to, żeby te zezwolenia
rozdzielać tym mniejszym jednostkom. To jest bardzo
słuszne, dlatego że jak wydajemy pozwolenia na całą
gminę, no to jest problem, a w niektórych miejscach
szczególnie trzeba mieć to na uwadze. Tak więc wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi
o te zezwolenia.
Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu między 22.00
a 6.00, to tutaj również wskazano jednostki pomocnicze. Nie tylko gminę wskazano, ale i jednostki pomocnicze. Musi być uchwała i opinia jednostek pomocniczych, i w tym pierwszym przypadku, i w tym
drugim przypadku. No i tutaj już wiemy, kto tę opinię
musi wydać. Pozostaje tylko pytanie o tę pierwszą…
Co do zezwolenia to nie mam wątpliwości, ale co do
tych ograniczeń sprzedaży między 22.00 a 6.00…
Wprawdzie to jest sprawa fakultatywna, w związku
z tym musi zadecydować gmina. To nie jest obowiązek, to jest sprawa fakultatywna. Albo gmina podejmie taką uchwałę i te ograniczenia wprowadzi,
albo nie.
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(senator P. Florek)
Z drugiej strony mamy pewne skojarzenia i wprowadzanie takich godzin jest naszym zdaniem…
Pamiętamy, jak to było. Może należałoby inne rozwiązania znaleźć i nie wprowadzać takich ograniczeń.
Myślę, że chodzi o pojedyncze przypadki w Polsce,
przypadki w niektórych miastach. Dotyczy to również Poznania. Wydaje mi się, że można to w inny
sposób rozwiązać, niekoniecznie wprowadzając te
ograniczenia. No, mamy służby porządkowe, które też
mogą tego trochę przypilnować. Od tego jest policja.
No, rozumiem, że policja jest często zajęta. Ostatnio
widzimy, że zbiera się wokół Sejmu i Senatu. Tyle
samochodów widzimy, że ja nie pamiętam… No, od
stanu wojennego nie widziałem tylu samochodów
policji, ile teraz jest wkoło parlamentu. Akurat widzę przez okno, ile osób wysiada, ile wsiada itd. Tak
jest codziennie. No, pewnie dobrze by było, jakby ta
policja tych kilku miejsc w Polsce przypilnowała.
W związku z tym nie trzeba by było tego ograniczenia
wprowadzać, sprawa byłaby jasna i prosta do rozwiązania. No ale widocznie ma to inaczej wyglądać.
Jeżeli chodzi o… Króciutko jeszcze powiem o tych
miejscach publicznych. No, z tym będzie problem.
Pewno będziemy się z tym borykać, pewno będziemy
nowelizować tę ustawę w przyszłości.
Jest jeszcze jedna sprawa. Składałem pewną
poprawkę na posiedzeniu komisji i ona nie została
przyjęta. W tej chwili też mam przygotowaną tę
poprawkę, ale skoro okazało się, że pan marszałek Borusewicz wycofał swoją poprawkę, to ja też
swoją wycofuję. Nie złożę jej, bo musiałaby się
komisja zebrać, a ona już właściwie została przegłosowana przez komisję. A o co w tej poprawce
chodzi? No, chciałbym tylko pokrótce, w dwóch
zdaniach, to wyjaśnić. Już kończę. W przypadku,
gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia jest duża
i w związku z tym trzeba decydować komu je dać…
Chodzi o zmianę trzecią w art. 1. Proponowałem
skreślić ust. 3b, tak żeby tego przepisu nie było.
No i o co tu chodzi? Chodzi o to, komu się wydaje
zezwolenie w pierwszej kolejności. No i jest kryterium największej odległości. Jak sklep jest blisko,
to nie dostaniesz. I jeszcze o drogach publicznych tu
jest napisane, a przecież mamy też drogi osiedlowe
i inne drogi. No i podałem przykład, że jest tutaj
akurat taki nowo wybudowany biurowiec. W tym
biurowcu na dole jest restauracja, jest kawiarnia
i jest sklepik, w którym można kupić alkohole. To
jest bardzo wysoki biurowiec, a w ogóle jest tam też
jakaś część hotelowa, restauracyjna. No i w związku z tym tam się już tego zezwolenia nie uzyska,
dlatego że ta odległość jest zerowa, to wszystko jest
w tym samym miejscu. Tak więc ten przepis moim
zdaniem… Gmina może zadecydować, że on jest

niepotrzebny. Był wniosek o wykreślenie tego, ale
nie uzyskał pozytywnej opinii komisji, w związku
z czym ja też go nie składam. Dziękuję bardzo. To
tyle pokrótce. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejnym mówcą jest pan senator Dowhan.
(Senator Bogdan Borusewicz: Robert…)
(Senator Piotr Florek: Ale wyświetla się, że
Bogdan Borusewicz.)
(Rozmowy na sali)
Kolejnym mówcą jest pan senator Wojtyła. Proszę
bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, a ja?)
(Senator Piotr Florek: Marszałek Borusewicz
jest na liście, tu wyświetla się, że teraz marszałek
Borusewicz…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
a co ze mną?)
Pan sekretarz nie zapisał pana marszałka…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: A, przepraszam… Jest, jest, rzeczywiście.)
…ale zapisze pana.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jest pan
Borusewicz na liście.)
To teraz oddamy panu marszałkowi głos, a pan
senator będzie następny.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tym razem grupa posłów złożyła ustawę, która
idzie w dość dobrym kierunku. Ja uważam, że rozwiązania, które są tu wprowadzane – szczególnie
ta możliwość rozważenia przy udzielaniu koncesji
sytuacji w poszczególnych jednostkach pomocniczych, czyli w sołectwach, w radach dzielnic – są
istotne. Istotne jest też to, że te jednostki otrzymują
kompetencje dotyczące opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na swoim terenie, bo
nikt tak dobrze nie zna danego terenu jak ci, którzy
tam mieszkają.
W dużych miastach takich jak Warszawa, Poznań,
Gdańsk czy Wrocław… Wielkość tych miast powoduje, że radni raczej nie znają specyficznych sytuacji
poszczególnych dzielnic. Rady dzielnic znają je doskonale, stąd ważne jest, że rady dzielnic, ale także
sołectwa, otrzymały… Chociaż na wsi jest inaczej,
wieś o sobie wie znacznie więcej. Jak mówię, to bardzo dobrze, że rady dzielnic otrzymały możliwość
opiniowania tego i wpływania na to, w którym miejscu będą te punkty sprzedaży alkoholu i gdzie koncesji nie będzie. To pierwsza sprawa.
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Druga sprawa. Z analizy statystyk wynika, że
przed wojną spożycie alkoholu w Polsce wynosiło 1,6 l, a obecnie wynosi 9,6 l… No ale tu trzeba
uwzględnić, jak było przed wojną i jak jest teraz. Przed
wojną 1,6 l na głowę? No, każdy, kto choć trochę interesował się historią społeczną, ten oczywiście wie,
że to jest myląca wartość. No przecież powszechny
był samogon, powszechny był bimber. Taki był zwyczaj po prostu, szczególnie na terenie Królestwa, pod
dawnym zaborem carskim, gdzie w zasadzie nikt się
z prawem carskim specjalnie nie liczył. Te zwyczaje
dzielnicowe w dużej mierze przetrwały do dzisiaj. Tak
więc trzeba by mieć pewną wiedzę historyczną, żeby
te statystyki właściwie porównywać. No, podobnie
Polska i Włochy: Polska – 9,6 l; Włochy – 7,2 l… No
przecież wiadomo, że we Włoszech znaczną część
alkoholu produkuje się w gospodarstwach. To jest
powszechne, podobnie jak na Bałkanach – w Serbii,
w Chorwacji. Wprawdzie nie znam tych statystyk,
ale wiem, że tam to jest powszechne. Tam można
produkować duże ilości np. wina z własnych zbiorów
– czy to winogron, czy jabłek, czy gruszek. To jest
zgodne z prawem i tej produkcji nie wlicza się w tę
statystykę, więc myślę, że w Polsce nie jest tak źle.
Pamiętam, jakie statystki były na początku lat dziewięćdziesiątych albo pod koniec lat siedemdziesiątych, w latach osiemdziesiątych. Wtedy było znacznie
powyżej 10 l. Dobijaliśmy chyba nawet do 14–15,
ale 12 było na pewno. Dzięki zmianom w strukturze
spożycia alkoholu pije się więcej piwa i w związku
z tym ta statystyka jest poniżej 10 l. Oczywiście, ona
się zbliża do 10 l i trzeba tutaj dokonywać pewnych
korekt, trzeba temu zaradzić, żeby tej granicy nie
przekroczyła, żeby się nie podnosiła. Pytałem, jak
wygląda to spożycie wewnętrzne. To dobrze, że ono
tak wygląda, że spożycie piwa nadal rośnie, a tych
mocnych alkoholi – spada. W tym kierunku trzeba
działać.
Nie miałem takiej możliwości wcześniej, więc
zadam pytanie: dlaczego nie chcecie dopuścić na takich zasadach jak piwo tego napoju z jabłek? Akurat
wypadła mi z pamięci jego nazwa.
(Senator Piotr Wach: Cydr.)
No właśnie, cydr. Nie rozumiem, dlaczego nie
chcecie go dopuścić, tym bardziej że mamy dużą
produkcję jabłek. Dlaczego nie chcecie go dopuścić?
Jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, to jest ona na
poziomie piwa, a mamy możliwość produkowania
go z własnych surowców.
Jeżeli chodzi o śliwowicę łącką, Panie Senatorze
Kogut, to jak pan chce, to niech pan o tym mówi, ale
ona ma 75%. Ja byłbym bardzo ostrożny, ale oczywiście już w tej chwili jest to dopuszczalne, dlatego że
można ją produkować na własny użytek. Nie można
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jej sprzedawać i według mnie to jest dobre rozwiązanie.
Na koniec powiem o sytuacji pewnego Francuza,
który tak jak my żyje w państwie członkowskim Unii
Europejskiej. Ten Francuz wsiada w samochód i jedzie z Paryża do Warszawy. W Paryżu może mieć
0,7‰…
(Senator Robert Dowhan: 0,8‰)
…0,8‰. Mija granicę niemiecką…
(Senator Robert Dowhan: 0,5‰)
…i może mieć tylko 0,5‰. Wjeżdża na terytorium
Polski i ma ograniczenie do 0,2‰. Wyobraźcie sobie
kontrole, które napotka ten biedny Francuz. Mając
0,7‰ we krwi, wjeżdża do Niemiec…
(Senator Robert Dowhan: …i trzeźwieje.)
…i ma ograniczenie do 0,5‰, a w Polsce do 0,2‰
– tu dopiero się zdziwi. Oczywiście my jesteśmy
w znacznie lepszej sytuacji, bo Polak, mając 0,2‰,
jedzie w drugą stronę, do Paryża, i wszystko jest
w porządku, jest szczęśliwy, policja go nie zaczepia.
Myślę jednak, że… Oczywiście, tutaj są pewne zwyczaje historyczne, ale uważam też, że 0,0‰ w Rosji…
(Senator Piotr Wach: W Czechach i na Słowacji
też.)
W Rosji wprowadzono 0,0‰ i to już jest lekka
przesada. Ja już mówiłem, że jakby ten Francuz dojechał do Moskwy, toby kolejną karę zapłacił. No,
trzeba uważać, żeby te ostre restrykcje były akceptowalne. Oczywiście możemy wprowadzić 0,1‰,
możemy wprowadzić 0,0‰, tak jak to Putin zrobił.
Tylko co z tego?
(Senator Stanisław Kogut: Mniej piją.)
Mniej tam piją? Mniej piją? Obawiam się, że nie.
Ale nie tylko spożycie zmieniło się w Polsce, bo
i struktura spożycia. I tego trzeba pilnować. Ale też
nasze doświadczenie jest inne. Proszę państwa, ja
w pewnym mieście niedaleko Gdańska w czasie kampanii wyborczej miałem spotkanie z wyborcami. Była
tam cukrownia. To był październik, czyli czas pracy
cukrowni. Pod każdym drzewem czy przy każdym
drzewie albo ktoś stał, trzymając się tego drzewa,
albo leżał.
(Senator Robert Dowhan: Podtrzymywał drzewo,
Panie Marszałku.)
Teraz mamy budowy, robiliśmy budowy… Jaki
kiedyś był problem z murarzami? Teraz nie tylko pod
żadnym drzewem nie widzę pijanego murarza, ale
także najbardziej trzeźwym zawodem są murarze.
(Senator Waldemar Bonkowski: Dobra zmiana.)
Nie spotykam i nikt z państwa pewnie nie spotkał
teraz pijanego murarza, który by zrobił krzywą ścianę.
Ja na początku lat dziewięćdziesiątych miałem taką
sytuację: krzywa ściana… Na szczęście działowa,
tak, na szczęście działowa. A więc nastąpiły zmiany pozytywne. Jeżeli narzekamy na to, że w Polsce
się nic nie zmieniło, to przyznajmy, że przynajmniej
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w tej kwestii, Panie Marszałku, nastąpiła duża zmiana
pozytywna. Tylko teraz trzeba to utrzymać. To jest
istotne dla nas wszystkich. Dziękuję.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Głos ma pan
senator…)
Aha, nie, jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić.
Ponieważ byłem w sprawie zgłoszenia usunięcia fragmentu, o który pytałem pana ministra… To chodzi
o fragment ustawy, który mówi, że w miejscowościach, w których zamieszczone są jednostki wojskowe, decyzje należy podejmować po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. Wyrażałem
zdziwienie tym zapisem i chciałem go usunąć, ale
okazało się, że to jest zapis w tej starej ustawie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już było
wyjaśnione.)
I spojrzałem na datę tej ustawy, na datę tej starej
ustawy. Otóż to jest ustawa z dnia 26 października
1982 r.!
(Senator Robert Dowhan: Tak, 1982 r.)
I to wszystko mi wyjaśnia! Jak szukamy reliktów
komunizmu…
(Głos z sali: To tu mamy.)
…to tu mamy. To właśnie jest relikt stanu wojennego, który znalazłem w rocznicę stanu wojennego!
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Marszałku, czas minął.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja krótko, dlatego że spieszymy się na Wigilię
i chcemy to już w miarę usprawnić…
Ale, Panie Marszałku, ja też właśnie szukam, szukam, szukam i patrzę… i nie dowierzam, że to 1982 r.!
Ale w 1992 r. była nowelizacja, która też jednak nie
uwzględniła jakichś tam spraw – chociażby nowych
środków komunikacji, takich jak maile, telefony czy
internet, który dzisiaj jest powszechny.
Poruszyłem tę sprawę z samochodami, bo faktycznie jest jakiś problem, który nieśmiało, cicho zgłaszają
sami policjanci – gdzieś tam w rozmowach się to
słyszy – ale wciąż nie ma woli politycznej, a przede
wszystkim odwagi, żeby podnieść te progi. Faktycznie
w Rosji czy na Ukrainie jest próg z 0,0, i to jest totalna
ściema, bo tego nikt nie przestrzega. I faktycznie, tak
jak mówił pan marszałek, jeżeli Francuz odejdzie od
obiadu, będzie miał we krwi 0,75 promila i wjedzie do
Niemiec, to… Nie wiem, jaka tam jest gradacja kary

i czy będzie przestępcą, czy nie. Ale na pewno jeżeli
z tym samym wynikiem wjedzie do Polski – czyli
w ramach jednej, tej samej Unii Europejskiej – to już
będzie przestępcą, trafi za kratki i czeka go surowa
kara. A więc w jednym kraju można swobodnie coś
robić, a w drugim kraju, robiąc to samo, człowiek
jest przestępcą.
Mamy świetną Autostradę Wolności, która biegnie
z Warszawy przez Berlin dalej. Odcinek z Nowego
Tomyśla do granicy w Świecku jest naprawdę nowoczesny, betonowy, z szerokimi pasami, lepszy, niż
jest po drugiej stronie Odry, u sąsiadów. No, ale u nas
jest ograniczenie do 140 km/h, a przejeżdża się przez
granicę i można jechać, ile fabryka dała. Ja tam często
jeżdżę i nie widzę, żeby ktoś tam jeździł bardzo szybko, bo i zdrowy rozsądek, i spalanie, i inne sprawy
hamują czy studzą zapędy. Ja już dwa razy pisałem
oświadczenie, żeby może tym, którzy czasami chcą
się wypróbować czy wyżyć na drogach powiatowych,
miejskich, tym bardziej w miastach, umożliwić…
Niech sobie pojeżdżą po autostradzie, szerokiej, bezpiecznej, trochę szybciej, niż pozwalają na to normy,
może przynajmniej na jakimś tam odcinku znieść…
No, ale to nie o tym mamy dzisiaj dyskutować.
Faktycznie problem związany z alkoholem jest
dużo szerszy. Akurat pan minister mówił, że jego
to nie dotyczy… Ja chciałbym nawiązać do kwestii
imprez masowych, która jest mi bliska, bo od wielu
lat zajmuję się sportem, teraz już w ograniczonym
zakresie, ale wcześniej w bardzo dużym. W związku
z Euro 2012 został wprowadzony jakiś absurd, piwo
3,5% z którego prawdopodobnie jedna z kompanii,
bo tylko ona jedna robi na potrzeby stadionów takie
piwo… Sami wiemy, że to 3,5 % to taka norma… Ani
to jakoś zmierzyć, ciężko to wyprodukować, koszty…
Spożycie tego piwa jest naprawdę znikome. Z drugiej
strony – skoro już jesteśmy przy stadionach, to to
powiem – są loże, w których są mocne trunki i mniej
mocne trunki, jest normalne piwo. I to jest taka gradacja ludzi: tych, którzy kupili tańsze bilety i są niżej,
trzeba ustawić za piwem 3,5% w plastikowym kubku,
przeważnie ciepłym, a ci, którzy mają parę złotych
więcej, mogą sobie do woli korzystać z alkoholu, od
szampana poprzez mocne trunki aż do schłodzonego
piwa. Ale tu jest zadanie dla ministra Bańki. Być
może będzie jakieś uregulowanie… Patrząc ostatnio
na mecz Cracovii z Wisłą Kraków, na te strzelające
race i przerwanie meczu, tak myślałem: nie wiem,
może więcej piwa, więcej alkoholu spowodowałoby,
że oni zajęliby się raczej spożywaniem trunków niż
rzucaniem w siebie rozgrzanymi racami.
Starałem się też powiedzieć – pan marszałek
przede mną też to powiedział – że społeczeństwo
się zmienia. My się zmieniamy, my też dorastamy.
To bardzo dobrze widać na przykładzie palenia papierosów. Gdy wprowadzaliśmy ustawę, która mó-
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wiła o zakazie palenia w miejscach publicznych, to
też był szum, środowiska, które na co dzień mają do
czynienia z papierosami, a więc palacze, burzyły się,
że to jest zamach na wolność, że to jest zamach na
demokrację. Dzisiaj to jest nawyk. Dzisiaj nawykiem
jest to – rozmawiałem o tym tutaj z moim szanownym
kolegą – że nawet na weselach na wolnym powietrzu,
gdzie siedzi się przy stole w ogrodzie, ludzie wstają i idą zapalić papierosa na boku, żeby nikomu nie
przeszkadzać. A więc ta kultura palenia, tak samo
jak kultura picia, już się zmieniła. Nie możemy być
zakładnikami tych 7% czy może 10%, których i tak
nie zreformuje się ustawą, nie możemy być zakładnikami tych… I jak ktoś chce sobie do obiadu wypić
dobre wino, dobre piwo czy inny dobry alkohol…
No, nie możemy w ustawie wylać dziecka z kąpielą.
Z całym szacunkiem…
Ministra nie ma, bo ma pociąg. On pochodzi z moich stron, bo z Głogowa, a więc bardzo blisko od
Zielonej Góry, nie wiedziałem o tym. Dowiedziałem
się też, że jedna z pań, które dzisiaj były obecne na
sali, też jest z Zielonej Góry. Umówiliśmy się po
Nowym Roku, być może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby można było swobodnie, nie wiem,
zamówić dobry trunek przez internet, żeby nie było
przeszkód, żeby nie było barier związanych z dostępem dla normalnych ludzi, żebyśmy mogli to…
Chodzi o to, żeby dokonać gradacji. Uważam, że
nasze społeczeństwo jest już dojrzałe, a na pewno
jest dojrzalsze niż 30 lat temu, kiedy powstawała ta
ustawa. I jest też świadome tego… To nie jest prawda, że jesteśmy w czołówce Europy, jeżeli chodzi
o spożycie alkoholu, bo jesteśmy w środku. To się
zmienia właśnie na korzyść wina. U nas odrodziły
się, a mówię to też na przykładzie Zielonej Góry,
winnice, które po wojnie były zaniedbane, i dzisiaj
mamy bardzo dobre polskie wino, wino, które zyskuje
na targach dobre rekomendacje i jest sprzedawane.
Dajmy szansę właśnie małym browarom, które się
odrodziły, dajmy szansę winnicom, bo to też jest nasz
przemysł, to też jest praca dla ludzi. Ale to jest też
nowa kultura życia i spożywania alkoholu, tak jak
jest też nowa kultura palenia papierosów, które dzisiaj odbywa się w miejscach wyznaczonych, mało
dostępnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
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Ja chciałbym, odnosząc się do dyskusji na temat
ustawy, która już ma wiele, wiele lat, powiedzieć, że
jeśli chodzi o zachowania związane ze spożywaniem
alkoholi, to wpływają na to następujące czynniki.
Pierwszy i najważniejszy, bo to około 50%, to
edukacja społeczeństwa. I tutaj o tym mówił pan
marszałek Borusewicz. Ja się cieszę, że od 1990 r.
zauważalne są zmiany obyczajowości. Ja potem powiem, bo byłem autorem dużej nowelizacji w 1992 r.,
co my wtedy przewidywaliśmy i jakie błędy popełniliśmy, bo takie błędy były popełnione. A więc pierwszy czynnik to edukacja. I tutaj trzeba powiedzieć,
i to również senator Dowhan mówił, że w zakresie
wszystkich zachowań, które nazywamy antyzdrowotnymi, tych ryzykownych zachowań doszło do zmiany
obyczajowości. Już nikt przy stole na weselu nie pali,
wychodzą, już na wiejskich weselach nie wpadają pod
stół, piją z umiarem. I tutaj mamy sukcesy.
Drugi czynnik to prawo. Ustawa, którą dzisiaj nowelizujemy, jest ustawą wiele lat funkcjonującą. No,
oczywiście czasy się zmieniają. Pan senator Dowhan
mówił, że w 1992 r… My nie mieliśmy wtedy internetu, nie mogliśmy przewidzieć tego świata, w jakim
obecnie żyjemy, tym bardziej że w 1990 r. niestety
odbiegaliśmy pod względem technologii od świata
zachodniego. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na
tym samym poziomie.
Następny czynnik to podatki. I tutaj dyskutujemy
o tym, że spożycie alkoholu od 1990 r. do mniej więcej
2003 r. spadało. Spożycie alkoholu w 1990 r. to było
prawie 12 litrów na głowę mieszkańca i ono spadło
do 6,96 litra w 2003 r. Potem zaczęło wzrastać i w tej
chwili to jest niecałe 10%. Ale to jest ponad 10%, bo
pan minister mówił tylko o tym oficjalnym…
(Senator Bogdan Borusewicz: Litrów, litrów.)
Przepraszam, 10 litrów.
Pan minister mówił o oficjalnym spożyciu alkoholu, ale zawsze dodajemy około 10%, bo do tego
dochodzi, po pierwsze, kontrabanda, a po drugie,
alkohol, który jest wytwarzany domowymi sposobami. To jest mniej więcej 10%, w warunkach polskich
tak to się oblicza.
I w 2003 r., w 2002 r. ja też byłem przeciwny nowelizacji tej ustawy. No niestety, doszło do obniżenia akcyzy. A drugie wydarzenie, które wtedy miało
miejsce, to rozszerzenie reklamy piwa. Do 2003 r. nie
można było reklamować piwa do 11.00 wieczorem,
czyli można było to robić tylko w godzinach nocnych:
od 23.00 do 6.00 rano. Rozszerzono tę możliwość
reklamowania piwa i teraz można to robić od 8.00
wieczorem, co widzimy w tej chwili. I to spowodowało, że od razu skoczyło spożycie alkoholu do prawie
10 litrów na głowę.
Sprawy, o których dzisiaj dyskutujemy, to zmiana
prawa. To jest słuszny kierunek, ale jeżeli nie będziemy edukowali społeczeństwa i jeżeli nie będziemy
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manipulowali podatkami, to będzie to niewystarczający czynnik, który nie będzie miał istotnego wpływu
na spożycie alkoholu.
I w 1992 r., jak nowelizowaliśmy ustawę – ja wtedy
byłem ministrem zdrowia – jakie były nasze założenia? Otóż były to takie założenia, żeby zmienić strukturę spożycia alkoholu. Prawie 80% spożywanego
wtedy alkoholu to była wódka. Piwa spożywało się
bardzo mało z tego powodu, że piwo było niedostępne.
Ja pamiętam, że jak studiowałem w latach osiemdziesiątych, to myśmy wsiadali do pociągu Moskwa
– Berlin, wysiadaliśmy w Poznaniu, wysiadaliśmy
w Zbąszynku z torbą pełną piwa. Bo nie można było
tego piwa dostać.
(Senator Robert Dowhan: Też tak robiłem!)
Tak?
Wtedy dążyliśmy do tego, żeby tę strukturę spożycia alkoholu zmienić.
W Europie są 3 struktury spożycia alkoholu. Jest
struktura, w której przeważa piwo: Austria…
(Senator Marian Poślednik: Niemcy.)
…Niemcy. Jest taka, w której przeważa wino – to
jest cała południowa Europa, czyli Francja, Hiszpania,
Portugalia. I taka, w której przeważają wysokoprocentowe alkohole: Polska, Skandynawia, Rosja.
No i teraz… Ta struktura spożycia alkoholu, jeśli chodzi o skutki zdrowotne, to ma i plusy, i minusy. Otóż najwięcej chorych leczonych z powodu
marskości wątroby jest we Francji, na Węgrzech,
we Włoszech. W krajach, gdzie piją alkohol wysokoprocentowy „okazjonalnie”, jak to jest nazywane
w literaturze, czyli w soboty i niedziele, przypadków
marskości wątroby jest bardzo mało. Na drugim miejscu znajdują się te kraje, gdzie się spożywa piwo – tam
jest średnia liczba przypadków marskości wątroby.
Jeżeli chodzi o uzależnienie od alkoholu, to wcale
w Polsce tych uzależnionych nie jest tak dużo, bo we
Francji czy w krajach, w których spożywa się piwo,
jest ich więcej, bo każda mała ilość… Jak mówił mój
profesor od medycyny sądowej: lepiej raz w roku leżeć
w rynsztoku niż codziennie pięćdziesiątka. Bo jak się
pije często, to się uzależnia od alkoholu.
I teraz konsekwencje tych zmian, które wprowadziliśmy, żeby zmienić zwyczaje spożywania alkoholu. Otóż konsekwencją jest to – i tutaj się trzeba
przyznać, że myśmy nie przewidywali, że ta ustawa
będzie tak długo obowiązywała, że ona będzie zmieniana – że piwo nie jest postrzegane jako napój alkoholowy. I to spowodowało obniżenie wieku inicjacji
alkoholowej. W 1990 r. średni wiek inicjacji alkoholowej to było ponad 13 lat, teraz jest to 11 lat. Drugi
skutek tych rozwiązań jest taki, że młode dziewczęta
i chłopcy zaczynają pić alkohol w tym samym wieku,
a dziewczęta w wieku nastoletnim nawet spożywają

tego alkoholu więcej – i tak samo jest z papierosami
– aniżeli chłopcy. Tak że to są negatywne skutki tych
rozwiązań.
Pan senator Szymański mówił tutaj o spożywaniu
alkoholu w okresie rozrodczym i w ciąży. Ja akurat prowadzę monitoring zdrowia matki i dziecka, czyli badam,
jak zachowują się młodzież w wieku rozrodczym i kobiety w ciąży i jaki to ma wpływ na zdrowie noworodka
i przyszłych pokoleń. Otóż niepokojące jest to – i pan
senator to dostrzegł – że tych pijących dziewcząt, kobiet
w wieku rozrodczym, które zachodzą w ciążę, jest więcej aniżeli w całej populacji kobiet. 22% kobiet w okresie
koncepcji, czyli wtedy, kiedy zachodzą w ciążę, spożywa alkohol. A jak się popatrzy na… I one nie zdają sobie
sprawy, nie mają świadomości, że spożycie nawet małej
ilości alkoholu, np. jednego piwa, może spowodować
wystąpienie zespołu FAS, czyli fetal alcohol syndrome,
u tego noworodka czy płodu. Poziom świadomości lekarzy też jest bardzo niski. W pytaniach, które kieruję
do lekarzy, mam takie: czy rozpoznałeś zespół FAS?
Prawie nikt nie odpowiada… Nie ma. A jak potem są
objawy zespołu FAS, to okazuje się, że… Objawy zespołu FAS są u ok. 5%, czyli de facto zespół FAS czy
FASD występuje u 5%, a nie u mniej niż 1%, tak jak
wykazują oficjalne dane statystyczne.
Tak samo lekarze są nieświadomi. Jeszcze
w 2009 r., gdy dyskutowaliśmy na temat spożywania
alkoholu i pytaliśmy kobiety, czy lekarz polecał im
spożywanie alkoholu, to 10% kobiet odpowiadało, że
lekarze zalecali nawet spożywanie jednej lampki wina
w ciąży, bo to pozytywnie działa na ciążę.
Teraz programy zdrowotne. Od roku 2010 do roku
2016…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął,
Panie Senatorze.)
Panie Marszałku, jeszcze jedno zdanie.
…realizowaliśmy tzw. program szwajcarski.
Państwo na pewno widzieli, w telewizji były informacje o szkodliwości picia alkoholu. I tegoroczne badania
pokazały, że tych lekarzy, którzy zalecają picie wina
w ciąży, jest już poniżej 2% i tylko 30% kobiet uważa,
a przed tym programem było to 90%, że spożywanie
alkoholu w ciąży nie jest szkodliwe. To jest dowód na
to, że przede wszystkim powinniśmy nastawić się na
edukowanie społeczeństwa i to cały czas, zwłaszcza
w okresie nastoletnim. Dziękuję, Panie Marszałku,
i przepraszam, że przedłużyłem wypowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję*.
Senator Maciej Łuczak złożył przemówienie w dyskusji do protokołu. Przemówienie – w załączeniu.
*
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przypominam, że punkt siódmy: ustawa o zmianie
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
został już rozpatrzony.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji
Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 684, a sprawozdanie komisji – w druku nr 684 A.
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! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie komisji
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2017���������
r.������
ustawie o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
Wysoka Izbo, celem przedmiotowej ustawy jest
określenie zakresu wykorzystania oraz sposobu
udzielenia dotacji z budżetu państwa dla Fundacji
Dziedzictwa Kulturowego, zwanej dalej fundacją.
Dotacja ma być przeznaczona na uzupełnienie kapitału wieczystego fundacji, a dochody z inwestowania
części tego kapitału pochodzącej z dotacji fundacja
będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na prowadzenie
prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na cmentarzu żydowskim w Warszawie.
Kwota dotacji wyniesie 100 milionów������������
zł ��������
i została przewidziana w ustawie z dnia 6 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.
Podstawą wypłacenia dotacji ma być umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego a fundacją.
W myśl przepisów ustawy fundacja będzie obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków otrzymanych z dotacji oraz ewidencji dochodów
z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej
z dotacji. Fundacja będzie składała ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w terminie do końca marca sprawozdanie za rok poprzedni, zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań
zrealizowanych ze środków pochodzących z dochodów
i inwestowania części kapitału wieczystego fundacji pochodzącej z dotacji oraz informację o sposobie inwestowania środków pochodzących z dotacji.
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Ustawa ma wejść w życie z dniem następnym po
ogłoszeniu.
Na co należałoby tutaj zwrócić uwagę? Może
na początku powiem słów kilka o samej fundacji.
Jest dzisiaj na posiedzeniu Senatu prezes fundacji,
pan doktor Laszczkowski. Fundacja Dziedzictwa
Kulturowego to polska organizacja pozarządowa,
która prowadzi kilkanaście projektów konserwatorskich w kraju i za granicą. Prowadzi prace m.in.
w kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi koło Lwowa,
w kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu,
w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu
Podolskim, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie,
na cmentarzu tatarskim w Studziance oraz na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.
Fundacja współpracuje z właścicielem cmentarza
przy ul. Okopowej, z Gminą Wyznaniową Żydowską
w Warszawie, która udostępniła fundacji, poprzez
długoterminową umowę, teren cmentarza w celu
prowadzenia tam prac porządkowych i konserwatorskich. Prowadzone od 2015 r. przez fundację
prace na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej
w Warszawie, mimo że niewystarczające, są największym w dziejach tego cmentarza przedsięwzięciem
konserwatorskim, a skala działań konserwatorskich
fundacji jest największa spośród działań wszystkich
polskich organizacji pozarządowych.
Teraz kilka słów o samym cmentarzu, bo informacje o nim nie są tak powszechne. Cmentarz żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej, dawniej przy
ul. Gęsiej, jest jednym z najważniejszych świadectw
wielowiekowej obecności Żydów polskich na terenie Rzeczypospolitej, jest najbardziej oryginalnym
dowodem na znaczenie społeczności tych obywateli państwa polskiego, która przed II wojną światową stanowiła około 30% mieszkańców Warszawy.
Nekropolia ta to świadectwo historii, życia społecznego, kulturalnego, miejsce pochówku uczestników
powstań narodowych i wojen o odzyskanie i zachowanie przez Polskę niepodległości, a także stanowi
muzeum pod gołym niebem. Należy do największych
nekropolii żydowskich na świecie – po łódzkiej jest
drugą w Polsce – a zarazem najstarszych europejskich
cmentarzy o wyjątkowej randze artystycznej i znaczeniu historycznym. Rozporządzeniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. nekropolia ta
została wpisana, wraz z pozostałymi cmentarzami
wyznaniowymi, na listę pomników historii.
Obecnie cmentarz jest w stanie awaryjnym. Brak
systematycznej opieki i ochrony, stabilnego systemu
planowania, pilnych prac remontowych i konserwatorskich, a także rozwiązania problemu zieleni powodują stopniową degradację tego jednego z najważniejszych zespołów zabytkowych Warszawy, w wyniku
wojny pozbawionego znacznej części oryginalnej
substancji. Chciałbym…
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(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy to już
koniec sprawozdania?)
Nie, jeszcze nie.
Wysoki Senacie, chciałbym zwrócić uwagę, że podczas prac na posiedzeniu komisji, które miało miejsce
we wtorek, zapoznaliśmy się również z harmonogramem prac, jakie są tam przewidziane. Była na ten temat
informacja. Z tej kwoty dokapitalizowania fundacji na
poziomie 10 milionów zł realny odpis, który będzie
wynikał z lokat na obligacjach, to jest kwota około
2,5 miliona zł, która będzie przeznaczona na prace
renowacyjne na tym cmentarzu. Zadania są ogromne,
ponieważ, jak wspomniałem, jest to obszar 33 ha i jest
tam około 80 tysięcy nagrobków. To nam uzmysławia,
jaki to jest zakres prac – to jest praca na lata.
Chciałbym zwrócić uwagę, że grupa posłów, która
była inicjatorem projektu ustawy, znalazła kapitalny
sposób stałego, systematycznego i regularnego dofinasowania tych prac, których do tej pory niestety
w sposób taki regularny nie można było prowadzić.
Chciałbym też zwrócić uwagę, że podczas dyskusji na posiedzeniu komisji zwracano uwagę… były
pewne uwagi, drobne propozycje zmian ze strony
Biura Legislacyjnego dotyczące zapisów tej ustawy,
ale w toku dyskusji wszyscy członkowie komisji…
Bo ja w tej chwili przedstawiam jednolite stanowisko
wszystkich senatorów uczestniczących w posiedzeniu
komisji. I ponieważ możliwość stworzenia tego stumilionowego odpisu jest związana z ustawą okołobudżetową, nad którą pracowaliśmy w ubiegłym tygodniu,
i ponieważ uruchomienie tych środków jest możliwe
tylko i wyłącznie do końca tego roku kalendarzowego,
doszliśmy do wniosku, że należy przyjąć tę ustawę bez
poprawek. Stwierdziliśmy, że należy przyjąć ustawę
w takiej formie, w jakiej przyszła do nas z Sejmu, z założeniem, że jakakolwiek poprawka zgłoszona w tej
chwili do tej ustawy i przekazanie ustawy powtórnie
do Sejmu spowodowałoby opóźnienie w uruchomieniu
tych środków o 1 rok kalendarzowy. Byłaby to ogromna
strata, jeśli chodzi o zakres tych prac i pilną konieczność
przeprowadzenia tych prac. Jak wspomniałem, stanowisko komisji było jednomyślne – 8 senatorów obecnych
na posiedzeniu poparło projekt tej ustawy – i komisja
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez
poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Senatorze Sprawozdawco, ja nie byłem na
posiedzeniu komisji, bo nie jestem członkiem komisji. Jeżeli chodzi o remont cmentarza żydowskiego,
to oczywiście ja to popieram… Ale niech pan powie
coś więcej o tej fundacji. Czy to jest fundacja rządowa, czy to jest fundacja prywatna? Kto jest w zarządzie, kto jest w radzie tej fundacji? Kiedy ta fundacja
powstała? Chodzi o kilka takich podstawowych informacji, bo to jest jednak 100 milionów z budżetu
państwa… I w związku z tym, że będziemy nad tym
głosowali, chciałbym mieć takie informacje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, otóż odpowiadając na pańskie
pytania, mogę powiedzieć, że myśmy w szczegółach nie dyskutowali na temat struktury tej fundacji.
Wiemy tylko – z informacji, które mieliśmy – że jest
to organizacja pozarządowa, jest to fundacja, która ma ceniony dorobek w tym zakresie, o którym
wspomniałem. Wiemy, że prezesem tej fundacji jest
tu obecny pan dr Laszczkowski. Jeżeli pan marszałek dopuści do wypowiedzi przedstawiciela rządu,
a później ewentualnie pana prezesa, to szczegółowe…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie uprzedzajmy… Proszę odpowiadać.)
Tak że ja nie czuję się kompetentny, żeby udzielić
panu marszałkowi takich informacji, ponieważ wykracza to poza zakres mojego sprawozdania, bośmy
tego szczegółowo nie omawiali podczas posiedzenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje pytanie powinno być skierowane do ministra
lub dyrektora, ale gdyby oni nie odpowiadali na pytania, to kieruję to pytanie do senatora sprawozdawcy.
Mianowicie fundusz wieczysty, czyli tzw. kapitał żelazny… Czy w ramach tego jest konto, na które pieniądze mogłaby wpłacać także gmina żydowska albo
mogliby wpłacać różni prywatni darczyńcy z Izraela
lub Stanów Zjednoczonych? Wtedy ten fundusz mógłby wzrosnąć. Czy to jest tylko te 100 milionów, które
ma procentować, czy ewentualnie ten fundusz jest
także otwarty na osobiste wpłaty? Dziękuję.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Ja się dołączam do tego pytania, bo także obywatele polscy, narodowości polskiej mogliby na to wpłacać. Pan Ryszka chce tutaj, jak rozumiem, otworzyć
taką możliwość diasporze żydowskiej albo gminom
żydowskim w Polsce. Tak więc ja się dołączam do
tego pytania i w związku z tym też pytam, czy fundacja posiada jakieś inne środki, z jakichś innych źródeł.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Adam Bielan)
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę, Panie
Marszałku, odpowiadać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
To ja będę odpowiadał obu panom senatorom, bo
pytanie było, że tak powiem, współbieżne. Z informacji, które posiadam, wynika, że osoby fizyczne mogą
wpłacać na fundację. A co do szczegółów struktury tych wpłat, czy one są, czy nie są… Nie było na
ten temat mowy podczas posiedzenia. W toku pytań
do pana ministra – jest z nami wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego – na pewno będą już bardzo szczegółowe odpowiedzi w tym zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę jeszcze raz powtórzyć: czy
dobrze usłyszeliśmy, że chodzi o 100 milionów zł?
(Senator Antoni Szymański: Tak.)
100 milionów zł przekazanych jako dotacja celowa
z budżetu państwa na rzecz tej fundacji, tak?
(Senator Stanisław Kogut: Ale 100 milionów? Na
dzieci z autyzmem nie chcą dać.)
To ja powiem tak, że chciałbym bardzo poznać
– myślę, że nie tylko ja – zakres planowanych prac,
które będą przeprowadzone na cmentarzu żydowskim
na ul. Okopowej. I od razu chcę też powiedzieć, że absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo
polskie wspierało tego typu inicjatywy. Cmentarz
na ul. Okopowej jest rzeczywiście wyjątkowy i wyjątkowo ważny. W całym kraju jest jednak mnóstwo
różnych nekropolii, w tym również cmentarzy żydowskich, pięknych, zaniedbanych kirkutów. M.in.
w moim mieście, w Częstochowie, jest taki cmen-
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tarz przy ul. Złotej, w sprawie którego cały czas trwa
bardzo głęboki, bardzo intensywny dialog i nie widać rozwiązania problemu tego, kto miałby się dalej
opiekować tym cmentarzem. A też jest to zabytkowy
obiekt.
I chciałbym jeszcze na koniec poczynić taką uwagę, którą tutaj wymienialiśmy z panami senatorami,
m.in. z panem senatorem Szymańskim, że my mamy
obiecane na rok 2018 w budżecie państwa, oczywiście
na razie jeszcze w projekcie – zobaczymy, jakie będą
efekty – 100 milionów zł, dokładnie taką kwotę, które
będziemy przeznaczali na realizację zadania opieki
nad Polakami zamieszkałymi za granicą i Polonią.
I to jest kwota na cały świat, mówiąc tak kolokwialnie, na cały rok. W tym roku Senat wydał na ten cel,
o którym mówię, 75 milionów zł. Porównując obie
kwoty… Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę
z tego, że prace konserwatorskie są bardzo kosztochłonne, ale chciałbym, tak jak powiedziałem… To
znaczy ta kwota robi wrażenie – o, tak powiem.
(Senator Antoni Szymański: Na nas też.)
I w związku z tym chciałbym dowiedzieć się, jaki
zakres prac planuje fundacja i w jakim okresie zamierza je przeprowadzić. Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę odpowiadać,
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ja sądzę, że tutaj doszło do pewnego nie do końca zrozumienia, może niezbyt jasno
się wyraziłem. Wspomniana kwota 100 milionów zł
to nie jest kwota, która będzie przeznaczona na prace
na cmentarzu przy ul. Okopowej, tylko to będzie na
obligacjach i dochody z tych obligacji dadzą… To
będzie kwota zamrożona, a dochody dadzą kwotę
około 2,5 miliona zł rocznie. I taka realnie kwota…
Powstanie taki stały mechanizm zasilania środków
na renowację cmentarza żydowskiego. Stały, zapisany
na mocy ustawy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rocznie.)
I tutaj należy oddzielić te 100 milionów zł od realnych środków, które będą przeznaczone na cmentarz. Może – przepraszam za to Wysoką Izbę – mogło
powstać wrażenie, że mówimy tu o 100 milionach zł
na ten cel.
(Senator Artur Warzocha: No właśnie.)
Tak więc od razu wyjaśniam.
Pan senator dopytywał się o harmonogram prac.
Ja też się dopytywałem i komisja się dopytywała podczas posiedzenia komisji. Pan prezes wypowiadał się
na ten temat i stwierdził, że jest taki harmonogram.
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Przede wszystkim chodzi o odkrycie tych nagrobków,
ponieważ tam… to się fachowo nazywa, już nie pamiętam w tej chwili jak, ale w każdym razie to jest
zarośnięte. Chodzi o to, żeby uporządkować tę przestrzeń, tę zieleń, a później już systematycznie, kwartał
po kwartale, prowadzić prace z zakresu konserwacji,
kamieniarki. To jest praca, powiedzmy sobie szczerze,
rozłożona na długie lata, ponieważ to jest tak ogromny obiekt, że zrobienie go za kwotę 2,5 miliona zł jest
w ogóle nierealne. To będą znacznie większe kwoty,
bo on wymaga takiego finansowania. Tak że tak mogę
odpowiedzieć na pytanie pana senatora.
A co do szczegółów… Będzie przedstawiciel ministerstwa i prezes fundacji. Jeżeli zostanie mu udzielony głos, to te szczegóły mogłyby być wyjaśnione.
W każdym razie jeszcze raz podkreślam: mówimy
realnie o 2,5 miliona zł, które są przeznaczone na ten
cel w skali roku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Kieruję to pytanie, ale gdyby pan senator uznał, że już
odpowiedział w tym zakresie, w jakim mógł odpowiedzieć, w jakim było to poruszane na posiedzeniu
komisji, to będę prosił pana ministra, żeby na nie
odpowiedział.
Ponieważ jest w Polsce bardzo wiele znakomitych fundacji, które bardzo chętnie przyjęłyby dużo
mniejszą kwotę, po to, żeby ją wpłacić do banku,
a potem z procentów realizować rozmaite cele, w tym
również jeżeli chodzi o odbudowę cmentarzy, które
są niesamowicie zaniedbane, żydowskich, polskich,
różnych.… Nawet jeżeli z tych procentów czy z obligacji będzie od 2,5 miliona do 3 milionów zł, to
mówimy o zainwestowaniu ogromnej kwoty. Proszę
się nie dziwić poruszeniu, ale – powtórzę to za panem
senatorem Warzochą raz jeszcze – na wszystkie zadania odnośnie do Polonii na całym świecie rocznie
mamy…
(Senator Artur Warzocha: Obiecane.)
…obiecane 100 milionów zł i będziemy szczęśliwi, jeżeli je otrzymamy. A wówczas jest ogromna
dyskusja w komisji, jak te środki wydać – łącznie
z zaangażowaniem w to marszałków.
I oto tutaj dowiadujemy się, że w jednym ruchu
można przeznaczyć na jedną z fundacji równą kwotę. Gdzie jest tutaj zachowana symetria? Czy o tym
rozmawiano? Gdzie są zasady proporcji? Na pewno

będę prosił pana ministra o szczegółową informację
na ten temat.
(Senator Stanisław Kogut: Na piśmie.)
(Senator Aleksander Pociej: Można?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku.)

Senator Jan Maria Jackowski:
To ja może od razu odpowiem, bo pan senator
poruszył kilka kwestii.
A więc pierwsza sprawa: pojawiły się środki…
Przynajmniej tak było mówione na posiedzeniu komisji, które referuję. Pojawiły się środki, ponieważ
jest lepsza sytuacja budżetowa. Dlatego pojawiła się
możliwość wykorzystania pieniędzy, które są w budżecie w tym roku, na dokapitalizowanie tej fundacji
czy włożenia ich na fundusz w ramach tej fundacji.
A więc to nie jest tak, że uszczknięto czy wzięto
środki np. z działu „Kultura” czy z jakiegoś innego
działu budżetowego i w związku z tym pomniejszono
na inne zadania, a tutaj przeznaczono 100 milionów.
Pojawiła się kwota 100 milionów.
Ta ustawa była procedowana w Sejmie. 416 posłów
głosowało za, 4 było przeciw i 6 wstrzymało się od
głosu. A więc co do zasady można powiedzieć, że
ta ustawa została przyjęta w Sejmie niejako w konsensusie.
Ale ja podzielam pogląd pana senatora. Ja też
uważam, że powinniśmy mieć znacznie większą pulę
środków – też jestem członkiem komisji, która się
tymi sprawami zajmuje, nie tylko komisji kultury.
Powinniśmy mieć znacznie więcej środków na wspieranie różnych projektów, które środowiska polskie
robią poza granicami Polski. Tutaj jest absolutna zgoda. Moim zdaniem powinno być znacznie więcej niż
100 milionów. I myślę, że chyba każdy w Senacie ma
podobny pogląd na tę kwestię, bo my: znamy skalę potrzeb; mniej więcej wiemy, ile tych środków potrzeba;
a przede wszystkim wiemy, jak bolesne jest dla nas to,
że musimy podejmować bardzo trudne decyzje i odmawiać realizacji niektórych bardzo wartościowych
projektów z tego tytułu, że tych środków po prostu
nie ma, że są one ograniczone do tej kwoty. Miejmy
nadzieję, że będzie te 100 milionów w tym roku.
A co do szczegółów… Prosiłbym, żeby zapytać
o nie pana ministra.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja się bardzo cieszę, że na kulturę
materialną znalazło się 100 milionów zł i absolutnie
popieram tę inicjatywę.
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Na marginesie chciałbym powiedzieć, że przyczyniacie się państwo nie tylko do podniesienia kultury materialnej, ale i niematerialnej, bo idąc tutaj
słyszałem, jak ludzie śpiewają Kaczmarskiego. Nie
sądziłem, że za mojego życia…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale którą piosenkę
Kaczmarskiego?)
„Stój, Katarzyno! Koronę carów” – i zauważyłem,
że to do was śpiewali – „sen taki jak ten może ci
z głowy zdjąć!”. Obydwaj znamy zapewne całość tej
pieśni. Ale dziękuję, że pan zapytał.
Wracam jednak do tej ustawy. Powiedział pan senator, że pojawiły się środki. O ile ja znam sytuację
budżetową i mechanizmy budżetowe, to one się nie
pojawiły w ministerstwie kultury, tylko na coś nie
wydano pieniędzy. Ja się mogę mylić, ale taki właśnie
jest tenor mojego pytania. Chciałbym się dowiedzieć,
skąd w ministerstwie kultury najpierw pojawiło się 150
milionów zł, bo de facto tak to trzeba nazwać, i 75 milionów zł na ten instytut, jak ja go nazywam, IPN bis.
I skąd w tej chwili się wzięły te pieniądze w wysokości
100 milionów zł na to bardzo, bardzo wspaniałe przedsięwzięcie? I to jest moje pierwsze pytanie.
I drugie. Na co będą wykorzystane pieniądze,
które nie pójdą… Bo właściwie jest bardzo dużo napisane o tym cmentarzu. Pan senator przed chwilą
wyjaśnił, że na ten cmentarz będzie przeznaczone 2,5
miliona zł. I chciałbym się dowiedzieć, bo nie widzę
tego do końca w ustawie, na co będą przeznaczone
te pozostałe środki, niewydatkowane na renowację
cmentarza. Dziękuję bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja powiedziałem o kwocie około
2,5 milionów zł, ponieważ gdyby pan senator wczytał się w art. 3 ustęp… no, w art. 3 generalnie, to
zobaczyłby pan, że jest tam doprecyzowane, że środki stanowiące część kapitału wieczystego fundacji
pochodzącą z dotacji są w całości inwestowane poprzez nabywanie papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17
ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych. To wskazuje, że
prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z obligacjami. Bo też była dyskusja na ten temat, jakie
to jest 2,5%, no bo to jest 2,5% od 100 milionów…
Powiedziano nam, że to jest taka realna kwota około
2,5 miliona zł. I takie realne środki mogą być. Może
być 2,3 miliona, może być 2,6 miliona zł, nie chcę już
na ten temat się wypowiadać.
To nie jest tak, że z działu „Kultura” zdjęto 100
milionów, że w budżecie ministerstwa, w dziale
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„Kultura i dziedzictwo narodowe” w ustawie budżetowej na rok 2017 zdjęto 100 milionów i przesunięto
na tę fundację. Te środki pochodzą z nadwyżki budżetowej, z tej dobrej pozycji budżetu, w której obecnie
się znajdują. Więc te 100 milionów zł to są niejako
środki ekstra. One nie są nikomu zabrane z tego, co
jest w budżecie na rok 2017 w dziale „Kultura i dziedzictwo narodowe”.
Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, o które pan senator mnie pytał, to proponuję, żeby zapytać pana
ministra, ponieważ ja bym nie chciał wychodzić poza
zakres sprawozdania i mówić o czymś, o czym nie
było mowy podczas posiedzenia komisji.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo,
Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pana marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, z tego, co pan
powiedział, wynika, że znalazły się środki w ministerstwie, 100 milionów…
(Senator Jan Maria Jackowski: W budżecie.)
No, ale to jest budżet ministerstwa, to jest budżet
ministerstwa, tak przeczytałem w projekcie. Jeżeli
tak, to proszę powiedzieć, w jakim budżecie i jakiego ministerstwa. Przecież budżet ma swoje działy.
W jakim dziale znalazły się środki w wysokości 100
milionów zł? A w związku z tym, że dzisiaj jest 15
grudnia i trzeba te środki wydać do 31 grudnia, z mojego punktu widzenia uniemożliwia to jakąś racjonalną dyskusję. Bo można się zastanowić, czy akurat na
ten cmentarz – cmentarz w Lesku jest np. znacznie
starszy – czy może na inne starsze cmentarze. Może
by w ogóle stworzyć fundację rządową zajmującą
się remontem cmentarzy żydowskich na terytorium
Polski, bo takie mamy obowiązki? Oczywiście będę
też pytał, czy to jest rządowa fundacja – są rządowe fundacje, jest ich kilka – czy to jest prywatna
fundacja. Nie prywatna, nie pana Iksińskiego, tylko
prywatna w rozumieniu prawa.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, odpowiadając na pana pytanie,
zaznaczę, że wiem tylko tyle, że fundacja jest pozarządowa. O szczegółach powie pan minister. Kto jest
fundatorem, jaka jest rada fundatorów, jaka struktura,
jaki kapitał? Proszę mnie nie obarczać obowiązkiem
odpowiedzi na te pytania, bo ja tego nie wiem. Na ten
temat nie było mowy podczas posiedzenia komisji.
Jeżeli chodzi o kwotę 100 milionów, która wzbudza zainteresowanie… Myśmy procedowali ustawę
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okołobudżetową 6 grudnia. W ramach ustawy okołobudżetowej ta kwota została zarezerwowana, więc
te środki fizycznie są. Nie wiem, na jakim koncie, ale
rozumiem, że w Ministerstwie Finansów.
Vacatio legis przewidziane na dla tej ustawy to jest
1 dzień. Zostało to tak pomyślane, żeby można było
jeszcze do końca roku kalendarzowego… żeby ustawa
weszła w życie i żeby można było fizycznie dokonać
dokapitalizowania, czy jak to nazwiemy, fundacji,
która z kolei będzie lokowała środki w obligacjach.
Ona nie może przeznaczyć tych środków na inny cel,
ponieważ tak jest zapisane w ustawie. To nie są pieniądze, którymi fundacja mogłaby sobie w dowolny
sposób gospodarować.
Takie wyjaśnienie składam. Jeśli chodzi o szczegóły, to proponuję pytać o nie pana ministra
Lewandowskiego, który reprezentuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz chce o coś dopytać.
Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak. Panie Senatorze, tutaj jest zapis, w art. 4 ust. 2
– pan mnie trochę zmylił i w związku z tym próbuję
dopytać – że „dotację przekazuje minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.
Wydawało mi się, że to jest w jego, że tak powiem,
dziale, czyli że to są pieniądze z tego ministerstwa.
A pan wskazuje, że nie, że skądś indziej. Jeżeli tak…
Będę oczywiście pytał pana ministra, jak to wygląda od strony finansowej, ale to pan, Panie Senatorze
Sprawozdawco, jest senatorem sprawozdawcą i prezentuje pan… Ustawa była w komisji. I wy nie pytaliście
o to, jaka to fundacja, o strukturę fundacji, o władze
fundacji? Ja się po prostu… No, nie pytaliście. Dziwię
się. Trzeba było na ten temat dyskutować w komisji.
Ja oczywiście będę o to w tej chwili pytał, ale dziwię
się, że komisja nie zadała takich pytań.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, odnosząc się do pańskich
wątpliwości, chcę powiedzieć, że na posiedzeniu
komisji, na którym byli przedstawiciele wszystkich
klubów obecnych w Senacie, odbyliśmy dyskusję. Osobiście pytałem obecnego tu na sali pana
prezesa, pana doktora Laszczkowskiego o tematy,
o których pan mówił, i odpowiedź, która padła
w tym zakresie, komisja uznała za zadowalającą.

Na posiedzeniu komisji był obecny również pan
minister Sellin, który także wypowiadał się na temat fundacji.
Naszym zadaniem nie było sprawdzanie, w cudzysłowie, fundacji, jej władz i jej aktu rejestrowego.
Prześwietlanie fundacji to nie było nasze zadanie.
Naszym zadaniem było rozpatrzenie na wniosek
marszałka Senatu konkretnego projektu zawartego
w konkretnym druku senackim. Uważam, żeśmy tę
pracę wykonali właściwie, i jestem sprawozdawcą
ustawy w tym zakresie. A skoro pan marszałek ma
głębsze wątpliwości, to jest tu przedstawiciel resortu,
który może się na ten temat wypowiedzieć.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie mam głębszych wątpliwości. Ja nie chcę prześwietlać tej fundacji, bo to nie jest moja rola. Ja chcę uzyskać podstawowe informacje, bo to jest 100 milionów zł.)
(Senator Czesław Ryszka: Ale te 100 milionów jest
całe 100 milionów, a tylko 2,5 miliona wykorzysta…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o spokój.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, nie będę już
pana senatora dłużej męczył, oczywiście…)
Pan senator Wach. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czekam na ministra.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale proszę bardzo. Ja bardzo lubię, jak pan marszałek mnie męczy, tak że…)

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Ja właściwie tę ustawę popieram. Powiedziałbym,
że te nasze pytania… że ewentualna dyskusja jest
akademicka, bo albo tę ustawę poprzemy, albo nie.
Inaczej w tym roku nic z tego nie będzie.
(Głos z sali: Brawo.)
100 milionów to nie jest dużo, ponieważ to jest
wydatek jednorazowy, to jest kapitał, i on jest zabezpieczony w tej ustawie. Tak że myślę, że śmiało
można to poprzeć.
Ale mam jedno pytanie tego typu, czy to było
podnoszone na posiedzeniu komisji. Mianowicie w tej
ustawie koszty własne związane z tym działaniem są
ograniczone do 15%. Czy była dyskusja na ten temat?
Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest dużo, czy mało.
Bo ja się na fundacjach i kosztach własnych prowadzenia obrotu papierami nie znam. Czy 15% z tego
zysku to jest dużo, czy mało? I czy pytaliście o to?
(Głos z sali: To jest dużo.)
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Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Szczegółowo o tej kwestii nie dyskutowaliśmy.
Główny ciężar dyskusji to była kwota 100 milionów,
kwota realnych środków, które będą przeznaczone
na ten konkretny cel, oraz zakres i harmonogram
prac, plus również dyskusja o charakterze legislacyjnym. Państwo w opinii mają zawarte wątpliwości legislatora, które były podnoszone. Ale komisja
jednomyślnie uznała, że wobec sytuacji i terminu
te wady legislacyjne, które legislator uznał za potencjalne drobne uchybienia legislacyjne, nie są na
tyle poważną przeszkodą, żeby ta ustawa jak najszybciej nie została uchwalona. Pan przewodniczący
Fedorowicz szczegółowo się na ten temat, prowadząc
obrady komisji, dopytywał. I po prostu taką decyzję
w komisji podjęliśmy.
A czy to są… To, o co pytał pan senator Wach. Czy
15% to jest dużo, czy mało? Ja nie potrafię panu senatorowi odpowiedzieć. Też sądzę, że jest to pytanie do
ministra, który, jak rozumiem, jako resort nadzoruje
prace fundacji, więc ma pogląd na ten temat.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja jednak mam jeszcze jedno pytanie do pana.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Oczywiście, Panie Marszałku, proszę się…
(Senator Bogdan Borusewicz: Można?)
…nie ograniczać. Mamy dużo czasu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, że akurat
w tym przypadku nie ma ograniczenia.)
Absolutnie nie ma.
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie Sądu
Najwyższego większość ograniczyła nam możliwości…)
Dwa dni na tym spędziliśmy, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja zadam pytanie dość retoryczne. Pan jest także w komisji…
(Głosy z sali: Emigracji.)
…emigracji… Czy „Wspólnota Polska” bierze 11%
z tych dotacji, które… do 11%? Bo to oznacza 11%.

Senator Jan Maria Jackowski:
No tak.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Ale ma większe środki…)
Tak jest. No, to mogę potwierdzić.
(Senator Waldemar Bonkowski: To dobrze czy źle?
Chyba dobrze.)
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(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zając.
(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: Ja do ministra.)
No to kto teraz, Panie Senatorze?
(Głos z sali: Senator Fedorowicz.)
Pan senator Fedorowicz. Ja przepraszam, odczytuję nazwiska…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja tylko chciałem, żeby… Czy padło to pytanie,
bo… Rozmawialiśmy też bardzo poważnie na temat
działalności tej fundacji na obszarze Polski i za granicą i o jej świetnej rekomendacji. Proszę tylko to
potwierdzić.

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak jest.
To znaczy my skądinąd wiemy, że ta fundacja…
I to trochę wiąże się z odpowiedzią na pytanie pana
senatora Warzochy. Część profilu działania fundacji,
znaczna część, jeżeli nie większość, jest nakierowana na obszary za naszą wschodnią granicą, a więc
są to prace na terenie dzisiejszej Białorusi, na terenie Ukrainy i na terenie Litwy. To też pokazuje,
że pośrednio te środki wspierają ochronę naszego
dziedzictwa narodowego poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej. I to mogę potwierdzić, odpowiadając panu przewodniczącemu Fedorowiczowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie postanowiłem zabrać głos po to,
żeby wyjaśnić te wszystkie kwestie, które się pojawiły w trakcie dyskusji z senatorem sprawozdawcą.
Dlatego krótko scharakteryzuję Fundację Dziedzictwa
Kulturowego.
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Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała
w 2012 r., jej fundatorami i zarządem obecnym jest
Michał Laszczkowski, obecny na sali, i Paweł Wilski.
Nie ma tam rady fundatorów. Celem tej fundacji jest
przede wszystkim ochrona i promocja dziedzictwa
kulturowego w Polsce i za granicą. Fundacja dostawała przez wiele lat, od 2012 r. – czyli jeszcze za
czasów poprzednich rządów – dotacje na realizację
projektów związanych np. z renowacją cmentarzy, pomników, kościołów w Polsce i za granicą. W tym roku
realizowanych jest, między innymi, 5 projektów na
zlecenie Senatu, w tym w kolegiacie św. Wawrzyńca
w Żółkwi koło Lwowa, w kolegiacie Świętej Trójcy
w Ołyce na Wołyniu i w kościele pod wezwaniem
św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim. To są
3 z tych 5 projektów prowadzonych w tej chwili na
zlecenie Senatu.
Fundacja jest największym NGO pod względem
skali prac w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie ochrony
zabytków i promocji dziedzictwa materialnego – bo
przede wszystkim dziedzictwem materialnym się
zajmuje. Fundusz oczywiście jest otwarty na wpłaty zewnętrzne, tak że kilkadziesiąt tysięcy złotych
rocznie pochodzi z wpłat ze środków prywatnych, ale
głównym źródłem są granty, które fundacja zdobywa
w konkursach lub które są przyznawane na określone
działania.
Dlaczego ta fundacja miałaby dostać 100 milionów zł? To znaczy to nie jest tak, że ona dostanie te
100 milionów zł. Ona tak naprawdę będzie posługiwać się pieniędzmi, które będą wypracowane na bazie
funduszu żelaznego w wysokości 100 milionów zł,
na podstawie określonej umowy, która będzie zawarta między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a fundacją. I np. w razie likwidacji fundacji czy jakichś działań niezgodnych z prawem, złego rozliczenia dotacji itd. te 100 milionów wróci, bo
te pieniądze są nienaruszalne, to znaczy nie można
ich wydać. Tylko i wyłącznie pieniądze, które będą
pochodzić z procentów od tych 100 milionów, mogą
być wykorzystywane, i to tylko i wyłącznie na renowację wskazanego cmentarza. A ten cmentarz jest
bardzo ważny, ponieważ jest to największe skupisko grobów żydowskich – to jest 80 tysięcy grobów,
33 ha. Jeżelibyśmy chcieli wesprzeć ten cmentarz,
to musielibyśmy co roku przekazywać na to kilka
milionów złotych w ramach konkursu, a to by było
po prostu trudne. Za każdym razem cała ta procedura musiałaby być przeprowadzana. Tymczasem
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego ma podpisaną
z gminą żydowską umowę na prowadzenie i na renowację tego cmentarza, a więc jest podmiotem, który
faktycznie zarządza tym cmentarzem. Tak więc dając
te 100 milionów… Ale to nie do końca jest tak, że

my dajemy fundacji te 100 milionów, bo my dajemy
te 100 milionów cmentarzowi, który jest zarządzany
przez tę właśnie fundację. Gdyby fundacja przestała
zarządzać tym cmentarzem, musiałaby po prostu te
100 milionów zł oddać, bo to jest tak naprawdę fundusz… Taką formułę prawną znaleźliśmy – bo nie
mogliśmy dla tego przypadku znaleźć innej – żeby
zapewnić stałą możliwość finansowania dla największego i najważniejszego, jak przynajmniej mnie się
wydaje, cmentarza żydowskiego w Polsce.
Było pytanie, czy 15% to jest dużo. W Senacie
jest stosowane 11%, to znaczy jeżeli ktoś dostaje
pieniądze z Senatu, to ma prawo wydać te 11%. Tu
zaś jest 15%, dlatego że różnica polega na tym, iż
w przypadku korzystania z pieniędzy z tego funduszu
żelaznego wchodzi w grę ustawa o zamówieniach
publicznych. Czyli wszystko jest tak rozliczane i są
takie same procedury jak w przypadku normalnych
działań jednostek państwowych. W związku z tym
potrzeba dodatkowych ekspertów. Są procedury, rozliczenia itd., więc jest to troszeczkę droższe. I stąd te
dodatkowe 4%.
Jeśli zaś chodzi o kwoty… Jeżeli fundacja za pomocą tych 100 milionów zł wypracuje 2,5 miliona zł
i nie wyda ich na cmentarz, to nadwyżka wróci do
budżetu państwa. Nie jest tak, że nadwyżka idzie
na konto fundacji. Ona wraca do budżetu państwa.
Jeżeli fundacja wyda 1 milion, a zarobi 2,5 miliona,
to 1,5 miliona wróci do budżetu państwa. Na każdą
złotówkę, która zostanie wydana z tych wypracowanych pieniędzy, musi być podkładka, faktura,
umowa rachunek etc., więc Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego będzie miało oczywiście pełną kontrolę nad wydawaniem tych pieniędzy.
Przepraszam, może to zabrzmi kolokwialnie, ale
traktujemy tę fundację trochę jak SPV-kę, która po
prostu ma zapewnić finansowanie tych prac i utrzymanie cmentarza.
Pan senator pytał również, skąd się ta kwota
100 milionów wzięła. Rzeczywiście, przekazujemy
ją tak jakby z budżetu ministerstwa, ale to nie są pieniądze, które zostały w budżecie ministerstwa. To są
pieniądze, które zostały w całym budżecie państwa,
pieniądze zebrane z różnych rezerw, które się ostały.
To były różne rezerwy celowe. Starałem się ustalić
dokładnie jakie, ale to było kilkanaście różnych rezerw. Ponieważ nie udało się wydać tych pieniędzy do
końca roku, po prostu zebrano je w jednym miejscu,
złączono te 100 milionów i przekazano ministerstwu
kultury, byśmy mogli założyć ten fundusz żelazny dla
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.
Zakres prac jest oczywiście dokładnie opisany
w ustawie. Chodzi tylko o to, co jest zapisane w ustawie, czyli o odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę, renowację, konserwację zabytków,
renowację murów, konserwację ścieżek i alejek itd.
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Wszystko to jest zapisane w art. 3 ust. 4. Tylko na to
mogą być przeznaczane pieniądze.
Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie
pytania. Jeśli nie, to oczywiście jestem gotów odpowiedzieć na całą resztę. Wydaje mi się, że to jest
dobry projekt, który warto poprzeć. Te pieniądze już
i tak są zarezerwowane w budżecie państwa. Tak
jak powiedział pan senator, ta ustawa musi wejść
w życie do końca roku, żebyśmy mogli przekazać te
pieniądze, zgodnie z prawem się rozliczyć i założyć
ten fundusz. To jest może ekstraordynaryjny sposób finansowania tak ważnego działania, niemniej
jednak on już raz został zastosowany w przypadku
Fundacji Auschwitz-Birkenau. Dokładnie w ten sam
sposób została dofinansowana Fundacja AuschwitzBirkenau. Założono jej fundusz żelazny, z którego
ona finansuje prace w obozie Auschwitz. Po prostu
skorzystaliśmy z przetartej już wcześniej ścieżki.
Wydaje nam się, że to jest stosunkowo prosta, łatwa ustawa. Umowa zawiera tak dużo zabezpieczeń,
żeby nie było żadnej wątpliwości co do jakości wydawania tych pieniędzy, co do rzetelności, legalności i gospodarności zarządzania tymi kwotami.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za bardzo
szczegółowe wyjaśnienia.
Chcę pana poinformować, że o 17.00 będę musiał
ogłosić przerwę trwającą 2,5 godziny. Jeżeli nie zdążymy do 17.00, będzie musiał pan tutaj wrócić o 19.30.
Proszę bardzo, otwieram możliwość zadawania
pytań.
Pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Na jedno pytanie pan minister już odpowiedział,
więc zadam kolejne. Fundacja powstała w 2012 r.
W 2014 r. zgodnie z rozporządzeniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej cmentarz żydowski został
wpisany na listę pomników historii, czyli obiektów
wymagających szczególnej ochrony i troski. W 2015 r.
fundacja podpisała umowę z Gminą Wyznaniową
Żydowską w Warszawie. Czy za tym poszły jakieś
środki? To moje pierwsze pytanie.
I jeszcze drugie. Pan wskazał formę funduszu
żelaznego, wymieniając tę pierwszą i tę drugą fundację. Czy inne fundacje i stowarzyszenia również
mogą pozyskiwać tego typu dotacje z ministerstwa
kultury? Czy wcześniej to już było praktykowane?
Dziękuję.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski:
W ramach umowy podpisanej z gminą żydowską… Przepraszam, mogę?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo.)
W ramach umowy podpisanej z gminą żydowską
nie przekazywano żadnych środków, dlatego że to
była umowa między gminą żydowską a fundacją. My
nie jesteśmy stroną tej umowy i w ogóle nas nie interesowała ta kwestia. To jest ekstraordynaryjna forma.
Tylko raz do tej pory coś takiego zostało zrobione,
tylko w przypadku Fundacji Auschwitz-Birkenau.
Mnie się wydaje, że taka ekstraordynaryjna forma
właśnie dla takich celów, które trudno w jakikolwiek
inny sposób finansować, nie powinna budzić wątpliwości, ale rzeczywiście jest ona niecodzienna.
Jeśli chodzi o inne fundacje, to muszę powiedzieć,
że oprócz Auschwitz-Birkenau nie ma w Polsce żadnych w ten sposób wspieranych przez kogokolwiek,
przez jakikolwiek resort, przynajmniej z tego, co
wiem. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakikolwiek
inny resort coś takiego zrobił. Tak jak powiedziałem,
jest to ekstraordynaryjna forma, przyjęta tylko ze
względu na szczególną wagę tego miejsca, które ma
być objęte ochroną.
(Senator Alicja Zając: Proszę używać tego określenia „lista pomników historii”.)
Tak jest.
(Senator Alicja Zając: Bo to dużo mówi.)
Tak, to jest lista pomników historii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, mam dwa pytania, jedno dotyczące ustawy, drugie – pewnego pana zdania, wyrażenia,
którego pan użył.
Mam przed sobą ustawę o ochronie języka polskiego. W art. 3 jest mowa o tym, że ochrona języka polskiego polega w szczególności na dbaniu o poprawne
używanie języka, doskonalenie sprawności językowej
jego użytkowników itd., itd. Jak by pan zmieścił jako
przedstawiciel ministerstwa kultury swoje wyrażenie
„SPV-ka”? Jak by pan to wyjaśnił? Czy to się mieści
w języku polskim? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Słyszeliśmy tutaj takie prognozowanie,
że tam około 2,5%… Chciałbym wiedzieć, skąd są te
wyliczenia, skąd wiadomo, że to akurat tyle będzie,
i w jakich wartościach będziecie państwo lokowali te
pieniądze? Dziękuję.
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Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o kwestie językowe, to podstawową
cechą języka jest komunikatywność, tzn. trzeba używać takich określeń, które są jak najbardziej precyzyjne, zrozumiałe i oddają sens designum, tego, co
mają określić. Jeżeli nie ma w języku…
(Senator Aleksander Pociej: Co to jest SPV-ka?)
Jeżeli nie ma w języku polskim odpowiednika
określenia, które funkcjonuje powszechnie, jest powszechnie rozumiane w pewnych środowiskach i jest
w określony sposób wykorzystywane, to spokojnie
można używać określenia z języka obcego. SPV to
jest skrót od Special Purpose Vehicle, po angielsku
znaczy to tyle, co…
(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem, rozumiem.)
Ale może inni senatorowie nie rozumieją, więc
wytłumaczę
To jest taka jednostka specjalnego przeznaczenia, czyli coś ekstraordynaryjnego, tak jak wcześniej
wspomniałem, coś, co zostało powołane do konkretnego celu czy w konkretny sposób ma być wykorzystywane.
Jeśli chodzi o procenty, to my po prostu wyszliśmy
z założenia, że to jest mniej więcej przeciętna stopa
zwrotu z obligacji i nisko ryzykownych papierów
wartościowych i instrumentów finansowych. To jest
mniej więcej między 1,5 a 3%, w zależności od tego,
jakie to są papiery, czy to są obligacje, czy to są lokaty
itd. W ustawie, która została przywołana w projektowanym akcie prawnym, czyli w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, w art. 17 ust. 1e są
wymienione tego typu nisko ryzykowne instrumenty
finansowe. Po to je wskazaliśmy, żeby nie było nomen
omen ryzyka sprzeniewierzenia pieniędzy czy zbyt
agresywnego inwestowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Podkreślę raz jeszcze, cel jest dobry – mam tu informator fundacji, która pokazuje, jak wiele różnych
dobrych rzeczy, nie tylko w Polsce, w tym zakresie

robi – ale celów dobrych potrafię wymienić bardzo
dużo, są dziesiątki. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to zasadą w naszym kraju jest to, że organizacje te otrzymują granty albo otrzymują środki
w otwartych konkursach.
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest, dobrze mówi.)
Wobec tego mam pytanie: czy ministerstwo kultury zorganizowało konkurs, w którym brały udział
rozmaite organizacje? Wiem, że w obszarze kultury
jest naprawdę wiele organizacji, które w sposób kompetentny, właściwy mogłyby zagospodarować kwotę,
która będzie płynęła z tych obligacji. Czy państwo
tego typu konkurs ogłosili, czy też takiego konkursu
nie było? I jeszcze jedno. Dlaczego te pieniądze wpłynęły do ministerstwa kultury, a nie np. do ministerstwa rodziny, które również ma kontakt z tysiącami
organizacji pozarządowych, które mogłyby stworzyć
podobny fundusz? Wyobraźmy sobie np., że Caritas
dostaje 100 milionów zł, z tego ma obligacje i 2,5
miliona zł na działalność. Dlaczego tak się stało? I czy
był konkurs w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski:
Postaram się odpowiedzieć może od końca, tak
będzie mi wygodniej.
Najmniej dofinansowaną od lat… Może inaczej.
Kultura zawsze jest najmniej dofinansowaną częścią
budżetu, w ogóle w historii… Odkąd funkcjonuje
rząd, odkąd funkcjonuje budżet, zawsze na kulturę
jest najmniej pieniędzy. Na inne działania jest dużo
więcej pieniędzy, np. na działania Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o którym pan
senator wspomniał, jest kilkukrotnie, a może nawet
kilkudziesięciokrotnie więcej funduszy, ale ono prowadzi zupełnie inny tryb działań.
Jeśli chodzi o to, czy był konkurs… Nie było konkursu, ale też takiego konkursu w tym przypadku
być nie mogło, dlatego że jedyną… To ministerstwu
kultury zależało na tym, żeby ten cmentarz uratować.
Ale ministerstwo kultury samo z siebie nie może…
nie jest jednostką, która może prowadzić prace budowlane, prace konserwatorskie etc., etc. To może
robić tylko zarządca, a w tym przypadku tym zarządcą jest ta fundacja. Tak jak Fundacja AuschwitzBirkenau zarządza dużymi placami na terenie obozu
Auschwitz-Birkenau, tak samo ta fundacja zajmuje
się największym w Polsce i jednym z największych
na świecie cmentarzy żydowskich. To jest po prostu
jedyna forma, jaką mogliśmy wesprzeć ten konkretny
cmentarz. To nie są pieniądze dla fundacji. Te pieniądze… Ta fundacja tak naprawdę na tym nie zarobi.
No, zarobią tylko pracownicy, którzy obsługują ten
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program. Natomiast chodzi przede wszystkim o to,
by znaleźć stałe…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
…źródło finansowania dla bardzo ważnego pomnika historii. I z tego to wynika. Natomiast oczywiście nie ulega wątpliwości, że zawsze znajdzie się
bardzo wiele innych różnych celów, na które można
by było dać pieniądze. Tylko przypominam, że ekonomia to jest nauka o zarządzaniu ograniczonymi
środkami w świecie nieograniczonych potrzeb. Ja
jestem przedstawicielem ministra kultury, ministerstwa kultury. I mnie zależy przede wszystkim na
tym, żeby dziedzictwo materialne i niematerialne
było zachowane i żeby była odpowiednia promocja
tego dziedzictwa. Ale gdybym był ministrem pracy
i polityki społecznej, to pewnie starałbym się pozyskać jak największe środki na działania związane
z tamtym resortem. Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Trzeba w inny sposób…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście ja też deklaruję, że
jestem za tym, żeby tego typu działania wspierać,
bo to są miejsca, które muszą otrzymywać wsparcie
z budżetu państwa. Ich waga jest… One są na trwałe
wpisane w historię Polski. Przy okazji dopowiem,
że na cmentarzu żydowskim, na przepięknym kirkucie, który z roku na rok coraz bardziej zapada się
pod ziemię, jest również miejsce – w Częstochowie
oczywiście – które jest miejscem pamięci męczeństwa
i walk, ponieważ było to miejsce straceń ludności
żydowskiej. I jakoś nikomu specjalnie nie zależy,
żeby otoczenie, czyli cały cmentarz, pomału podnosić z tych ruin, i żeby ten cmentarz wyglądał lepiej
i lepiej służył temu miejscu.
Ale ad rem… Chciałem zadać następujące pytanie.
W art. 2 ustawy czytamy, że teren cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie stanowi własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Natomiast pan minister powiedział, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą
Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Fundacją
Dziedzictwa Kulturowego tym terenem, czyli tym
cmentarzem, administruje właśnie przedmiotowa
fundacja. W związku z tym rodzi się takie pytanie:
czy Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
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również partycypuje w pracach konserwatorskich,
które fundacja prowadzi? To po pierwsze.
(Senator Alicja Zając: Pytałam o to.)
Tak? A to przepraszam, nie słyszałem.
Po drugie, wspomniane przez pana senatora sprawozdawcę Jackowskiego aktywności fundacji za
granicą, zmierzające do tego, żeby otaczać ochroną
i opieką miejsca dziedzictwa narodowego, również są
prowadzone, co też zostało przytoczone jako dowód
na to, że fundacja na różnych polach tę aktywność
wykazuje. I bardzo dobrze.
Jednak ze słów pana ministra wywnioskowałem…
Ponieważ pan minister użył takiego sformułowania,
że ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej te
działania są prowadzone.
Czy chodzi zatem, Panie Ministrze, o to, że występujecie jako Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
w konkursie – nazywanym przez nas – na środki polonijne czy polonijnym? I czy to właśnie z tego źródła
są finansowane zadania, które państwo realizujecie?
To by, proszę państwa, oznaczało, że… Oczywiście
ja rozumiem, że fundacja czerpie z różnych źródeł…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,
przypominam o limicie czasu.)
Tak, już kończę.
Ale to by oznaczało, że właśnie Senat również
wspiera te działania przez…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, ja
przypominam, że o 17.00 muszę ogłosić przerwę…)
Tak oczywiście. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
…a musimy skończyć ten punkt i przegłosować
jeszcze uzupełnienie porządku o kolejny punkt. Nie
dziwcie się później, jak będziemy siedzieć tutaj całą
noc, naprawdę… Bo wszyscy się państwo dopisujecie do pytań, do dyskusji, a później się dziwicie, że
w nocy obradujemy. Widzicie, co się dzieje za…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale kworum nie
ma, Panie Marszałku.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Było pytanie,
czy gmina żydowska będzie w tym partycypować.
Oczywiście będzie w tym partycypować. No, powierzyła zarząd cmentarza, ale nie wyzbyła się wszystkich uprawnień do tego cmentarza, oni też będą funkcjonować w ramach tego.
Gdyby pan drugie pytanie w jednym zdaniu
streścił…
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(Senator Alicja Zając: Senat.)
A, Senat! To było tak…
(Senator Artur Warzocha: Senat, ale i to Panie
Ministrze, w jaki sposób będzie partycypować gmina…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bardzo… Proszę bardzo odpowiedzieć, Panie Ministrze.)
Z tego, co wiem, wynika, że z części polonijnej są
finansowane działania fundacji za granicą.
(Senator Alicja Zając: W ramach konkursu.)
Tak, w ramach konkursu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski:
Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja, ja…)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ ja zacząłem tę dyskusję… No, nie chcę,
żeby to wyglądało tak, że jestem przeciwny remontowi cmentarza żydowskiego w Warszawie. Uważam,
że trzeba ten cmentarz, podobnie jak inne cmentarze
żydowskie, remontować, bo to świadectwo naszej
kultury, świadectwo naszego dziedzictwa i tego, że
mieszkali u nas także Żydzi ze swoją kulturą, swoją
religią. Powiem jednak, że wolałbym, żeby to remontowało państwo polskie w sposób jasny i bezpośredni.
Ale rozumiem sytuację i rozumiem, że te 100 milionów zł trzeba wydać. Rozumiem, że prezes spotkał
się z gminą żydowską i te 100 milionów zł stało się,
będzie… Jeżeli senatorowie PiS o tym nie wiedzą,
to mówię.
(Senator Alicja Zając: Od państwa polskiego.)
Ja za tym będę głosował, bo to było dobre spotkanie i te pieniądze trzeba wydać. Choć lepiej byłoby,
jak mówię, gdyby remont tego cmentarza, który jest
oczywiście pewną wizytówką Warszawy, naszego
stosunku do Żydów… Bo przecież delegacje przyjeżdzające do Warszawy, na pewno te z Izraela, idą
często na ten cmentarz. Ale powtarzam: lepiej byłoby,
gdybyśmy mieli czas na zastanowienie się, na dyskusję, analizę. Może te pieniądze powinny iść także na
inne cmentarze żydowskie w innych miejscach.
(Senator Alicja Zając: W przyszłym roku.)

Może w związku z tym to powinno być 150 milionów zł. I lepiej byłoby, gdyby tego typu działaniem
zajmowało się bezpośrednio państwo polskie. Wtedy
sytuacja byłaby bardziej jasna. Bo wiecie, jak dajemy
pieniądze przez „Wspólnotę Polską” i nie zabezpieczymy, nie dopilnujemy, żeby „Wspólnota Polska”
zawiesiła taką tabliczkę mówiącą, że to są pieniądze
z Senatu, czyli z polskiego budżetu, to obdarowani
wiedzą tylko, że otrzymali pieniądze od „Wspólnoty
Polskiej”. No i to tak wygląda. Dlatego miałem te
wątpliwości.
Ale oczywiście będę głosował za. Uważam, że
ten remont trzeba wykonać, skoro są pieniądze, choć
niestety procedujemy w takim trybie, w jakim procedujemy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator z Woli – mój okręg wyborczy obejmuje m.in. tę dzielnicę – bardzo się cieszę z tej inicjatywy i bardzo dziękuję panu ministrowi za nią.
Jedyne zastrzeżenie – oczywiście też będę głosował
za tą ustawą – jest dokładnie takie, jakie wyraził pan
marszałek Borusewicz. I również w głosach kolegów
z Prawa i Sprawiedliwości było słychać to, że na tyle
jest to tryb nagły, szybki, znowu nieuwzględniający
żadnych konsultacji, że nawet w łonie większości
rządzącej pojawiły się pytania i pewne wątpliwości.
Wydaje mi się, że można było to zrobić troszkę inaczej. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Warzocha. Ale pan senator się zmieści
w 3 minutach? Bo o 17.00… Czy po przerwie?
(Senator Stanisław Kogut: Przedłużymy akt wyjścia.)
(Senator Artur Warzocha: Zmieszczę się, oczywiście.)
Proszę.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tu są jednak potrzebne pewne dopowiedzenia.
Może ja spróbuję sformułować to w ten sposób… Ja
oczywiście jestem za tym, żeby tego typu obiekty,
tego typu nekropolie jak cmentarz żydowski przy
ulicy Okopowej restaurować, odnawiać, bo to też jest
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fragment naszego dziedzictwa kulturowego, historycznego, to są bardzo ważne sprawy.
Ja kiedyś byłem wicewojewodą śląskim i na terenie województwa śląskiego też mieliśmy różne
trudne sprawy, które akurat przyszło mi rozstrzygać wspólnymi siłami razem z Gminą Wyznaniową
Żydowską w Katowicach. I udało się je rozwikłać
pomimo różnych trudności i pomimo różnego stopnia zaawansowania, powiedziałbym, niezrozumienia, które wynikało z wcześniej źle prowadzonego
dialogu pomiędzy stroną żydowską a administracją
państwową. I bardzo z tego się cieszę, jestem wręcz
z tego dumny i do dzisiaj płyną do mnie podziękowania z tego tytułu. Były również inne bardzo
trudne sprawy, takie, które wymagały partycypacji
państwa polskiego, i tak to robiliśmy. Ale tak jak
tutaj słusznie zauważył pan marszałek Borusewicz,
bezpośrednio Skarb Państwa poprzez organy samorządu terytorialnego w ten proces się włączał
i partycypowała w tym procesie również Gmina
Wyznaniowa Żydowska bądź różnego rodzaju stowarzyszenia czy związki wyznaniowe, które reprezentowały stronę żydowską.
Uważam po prostu, że wtedy, kiedy jest stworzony taki mechanizm, strony bardziej się szanują
i efekt tych wszystkich prac jest osiągany szybciej,
jest lepszy i żadna strona potem nie ma żadnych
wątpliwości. Bo np. w mieście Lelów – gdzie udało
nam się dzięki bardzo trudnym rozmowom, wieloletnim rozmowom prowadzonym z chasydami,
ze związkiem chasydów polskich doprowadzić do
tego, że oddany został kawałek terenu wraz z fragmentem cmentarza żydowskiego i z ohelem cadyka
Dawida Bidermana – zostały wyjaśnione, w tym
momencie i na przyszłość, wszelkiego rodzaju pretensje, niezrozumienia, fobie towarzyszące wcześniej temu konfliktowi, który narósł wokół tego
problemu. Dzisiaj jest to miejsce pochówku, jest to
miejsce kultu religijnego, wszyscy się cieszą, że cały
świat chasydzki przyjeżdża raz do roku na urodziny
Dawida Bidermana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zgłosił się również pan senator Szymański, ale
już nie zdążymy.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.30…
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, dosłownie 1 minuta. Dosłownie 1 minuta, proszę mi
wierzyć.)
Ale już 17.00.
(Senator Antoni Szymański: Proszę mi wierzyć…)
Proszę.
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Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym poprzeć to, o czym powiedział pan
marszałek Borusewicz, bo to byłoby rozsądne i dobre
rozwiązanie, niebudzące wątpliwości.
I druga sprawa. Senat jest również opiekunem
organizacji pozarządowych. Pan marszałek Senatu
Stanisław Karczewski stoi na czele tego zespołu.
Dzisiaj tworzymy ekstraordynaryjne rozwiązanie
kierujące do jednej z organizacji pozarządowych
wysoką kwotę. Jesteśmy świadomi tego, że tysiące
polskich organizacji będą pytały nas i będą pytały
Senat, na jakiej zasadzie i dzięki czemu również
mogą być potraktowane w ten sposób, i będziemy
musieli znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję
za uwagę.
(Senator Alicja Zając: To koniec?)
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma już…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz… Ale to już po przerwie.
Zarządzam przerwę do godziny 19.30.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 00
do godziny 19 minut 30)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiamy obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego
porządku obrad.
I powracamy do dyskusji.
O zabranie…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Pan marszałek
Borusewicz chciał, ale…)
Pan marszałek Borusewicz chciał zabrać głos…
(Senator Jan Rulewski: Jest, jest. Już wchodzi,
wchodzi…)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie, nieprawda.)
(Senator Jan Rulewski: Widziałem go.)
(Senator Robert Mamątow: Nie ma, to nie ma.
Nieobecni nie mają głosu.)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie ma go.
Nie ma, Pani Marszałek.)
(Rozmowy na sali)
Proszę Wysokiego Senatu, ponieważ lista mówców została wyczerpana… Do protokołu nikt nie
złożył swojego przemówienia.
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw; druk
nr 679 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu jedenastego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Sprzeciwu nie widzę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 679, a sprawozdanie komisji – w druku nr 679 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury…
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Tak, Peczkis
jest sprawozdawcą.)
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury,
pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie
sprawozdania komisji.
(Senator Jan Dobrzyński: Gdzie ten Peczkis?)
Proszę o ciszę!
Panie Senatorze, zapraszam pana na mównicę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Grzesiu, spokojnie.)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.

Senator Sprawozdawca
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie, Panowie Senatorowie!
Komisja pochyliła się nad ustawą.
Ustawa dotyczy… Ma na celu zmianę organu
odpowiedzialnego za pobór opłaty elektronicznej,
w szczególności opłaty za przejazd autostradą. Od
1 listopada 2018 r. opłaty te, w miejsce generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, pobierał
będzie główny inspektor transportu drogowego.
Na posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele zarówno ministerstwa infrastruktury, jak i głównego inspektora transportu drogowego. Był również
obecny przedstawiciel obecnego organu systemu
poboru opłat, który wypowiadał się merytorycznie
w trakcie dyskusji. Ministrowie odpowiadali na zadawane pytania.
Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie proponowanego projektu ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac…
(Rozmowy na sali) (Oklaski)
…parlamentarnych został upoważniony…
Wysoka Izbo! Ale przerwa już się skończyła!
Państwo Senatorowie!
(Głos z sali: Cicho.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Apelujemy
o powagę!)
Już zakończyliśmy przerwę, rozpoczęliśmy obrady. Proszę o spokój i o powagę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to jest w PiS…)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i budownictwa.
Jest z nami dzisiaj pan Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury i budownictwa.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Głos z sali: Nie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie.)
Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad?
Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Kazimierz
Kleina.)
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę, bo
będą pytania do pana. Senator Kleina i senator Florek.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chcą się panu przyjrzeć.)
(Senator Robert Mamątow: Mają prawo.)
Proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, wiosną tego roku albo nawet
w ubiegłym roku była przedstawiona koncepcja, że
główny inspektor transportu drogowego będzie włą-
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czony w struktury Policji. Czy ten pomysł został, że
tak powiem, odłożony w związku z tym, że inspektor
dostaje wspomniane uprawnienia związane z poborem opłat? Bo w dłuższej perspektywie taka formuła… Gdyby główny inspektor transportu drogowego
miał być częścią Policji, to raczej nie mógłby być
taką instytucją pobierającą opłaty. Co więc się w tej
materii zmieniło i dlaczego?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Już odpowiadam…)
Chwileczkę, Panie Ministrze, chwileczkę.
Proszę, pytanie zada jeszcze pan senator Piotr
Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, dlaczego wszczęliście, to znaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wszczęła postępowanie dotyczące obsługi Krajowego
Systemu Poboru Opłat, a teraz się z tego postępowania wycofujecie?
I może przy okazji od razu jeszcze dalsze pytania,
dotyczące dotychczasowego działania tego systemu.
Czy on działał dobrze, czy miał jakieś wady, czy
operator wywiązywał się z obowiązków? Bo skoro
państwo chcieliście wszcząć postępowanie, a teraz
się wycofujecie… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Marek Chodkiewicz:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jeżeli chodzi o system, o to, dlaczego wszczęliśmy postępowanie…
Postępowanie zostało wszczęte, o ile pamiętam, na
początku czy pod koniec zeszłego roku. To postępowanie niestety przez wszystkie strony zainteresowane
było przewlekane i dzisiaj właściwie nie ma gwarancji, że ono by się zakończyło do dnia, w którym
umowa z firmą prywatną traci ważność. Dlatego to,
o czym mówimy, to poniekąd zastosowanie wariantu B, tak ażeby można było prowadzić pobór opłat od
dnia 3 listopada przyszłego roku.
My nie mówimy, że system działa źle. Myśmy
przyjęli koncepcję, że pobór opłat i wszelkich danin,
które państwo powinno pobierać, powinien należeć
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do państwa i to państwo powinno być jednostką, która
te daniny pobiera.
Ponadto, jeżeli chodzi o takie praktyczne podejście, to w tej chwili mamy w przetargu taką sytuację,
że inni uczestnicy niż dotychczasowa firma powiadają: no dobrze, ale te wszystkie urządzenia, które są
do tej pory użytkowane, to trzeba wyrzucić, bo to jest
nierówny start. Tak że myślę, że wybieranie kolejnego
systemu co parę lat jest również szkodliwe dla Skarbu
Państwa, czy może nieszkodliwe, ale na pewno stanowi dodatkowy wydatek. I też z tych względów rząd
podjął taką, a nie inną decyzję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie
Ministrze…)
Jeżeli można, to jeszcze odpowiem…
(Wicemarszałek Maria Koc: A, proszę bardzo.)
Przepraszam, pan senator Kleina pytał…

Senator Kazimierz Kleina:
Pytałem o… Bo przez przedstawicieli rządu była
prezentowana taka koncepcja…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Już wiem.)
…że główny inspektor transportu drogowego, jako
taka de facto policyjna komórka, zostanie włączony w struktury Policji. W związku z tym to byłoby
nieracjonalne, gdyby miało być tak, że pobór byłby
pobierany przez Policję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Marek Chodkiewicz:
Rozumiem. Taka koncepcja była pierwotnie, ale po
przeanalizowaniu zadań, które stoją przed generalnym
inspektorem transportu drogowego, ta decyzja została
zweryfikowana. Według mojej wiedzy dzisiaj nikt nie
ma ochoty likwidować generalnego inspektora transportu drogowego, ewentualnie w planach jest przejęcie przez Policję pomiaru prędkości i konsekwencji
wynikających z pomiaru prędkości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej, proszę bardzo.
Potem pan Piotr Florek.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
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(senator A. Pociej)
Panie Ministrze, moje pytanie jest ciut, ciut obok,
ale ponieważ pisałem dwukrotnie i do ministerstwa,
i do podległych wam placówek, to chciałbym się czegoś dowiedzieć. Pomiędzy Warszawą a Łodzią jest
ten system… Są te wysepki, które są przygotowane
do poboru opłat już od 5 lat. Chciałbym wiedzieć, czy
jest jakakolwiek możliwość… Ponieważ tam są korki
i za każdym razem, czy piątek, czy świątek, blokuje
się autostrada na wjeździe, bo są tylko i wyłącznie
2 nitki. Czy macie jakikolwiek pomysł na to? Bo to
stoi od 5 lat i nie jest włączone. Ja wcale nie chcę
powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie wina ostatnich 2 lat. Wcześniej również to pytanie zadawałem.
Czy jest jakakolwiek możliwość, żeby przynajmniej
czasowo ściąć jedną wysepkę tak, żeby ta droga nie
była blokowana? Bo to jest zupełnie bez sensu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze, bo minuta już minęła.
Pan senator Grabowski, proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie niejako powiązane z przetargiem na pobór opłat. Chodzi mi o funkcjonalność systemu, który jest elementem przetargu.
Czy to jest tylko i wyłącznie system do poboru opłat?
Pytam w związku z tym, że z informacji, jakie mam
z wielu państw, wynika, że już funkcjonują systemy,
które poza poborem opłat są w stanie, że tak powiem,
ściągać inne dane z przejeżdżających pojazdów. Nie
będę podawał kraju, ale są takie systemy, które w ramach systemu poboru opłat np. są w stanie poinformować odpowiednie organy, że pojazd posiada opłacone ubezpieczenie. Po prostu są sczytywane tablice
rejestracyjne i te dane generalnie, że tak powiem,
z automatu trafiają do baz danych.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Panie
Senatorze, minuta minęła…)
Czy ewentualnie jest możliwość rozbudowy takiego systemu? Dziękuję.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo Senatorowie, proszę o zwięzłe
pytania i…
(Senator Jarosław Rusiecki: I na temat.)
…konkretne do pana ministra.
Panie Ministrze, jeszcze pan senator Piotr Florek
zada pytanie i będzie pan mógł odpowiedzieć.

Senator Piotr Florek:
Dobrze.
Panie Ministrze, pytanie: czy główny inspektor
transportu drogowego ma doświadczenie we wdrażaniu podobnych systemów, czy ma odpowiednie kadry? Jeżeli pan by mógł powiedzieć, ile jest zatrudnionych osób, to też by było dobrze. I czy Inspekcja
Transportu Drogowego będzie zlecać te dodatkowe
zadania na zewnątrz? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Marek Chodkiewicz:
Najpierw odpowiem panu senatorowi. Jest to
pierwsza rzecz, którą zauważyłem w ministerstwie
po objęciu stanowiska – że te wysepki są troszeczkę
bez sensu. I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w tej chwili przygotowuje odpowiedź na
moje pytanie. Tak że jeżeli pan senator pozwoli, to
odpowiem pisemnie, jakie podjęliśmy decyzje, bo to
jest w tej chwili rozważane. Faktycznie ta sytuacja
się nie broni i moim zdaniem jest zupełnie bez sensu.
Należy zwalniać i to jest trochę bez sensu.
(Senator Aleksander Pociej: Były wypadki.)
Tak.
A jeżeli chodzi o odpowiedź panu senatorowi, to
tak, system potrafi sczytywać również inne dane i te
dane będą weryfikowane. Tak że generalny inspektor
transportu drogowego będzie posiadał inne dane, ale
to nie znaczy, że będzie mógł te dane wykorzystywać
w dowolny sposób. Prawda?
Jeżeli chodzi o doświadczenie generalnego inspektora transportu drogowego, to generalny inspektor
transportu drogowego obecnie nadzoruje ten system, korzysta z niego, kontroluje go, zna ten system.
Nie widzimy… To nie jest jakiś bardzo nowoczesny,
kosmiczny wytwór, jest to naprawdę bardzo prosty
system i wydaje się, że tak przygotowaliśmy sposób
przejęcia tego systemu przez generalnego inspektora
transportu drogowego… Włączamy w to narodowe
instytuty badawcze, włączamy w to Ministerstwo
Cyfryzacji, więc generalny inspektor nie zostanie sam
przy przejmowaniu tego systemu i przy opracowywaniu, już po jego przejęciu, jednolitego nowoczesnego
systemu, opartego o technikę satelitarną, takiego, który będzie, że tak powiem, załatwiał sprawę wszystkich systemów. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Stanisław Karczewski: Jeszcze pan
Florek.)
Jeszcze pan senator Piotr Florek, tak?
(Senator Piotr Florek: Tak. To już ostatnie, bo
mógłbym długo pytać, ale…)
To ostatnie pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Mam jeszcze takie pytanie. Panie Ministrze, już
chyba 7 lat, jak ten operator działa w tym systemie.
Chciałbym się dowiedzieć, jakie były przychody
do budżetu, do Krajowego Funduszu Drogowego
w związku z tym elektronicznym pobieraniem opłat?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Można?)
To proszę odpowiedzieć na to pytanie, Panie
Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Marek Chodkiewicz:
Tu mam dokładne dane. Od momentu, kiedy system
zaczął działać, do tej pory do Krajowego Funduszu
Drogowego wpłynęło 8,6 miliarda, a koszty wyniosły
3,3 miliarda, tj. mniej więcej 38% wpływów. Tak że to
też jest przyczyna, dla której my chcemy ten system
zmienić i wziąć jako państwo na siebie ten obowiązek.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Więcej pytań do pana ministra nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane
przez pana senatora Aleksandra Pocieja.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
(Senator Piotr Florek: Ja się zapisuję.)
Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.
(Rozmowy na sali)
Wnioski legislacyjne. Dobrze.
Proszę.
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Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rozumiem, że mam mówić krótko.
Proszę państwa, zgodnie z ustawą w miejsce
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
wchodzi w tej chwili główny inspektor transportu
drogowego. To jest ta zasadnicza zmiana w tej ustawie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– tam jest w tej chwili takie wyłączenie – nie może
zlecać prowadzenia tego systemu opłat operatorowi
zewnętrznemu, a w to miejsce wchodzi Inspekcja
Transportu Drogowego.
Jeżeli chodzi o tę inspekcję, to ona, jak pan minister powiedział, do tej pory nadzorowała, a teraz
będzie nadzorować i będzie operatorem, czyli równocześnie będzie nadzorować i wykonywać te zadania,
jeśli chodzi o elektroniczny system opłat.
Pan minister uzasadniał, z tego, co mówił, tak
wynika, że system państwowy to jest system lepszy
i tańszy. Pan mówił o kosztach, jakie były, o tych 38%.
No, zobaczymy, jakie będą za rok, za półtora, jeżeli ten
system zostanie wprowadzony. Jednak każdy system
konkurencyjny powoduje to, że koszty są niższe. Pewien
monopol – a tu jest znowu pójście w kierunku monopolu państwowego… Czyli tutaj bezwzględnie należy
się liczyć z tym, że te koszty wcale nie będą mniejsze.
Jeżeli chodzi o system poboru opłat, to też zobaczymy. Pan minister z taką łatwością tu powiedział, że
Inspekcja Transportu Drogowego ma doświadczenie,
jeżeli chodzi o system, bo nadzorowała. Teraz ma wykonywać, więc jest pytanie… Już nie będę pytał pana
inspektora inspekcji drogowej, czy to jest prawda,
czy to po prostu ze względu na te terminy, bo pewnie
państwo słyszeliście, że przetarg został zlecony praktycznie rok temu i już wiadomo, że raczej nie uda się
go rozstrzygnąć. W związku z tym wcale nie jestem
taki pewien, czy Inspekcja Transportu Drogowego
nie jest pewnym ratunkiem w tej sytuacji.
Kończąc, odniosę się do tego, co powiedział tu pan
minister. Otóż ja sobie dokładnie przypominam, że
w programie Prawa i Sprawiedliwości jest zapisane,
że Inspekcja Transportu Drogowego ma być włączona
do Policji. Czyli rozumiem, że po raz pierwszy, no,
może tych przypadków będzie więcej, program Prawa
i Sprawiedliwości nie zostanie zrealizowany. A wiem
o tym, bo słuchałem pana ministra Zielińskiego –
mogę się powołać na wiarygodne źródła, bo słyszałem to w Radiu Maryja – i pan minister Zieliński
mówił, że Inspekcja Transportu Drogowego zostanie
włączona do Policji. Gdyby tak się miało stać… Ale
pan minister mówił, że prawdopodobnie tu się coś
zmieniło. A jeżeli nie będzie włączona do Policji, to
może zostać tym operatorem. Ale jakie będą tego
efekty, proszę państwa, to za rok, za dwa zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Wysoka Izbo, ogłaszam 4 minuty…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, klub prosił
o 15 minut.)
O 15 minut?
(Rozmowy na sali)
Ja nie słyszałam o tym, więc…
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Karczewski: Ja występuję
w imieniu Platformy Obywatelskiej…)
(Rozmowy na sali)
Dobrze. To ogłaszam przerwę do godziny 20.01.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie chcecie przerwy?)
(Senator Bogdan Klich: Tak, prosimy o 10 minut
przerwy.)
Przerwa już została ogłoszona, do godziny 20.01.
Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 51
do godziny 20 minut 01)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej postawili na pulpitach tabliczki z napisem: WOLNE
SĄDY, WOLNE WYBORY, WOLNA POLSKA)
Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do głosowania chciałbym poinformować, że drogą elektroniczną został państwu przekazany zaopiniowany
przez Konwent Seniorów zmieniony harmonogram
pracy Senatu nad ustawą budżetową na rok 2018.
Uchwalenie budżetu na rok 2018 przez Sejm planowane jest na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r.,
a posiedzenie Senatu w tej sprawie planowane jest na
dni od 17 do 19 stycznia 2018 r., a nie, jak wcześniej
planowano, na dni od 9 do 11 stycznia.
Prace w komisjach senackich nad tą ustawą przewidziane są na dni 15 i 16 stycznia 2018 r.
(Senator Tomasz Grodzki: 17–19 stycznia…)
Posiedzenie Senatu w sprawie ustawy budżetowej
planowane jest na dni od 17 do 19 stycznia – już nie będę
czytał, jak było wcześniej, bo to jest niepotrzebne – a prace w komisjach będą prowadzone 15 i 16 stycznia 2018 r.
Drogą elektroniczną zostaliście państwo poinformowani o tym, że następne posiedzenie Senatu
rozpocznie się w przyszłym tygodniu 19 stycznia
o godzinie 11.00.

(Głosy z sali: Grudnia.)
Grudnia, przepraszam. W przyszłym tygodniu jest
grudzień. Przepraszam, pomyliłem się, 19 grudnia.
Przyspieszamy, bo nie chcemy długo pracować.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 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 686 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoka Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili również senatorowie: Jan Rulewski, Bogdan Borusewicz, Marek
Borowski, Piotr Florek i Aleksander Pociej.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji był senator Jan
Rulewski.
Chce pan zabrać głos?
Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski podchodzi do mównicy,
trzymając w ręku maskę z greckiej tragedii z polskimi
barwami narodowymi)
(Senator Alicja Zając: Człowiek-maska.)
(Senator Czesław Ryszka: W takiej masce możesz
chodzić cały dzień.)
(Senator Bonkowski wyjmuje kartkę z odręcznym
napisem: Wolne sądy od przestępców)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, przecież tak nie można!)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może nie można. Jestem gotowy do pertraktacji.
Jak państwo zauważyli, wykonałem nawet pierwszy
krok, ale stawiam warunek: taki, żeby państwo też
zrzucili swoje maski.
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(senator J. Rulewski)
(Senator Czesław Ryszka: Pan już wszystkie…)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa, nie przeszkadzajmy panu senatorowi. Pan senator wygłasza przemówienie. Bardzo proszę nie
przeszkadzać. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wniosek mniejszości upadł na posiedzeniu komisji. Przyznaję – państwo też się z tym chyba zgodzą – że warunki nie sprzyjały refleksji. Tempo prac,
napięta atmosfera, nawet fakt, że jesteśmy szeroko
obserwowani przez opinię publiczną, przez przeciwników i zwolenników – to wszystko również mi się
udzieliło… No, nadmierna wrażliwość okazana przez
panią marszałek Koc… Za co przepraszam. (Oklaski)
Ale to nie zmienia stanu rzeczy, że w atmosferze prewigilijnej jako klasa polityczna nie zdaliśmy egzaminu. Daleko jesteśmy od refleksji. Najbliższych ulic
i placów bynajmniej nie okalają choinki. Owszem,
palą się światełka, ale policyjnych suk, a młodzi ludzie przypominają nam wszystkim o konstytucji.
(Skandowanie demonstrujących pod budynkiem
Senatu: Wolność! Równość! De-mo-kracja!)
Tej konstytucji, w której są zapisane, w której są
głęboko zapisane, precyzyjnie sformułowane zapisy
o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zarzucamy kolegom, ale najpierw może panu prezydentowi, że nie skorzystał z rozejmu społecznego,
jaki zapanował po tym, gdy tysiące demonstrantów
w pokojowym nastroju i z pełną nadzieją podniosły
jego czoło, by stawił czoła klientom ministra Ziobry
i posła Kaczyńskiego. Nie skorzystał ze swoich
uprawnień i zamiast tego przybył najpierw do Sejmu,
a potem do Senatu z tą samą kozą. Powiedziałbym
więcej: nie skorzystał również z tego, żeby prowadzić,
zgodnie z regułami nowoczesnej demokracji, dialog.
Ale nie dialog z politykami. Bo reforma sądownictwa, tzw. reforma sądownictwa nie jest dla polityków. Politycy dobrze się znają na tym, jak unikać
rygorów bądź nie poddawać się rygorom sądów. To
tych parę milionów ludzi jest odbiorcami i uczestnikami licznych procesów. I taki właśnie stawiam
zarzut pierwszy: że złamał… A panowie potwierdzili
to swoimi działaniami, złamaliście zasady demokratycznego procesu stanowienia prawa. Dla was prawo
to maszynka do głosowania w tej czy w poprzedniej
Izbie, której przeszkadzają różne inne akty… stąd
napady na sędziów, na instytucję sądów, na rzekomo
ich ustrój, ale tak naprawdę chodzi o ich niezależność
i niezawisłość. I to jest pierwszy zarzut, konstytucyjny, w naszym wniosku mniejszości. Mówimy, że
władza wszelkimi siłami… że władza wykonawcza,
rozumiana jako rząd, sprawujący również kontro-

405

lę nad mediami, i prezydent toczyli dialog, ukryty
zresztą, w warunkach nagonki. Widzieliśmy wczoraj
wzruszonego profesora, który bronił naszej wolności,
żebyśmy dzisiaj mogli przemawiać, kłócić się, sprzeczać. Ale nie na tym tylko nasze zarzuty polegają.
Zarzucamy tej ustawie, sporządzonej na zaledwie
9 kartkach…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Od kiedy zaczął mówić pan senator?)
…że narusza inne procedury wbrew tym opiniom, które są kierowane z wnętrza sądownictwa,
że tak powiem, z wnętrza opinii publicznej, ale też
przez przyjaciół rozsianych po całym świecie, przez
amerykańskie departamenty, prezydenta Trumpa
i z brukselskich siedzib bliskich nam posłów, europosłów, senatorów, także urzędników. Zarzucają nam
gwałtowność, podejmowanie decyzji z dnia na dzień.
To chyba dopiero w piątek w zeszłym tygodniu Sejm
się dowiedział o konszachtach czy też o tych korepetycjach, jakich udzielał pan poseł Piotrowicz doktorowi praw Jarosławowi Kaczyńskiemu i takiemuż,
też doktorowi praw, panu prezydentowi Andrzejowi
Dudzie. Nie godzimy się na te korepetycje. One tchną
duchem PZPR! I to nie jest przesada. Jestem daleki od
personalnych ataków. One tchną tym duchem choćby
dlatego, że władza centralna, jakakolwiek ona jest,
zamierza dokonywać zmian z dala od podmiotów tych
zmian, z dala od opinii publicznej, w ukryciu. To jest
właśnie duch PZPR. Z dala… Oczywiście propaganda
odwrotnie do tego działała i w inny sposób.
W tejże ustawie dostrzegają… Nie my, ale prawnicy, wysokiej klasy prawnicy, którzy mają dorobek
naukowy, publicystyczny, głęboką praktykę i którzy przez te minione wiele lat przechodzili ciężkie
próby w trudnych sprawach przemian ustrojowych
i wobec których trzeba stosować, tak jak wobec nas,
zrozumienie… Bo być może znalazło się tu coś – czy
ktoś – choć może nie powinno się tu znaleźć. Ale ta
krystaliczność… Można zarzucić niektórym – pewnie
poczynając ode mnie – a na pewno dwóm wielkim,
ważnym opozycjonistom antykomunistycznym, braciom Kaczyńskim, że, wykorzystując dorobek centrum inicjatyw obywatelskich w Krakowie, wokół
którego skupili się i profesorowie „Jagiellonki”, i pan
Romaszewski, i prof. Strzembosz… A to oni określili w konstytucji, którą naród później zatwierdził,
nie tylko zasadę trójpodziału władzy, ale i istnienie
Krajowej Rady Sądownictwa. Jej istnienie miało nie
tylko podkreślać tę trójdrożność, ten rozdział tych
3 władz, ale i współpracę tych władz. I tu zarzucamy,
że państwo z reformatorem Piotrowiczem dokonujecie zamachu poprzez to, że władza ustawodawcza
w gruncie rzeczy będzie miała możliwość przejęcia
do 80% funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa,
mimo że ustrojodawca wskazał wyraźnie, że są tam
miejsca – w pokaźnej liczbie – i dla władzy ustawo-
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dawczej, i dla władzy wykonawczej. Nie przekonaliście państwo nikogo tutaj, że takiego miejsca nie ma,
że te miejsca funkcjonowały…
Z przykrością stwierdzam, że zdezerterował…
Myślę – powiem szczerze – że nie miał wiedzy dostatecznej, żeby polemizować z prawnikami, z profesorami, pan Ziobro. Bo łatwo urzędować zza biurka władzy, wydawać rozkazy i polecenia, a trudno
wygrywać na argumenty. I to jest pierwszy zarzut,
konstytucyjny, że władza ustawodawcza dokonuje
zamachu na niezawisłość i niezależność sądów.
Jak już wcześniej wspomniałem… Tu refleksja.
Pytają mnie, dlaczego ja mówię, że to jest stan wyjątkowy w sądownictwie czy nawet stan wojenny.
Panie Marszałku, pozwoli pan, że wyjaśnię. Otóż gdy
wprowadzono stan wojenny…
(Senator Czesław Ryszka: Ale…)
…to sądy…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Głos z sali: To akurat stanu wojennego…)
To akurat jest à propos stanu wojennego. Ja wiem,
że niektórzy z państwa się wtedy chowali, niektórzy
to przespali. Ale myśmy stali się klientami…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze…)
Myśmy się klientami stali…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
żeby w swoim wystąpieniu bez wycieczek personalnych…)
Chcę raczej wrócić do…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
bo pan wyraźnie…)
…do Sądu Najwyższego, stanu wojennego, do
którego…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale pan
powiedział… Panie Senatorze, nie wiem, czy pan
wie i ma świadomość tego, co pan powiedział w tej
chwili…)
(Senator Waldemar Bonkowski: …Kogoś obrazić.)
Mam świadomość.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To dobrze.)
Ja słyszałem, że ktoś zaspał…
(Senator Jan Dobrzyński: Borusewicz…)
Otóż w stanie wojennym zdarzyło się, że po tym,
jak sądy… że nawet sądy wychowane w kulturze
PZPR, w centralizmie demokratycznym, jednak
miały sumienie…
(Głos z sali: Ooo…)
Miały sumienie i wyroki nie odpowiadały wymaganiom władz stanu wojennego. I wówczas w Sądzie
Najwyższym powstała inspekcja przeglądu wyroków. Czy to nie brzmi… Nie chcę posądzać o to, że
to brzmi tak samo, ale czy to tak nie pobrzmiewa,

gdy mówimy o tej sekcji dyscyplinarnej, która bynajmniej ma nie tylko sprawdzać sędziów alkoholików,
łapówkarzy czy innych przestępców? Przecież ona
ma badać przewinienia sędziów, wszystkich sędziów,
adwokatów, prokuratorów, radców, notariuszy. I nie
tylko dzisiaj, i nie jutro, ale 40 lat, 37 lat wstecz, czyli
pod rządami konstytucji suwerena…
Drugi zarzut, jaki stawiamy, to jest zarzut, który
jest poparty myślą naukową, myślą, która obejmuje
całą Europę, nawet monarchie. To jest fakt, że jeśli już
dokonuje się zmian, to stawia się ultimatum czasowe.
A tu w ciągu paru dni ma nastąpić czystka wśród
prawie 50–60% składu sędziowskiego.
(Senator Waldemar Bonkowski: Czas najwyższy.)
W szczególności pod pręgierzem postawiono prezesa Sądu Najwyższego, którego pozycja konstytucyjna jest określona na poziomie dostępnym świadomości i wiedzy sześciolatka czy nawet siedmiolatka ze
szkoły pani minister. Państwo owszem, daliście prezes szansę jako sędzi, ale równocześnie proponujecie
jej seppuku. Na to, nawet gdyby ona wyraziła zgodę,
my jako prawnicy… Przepraszam, jako senatorowie,
zgody wyrazić nie możemy.
Kolejny zarzut jest taki, że ta czystka ma być
poprowadzona w oparciu o zmiany w przepisach
zwanych przez pana ministra emerytalnymi. I tutaj
nastąpiła ciekawa sytuacja. Rzeczywiście pan minister dokonał niesamowitego slalomu na miarę mistrza
Bachledy. Wybrnął z tego tak, że pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego porównał do rektora prywatnej
szkółki, któremu chyba skracaliśmy kadencję, a czasami tam pojawiali się pracownicy, którym rzekomo
zabraliśmy… skróciliśmy wiek emerytalny. A ja bym
powiedział tak: nasuwa mi się to, bo jest najbliższe…
W takim znanym filmie amerykańskim braci Marx
pt. „Kacza zupa” występuje jeden z tych braci Marx.
I on przy pomocy różnych ripost udowadnia, że dyktatora wspierają słonie, idą z nim na wojnę, że delfiny
chodzą, krowy latają…
(Wesołość na sali)
A gdy się pyta jednego z braci Marx…
(Senator Kazimierz Wiatr: Lekarz jest potrzebny.)
Zasłabł pan, Panie Senatorze? Panie Marszałku,
ktoś zasłabł…
(Senator Kazimierz Wiatr: Lekarz jest potrzebny.)
(Senator Czesław Ryszka: Tobie lekarz jest potrzebny.)
Ale pan woła lekarza…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę do rzeczy.)
…To na to pytanie odpowiada, że spłuczka nie
działa, bo jest stara.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do rzeczy.)
Tak, do rzeczy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę
do rzeczy.)
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To jest film, który ukazywał mechanizmy różnych
władz. Nie chcę twierdzić, że to ma i powinno dotyczyć Polski, jednak coś jest na rzeczy.
I do rzeczy… Tak więc właśnie w tym systemie
emerytalnym pozwolono sobie, wbrew orzecznictwu
– które tu bardzo pięknie przedstawił i zilustrował
pan senator Cichoń – skrócić, zredukować pozycję
pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, oferując
jej właśnie seppuku.
(Senator Waldemar Bonkowski: Halo, tu Ziemia…)
Chciałbym szanować państwa czas…
(Senator Zbigniew Cichoń: Seppuku…)
…chciałbym również nawet hamować emocje i…
(Senator Waldemar Bonkowski: Halo, tu Ziemia…)
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie przeszkadzajmy panu senatorowi, bardzo proszę.)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, no
naprawdę…)
Nawiążę do państwa wniosku…
(Głos z sali: Wniosku formalnego…)
…który zgłosił pan senator Martynowski, automatycznego, jak zwykle. Będziemy głosować, to prawda,
będziemy decydować większością… No, zostawmy
to na boku, jako coś rutynowego.
Ale pojawił się tu taki głos, pojawiła się taka, powiedzmy, nitka nadziei w wypowiedzi, że przecież
mamy jeszcze Trybunał Konstytucyjny, że jest jeszcze
prezydent. Tak więc odpowiadam: nie skorzystamy,
Panie Profesorze…
(Senator Waldemar Bonkowski: I jeszcze Bruksela.)
(Głos z sali: I w Moskwie…)
…z oferty Trybunału Konstytucyjnego. Nawet
jeśli nie zwracać uwagi na to, co się z nim stało i jaka
jest jego właściwość osobowa, to stwierdzam, że trybunał nie jest kolejną instancją parlamentu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Uuu!)
Konstytucja w części dotyczącej praw i obowiązków parlamentu, w tym Senatu, nakazuje nam tworzenie ustaw, i to dobrych ustaw. Trybunał Konstytucyjny
może to co najwyżej kontrolować, ale nie może być
instytucją odwoławczą.
Mówi się: pan prezydent może… Niestety, na taką
ofertę też nie możemy się zgodzić, ponieważ pan prezydent zgubił zdolność rozróżniania, wyboru między
wetem a kolejnym projektem…
(Senator Alicja Zając: Nie obrażaj prezydenta…)
Tak, dzisiaj nie wie, czy jest za wetem, czy jest za
nowym projektem. W naszym mniemaniu ten nowy
projekt to jest to samo, co było, tylko w innej postaci,
w której większe funkcje odgrywa władza wykonawcza w postaci pana prezydenta.
(Senator Stanisław Kogut: Nie rozmieniaj się na
drobne.)
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Ja bym powiedział – bez obrazy, może to być obraza wobec czegoś zupełnie innego – że nadal w Pałacu
Prezydenckim panuje przekonanie: jestem za, a nawet
przeciw. (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Janek, nieładnie tak.)
My na kapitulację wobec takiej oferty nie możemy
się zgodzić, bo przekreślilibyśmy to, co stworzyliśmy,
tę twarz, którą posiadamy, bez maski, i tę przyszłość,
o którą upominają się Polacy. „Nie” dla tego systemu.
(Oklaski)
Zapowiadam, Panie Marszałku…
(Senator Adam Bielan: A twarz sędziego od
Sawickiej?)
…mimo tego, że powiększyliście przed Wigilią…
(Senator Adam Bielan: Co z tym sędzią od
Sawickiej? To był sędzia Platformy.)
…uczucie rozpaczy, że my nie ustąpimy.
(Senator Adam Bielan: Był pan sędzia wołany?)
Naród podniesie się po tej rozpaczy.
(Senator Jan Dobrzyński: Tak, podniesie.)
Podniesie się. Wstaniemy i pójdziemy, ale nie ustąpimy. (Oklaski)
(Senator Jarosław Rusiecki: Zmarnowaliście
25 lat.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Przekazuję tę maskę.)
(Senator Jan Rulewski wręcza maskę senatorowi
Adamowi Bielanowi)
Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Senator Jarosław Rusiecki: Brawo, zmarnowaliście 25 lat.)
…kierować się w stronę swojego miejsca i usiąść.
Pan senator Bogdan Borusewicz, tak? Pan chce
zabrać głos, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, bardzo panu dziękuję, że jeszcze
mam takie prawo.
(Senator Czesław Ryszka: Jeszcze…)
Ja o swoje prawa będę walczył. I walczę o swoje
prawa. Niech nikt nie ma co do tego wątpliwości:
nie będę tylko sam i nie jestem tylko sam. Ustawa,
o której tu mówimy, to jest ustawa fatalna. Ona jest
niekonstytucyjna, Panie Marszałku, i zgodnie z regulaminem nie powinien pan jej poddawać pod głosowanie.
(Senator Czesław Ryszka: To mówi wybitny prawnik.)
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Bo pan ma prawo wstępnie oceniać taką ustawę.
I jest w regulaminie przepis, w którym mowa o tym,
że ustawy niekonstytucyjnej marszałek może nie
poddawać… Nie tylko „może”, ale nie poddaje pod
głosowanie. To jest ustawa niekonstytucyjna, dlatego że w sposób jasny łamie konstytucję, skraca
kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, kadencję,
która trwa 4 lata i jest, powtarzam, zapisana w konstytucji. To jest ustawa, która umożliwia partii
rządzącej, w tej chwili Prawu i Sprawiedliwości,
przejęcie kontroli nad sądami, nad nominacjami
sędziowskimi. To jest fatalna ustawa i konsekwencje tej ustawy dla Polski będą trwały bardzo długo,
fatalne, złe konsekwencje.
Wiemy teraz i widzimy, że weto prezydenckie
było zabiegiem pozornym, bo ta ustawa, która
wróciła po wecie, jest prawie taka sama. Prawie
taka sama. I ma te same wady, które miała ustawa zawetowana przez prezydenta. Rozumiem, że
zakończyła się kłótnia w rodzinie, w rodzinie PiS.
Ustawa jest procedowana i za chwilę będzie przegłosowana, chociaż nie zostały przegłosowane
weta dotyczące także tej ustawy. Jak to jest, że
jest weto prezydenckie i Sejm nie głosuje, to głosowanie nad wetem nie jest realizowane w Sejmie,
tylko procedujemy nad zupełnie nową ustawą?
Zwracałem na to uwagę. To jest poważny delikt.
Nie było takiej sytuacji dotychczas. Ten delikt
będzie miał znaczenie dla oceniania procedowania
nad tą ustawą.
I na koniec, Panie Marszałku, chcę powiedzieć,
że cieszę się, że nikt nie przeszkadza…
(Senator Czesław Ryszka: Jak to nie, jak wy…)
(Senator Mieczysław Golba: Sędzia na telefon…)
Cieszę się, że nikt nie przeszkadza na tej sali, chociaż podczas wystąpienia mojego poprzednika słyszałem różne okrzyki. Także pana, Panie Wicemarszałku.
(Senator Adam Bielan: Przypominałem słynny
wywiad pana senatora…)
Słyszałem, Panie Wicemarszałku, pana okrzyki.
Chcę na zakończenie powiedzieć, że niedobre także jest działanie z zaskoczenia. O głosowaniu dowiedzieliśmy się na niecałe 10 minut przed…
(Senator Jan Dobrzyński: W lipcu.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii… No,
Panie Senatorze, to jest…)
…przed przerwą, która trwała 10 minut…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyli mamy
nie głosować? Czy pan proponuje, żeby nie głosować
na koniec obrad?)
Panie Marszałku, dobry zwyczaj, szczególnie
w przypadku głosowań nad tego typu ustawami, jest
taki…

(Senator Waldemar Bonkowski: A wy wiecie, jak
głosować?)
…że ustalamy i pan marszałek informuje w trakcie
Konwentu Seniorów…
(Marszałek Stanisław Karczewski: A kiedy pan
marszałek…)
Pan zrobił to z zaskoczenia. Na szczęście byliśmy,
wróciliśmy…
(Wesołość na sali)
(Senator Adam Bielan: Skąd?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku, pan w tej chwili…)
…i nie głosowaliście bez nas.
(Senator Adam Bielan: Skąd wróciliście?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku, pan w tej…)
Byliśmy poza terenem Senatu.
(Senator Adam Bielan: Obowiązkiem senatora jest
być na sali obrad.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, bardzo przepraszam, pan w tej
chwili obraża moją inteligencję i inteligencję 100 senatorów. No, nie 100, przepraszam, ale obraża pan…
Panie Marszałku, ja panu muszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Na tym zakończę,
zabiorę głos przy następnej ustawie, która też jest
fatalna, niekonstytucyjna…)
(Oklaski)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Ja pozwolę sobie tym razem ad vocem skomentować pana wystąpienie, Panie Marszałku, i wyjaśnić
panu i pana koleżankom i kolegom, że wszyscy senatorowie zostali wielokrotnie poinformowani o tym,
że będziemy głosować nad ustawami po wyczerpaniu
porządku obrad.
(Senator Jan Dobrzyński: I każdy to rozumie.)
I pan doskonale wie o tym, że skończyliśmy i musimy głosować. Chyba że pan zgłasza wniosek formalny o głosowanie w dniu jutrzejszym. Proszę bardzo,
ma pan takie prawo i może pan zgłosić. Dziękuję
bardzo. No, bardzo przepraszam, obraził pan tutaj
wielu inteligentnych senatorów.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone
poprzednie wnioski.
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Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 61 – przeciw.
(Głosowanie nr 10)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
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 87 senatorów, 60 – za, 26 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego
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 debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono
w druku nr 685 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora,
marszałka Michała Seweryńskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja praw człowieka przegłosowała większością głosów wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo, Panie Marszałku, dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan marszałek
Bogdan Borusewicz, pan senator Jan Rulewski, pan
senator Piotr Wach, pan senator Marek Borowski.
Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji był senator
Aleksander Pociej.
Pan senator Aleksander Pociej, bardzo proszę.
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Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tej ustawy zastrzeżenia, równie liczne i bardzo
podobne jak w przypadku zmiany ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa, zostały bardzo mocno wyrażone. Nie będę ich powtarzał, ponieważ rzeczywiście
przez 4 dni obrad, łącznie z posiedzeniami komisji,
zastanawialiśmy się nad tym i wielokrotnie te argumenty padały.
Chciałbym mieć taką nadzieję, że to głosowanie nie jest głosowaniem zupełnie automatycznym,
że my jako izba wyższa, izba ref leksji możemy
się zastanowić przynajmniej – i tutaj zwracam
się do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości – nad
wnioskiem prokuratora generalnego. Otóż prokurator generalny dosyć wyraźnie zwrócił się
do nas wszystkich z argumentem, że uchwalenie
tej ustawy w formie, która w tej chwili jest zaproponowana, czyli bez żadnej poprawki i bez
przesunięcia vacatio legis w kwestii skargi nadzwyczajnej, nie tylko nie da żadnych pozytywnych rezultatów, ale może kompletnie zablokować
istniejącą już w tej chwili drogę nadzwyczajnego
wzruszenia wyroków, czyli kasacji. W piśmie,
które każdy z nas otrzymał od prokuratora generalnego, jest dosyć wyraźnie powiedziane, że bez
pieniędzy – a ta ustawa nie przewiduje żadnych
środków – ta ustawa w tym zakresie nie będzie
funkcjonowała. I prosił pan prokurator generalny,
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o to,
żeby Senat uchwalił poprawkę i przedłużył przynajmniej o rok zawieszenie funkcjonowania tej
skargi nadzwyczajnej.
Mieli państwo, mieliśmy wszyscy tutaj okazję
do tego, żeby wysłuchać głosu z zupełnie innej
strony, który brzmiał dokładnie tak samo. Otóż
rzecznik praw obywatelskich, który na co dzień
ma do czynienia z dokładnie tym samym problemem, zwrócił się do państwa, do nas, z tą samą
prośbą. Powiedział, że on nie ma ani pieniędzy, ani
możliwości, żeby obsłużyć to, co my w tej chwili
uchwalamy. Mam nadzieję… I będę uważał to za
test tego, czy my mamy jakiekolwiek znaczenie
w procesie legislacyjnym, czy jesteśmy zdolni do
jakiejkolwiek, ale to jakiejkolwiek refleksji, czy też
będziemy podnosić ręce z automatu tylko dlatego, że mamy coś takiego w ściądze. Jest to bardzo
poważny problem. I to jest test na to, czy mamy
jakikolwiek wpływ na to, co się w tym procesie
ustawodawczym dzieje. Jeżeli nie, to tak naprawdę
po tych argumentach, które naprawdę wypływają
od państwa, z waszego obozu… Jeżeli tego nie
uwzględnicie, będzie to znaczyło, że my siedzimy
tutaj jak atrapy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Oni siedzą, nie my.)
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Dziękuję bardzo. I bardzo proszę wszystkich państwa, żebyśmy pokazali, że przynajmniej w tym zakresie Senat ma cokolwiek do powiedzenia. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji,
pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie
wniosku popartego przez mniejszość komisji.
(Senator Czesław Ryszka: Maskę, maskę mu daj…
Zabierz sobie tę maskę.)
(Głos z sali: Dwie maski…)

Senator Sprawozdawca
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Ryszka upomina się o jedną dodatkową maskę, ale ich liczba jest limitowana i nie podlegają one upowszechnieniu. Poza tym trzeba sobie na
to zasłużyć, Panie Senatorze. A zresztą pan ma dobrą
maskę. (Wesołość na sali)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę, do rzeczy.)
Tak, tak. Właśnie chcę przejść do rzeczy i nawet,
moim zdaniem, przekroczę pańskie oczekiwania…
(Wesołość na sali) …bo tym razem nie będę niczego nikomu zarzucał ani uciekał się do retorycznych
chwytów, demagogii. Dzisiaj się wypowiem w duchu,
powiedziałbym…
(Senator Alicja Zając: Miłości.)
…ekumenicznym i wigilijnym.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo.)
Tak, lista zarzutów została tu już… Oczywiście
ta ustawa, w przeciwieństwie do ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa…
(Głos z sali: O sądzie.)
…jest bogatsza i w związku z tym ta, już tak
grzecznie powiem, lista potencjalnych błędów…
(Senator Jan Dobrzyński: Jest lepsza.)
…jest oczywiście większa. Ale nie o tym chciałbym mówić, bo wypowiedzieli się tu już inni, precyzyjniej, lepiej.
Ja chciałbym polemizować z tym zarzutem, jakoby
to była reforma. Z całą pewnością jest to wymiana
ludzi – mówiłem o tym – w znacznym stopniu i metodami niezbyt eleganckimi, gdzie słowo „godność”
chyba najmniej znaczy. Ale państwo posługujecie
się bardzo chwytliwym argumentem. Mówicie, że
to jest element reformy czy wprost: reforma. Może
mój język jest wzięty z dziedziny techniki, ale ja rozumiem reformę tak, że to jest zmiana jakiejś rela-

cji, jakieś unowocześnienie, wprowadzenie jakichś
nowych rozwiązań, jakiejś nauki. I wtedy mówimy
o nowoczesności reformy. Bo reforma może też biec
wstecz, tak jak na przykład… Niektórzy panowie
senatorowie mówili tu o XVI wieku, o sejmikach.
No więc powołujecie się państwo na to, że to jest reforma. Otóż właśnie ja składam wniosek mniejszości
i elementów reformy tu nie dostrzegam.
Posługujecie się państwo argumentem, że to jest
na zamówienie społeczne. Trochę to jednak idzie
w sporze z tym, że to zamówienie nie jest konsultowane z tymi, którzy tego oczekują. No, ale właśnie… Przychodzący do moich biur, podobnie jak
ci przychodzący do pańskich – może to są te same
osoby, bo wiem, że one tak chodzą – też chcą zmian,
rzeczywistych zmian na miarę oczekiwań. Ale ci ludzie domagają się czegoś więcej niż tylko reformy
Sądu Najwyższego. Oni domagają się rzeczywiście
sprawiedliwości, a artykułują to jako „reforma wymiaru sprawiedliwości”. Sprawiedliwość zaczyna się
od ścigania, potem oskarżenia, wreszcie rzeczywiście
prowadzi do osądzenia i może też osadzenia. A jeśli tak, to oczywiście jest to skrót i tu ja nie jestem
nowy. Naczelna Rada Adwokacka mówi, że to jest
tylko chmurka, co państwo… i to wierzchołek góry
lodowej. Bo oczekiwania tych ludzi są większe. Z całą
pewnością nie oczekują, żeby było wiele stopni orzekania. Najlepiej żeby prawo, które tu tworzymy, eliminowało z góry konieczność stawania przed sądami.
Ale jeśli już trzeba stawić się w sądzie, to najlepiej
by było, żeby od razu ten pierwszy stopień orzekł
sprawiedliwie. A skoro ma orzec, to żeby miał dostateczne instrumenty. Oczywiście żeby zachował też
właściwy czas, terminy. Na te instrumenty składają
się oczywiście uprawnienia…
A może tak: najpierw chodzi o to, żeby już niekoniecznie adwokat, ale żeby sam podsądny wiedział,
jak będzie przebiegał proces, jak długo będzie musiał
czekać, kiedy się dowie o… czy to będzie nagle, czy
w ogóle pozwany się dowie o tym, gdzie się toczy…
Innymi słowy, chodzi o to, czy będzie miał podgląd
internetowy w tok rozprawy. I oczywiście o to, by
w ramach sprawiedliwości ten dostęp był niezależny od kosztów, oczywiście tych sądowych, ale i od
kosztów pełnomocnika oraz tych biegłych. Tego on
się domaga, żeby to prawo było zrealizowane.
No i wreszcie ten wyrok zapada. Jest orzeczenie,
wyrok zapada – choć sąd po całym kraju szuka pozwanego bądź oskarżonego. I tu następuje najbardziej
krytyczna faza – co do tego chyba zgodzicie się państwo, że w naszym interesie leży to, żeby to zostało…
Powiem, trawestując: egzekucja, głupcze! Wołamy
wszyscy, ludzie wołają: egzekucja! No bo proszę, jest
300 tysięcy wyroków, tyle spraw już osądzono, tyle
orzeczeń wydano na korzyść osób alimentowanych,
a poziom egzekucji jest na poziomie 10%! Więzienia
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stworzone w przeszłości, o standardach europejskich,
w 1/3 są puste, a więźniowie… przepraszam, oskarżeni i skazani hulają, biegają po świecie. Policja ich
poszukuje, zaprasza…
(Senator Czesław Ryszka: Tak właśnie było teraz
cały czas …)
Dalej. Jeśli już tak…
(Senator Czesław Ryszka: I to chcemy zmienić.)
Ci, na rzecz których zasądzono koszta, wołają
o pomoc, idą do komornika – ale jest bezsiła komorników. Pani senator tutaj obecna bierze udział
w pracach, żeby to zdyscyplinować – ale nadal jest
bezsiła! Administracja skarbowa okazała się bezsilna. Państwo okazało się bezsilne! To co ma zrobić
człowiek, który ma wyrok z klauzulą wykonalności,
a wciąż po dziesięciu latach nie może doczekać się
choćby elementarnej sprawiedliwości w postaci wykonania tego orzeczenia?
Państwo powiadacie, że ma tu być kontrola sądowa. Dobre to rozwiązanie ta rewizja nadzwyczajna,
zdaniem prawników, jak usłyszeliśmy, ponieważ ten
długi czas, ta biegunka terminów i adresów powoduje,
że rzeczywiście sprawa już w ogóle umyka uwadze
wymiaru sprawiedliwości.
Zatem powtórzę jeszcze raz: egzekucja, głupcze!
A może i 3 razy.
Obiecałem panu marszałkowi, również w odpowiedzi na apel pana senatora Czerwińskiego, że nie
jesteśmy tylko od negowania… Tak więc osobiście
zgłosiłem kilka poprawek – począwszy od takiej
prostej… Bo dlaczego przyznano w tej ustawie sędziom Sądu Najwyższego mieszkającym na granicy
Warszawy prawo do mieszkania służbowego? No, ale
to drobiazg. Przyznaliście, choć taki sędzia mieszka
w Warszawie.
Ale najważniejsze jest oto to, proszę państwa,
oprócz tej fali śmieciowych umów – na które mam już
uczulenie i co do których czynię zarzuty wymiarowi
sprawiedliwości, że nie uporał się z tym problemem…
W każdym razie drugim zarzutem, takim drugim wyzwaniem społecznym są zatory płatnicze – problem
od lat nierozwiązany. To są zatory płatnicze, z którymi nie mogą sobie poradzić nie tylko strony, arbitraż,
ale też nie radzą sobie z tym sądy gospodarcze. I propozycja brzmi – ale jej nie ma w tej ustawie… Otóż
w tej ustawie mówi się dużo o sądzie dyscyplinarnym,
o ławnikach, mówi się o kontroli, o nadzorze, stawia
się tam propozycje motywacyjne, ale o gospodarce,
czyli o sądach gospodarczych, mówi się w trzech
słowach. A są 2 miliony podmiotów, no, załóżmy,
jest ich 1,5 miliona. Mnóstwo z nich nie może się
rozwijać, nie może realizować zobowiązań nie tylko
wobec siebie, ale i wobec zwykłych obywateli, bo są
tzw. zatory płatnicze. Giną firmy, bo są spekulacje na
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giełdzie, w tym wielkich koncernów, bo jest bardzo
skomplikowane prawo finansowe, z którym nie mogą
sobie poradzić różne najważniejsze osoby w państwie,
mimo wielu posad. Dlatego moja propozycja jest taka,
aby – jednym słowem, a właściwie w trzech słowach –
nie umieszczać w Izbie Cywilnej, między kodeksem
rodzinnym a kodeksem cywilnym, sprawy gospodarczej. Moja propozycja zmierza do tego, żeby w Sądzie
Najwyższym powstała izba gospodarcza, która by
była kontynuacją, niejako przedłużeniem wszystkich
wydziałów gospodarczych sądów podległych. I to jest
moje przesłanie.
Chyba, Panie Marszałku, zaskoczyłem pana.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, pan nie
jest w stanie mnie zaskoczyć.)
(Wesołość na sali)
Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Ja zgłosiłem wniosek o odrzucenie tej ustawy,
podobnie jak i poprzedniej. Ta ustawa jest jeszcze
gorsza niż ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa,
ponieważ jest bardziej niebezpieczna. Wymienia 40%
składu obecnego Sądu Najwyższego. Łamie wprost
konstytucję, gdzie jest zapisana 6-letnia kadencja prezesa Sądu Najwyższego. Jeżeli ktoś nie umie liczyć
do 6, to może się jeszcze nauczyć. Tam jest zapisana
6-letnia kadencja. Czyli to łamie konstytucję wprost.
Ta ustawa powoduje także to, że mam poważne
obawy co do najbliższych wyborów parlamentarnych,
dlatego że to Sąd Najwyższy ocenia i orzeka, czy wybory były prawomocne. Od składu Sądu Najwyższego
i jego autorytetu zależy także to, czy ci, którzy wygrywają wybory, ale także ci, którzy wybory przegrywają, mają zastrzeżenia, czy nie mają zastrzeżeń.
To od autorytetu i wiarygodności Sądu Najwyższego
będzie to zależało i zależy. A wy podważacie ten
autorytet! Więc mówię wprost: o co chodzi z tym
Sądem Najwyższym? Chodzi o to, żeby pracował
szybciej, lepiej i sprawniej? Tam nie ma żadnych zapisów, które to usprawniają i które sprawią, że będzie
szybciej, lepiej i sprawniej. Ale są tam zapisy, które
spowodują większą kontrolę władzy wykonawczej
nad sądowniczą. To jest łamanie podstawowej zasady
nie tylko konstytucji polskiej, ale także podstawowej
zasady państwa prawa. Dlatego nie tylko będę głosował przeciwko tej ustawie, ale protestuję wobec tego,
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że ją za chwilę uchwalicie. Będziecie przez to mieć
wyrzuty sumienia…
(Głosy z sali: Nie! Nie!)
Tak, bo zobaczymy i wy zobaczycie, jak działa ta
ustawa. Nie zawsze i nie ciągle będziecie rządzić, ale
będziecie także w opozycji.
(Senator Czesław Ryszka: 8 lat wystarczy.)
I czy ktoś z was wtedy to przypomni? Mam nadzieję, że wtedy zrozumiecie, jak działa ta ustawa.
(Senator Czesław Ryszka: Tylko za późno to robimy.)
Dlatego jestem zdecydowanie jej przeciwny. Nie
tylko ja, ale i te tłumy, które przychodzą, które codziennie słychać…
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To dobre.)
Proszę się nie śmiać!
(Głos z sali: Magnetofon niech sobie włączą…)
(Głos z sali: Oni na herbatę czekają.)
Proszę się nie śmiać! Z tych ludzi proszę się nie
śmiać!
(Głosy z sali: Z tego „tłumu” się śmiejemy…)
Z tych ludzi proszę się nie śmiać!
(Głosy z sali: O, te „tłumy” ludzi!)
Ja pamiętam, ilu i nas było! A teraz bardzo dużo
jest tych, którzy „byli”! Każdy chce się dopisać – i się
dopisuje. I się włącza!
(Głos z sali: A co? To jednej strony…?)
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo…)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak?)
…jest to ustawa, nad którą nie powinniśmy głosować i której pan nie powinien poddawać pod głosowanie. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję. Choć nie ma pan racji. Ale dziękuję
panu.
Pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będę mówił krótko, ponieważ moje wystąpienie dotyczy tylko jednego aspektu, jednak bardzo
krytykowanego aspektu ustawy, nad którą mamy
głosować. Mianowicie wśród przynajmniej 4 ważnych spraw, które były tutaj krytykowane i co do
których istnieją poważne podejrzenia co do ich
niekonstytucyjności… Poprawka, którą złożyłem,
dotyczy art. 37, w którym zmienia się wiek nie tyle

emerytalny, ile obowiązkowego przejścia w stan
spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ten wiek,
zgodnie z tym art. 37, jest obniżany do 65 lat, co
skutkować będzie wymuszeniem zakończenia pracy
szeregu sędziów Sądu Najwyższego i skróceniem
kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego,
który dobiega właśnie tego wieku. Alternatywą
jest wasalizacja sędziów. To znaczy oni w zasadzie
udają się do Canossy… w tym sensie, że wnioskują
do pana prezydenta o przedłużenie, bez podanych
kryteriów, jakie by mieli spełniać, i właściwie bez
jakiejkolwiek pewności czym to się skończy. A może
się to skończyć upokorzeniem sędziego. I ja taki
stan nazywam wasalizacją. Propozycja, którą złożyłem, polega na pozostawieniu wieku 70 lat, jednak
nie dotyka ona pana prezydenta, jego inicjatywy
i pomysłu, ponieważ powoduje ona, że te 2 okresy… ewentualne okresy 3-letnie, które są zawarte
w art. 37, pozostają i są jakby naddatkiem, odnoszą
się do dalszego ewentualnego przedłużenia funkcjonowania sędziego. Ta propozycja ma bardzo wiele
zalet. Ma zalety efektywnościowe, które tu może
nie są najważniejsze, ale przede wszystkim usuwa
domniemanie niekonstytucyjności. Ponadto usuwa
to bardzo poważne podejrzenie, że ostrze tej ustawy
ma charakter personalny, mający na celu wymiecenie szeregu sędziów z urzędu, a w szczególności
pierwszego prezesa. Wnioski z tego płyną jasne.
Proszę o przyjęcie tej poprawki. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że już wszyscy senatorowie uprawnieni do zabrania głosu zabrali głos, z wyjątkiem pana
senatora Marka Borowskiego.
Panie Senatorze, pan pragnie zabrać głos?
(Senator Marek Borowski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
mniejszości komisji oraz wnioskiem pana marszałka
Bogdana Borusewicza o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 61 – przeciw.
(Głosowanie nr 12)
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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 87 senatorów, 58 było za, 26 – przeciw,
3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Sądzie
Najwyższym.
(Senatorowie Klubu Platformy Obywatelskiej:
Hań-ba! Hań-ba! Hań-ba!)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego
porządku obrad: ustawa o ograniczeniu…
(Senatorowie Klubu Platformy Obywatelskiej:
Hań-ba! Hań-ba! Hań-ba!)
Proszę nie przeszkadzać… Proszę państwa…
(Głos z sali: To nie stadion.)
(Senator Alicja Zając: …na zewnątrz.)
Proszę bardzo o zachowanie spokoju i powagi tej
Izby. Dobrze?
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego
porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 668 Z.
Dziękuję bardzo przedstawicielom pana prezydenta – Pani Zofii Romaszewskiej, panu ministrowi
Pawłowi Musze i pani minister Annie Surówce-Pasek.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu.
To sprawozdanie znajduje się w druku nr 668 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje – Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności – rekomendują Wysokiej
Izbie przyjęcie poprawek nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15 oraz 22. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca, chcą jeszcze zabrać głos?
(Głos z sali: Nie.)
Ewent ual ne w yst ąpienia senatorów…
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator
Marek Borowski, senator Jan Rulewski, senator Kazimierz Kleina, senator Robert Dowhan,
senator Andrzej Kamiński, senator Mieczysław
Augustyn, senator Bogdan Borusewicz i senator
Aleksander Pociej.
Pan senator Mieczysław Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Troszczyć się o prawa pracowników pracujących
w niedziele – szlachetna rzecz. Robić to mądrze –
wielka sztuka.
To, co państwo proponujecie, nie wychodzi naprzeciw tym ludziom. Od tego są inne instrumenty,
które proponujemy.
(W tle słychać skandowanie demonstrujących pod
budynkiem Senatu: Hań-ba! Hań-ba! Hań-ba!)
A w czasie debaty wprost ujawnione zostały inne
ideowe i światopoglądowe motywy, które stoją za
tym przedłożeniem.
Otóż chcę jasno powiedzieć, że niezależnie od
tego, jakie przekonania ma każdy z nas, administracyjne zakazywanie czegokolwiek w warunkach
wolności, administracyjne, urzędowe, za pomocą
przepisów regulowanie społecznych obyczajów jest
zwyczajnym zawłaszczaniem cudzej wolności.
Gdy popatrzymy na te lata, które minęły,
w kontekście tej ustawy, to widzimy, że państwo
stawiacie ciągle nowy znak „stop”: tym, którzy
chcieliby decydować, jakie stosować środki antykoncepcyjne;
(Głos z sali: O czym on mówi?)
…tym, którzy chcieliby decydować, z kim się wiązać na całe życie;
(Marszałek Stanisław Karczewski: O nie!)
(Wesołość na sali)
…tym, którzy chcieliby decydować samodzielnie…
(Wesołość na sali)
Tak, tak, właśnie tak.
(Senator Jarosław Rusiecki: A na papieża pan senator się powołuje.)
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Tym, którzy…
(Senator Adam Bielan: Do rzeczy.)
(Poruszenie na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze, bardzo proszę o niekomentowanie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie ma nic do
śmiechu w tym, kto z kim chce wiązać swoje życie.)
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę o niekomentowanie. Ludzie
się śmieją z różnych żartów, różne są reakcje.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę o niekomentowanie.)
Myślę, że cała Polska i także…
(Głos z sali: Cała.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Cała.)
…światli hierarchowie widzą i słyszą ten śmiech,
gdy mówię o związkach partnerskich.
(Głos z sali: Ale o czym pan mówi?)
Stawiacie znak „stop” tym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze…)
…którzy chcieliby…
(Senator Adam Bielan: Panie Marszałku, czy to
jest na temat?)
…według swego uznania…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja bardzo
proszę, Panie Senatorze…)
(Senator Adam Bielan: Handel w niedzielę…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
do rzeczy, do rzeczy.)
Mówię, mówię…
(Głos z sali: To nie są związki partnerskie…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do rzeczy, do
tej ustawy. Nie mówimy o filozofii, o swoim światopoglądzie… Bardzo proszę, do rzeczy.)
Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bo nie widzę
związku między związkiem partnerskim a handlem
w niedzielę. Tak że bardzo proszę do rzeczy.)
(Wesołość na sali)
Tym, którzy chcieliby mieć dzieci z in vitro, mówicie: „stop”.
(Głos z sali: Jezu…)
I to jest jedna…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę do rzeczy! To nie jest wiec,
tylko to jest Senat!)
Chcę pokazać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest wiec
partyjny, Panie Senatorze!)
Chcę pokazać, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest wiec
partyjny, do rzeczy!)
…że w tej ustawie jest kolejny znak „stop”, który
stawiacie Polakom, którzy według wszelkich badań
tego nie chcą. Apeluję: pomóżmy razem tym, którzy
chcą pozostać w domu w niedzielę, tym pracującym…
(Senator Jan Dobrzyński: Zabezpieczyć rozrywki
trzeba…)

…ale nie wtrącajmy się do tego, kto i gdzie…
(Senator Jan Dobrzyński: I z kim!)
(Wesołość na sali)
… chce iść, i z kim…
(Wesołość na sali)
Chce iść z rodziną…
(Rozmowy na sali)
Ja może odwrócę ten mikrofon, to…
(Rozmowy na sali)
…będzie państwa lepiej słychać.
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Chciałbym
powiedzieć, Panie Senatorze, że protestujący przed
chwilką pan senator Fedorowicz również się uśmiecha, tak żeby pan wiedział.)
(Wesołość na sali)
Dobrze…
(Wesołość na sali)
Uśmiech pana senatora bardzo mnie cieszy, a rechot innych martwi. Chcę państwu powiedzieć, Panie
Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
…i skonstatować…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę,
Panie Senatorze.)
…swoje wystąpienie tak: dość tych zakazów,
słuchajcie Polaków, róbmy to, czego oni oczekują, i nie idźmy w poprzek tego, czego pragną.
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zgłasza się pan senator Rulewski. Tak?
Bardzo proszę. Jest pan na liście senatorów, którzy
mogą zabrać głos.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Ja też chcę, Panie
Marszałku.)
Nie, nie. Ja już przeczytałem, Panie Senatorze, kto
może. Pan senator Kogut nie.
(Senator Stanisław Kogut: Jak nie, jak ja poprawki
zgłaszałem? Przepraszam…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Mogę ustąpić, Panie
Marszałku, ale tylko miejsca na mównicy.)
Panie Senatorze, przepraszam, ja wyjaśnię to
panu senatorowi Kogutowi. Nie jest pan na tej liście,
bo zgłosił pan wniosek legislacyjny nie w trakcie
dyskusji, tylko na posiedzeniu komisji. Tak że wtedy
mógł pan wyrazić swoją opinię. W tej chwili według regulaminu nie może pan jej wyrazić. Dziękuję
bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: To zwracam honor.)
Panie Senatorze, bardzo proszę.
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Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypomnijmy, że sprawa wolnych od handlu niedziel powstała na skutek inicjatywy obywatelskiej
i dotyczyła wszystkich niedziel. Była potwierdzana
wielokrotnie, choć w mediach narodowych, przez
panią byłą premier Szydło oraz obecnego premiera
Morawieckiego. Mamy obowiązek jako opozycja –
szczególnie ja, mający pewną praktykę w sprawach
pracowniczych, związkowych – żeby domagać się
spełnienia tej obietnicy wyborczej.
(Senator Jan Dobrzyński: Cztery niedziele wolne…)
(Senator Waldemar Bonkowski: I wolne poniedziałki!)
Nie możemy powtarzać scenariusza z „Kaczej
zupy”, być jak państwo Freedonia. My jesteśmy
Rzecząpospolitą Polską.
(Głos z sali: Brawo!)
(Głos z sali: Słonie, krowy…)
Dlatego uważam, nie ukrywam… nie jest to głos
zdecydowany… jest rzeczywiście pewną odpowiedzią na gorące dyskusje i duże podziały wokół tego
problemu. Jeśli zgłaszam poprawkę o tym, żeby
wszystkie niedziele były wolne – w przypadku
właścicieli samodzielnie obsługujących sklepy te
byłyby czynne do godziny 13.00 – to zgłaszam ją
po to, żeby zablokować dyskusję, w której używane
są prostackie argumenty. Nie proste, ale prostackie. Otóż mówi się: ja mam prawo do swobodnego
wyboru, kiedy chcę kupować i handlować. Mniej
więcej tak się mówi, ale grzeczniej. Ma być wygoda. To jest wygodne – kupowanie, kiedy się chce
i gdzie się chce. I to nie tylko w niedzielę, ale także
w nocy.
A ja powiadam: wygoda tak, wolność tak, ale
nie kosztem czyjejś godności. (Oklaski) Tę godność
uznają wszystkie cywilizacje, ludzie wierzący i niewierzący. Nawet komuniści szanowali siódmy dzień
jako dzień odpoczynku. Węgrzy mówią o pewnej
refleksji wstecz, na dzisiaj i jutro. Chodzi o bycie
razem, w rodzinie i niekoniecznie w sklepie. A już
na pewno nie kosztem prawie miliona ludzi, którzy
nie są instytucją handlu. Oni są ludźmi stojącymi po
drugiej strony lady.
Kraje rozwinięte inaczej poradziły sobie z tym
problemem. Najpierw rozwiązały problem pracy
w niedzielę w taki sposób, że zastąpiły siłę ludzką
automatami, robotami. Dzisiaj jest chmura cyfrowa.
I reforma w handlu, ta cała nowoczesność właśnie
ku temu powinna zmierzać. Kupowanie w internecie
z dostawą do domu to lepsze warunki niż targowanie
się i natrętne promocje.
A czemu to wszystko służy? Żeby uciec od internetu, żeby nie dyskutować, żeby nie oceniać, żeby
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realizować, żeby poddać się hałaśliwej propagandzie
i hałaśliwej reklamie.
To nie jest prawda, że dużo ludzi straci pracę.
Gdyby nawet tak było, to myślę, że cieszyłby się z tego
pan minister, senator Radziwiłł. Służbie zdrowia brakuje pielęgniarek, pielęgniarzy. Trzeba realizować
ważniejsze potrzeby społeczne niż tylko prawo do
wygody, którego notabene nie ma.
Nie jest też prawdą, że stracą na tym… Rząd pani
Szydło bardzo zabiegał o to, żeby firmy zagraniczne,
na ogół zagraniczne, na tym nie straciły. Dla nich
człowiek nie istniał. Nie podnosił się z kolan. Ten
rząd bardzo dbał o to, żeby koncerny zarabiały. Gdyby
traciły, toby nie inwestowały.
Dlaczego jest taka presja? Ano dlatego, że handel
w 2017 r. w Polsce polega na tym, że robocizna nic
nie kosztuje. Jest zatrudnianie na umowy o dzieło,
umowy śmieciowe, jest praca wolontariuszy…
(Senator Waldemar Bonkowski: To jest głos za czy
przeciw w końcu? Pytam, bo nie wiem.)
(Senator Maria Koc: Za i przeciw.)
To jest właśnie ten koszt. Dzięki temu można dużo
zarobić, nie poświęcając nic, ewentualnie poświęcając
czyjąś godność, czyjeś życie.
Wniosek końcowy. Patrzmy na to, co na górze,
a nie na to, co na dole. Patrzmy, jak rozwiązuje te problemy 20 krajów rozwiniętych. Ku czemu one dążą?
Nie tylko ku niedzielom wolnym od pracy, od handlu.
One dążą do cywilizacji weekendowej. Dlaczego warto to robić? Bo w takiej cywilizacji życie kulturalne,
naukowe, polityczne rozgrywa się w weekend, kiedy
jest na to czas.
(Senator Waldemar Bonkowski: Za czy przeciw?)
Jestem dwa razy przeciw kombinacjom rządu, który nagle wysłał tutaj takiego zasłużonego ministra,
związkowca, żeby to wszystko krył. Czyli jestem za
wszystkimi niedzielami…
(Senator Adam Bielan: Ja chcę mieć wolny weekend.)
Cały weekend.
Dodatkowa prośba…
(Głos z sali: Jaka to…)
Panie Marszałku, ja wiem, że pan zawsze z sympatią się do mnie odzywał…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do mnie pan
mówi?)
Też.
(Wesołość na sali)
Jakoś arystokracja bankowa to w soboty i niedziele nie pracuje, chociaż do handlu potrzebne są
pieniądze.
(Senator Alicja Zając: Bankomaty są, bankomaty.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, nie wiadomo, Panie Marszałku…)
Co? Marszałkiem będę? Tak!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie wiadomo.)
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Jeszcze jedna prośba. Proszę państwa, to nie jest
uwarunkowane religijnymi czy nawet osobistymi…
czy jakąś kwestią popularności, próbą budowania
czegoś czy demagogią. To jest po prostu… Tak było
przez tysiące lat! To myśmy to zmienili, in minus.
I co jeszcze zmieniliśmy? O tym była przed chwilą
czy raczej przed godziną, przed dwiema godzinami
dyskusja, a minister Szwed niestety tego bronił. Otóż
druga poprawka, o której chcę powiedzieć, to byłby
zakaz jakiegokolwiek handlu alkoholem w niedzielę.
Bo nie ma takiej konieczności, aby… Nie ma takiej
potrzeby, żeby otwierać sklepy, uruchamiać inne służby, by ktoś mógł sobie kupić gorzałkę. Głosujmy zatem za zdrowym społeczeństwem, za jego godnością.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Jan Dobrzyński: W zdrowym ciele zdrowy duch!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Może wypijmy.)
(Senator Robert Dowhan: Wznieśmy toast.)
Czy jeszcze któryś z senatorów wymienionych
przed chwilką chce zabrać głos?
(Senator Lidia Staroń: Nie, nie, nie.)
(Głos z sali: Już nie.)
Nie no, ale może ktoś jeszcze chce zabrać głos?
(Wesołość na sali)
Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 było za, 64 – przeciw.
(Głosowanie nr 14)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi
poprawkami.
Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu objęcie zakazu handlem
działań o charakterze marketingowym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 2 – za, 79 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 16)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 uściśla, że zakaz handlu nie obejmuje takich stacji paliw, na których powierzchnia
przeznaczona na sprzedaż i ekspozycję innych niż
paliwa towarów nie przekroczy 80 m2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 2 – za, 78 – przeciw,
6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 doprecyzowuje przepis w celu
wskazania, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał w placówce handlowej, w której przeważająca
działalność polega na handlu kwiatami, a nie w każdej
placówce handlowej nazwanej kwiaciarnią.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników?
Głosowało 85 senatorów, 61 – za, 22 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 5 i 19 należy głosować
łącznie. Mają one na celu uzależnienie prowadzenia handlu w placówkach handlowych na potrzeby
festynów, jarmarków i imprez okolicznościowych
od uzyskania odpowiednio zgody organów administracji samorządowej lub rządowej w zależności
od zasięgu organizowanego wydarzenia i określa
procedurę jej wydania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 1 – za, 83 – przeciw,
2 się wstrzymały od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 6 ma na celu doprecyzowanie przepisu w celu dopuszczenia handlu na dworcach tylko
w placówkach handlowych o powierzchni nie większej niż 80 m2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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Głosowało 86 senatorów, 5 – za, 77 – przeciw, 4
się wstrzymały. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 7 wykluczy… Jeśli przyjmiemy tę
poprawkę, to wykluczona zostanie poprawka nr 8.
A poprawka nr 7 zmierza do uzupełnienia katalogu wyłączeń spod zakazu handlu o centra pierwszej
sprzedaży ryb, sprzedaż ryb z burty, gospodarstwa
rybackie, placówki zajmujące się obrotem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi
produktami.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 80 – za, nikt nie był
przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 ma na celu dostosowanie określeń
użytych w ustawie do terminologii używanej w systemie prawa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 doprecyzowuje przepis w celu
wskazania, że wyłączenie spod zakazu handlu ma
dotyczyć placówek handlowych w jednostkach wojskowych, a nie w garnizonach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 24 – przeciw,
2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 ma na celu wyłączenie spod zakazu handlu sprzedaży bezpośredniej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 26 – za, 59 – przeciw,
1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 12 uściśla przepis w celu wskazania, że wyłączony spod zakazu handlu będzie handel
prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną osobiście, we własnym imieniu i na własny
rachunek.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 23 – przeciw,
3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 doprecyzowuje przepis w celu
wskazania, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał
w placówce handlowej, w której przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi
i cukierniczymi, a nie w każdej placówce handlowej,
która nazwie się piekarnią, cukiernią czy lodziarnią i będzie handlować także innymi towarami niż
wyroby piekarnicze, cukiernicze w dowolnych proporcjach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 82 – za, 2 – przeciw,
3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 zmierza do uzupełnienia katalogu
wyłączeń spod zakazu handlu o placówki handlowe,
w których w przeważającej części prowadzona jest
działalność gastronomiczna.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 ma na celu doprecyzowanie przepisu poprzez wskazanie, że podmioty nabywające
towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych nie wykonują czynności związanych ze skupem,
lecz czynności związane z handlem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 – za, 2 – przeciw, 23
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 ma na celu uzupełnienie katalogu wyłączeń o placówki handlowe sprzedające drób
i wędliny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 – za, 63 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
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Poprawka nr 17 zmierza do wprowadzenia możliwości prowadzenia handlu w niedziele do godziny
13.00 przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 6 – za, 81 – przeciw.
(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 18 ma na celu objęcie zakazem handlu w niedziele i święta wszystkich placówek handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna
i hurtowa alkoholu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 9 – za, 66 – przeciw,
9 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 20 zmierza do uzależnienia zakazu
handlu na danym obszarze od decyzji sejmiku województwa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 25 – za, 62 – przeciw.
(Głosowanie nr 32)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 21 zmierza do usunięcia z ustawy
zmiany w ustawie – Kodeks karny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 24 – za, 60 – przeciw.
(Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 22 ma na celu zredagowanie przepisu karnego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej poprzez dookreślenie znamion czynu zabronionego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 wstrzymało
się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 23 zmierza do wyeliminowania
możliwości karania w postępowaniu mandatowym

przedsiębiorcy niestosującego się do zakazu handlu
w warunkach recydywy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 25 – za, 61 – przeciw.
(Głosowanie nr 35)
Poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 24 i 26 należy przegłosować łącznie.
Mają one na celu wyeliminowanie z ustawy przepisów
przejściowych o stopniowym ograniczaniu handlu
w placówkach handlowych po wejściu w życie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 4 – za, 79 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawki nr 25 i 28 przegłosujemy łącznie.
Zmierzają one do tego, aby w okresie od wejścia
w życie ustawy do końca 2018 r. to przedsiębiorca
decydował, w które niedziele chce prowadzić handel.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 6 – za, 65 – przeciw, 16
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 26 była przegłosowana.
Poprawka nr 27 ma na celu zobowiązanie Rady
Ministrów do złożenia Sejmowi i Senatowi informacji
z realizacji ustawy do końca II kwartału 2019 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 60 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 62 – za, 22 – przeciw,
3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre
inne dni.
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Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 667 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 – przeciw.
(Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu
sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy
o ochronie przyrody.
Komisja Środowiska oraz Komisja Kultury
i Środków Przekazu przedstawiły projekt uchwały,
w którym wnosiły o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 673 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów – zgodnie za. (Głosowanie
nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o ochronie przyrody.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk
senacki nr 672 A.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Poproszę wodę.
Przystępujemy do głosowania.
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Poprawka nr 1 przesądza, że zakaz spożywania
napojów alkoholowych w miejscu publicznym nie będzie dotyczył miejsc przeznaczonych do spożywania
alkoholu na miejscu w punktach sprzedaży.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 się wstrzymał.
(Głosowanie nr 42)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 upoważnia radę gminy do wprowadzenia w określonym miejscu publicznym na terenie
gminy odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów – zgodnie za. (Głosowanie
nr 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 modyfikuje termin wejścia ustawy w życie, wprowadzając 30-dniowy okres vacatio
legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 62 – za, 5 – przeciw, 18
się wstrzymało. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 669 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
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Senator Sprawozdawca
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich przedstawia Wysokiemu Senatowi
następujące stanowisko dotyczące ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II, czyli przyjąć ustawę bez poprawek.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Senator
Aleksander Pociej.)
Dobrze, słyszę.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie Robert Dowhan, Bogdan Borusewicz,
Aleksander Pociej, Jadwiga Rotnicka, Piotr Florek.
Wiem, że pan senator Aleksander Pociej… Bardzo
proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Drodzy Koledzy!
Mam co do tego punktu olbrzymią prośbę.
Złożyłem poprawkę, żeby wykreślić słowo „Senat”
z tej ustawy. Dlaczego? Wszyscy się zgodzimy, i mówił o tym sprawozdawca, pan senator Słoń, że jakkolwiek gorąca byłaby debata w tej Izbie, to my naprawdę
jesteśmy czymś innym niż Sejm.
(Senator Czesław Ryszka: To bądźmy dalej.)
I bądźmy dalej, tak jest. I właśnie o to, Panie
Senatorze, was proszę.
Jeżeli chcemy wprowadzić te zmiany…
(Senator Wiesław Dobkowski: To czego się boimy?)
…to wprowadźmy je sami. Dlaczego kilkunastu
posłów, wszystko jedno, z jakiej partii, ma nam dyktować…
(Senator Jan Dobrzyński: Co my mamy robić.)
…co my tutaj mamy robić.
No, proszę was… (Oklaski) …zróbcie chociaż
raz… Proszę was… Jeżeli będzie trzeba, to ja nawet
zagłosuję… Jestem przeciw temu…
(Senator Waldemar Bonkowski: Zagłosuj za, to
wszystko.)
Ale nie, ale nawet zagłosuję, tylko żeby to wyszło
od nas, żeby to wyszło od nas…
(Senator Czesław Ryszka: Taki deal, coś za coś.)
…żebyśmy my ewentualnie sobie zmienili nasz
regulamin i to, za co możemy być karani. Jeżeli więk-

szość senatorów za tym będzie, to proszę bardzo.
Ale zróbmy to my, a nie posłowie nam. Pokażmy,
że naprawdę nie jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie do
ozdoby. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
Panie Senatorze, pan…
(Senator Jan Dobrzyński: …chciałem odpowiedzieć na to pytanie, skoro je zadał…)
W jakim trybie, Panie Senatorze, pan się zgłasza?
Proszę nie zabierać głosu w pozaregulaminowym trybie.
Marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chcę zgłosić poprawkę…
(Senator Mieczysław Golba: Teraz?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, teraz
już nie zgłaszamy.)
(Senator Jan Dobrzyński: Już nie można.)
Nie, nie, ja zgłosiłem poprawkę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Aaa…)
…ja zgłosiłem poprawkę, by w przepisie – to jest
ten przepis zasadniczy – mówiącym o naruszających
swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu,
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego skreślić słowo „Senatu”. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy różnymi
izbami. I to jest zapisane w konstytucji, nie wprost,
ale w konstytucji nie ma mowy o parlamencie, tylko…
(Senator Jan Dobrzyński: Sejm i Senat oczywiście.)
…tylko są zapisy dotyczące izby niższej, czyli
Sejmu, i Senatu, osobno. Nie ma także możliwości tworzenia wspólnych komisji. Senat i Sejm nie
zbierają się razem, zbierają się jako Zgromadzenie
Narodowe tylko w 3 wypadkach. I nie jest to SejmoSenat, tylko Zgromadzenie Narodowe. To podkreśla to, że jesteśmy osobnymi Izbami. Ja uważam, że
powinniśmy podkreślać swoją podmiotowość, nie
powinniśmy być w cieniu Sejmu, chociaż oczywiście
Sejm ma większe uprawnienia.
W obecnych przepisach zawarte są dostateczne
normy, które pozwalają na dyscyplinowanie senatorów, i nie ma takich sytuacji… Jednak inaczej
wyglądają obrady Sejmu i Senatu. To sprawiło, że
zgłosiłem tę poprawkę. Uważam, że jednak trzeba różnicować. Przepisy, które dotyczą Sejmu, nie
muszą być takie same jak te, które dotyczą Senatu.
Mamy różne regulaminy, mamy różny sposób prowadzenia obrad i nie widzę powodu, dla którego
akurat ta zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu
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posła i senatora miałaby dotyczyć także Senatu.
Mam na myśli i względy formalne, które uzasadniałem, i względy realne, różnice w sposobie zachowania się w Sejmie i w Senacie. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeszcze pan senator Dowhan, pani senator Rotnicka
i pan senator Florek.
Chcecie państwo zabrać głos?
(Senator Robert Dowhan: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone obydwa
wyżej wymienione wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Roberta Dowhana o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 22 – za, 54 – przeciw, 6
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 43 – za, 28 – przeciw, 12
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Brawo, brawo,
senatorowie!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo! Charakter ma
się jeden.)
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji
Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 684 A.
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Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 74 – za, 8 wstrzymało się
od głosu, nikt nie był przeciwny. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dotacji dla
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na
uzupełnienie kapitału wieczystego.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek, druk senacki nr 679 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 62 było za, 17 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Informuję, że kolejne, pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Senatu rozpocznie się, o czym już informowałem, dnia 19 grudnia br., tj. we wtorek, i planowane
jest na dni 19, 20 i 21 grudnia br. Porządek obrad
tego posiedzenia został państwu przesłany pocztą
elektroniczną.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut.
Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.
Czy ktoś z państwa senatorów…
Bardzo proszę, pan senator Jan Filip Libicki.
A później Jan Maria Jackowski.
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Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, swoje oświadczenie senatorskie
kieruję w pierwszym rzędzie do prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, pani Gertrudy Uścińskiej,
a także do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz do ministra edukacji narodowej.
W moim okręgu wyborczym zwrócono się do
mnie z prośbą…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…o to, abym te 3 instytucje, które wymieniłem, poprosił o stosowną interpretację prawną…
Niniejszym o tę interpretację prawną się zwracam,
pozwalając sobie przeczytać tekst, który otrzymałem.
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozstrzygnięcie
problemu prawnego, czy zleceniodawca zatrudniający
słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w wieku
do dwudziestego szóstego roku życia zatrudnionego na
umowę-zlecenie jest zobowiązany do zgłaszania takiego
pracownika do ZUS. Z wiedzy, jaką posiadam, centra
kształcenia zawodowego powszechnie wystawiają zaświadczenia do ZUS. Chciałbym jednak rozstrzygnąć,
czy jest to praktyka zgodna z obecnym ustawodawstwem. Do tej pory spotkałem się m.in. z interpretacją dokonaną przez rzecznik regionalnego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego,
panią Aldonę Węgrzynowicz. Pani Węgrzynowicz
stwierdziła, iż pod pojęciem „nauka w szkole” należy
rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego
– kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności
zawodowych, kurs kompetencji ogólnych – które trwają
powyżej 30 godzin zajęć dydaktycznych. Wymóg nauki
w szkole uważa się za spełniony, jeżeli uczeń, student
uczęszcza na zajęcia, pisze prace kontrolne, uzyskuje
zaliczenia, przystępuje do egzaminów itd. Mimo powszechnej praktyki w wydawaniu zaświadczeń przez
podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe
często spotykam się z wątpliwościami w tym zakresie,
dlatego niniejszym zwracam się do pana senatora z prośbą o zwrócenie się do stosownych instytucji z prośbą
o wiążącą interpretację”. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora Jana Marię Jackowskiego
o wygłoszenie oświadczenia.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Okrzyki demonstrujących pod budynkiem Senatu)
(Senator Jan Maria Jackowski: To z taśmy idzie
czy ludzie śpiewają?)

(Senator Jan Filip Libicki: Myślę, że ludzie śpiewają.)
Nie wiem…
(Senator Jan Filip Libicki: Ja myślę, że tak.
Jednak.)
Tak. Ja też tak myślę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 3 oświadczenia. Pierwsze do pana ministra
rolnictwa.
Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że w okolicach Warszawy zostały
wykryte źródła ASF, afrykańskiego pomoru świń,
zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy
na północnym Mazowszu, a ściślej w powiatach żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim
i przasnyskim, też zostały wykryte jakiekolwiek źródła tej choroby.
Następne oświadczenie kieruję do wojewody mazowieckiego, pana Zdzisława Sipiery.
W związku z wykonywaniem podjętej przez pana
wojewodę w trybie zarządzenia zastępczego decyzji
o zmianie nazw ulic na Mazowszu w różnych miejscowościach, zwracam się z uprzejmą prośbą o wykaz
takich zmian dokonanych na terenie powiatów: żuromińskiego, mławskiego, przasnyskiego, płońskiego
i ciechanowskiego.
I trzecie oświadczenie kieruję do ministra spraw
wewnętrznych.
W związku z informacją o wykryciu przez podkarpacki oddział Straży Granicznej zorganizowanej
grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem zezwoleń na pracę w zamian za korzyści majątkowe,
działającej na Mazowszu i w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim zwracam się z uprzejmą prośbą
o informację, jaka była skala tego procederu i jaka
była skala, jeżeli chodzi o zatrudnionych obywateli
Ukrainy na terenie północnego Mazowsza. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego drugiego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX
kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac
Senackich, pokój nr 255.
Zamykam pięćdziesiąte drugie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 43)

Wyniki głosowań
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kształt procedowanej ustawy o Sądzie Najwyższym nie gwarantuje nam uczciwości i bezstronności rozstrzygania spraw, z którymi ludzie przychodzą do sądu. Ten projekt nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Nie ma tam zdania o tym, że skarga nadzwyczajna czy wcześniejsze wysyłanie sędziów w stan spoczynku są
uzasadnione. To projekt sprzeczny z konstytucją. Jakie jest więc merytoryczne uzasadnienie tych zmian? Bo
przecież nie mogą to być wyłącznie zmiany kadrowe.
Jednocześnie nie mamy informacji, ile dokładnie sędziowskich etatów ma zostać utworzonych, które z wnoszonych poprawek są uzgadniane z prezydentem w tym projekcie. Nie wiemy, co jest w nim aktualne, a co nie.
Powstaje chaos legislacyjny, który nie sprzyja temu projektowi. Nie ma informacji, kto będzie kandydował do
Sądu Najwyższego. PiS-owskie kadry w spółkach Skarbu Państwa nie sprawdzają się, brakuje im kompetencji – Misiewicze czy pani Sadurska są tego doskonałym przykładem. Ci nowo wybrani ludzie będą wydawać
wyroki, a PiS będzie umywał ręce, chociaż powinien mieć świadomość, że odpowiedzialność za zrujnowanie
Sądu Najwyższego spadnie na całą partię.
Mówi się wiele o dobrych praktykach stosowanych w innych krajach. Tak często odwołujecie się do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlaczego nie chcecie wziąć z nich przykładu dotyczącego wieku sędziów? Dzisiaj tam najstarszy sędzia Sądu Najwyższego, gdzie funkcja jest pełniona dożywotnio, ma 84
lata. Eliminujecie i dyskryminujecie, zresztą nie pierwszy raz, ze względu na wiek. Takie działania są
niesprawiedliwe i niedopuszczalne. Nawiązujecie w tych działaniach do dekomunizacji, ale nie macie
świadomości, albo nie chcecie jej mieć, że w Polsce Sąd Najwyższy jest najbardziej zdekomunizowanym
sądem ze wszystkich.
Proszę wskazać, w jaki sposób ten projekt ustawy sprawi, że sądy będą działały lepiej, sprawniej, że wyroki
będą szybciej wydawane. Ten projekt ma na celu tylko i wyłącznie upolitycznienie sądów. Czy jest to działanie
zgodne z konstytucją? Projekt jest z nią sprzeczny, łamie zasadę trójpodziału władzy, łamie zasadę niezawisłości
sędziowskiej, łamie zasadę demokratycznego państwa prawnego. Postanowienia tej ustawy nie spowodują, że
sprawy będą rozpatrywane szybciej.
Partia rządząca powinna dziś odpowiedzieć Polakom na pytanie: czy w Polsce nastaną partyjne sądy? Czy
to partia będzie przesądzać o czyjejś winie? Bo to, że na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS-u widywani są prokuratorzy, już nikogo nie dziwi. Czy tak samo ma być z sędziami? Wasze propozycje nie usprawniają wymiaru
sprawiedliwości, nie skracają czasu trwania procesów, są spowodowane tylko i wyłącznie chęcią wpływania
na niezależny wymiar sprawiedliwości.
Kryterium wieku również jest sprzeczne z Konstytucją RP. Art. 32 mówi wyraźnie: „Wszyscy są wobec
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Dlaczego wiek
65 lat ma oznaczać koniec drogi zawodowej sędziego Sądu Najwyższego? No chyba, że prezydent zdecyduje
inaczej. Nikt nie powinien decydować o losie obywatela ze względu na jego wiek.
Chciałbym się odnieść również do kwestii ławników. Wątpliwe jest wniesienie dzięki ich obecności jakiejkolwiek wartości dodanej do Sądu Najwyższego, który ustrojowo ma być sądem prawa. Może to jest odwołanie
do amerykańskiego systemu sądownictwa? Wybieracie to, co jest wygodne dla was. Kto będzie zasiadał wobec
tego w tych ławach? Znów ludzie PiS-u?
Kolejnym niedopuszczalnym działaniem jest ustalanie regulaminu Sądu Najwyższego. Nie ma jasności co
do tego, kto będzie go tworzył. Czy to będą politycy, a może bezpośrednio pan prezydent. Znów upolityczniacie
niezawisły sąd, który powinien być apartyjny.
Odniosę się jeszcze do kwestii, która dla mnie, jako członka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
jest szczególnie ważna. Ustawa wyklucza osoby, które posiadają obywatelstwo nie tylko polskie, z możliwości
pełnienia funkcji sędziów, z bycia sędzią Sądu Najwyższego, jak również pełnienia funkcji sędziów sądów
niższego szczebla. W Polsce mamy więcej niż dziewięć mniejszości, ich przedstawiciele reprezentują nasz kraj,
pracują na rzecz naszego kraju i mają podwójne obywatelstwo. To dyskryminacja mniejszości narodowych
i osób, które posiadają podwójne obywatelstwo.
PiS doprowadził sądownictwo do prawdziwej zapaści – 3 miliony zaległych spraw zostało z 2016 r., na 2018
r. zostanie ok. 4 milionów nierozpatrzonych spraw. O tym nie mówi się opinii publicznej.

434

52. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 52. posiedzenia Senatu

Karol Juliusz Weber napisał kiedyś, że „człowiek mądry broni swej słuszności spokojnie i bez gniewu. Gdy
głupiec ma słuszność, broni jej wrzaskiem”. Dziś krzyczycie z ław sejmowych i senackich, ale przyjdzie taki
czas, że historia was rozliczy. Będziecie patrzeć w lustro ze świadomością, że zabraliście wolność Polakom.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Pracujemy nad ustawą o Sądzie Najwyższym. W 2015 r. Polacy, wybierając biało-czerwoną drużynę obozu
Zjednoczonej Prawicy, zobowiązali nas do przeprowadzenia zmiany – dobrej zmiany. Jedną z kluczowych
kwestii, którymi należało się zająć, była zapaść szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Wyborcy
oczekiwali radykalnej zmiany. W lipcu tego roku Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało i uchwaliło ustawy
o KRS i SN, które pan prezydent Andrzej Duda zawetował, proponując w ich miejsce własne projekty. Przez
ostatnie miesiące trwały konsultacje zmierzające do wypracowania ostatecznej formy proponowanych ustaw,
takiej, która pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych reform.
Cel ten został osiągnięty. Obecnie procedujemy nad projektami ustaw, które stwarzają możliwość wprowadzenia od dawna oczekiwanych zmian. Jak w każdej sprawie, kiedy w grę wchodzi możliwość zachwiania
dotychczasowymi układami, kiedy w grę wchodzi możliwość odebrania niesłusznych przywilejów, pojawia
się opór materii. Opór ten przybiera formy destrukcji parlamentarnej w wykonaniu totalnej opozycji, z jaką
mieliśmy do czynienia np. podczas prac komisji sejmowych procedujących nad lipcowymi ustawami. Opór
ten przybiera również formę realizacji planu: ulica i zagranica. Dla każdego, kto w jakikolwiek sposób zderzył się z machiną wymiaru sprawiedliwości III RP, jest oczywiste, że proponowane zmiany dotyczące Sądu
Najwyższego i KRS nie wystarczą. Jest to bardzo ważny, aczkolwiek pierwszy krok na drodze zapewnienia
obywatelom sprawiedliwego, uczciwego i rzetelnego sądownictwa.
Niezbędna jest również edukacja prawna, albowiem świadomość prawna wśród tzw. zwykłych obywateli
jest znikoma i często wykorzystywana przeciwko nim zarówno przez strony procesowe, jak i instytucje. Raz
w miesiącu w moim biurze senatorskim prowadzona jest akcja bezpłatnych porad prawnych. Skala problemów, z jakimi borykają się przychodzący na dyżury ludzie, jest porażająca. W wielu przypadkach na gruncie
obowiązujących przepisów ludziom ewidentnie poszkodowanym przez wymiar sprawiedliwości lub poszkodowanym w wyniku wykorzystania ich niewiedzy prawnej nie można pomóc. Dlatego tak duże znaczenie ma
wprowadzenie skargi nadzwyczajnej. Prawnicy często podnoszą, że jest to zachwianie zasady powagi rzeczy
osądzonej. Jednak w tym wypadku, biorąc pod uwagę skalę negatywnych skutków dla obywateli, argument ten
ma znaczenie drugorzędne. Jak wytłumaczyć człowiekowi, który w wyniku przestępstwa stracił zdrowie lub
majątek, że jego krzywda jest mniej znacząca niż powaga rzeczy osądzonej na korzyść przestępcy lub osoby, która
go skrzywdziła? Jak wytłumaczyć obywatelowi, że nie ma potrzeby dyscyplinowania pracy sędziów i dbania
o równowagę między poszczególnymi władzami, bo sędziowie sami sobie poradzą, będąc kastą nadzwyczajną?
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani premier Beata Szydło słusznie wskazała, że dla Polski jest to chwila
dziejowa. Jest to moim zdaniem też czas próby. To chwila, w której albo doprowadzimy do końca, skutecznie
i rzetelnie planowane reformy i przywrócimy godność Polakom stającym przed wymiarem sprawiedliwości, albo
pozwolimy na destrukcję tego planu. Już raz w historii Polski dziejowa chwila dekomunizacji planowana przez
rząd Jana Olszewskiego została zdruzgotana nocną zmianą czerwcową w 1992 r. Nie pozwólmy, by teraz moment
tak ważny dla Polski w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości został zdruzgotany przez totalną opozycję.
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Przemówienie senatora Jarosława Dudy
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Cały projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta to, niestety, bubel legislacyjny. Nie rozróżnia
galerii i sklepów w nich działających. Wyłączenie zakazu handlu na dworcach nie dotyczy sytuacji, kiedy sam
dworzec mieści się w definicji placówki handlowej. Regulacje te naruszają też przepisy europejskie. Sklepy
z ogólnym zakazem to około 10% wszystkich sklepów, natomiast 90% sklepów będzie wyłączonych. Skorzystają
ze źle sformułowanych, źle zdefiniowanych, niespójnych, nieostrych definicji wyłączeń.
Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie ustawy, której projekt dawno przestał być projektem
obywatelskim, a jednocześnie złożyła projekt zmian do ustawy – Kodeks pracy. To właściwa droga – „nie” dla
zakazu handlu w niedzielę, „tak” dla zmian w kodeksie pracy.
Posłowie PiS mówią o tym, że pora dać niedzielę rodzinom, żeby spędzały wtedy czas ze sobą. Jednak zapominacie powiedzieć, że większość pracowników handlu dalej nie będzie miała wolnego w niedzielę. Zapominacie
powiedzieć, że 70% pracowników galerii handlowych to tak naprawdę osoby nieposiadające rodzin.
To jest ustawa antypolska i ustawa antygospodarcza. Gotujecie problemy małym i średnim polskim przedsiębiorcom, bo to oni na zakazie handlu w niedziele stracą najwięcej. I to im najtrudniej będzie odpracować to,
co stracą, nie handlując w siódmy dzień tygodnia.
Proponujemy, żeby nazwać rzecz po imieniu. Proponujemy, aby ta ustawa przyjęła najbardziej właściwy dla
siebie tytuł – ustawa o ograniczeniu wzrostu gospodarczego. Dlaczego? Jeżeli dziś wzrost produktu krajowego
brutto napędzany jest przede wszystkim konsumpcją, a my wycinamy z tej konsumpcji jeden z 7 dni, to trzeba
nazwać rzecz po imieniu – rząd podcina gałąź, na której siedzi. Niedziela to dzień, kiedy nie tylko Polacy robią
zakupy. Ze względu na korzystniejsze ceny przyjeżdżają do nas Białorusini, Litwini, Niemcy, Rosjanie, a także
Ukraińcy. Z różnych względów właśnie niedziela jest dniem, w którym mogą oni kupić wszystkie niezbędne
produkty, ponieważ w inne dni pracują i po prostu nie mogą przyjechać do Polski.
Autorzy ustawy, wymieniając powody uchwalenia tejże ustawy i jej cele, zapomnieli wspomnieć o ważnej
grupie, o studentach, którzy stanowią istotną część osób pracujących w niedziele, ale nie są objęci statystykami
związkowymi. Często też pracują na umowę-zlecenie, łącząc pracę weekendową z nauką w tygodniu roboczym.
Takie podejście pozwala wielu młodym Polakom usamodzielnić się, a także ulżyć domowemu budżetowi,
nadszarpniętemu wzrostem cen zafundowanym przez PiS. Jaką propozycję ma więc rząd dla tysięcy młodych
Polaków, którzy stracą możliwość uzyskania dochodu w niedzielę, a którzy chcą pracować w niedzielę, chcą
mieć swoje oszczędności, a nie całe życie być na garnuszku rodziców?
Macie, Koleżanki i Koledzy z PiS, okropny talent do tworzenia ustaw, na których wszyscy tylko tracą. Tak
też dokładnie jest w przypadku tej ustawy. Stracą przez nią mali i średni przedsiębiorcy, których zakaz handlu
dotknie najbardziej, a którzy nie zdołają odpracować utraconego zysku z jednego dnia w tygodniu. Stracą młodzi ludzie, którzy najczęściej są pracownikami przychodzącymi do pracy niedzielę. Zamiast więc przywrócić
matki rodzinom, w istocie zubożycie studentów, odbierzecie młodym ludziom szansę na usamodzielnienie się,
ograniczycie ich życiowe aspiracje. Stracą na tym Polacy, za których chcecie decydować, co mają robić w niedzielę, dokąd pójść, jak spędzać swój wolny czas. Jestem przekonany, że za organizowanie im życia wyborcy
wystawią wam rachunek. Straci na tym gospodarka, napędzana dziś konsumpcją. Wycinacie jeden z 7 dni,
kiedy gospodarka może się rozwijać. To jest działanie przeciwko budżetowi państwa i zamożności Polaków.
Traci też na tym wiarygodność i atrakcyjność Polski. Niedziela to dzień, kiedy nie tylko Polacy robią zakupy,
ale też ze względu na korzystniejsze ceny przyjeżdżają do nas Białorusini, Litwini, Niemcy, Rosjanie, a także
Ukraińcy. Przez was pojadą do innych swoich sąsiadów. Stracicie też na tym wy, Koleżanki i Koledzy z PiS,
bowiem wasza ustawa kompletnie nie zrealizuje waszych celów. Sklepy, które będą objęte ogólnym zakazem,
to około 10% wszystkich sklepów, natomiast 90% będzie wyłączonych, skorzysta ze źle sformułowanych, źle
zdefiniowanych, niespójnych, nieostrych definicji wyłączeń. Szczególnie będzie to dotyczyć galerii handlowych
i sklepów sieciowych. Co ciekawe, pokazujecie, że słabo się uczycie. Przecież wasi mistrzowie z Węgier testowali podobne rozwiązanie i z niego zrezygnowali. Zakaz handlu w niedzielę na Węgrzech trwał dokładnie
rok, od wiosny 2015 do wiosny 2016.
Ta ustawa jest szkodliwa w każdym wymiarze. Szkodzi Polsce i Polakom, narusza przepisy europejskie.
Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie projektu, który dawno przestał być projektem obywatelskim. Jednocześnie proponujemy zmiany do ustawy – kodeks pracy. To właściwa droga – „nie” dla zakazu
handlu w niedzielę, „tak” dla zmian w kodeksie pracy.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany bardzo często są dobre. Jednak mimo wszystko zmian się obawiamy, zarówno jeśli chodzi o zmiany
ogólnospołeczne, jak i prywatne czy osobiste. Oczywiste jest to, że kiedy nowa partia dochodzi do władzy,
wprowadza ona założenia swojego programu wyborczego i inne pomysły do realizacji, a wtedy bardzo dużo
zmian czeka każdego z nas, bezpośrednio i pośrednio.
Jedną z proponowanych zmian jest obywatelski projekt ustawy, z którym wystąpił Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”. Projekt ten zakłada ograniczenie handlu w niedziele i mam nadzieję, że
niebawem doczeka się on finalizacji. Jest to temat, na który można dyskutować w zasadzie w nieskończoność.
Jak we wszystkich tematach, tak i w temacie ograniczenia handlu w niedziele zdania są podzielone. Przede
wszystkim nie podlega dyskusji fakt, że każdy ma prawo do wolnego weekendu. Pytanie tylko, czy do każdego
weekendu. Jednak nie można sprowadzać spraw do absurdu i oczekiwać, że nagle całe państwo stanie w miejscu:
żadnej komunikacji, żadnej elektryczności, wody w kranie, bo w elektrowniach i wodociągach też byłoby wolne
od pracy. Dni wolne są fikcją, bo mnóstwo ludzi pracuje w soboty i niedziele, ważne jest tylko to, aby zawsze
otrzymywali oni w zamian inny dzień wolny w tygodniu i aby nie pracowali we wszystkie weekendy w miesiącu.
Jeśli chodzi o sklepy, to chciałbym przypomnieć, że za zakazem handlu w niedziele stoją poważniejsze przyczyny: tu chodzi o stopniową normalizację rynku pracy, o to, aby ograniczyć pracę w weekendy do niezbędnego
minimum. W tym kontekście projekt ograniczenia handlu ma sens, supermarkety czynne w niedzielę nie są
absolutnie niezbędne. Kompromisowa wersja zakazująca handlu w co drugą niedzielę miesiąca jest dobrym
pomysłem, ma też na celu przyzwyczaić obywateli do nowej sytuacji i w dalszej perspektywie – mam nadzieję
– do zakazu handlu w każdą niedzielę i stopniowego objęcia zakazem pracy innych zawodów.
Wysoka Izbo! Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta ustawa budzi wątpliwości. W krajach Unii Europejskiej,
i nie tylko, jakoś nikomu nie przychodzi do głowy kontestować taki stan, ludzie tam mieszkający nie odczuwają
potrzeby robienia zakupów w niedziele. Każdy tak organizuje sobie czas, że niedziela nie jest mu potrzebna na
zrobienie zakupów. Czyż Polacy to odmieńcy, kosmici na tej Ziemi? Zupełnie nie rozumiem bicia piany wokół
tego tematu.
Zakaz handlu nie będzie obowiązywać na stacjach benzynowych i dworcach kolejowych. Jedna z poprawek
wyłącza też z zakazu sklepy internetowe. To sprawi, że zakazu handlu nie trzeba będzie notyfikować Komisji
Europejskiej. Kolejna poprawka poszerzyła katalog podmiotów wyłączonych z zakazu handlu. Na liście są dodatkowo piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Zakaz nie będzie także obowiązywać na terenie rolno-spożywczych
rynków hurtowych. Na liście podmiotów, w przypadku których będzie możliwy handel w niedziele, znajdują
sią także: apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, kioski, stoiska przy cmentarzach. Sklepy
będą działać w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Przepisy dotyczące zakazu handlu w 13 dni świątecznych nadal będą obowiązywać. W związku z tym faktem będzie mogło dochodzić do kumulacji dni wolnych
od handlu. Będą jednak wyjątki od uchwalonych zasad. W dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia
i jedną niedzielę przed Wielkanocą handel będzie mógł się odbywać bez przeszkód.
Proponowana ustawa ma szansę być dużym impulsem pomocowym dla drobnych polskich przedsiębiorców
i oby z niej skorzystali, bo powszechnie wiadomo, że małe sklepiki ledwo dyszą. Tylko dzięki temu, że mogą
pracować w święta, dotychczas nie zbankrutowały. Zamknięte w niedzielę markety poprawią ich kondycję
finansową, a dodatkowo sklepikarze spędzą wreszcie święta z rodzinami.
Osobiście jestem zdania, że praca w godzinach nocnych oraz w weekendy powinna być rzadkością i występować tylko wtedy, kiedy jest niezbędnie konieczna. I nie powinno mieć znaczenia to, czy sprawa dotyczy
handlu, gastronomii, produkcji, czy też usług. Należałoby dążyć do tego, aby pracowały jedynie te branże, które
muszą pracować. Będę za każdym rozwiązaniem, które daje pracownikom wolną niedzielę. Ucieszy mnie fakt
wejścia w życie tej ustawy, bo również jako katolik popieram zakaz handlu w niedzielę.
Praca jest prawem człowieka, a nie obowiązkiem, i organizację tego prawa zapewnia państwo, a nie wolny
rynek. Dotyczy to również wysokości emerytur czy czasu przejścia na emeryturę. Ci, którzy robią wielkie
larum, nie walczą o swobody wyborów, tylko o interesy marketów, które w niedzielę czerpią zyski z zakupów
ludzi wałęsających się po sklepach i myślących, że skoro już tam są, to coś sobie kupią.
W krajach Unii Europejskiej, gdzie niedziela jest czasem, można powiedzieć, domowym, jakoś nikt specjalnie
nie protestuje, że ogranicza mu się wolność wyboru. Uważam, że nikomu do niczego handel w niedzielę nie
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jest potrzebny, a właściwie powinien zamierać w sobotę od 16.00. Jestem przekonany o potrzebie prawnego
ograniczenia handlu, nawet we wszystkie niedziele. Nie możemy być pokoleniem niewolników uzależnionych
od zakupów przez 7 dni w tygodniu. Wspomnę, iż jednym z postulatów w roku 1980 były wolne soboty, ludzie
przelewali za to krew. A obecnie jest wielkie oburzenie w związku z co drugą niedzielą wolną od pracy w handlu.
Wolne niedziele również dla handlowców w żaden sposób nie mogą wpłynąć na dochody. Ludzie wydadzą tyle pieniędzy, ile mają wydać, choćby mieli na to tylko jeden dzień w tygodniu. Nie tłumaczmy się więc
gospodarką i spadkiem obrotów, nie straszmy pracowników zwolnieniami, bo mamy erę pracownika a nie
pracodawcy. Głosy na temat zwolnień z powodu wolnych niedziel nie są prawdziwe – istnieje ogromny deficyt
pracowników w handlu.
Obecnie w marketach brakuje pracowników i nie zanosi się na poprawę. To m.in. z powodu pracy w niedziele ludzie odchodzą z handlu. Te głosy oburzenia, że nikt nie może zabronić robienia zakupów w niedzielę…
A dlaczego nikt się nie oburza w związku z tym, że ci pracujący od poniedziałku do piątku aby załatwić sprawę
urzędową, muszą wziąć wolny dzień w pracy, bo urzędy nie pracują w weekendy?
Jestem pewien, że na tę chwilę ograniczenie handlu w co drugą niedzielę to jest dobry kompromis. A na tę
ustawę czeka cały polski handel. Jest ona niezbędna. W związku z tym jestem za ustawą o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uchwalamy bardzo ważną ustawę dla Polaków, dla rodziny i dla państwa – ustawę o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wielu politykom wydaje się, że tylko ograniczamy handel w niedziele. Moim zdaniem, i nie tylko moim, chodzi o coś znacznie poważniejszego: chodzi o ludzką wolność, moją
i twoją, o tę wolność, którą zabierają ludziom pracoholizm, pogoń za pieniędzmi, za komercją i konsumpcją.
Tak dla przypomnienia: idea wolnej od pracy niedzieli ma wielowiekową tradycję, związaną z kulturą
rzymską i chrześcijańską, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kulturze prawnej Europy. Już od IV wieku
naszej ery wolna niedziela stała się formą zapewnienia równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.
Nie wolno również pominąć najważniejszego faktu w naszej kulturze europejskiej – a dokładniej mówiąc:
chrześcijańskiej – że niedziela jest dniem szczególnym, dniem świętym, pierwszym dniem tygodnia, obchodzonym na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, co znalazło odbicie nie tylko w prawie kościelnym, lecz
także w świeckim Kodeksie pracy, najważniejszym dokumencie regulującym zasady współżycia między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego też świętowanie niedzieli jest jednym z zasadniczych praw rodziny i praw
pracowniczych. Najkrócej mówiąc, przez całe wieki niedziela była dniem wzmacniania rodzinnych więzi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Żaden inny dzień w tygodniu tego nie zapewniał ani też nie zapewni.
Co więc się stało, że świętowanie niedzieli tak podupadło? Moim i nie tylko moim zdaniem od czasów
oświecenia, a dokładniej mówiąc, od ery przemysłowej, od prądów socjalistycznych i komunistycznych, toczy
się w Europie walka z wartościami chrześcijańskimi. Ten prąd, przejawiający się w różnych dziedzinach, który
wdarł się niemal wszędzie, papież Benedykt XVI nazwał „dyktaturą relatywizmu”. W konsekwencji, aby zatrzeć
święty charakter niedzieli, samo świętowanie wypełnia się zawodami sportowymi, koncertami, najróżniejszego
rodzaju rozrywkami. Nie pomniejszam bynajmniej znaczenia rozrywki, ale na takim tle toczy się dzisiaj walka
o niedzielę i jej świąteczny, rodzinny, religijny charakter
Dlatego ów atak na niedzielę to nie tylko „odciąganie” wierzących od „obowiązku” uczestniczenia we Mszy
św. To zaplanowany na chłodno program dechrystianizacji ludzkiego sumienia i serca poprzez zapełnienie
człowieka pseudowartościami i pozorami: zakupami, rozrywką, hałasem, w którym nie ma czasu na Boga,
na drugiego człowieka. Dlatego broniąc wolnej niedzieli, musimy mieć świadomość, czego bronimy oraz co
wybieramy w zamian.
Przede wszystkim pomyślmy o niedzieli jako dniu rodziny: wolna niedziela ma zbliżać wszystkich, którzy
tworzą rodzinę i w niej żyją. Bez naszej obecności w życiu najbliższych, bez czasu dla nich, bez rozmowy, tracimy szansę na budowanie więzi i miłości rodzinnej. Powiedzmy zatem wyraźnie: walcząc o wolną niedzielę,
walczymy o człowieka, o najbardziej naturalną więź mężczyzny i kobiety, matki, ojca i dzieci. Tylko taka częsta
obecność gwarantuje szczęśliwe dzisiaj i dobrą przyszłość.
Jeszcze raz powtórzę: trzeba mieć świadomość, czego bronimy, co chcemy osiągnąć, wprowadzając ograniczenie handlu w niedzielę. Stawką jest umocnienie zarówno więzi człowieka z Bogiem, jak i budowanie szczęśliwej wspólnoty – rodziców między sobą oraz rodziców z ich dziećmi. Ktoś powiedział, że wolne niedziele są
szalupą ratunkową dla małżeństw i rodzin trapionych kryzysem. Przeciwnikom ograniczenia handlu w niedzielę
dedykuję wypowiedź młodej matki pracującej w galerii handlowej. Mówi ona: „Miałam tylko jedną niedzielę
w miesiącu wolną. Każda taka niedziela była jak święto. Jeden dzień w miesiącu, który mogłam zaplanować,
aby być z mężem i malutkim synkiem od rana do wieczora”.
Rozumiem, że dla nas, konsumentów, dokonywanie zakupów o każdej porze dnia i nocy jest bardzo wygodne,
daje poczucie wolności. Nie można jednak zapominać, że komuś innemu tę wolność zabieramy. Na zarzut, że
i tak wielu pracowników musi pracować w niedzielę, odpowiedź brzmi: czy wobec tego, że nie możemy pomóc
wszystkim, powinniśmy nie pomagać nikomu?
Całe lata aspirowaliśmy jako państwo, aby być w Unii Europejskiej. Dzisiaj tym rozwiązaniem dostosowujemy polskie prawo do unijnego. Skoro Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Austriacy, także inni obywatele Unii
Europejskiej, stosują ograniczenia handlu w niedzielę, to i my wprowadźmy to rozwiązanie, szanując wolność
swoją oraz innych. Dlaczego u nas miałoby być inaczej?
Przypomnę, że podobną dyskusję już przerabialiśmy w 2007 r., kiedy wprowadzaliśmy 12 wolnych od
handlu świąt i niedziel w roku. Straszono, że wszystko się zawali, że grożą masowe zwolnienia. Okazało się,
że zatrudnienie wzrosło o 7%, także polskiej gospodarce nic złego się nie stało.
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Nie lubię powoływać się na sondaże, ale faktem jest, że 61% Polaków popiera projekt obywatelski dotyczący
ograniczenia handlu w niedzielę – tak wynika z badania CBOS. Najczęściej zakaz popierają kobiety (65%),
a wśród grup zawodowych – pracownicy usług (81%). Jak wskazuje CBOS, część badanych obawia się niekorzystnych gospodarczych skutków ewentualnego zakazu handlu, jednak większość nie spodziewa się spadku
obrotów i sądzi, że zgodnie z założeniami ustawy ludzie będą więcej kupować w pozostałe dni tygodnia.
Podobnie też nie przełoży się to na zwolnienia pracowników w sektorze handlu – wręcz przeciwnie, w branży
handlowej brakuje ok. 100 tysięcy pracowników. A ponadto sami handlowcy wskazują, że największe obroty
uzyskują w piątki i w soboty.
Pieniądze to nie wszystko. Już kiedyś górnikom dawano 300% wynagrodzenia za pracę w niedzielę i do
czego to nas doprowadziło? Taki system pracy często wywołuje spory i dramaty w rodzinach, jest jedną
z przyczyn rozwodów, rozpadu rodzin. Powinniśmy dążyć do zmniejszania liczby godzin pracy, bo Polacy już
dzisiaj pracują za dużo.
W obywatelskim projekcie ustawy była mowa o wprowadzeniu zakazu handlu w każdą niedzielę miesiąca. Nie
udało się tego osiągnąć, ale mamy w ustawie zapisany kalendarz dochodzenia do wszystkich wolnych niedziel.
Ustawa zakłada, że od 1 marca 2018 r. będą 2 niedziele handlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia – w 2019 r.
handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w każdą
niedzielę. Zaczynamy więc wprowadzać wolne niedziele etapowo, aby nikogo nie szokować. Na początek 2
niedziele wolne od handlu poprawią znacząco sytuację pracowników zatrudnionych zwłaszcza w marketach,
sklepach wielkopowierzchniowych. Od czegoś trzeba zacząć. Rozłożone w czasie dojście do wszystkich niedziel
wolnych od pracy w handlu z pewnością należy ocenić jako sukces.
Osoby pracujące w niedzielę potrzebują dnia świątecznego i nie uznają oddanego wolnego dnia w innym
dniu tygodnia ani dodatkowego wynagrodzenia za wystarczającą rekompensatę jego utraty. Mam nadzieję, że
zostanie przywrócona dawno już odrzucona tradycja niedzieli jako czasu spędzanego w gronie najbliższych.
Przyczyni się to do wzmocnienia relacji wewnątrz polskich rodzin, a na tym wszystkim nam powinno zależeć.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że wypoczęty pracownik to efektywniejszy pracownik.
Wracając do początkowej myśli o wolności, powiem, że ustawa ma na celu zniesienie niewolnictwa, bo takie
niewolnictwo przyniosły nam korporacje międzynarodowe, które narzuciły warunki pracy w każdą niedzielę.
Oby wolne niedziele znów stały się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty
religijnej i narodowej.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Omawiana ustawa wprowadza nowelizację dwóch ustaw, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).
Nowelizacja, o której mowa, ma doprowadzić do ujednolicenia, a tym samym uporządkowania ustawodawstwa w zakresie dotyczącym usuwania drzew i krzewów z nieruchomości, które zostały wpisane do rejestru
zabytków. Projektodawca zaproponował połączenie przepisów obu ustaw, które regulują omawianą materię,
w tym stopniu, iż usuwanie drzew i krzewów ma podlegać przepisom ustawy o ochronie przyrody. Doprowadzić
ma to do zaprzestania występowania chaosu informacyjnego w tym zakresie.
Co więcej, projektodawca trafnie zauważył, iż ustawa o ochronie przyrody zawiera postanowienia dotyczące
opłat i kar administracyjnych za wycinkę, dokonywania nasadzeń zastępczych oraz określa przypadki, w których nie jest potrzebna zgoda organu administracji publicznej do usunięcia drzewa bądź krzewu. Tym samym
jej przepisy kompleksowo regulują omawianą kwestię.
Dzięki znowelizowaniu omawianych przepisów wojewódzki konserwator zabytków będzie mógł wydawać
zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym usunięcia drzewa lub
krzewu.
Projektodawca przewidział również wyjątek, kiedy to konserwator zabytków nie będzie musiał wydawać
dodatkowego pozwolenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków, dotyczących usunięcia drzewa
lub krzewu z nieruchomości lub jej części, jeśli nieruchomość będzie wpisana do rejestru jako park, ogród lub
inna forma zaprojektowanej zieleni.
Ponadto przedstawione rozwiązania podyktowane są tym, iż próba nowelizacji omawianych przepisów,
która miała miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, a wypracowane
rozwiązania w omawianej opinii do ustawy wydają się najbardziej adekwatne.
W związku z powyższym jestem za wprowadzeniem omawianych zmian.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad
Głównym i zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest doprecyzowanie ustawodawstwa, a tym
samym wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a także znowelizowanie przepisów ustawy w zakresie
obejmującym możliwość ograniczenia dostępności napojów alkoholowych.
Wprowadzenie powyższych zmian jest związane z tym, że Polska jest krajem, w którym ilość spożywanego
alkoholu wzrasta z roku na rok, czego dowodem mogą być badania, jakie zostały przeprowadzone przez WHO.
Co więcej, alkohol i jego częste spożywanie przyczyniają się do tego, że nasza populacja zapada na poważne
choroby, takie jak np. zaburzenia żołądkowe, nowotwory, choroby serca czy nawet zaburzenia psychiczne. O coraz częstszym zapadaniu na poważne choroby, spowodowane większym spożyciem alkoholu przez Polaków,
alarmują lekarze czy Ministerstwo Zdrowia.
Poprzez zaproponowane zmiany ustawodawca chce doprowadzić do sytuacji, w której będzie mniejsza dostępność punktów z alkoholem, a tym samym dojdzie do jego mniejszego spożywania. Ustawodawca proponuje,
żeby to rada gminy określała maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie konkretnej gminy. Obostrzenia co do liczby wydawanych zezwoleń dotyczyć mają także napojów, które zawierają
do 4,5% alkoholu, a także piwa. Wydaje się to rozwiązaniem dość zrozumiałym, ponieważ nasze społeczeństwo,
choćby ze względów ekonomicznych, spożywa dość spore ilości piwa. Jak wiadomo, każdy napój alkoholowy
spożywany w dużych ilościach jest szkodliwy.
W związku z wprowadzanymi zmianami ustawodawca przewiduje pozytywne efekty społeczne: po pierwsze,
ma dojść do zmniejszenia liczby osób chorujących na alkoholizm; po drugie, zwiększy się konkurencyjność
wśród przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w postaci sprzedaży napojów alkoholowych.
Moim zdaniem zaproponowane zmiany wpłyną pozytywnie na nasze społeczeństwo i dlatego jestem za
wprowadzeniem omawianych zmian.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam poparcie dla projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz
misji Jana Karskiego.
We wrześniu 1942 r. dzięki pisarce katolickiej Zofii Kossak-Szczuckiej w świat poszły te słowa, które do
dziś są dla wielu życiową inspiracją: „Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu
mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Protestu tego domaga się od nas Bóg,
Bóg, który nie pozwolił zabijać”. Od czasu publikacji zatytułowanej „Protest!” jej głos kształtował postawy
polskich katolików wobec dramatu zagłady Żydów.
Odezwa ta stała się kanwą do powołania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. 5 grudnia 1942 r. komitet został przekształcony w Radę Pomocy Żydom „Żegota”, oficjalny organ Polskiego Państwa Podziemnego.
Inicjatywa pomocy ofiarom niemieckiego bestialstwa została więc włączona w zakres działań Delegatury Rządu
RP na Kraj. Oznaczało to znaczącą pomoc. Rada Pomocy Żydom była finansowana ze środków budżetowych
rządu RP na uchodźstwie oraz z funduszy żydowskich, przesyłanych dzięki polskim emisariuszom do okupowanego kraju. „Żegota” korzystała z pomocy de facto wszystkich struktur cywilnej administracji Polskiego
Państwa Podziemnego, jak i wojskowej konspiracji.
Okupacyjne prawo niemieckie w Polsce przewidywało karę śmierci dla osób ukrywających Żydów, dlatego
znalezienie schronienia dla nich nie było łatwe. Dzieci były niejednokrotnie ukrywane u przybranych rodzin,
w publicznych domach sierot i innych tego typu instytucjach. Rodziny ukrywające dzieci żydowskie otrzymywały środki na ich utrzymanie. W samej Warszawie dziecięcy oddział „Żegoty”, prowadzony przez Irenę
Sendlerową, opiekował się 2500 dziećmi żydowskimi przemyconymi z warszawskiego getta. Uciekinierom
zapewniano również opiekę medyczną.
Warto podkreślić, iż „Żegota” we współpracy ze wspólnotami zakonnymi, między innymi marianami
i urszulankami, zaopatrywała Żydów w katolickie metryki chrztu, które pomagały im ocaleć. Wydano Żydom
około 60 tysięcy fałszywych dokumentów.
Rada Pomocy Żydom, oprócz prowadzenia działań pomocowych, pełniła również funkcję informacyjną –
dostarczała informacje na temat zagłady Żydów prasie konspiracyjnej, a ponadto wydawała swoje ulotki oraz
biuletyny i raportowała rządowi na uchodźstwie o sytuacji Żydów w okupowanej Polsce, postulując potrzebę
militarnej interwencji aliantów.
10 grudnia bieżącego roku przypadła 75. rocznica wystosowania przez rząd RP na uchodźstwie specjalnej
noty dyplomatycznej nawołującej państwa koalicji antyhitlerowskiej do ratowania ginącego narodu żydowskiego, sporządzonej na podstawie raportu emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego – Jana Karskiego. Ten
bohaterski żołnierz dostarczył liderom alianckim Wielkiej Brytanii i USA specjalny raport, relację naocznego
świadka, czyli niepodważalne dowody zbrodni dokonywanej przez hitlerowców na narodzie żydowskim.
Jego wspomnienia do dziś budzą wstrząsające emocje. Pomimo tego, iż 28 lipca 1943 r. w Białym Domu Jan
Karski osobiście przedstawił swój raport prezydentowi USA Franklinowi Delano Rooseveltowi, przekazując
jednocześnie apel konspiracyjnych środowisk żydowskich w kraju skierowany do wolnego świata z żądaniem
efektywnego włączenia się aliantów w obronę narodu żydowskiego przed zagładą, niestety nie udało się wywołać adekwatnych i skutecznych działań Zachodu.
Mam nadzieję, że niniejsza uchwala Senatu RP przypomni, szczególnie współczesnej młodzieży, zasługi
polskich bohaterów, którzy w imię solidarności ludzkiej i w duchu chrześcijańskich wartości nieśli pomoc
bliźnim, nie licząc się z zagrożeniem własnego życia i wiedząc, że kto nie potępia (grzechu morderstwa) – ten
(na niego) przyzwala.
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Roberta Dowhana, Jerzego Fedorowicza
i Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy poparcie dla przyznania renty specjalnej jednemu
z najbardziej utytułowanych – zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – żużlowców w historii,
panu T.G.
Pan T.G. w kwietniu br. uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego jest sparaliżowany od pasa w dół.
Lekarze niestety nie dają mu wielkich szans na to, że kiedykolwiek będzie chodził.
Z informacji podanych przez „Przegląd Sportowy” wynika, że ustępująca premier Beata Szydło wyraziła
zgodę na przyznanie mu renty specjalnej, lecz nie zdążyła podpisać stosownych dokumentów. Żywimy głęboką
nadzieję, że przychyli się Pan do tego wniosku, a dopełnienie formalności to tylko kwestia czasu. Pan T.G.
przeszedł całą skomplikowaną procedurę przyznania tego świadczenia, które przysługuje osobom mającym
duże zasługi dla kraju i które z powodu zdarzeń losowych znalazły się w trudnym położeniu.
Pan T.G. cały czas musi być pod opieką lekarzy i rehabilitantów. Ostatnio, po ponad pół roku, opuścił wojskowy szpital w Bydgoszczy i rozpoczął kolejny – jak wiemy, jeszcze trudniejszy – etap rehabilitacji. Największym
wyzwaniem jest leczenie wciąż bardzo dolegliwej spastyczności, która praktycznie uniemożliwia zawodnikowi
poruszanie się nawet przy pomocy wózka inwalidzkiego. Niestety na tę chwilę żaden z oferowanych przez lekarzy programów terapii eksperymentalnej nie spełnia oczekiwań. Pozostała bardzo kosztowna rehabilitacja, na
której efekty trzeba czekać nawet kilka lat. Dostosowanie infrastruktury, w której funkcjonuje były zawodnik
żużlowy, tak by mógł on swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim, wiąże się z ogromnym wydatkiem.
Dodatkowe koszty to także leki zarówno specjalistyczne, jak i przeciwbólowe.
W związku z powyższym wnosimy o przyznanie renty specjalnej panu T.G. Działania w tym zakresie uważamy za ważne i uzasadnione, gdyż przed sportowcem z pewnością najtrudniejsza walka w życiu.
Z poważaniem
Robert Dowhan
Jerzy Fedorowicz
Waldemar Sługocki

52. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 52. posiedzenia Senatu

445

Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam poparcie dla apelu rzecznika praw obywatelskich w sprawie
deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Apel rzecznika praw obywatelskich poparty został przez 54 organizacje społeczne. Deinstytucjonalizacja
systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych jest szczególnie ważna jako proces przejścia
od opieki instytucjonalnej do wsparcia na poziomie społeczności lokalnych z poszanowaniem podmiotowości
i przyrodzonej godności wszystkich osób, w tym prawa do decydowania o własnym życiu.
Istnieje realna potrzeba przyjęcia bardziej kompleksowych rozwiązań. Działania podejmowane w ramach
programu „Za życiem”, mające na celu rozwój ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, a także inne formy
wsparcia oferowane w ramach systemu pomocy społecznej, są słuszne, jednak wciąż niewystarczające.
Takie działania podjęto już w innych państwach europejskich. Jednym z przykładów jest węgierska strategia
deinstytucjonalizacji z 2011 roku, która spowodowała, że w latach 2011–2015 z wykorzystaniem funduszy unijnych 660 osób przeszło z opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej. W obecnej perspektywie
unijnej (2014–2020) założono przejście kolejnych 10 000 osób.
Wobec tego niezbędne jest przyjęcie Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji, który zawierałby cele,
harmonogram oraz wskaźniki realizacji. Program powinien objąć osoby z niepełnosprawnościami, osoby chorujące psychicznie, osoby starsze oraz dzieci. Równocześnie istnieje realna potrzeba przyjęcia moratorium na
tworzenie dużych instytucji (wzorem Słowacji, Węgier czy Danii) oraz częściowego moratorium na kierowanie
do instytucji osób, które dopiero będą potrzebować całodobowego wsparcia.
W związku z tym wnioskuję o podjęcie działań w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych. Działania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

446

52. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 52. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra
Glińskiego oraz do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących
samochodów zabytkowych rejestrowanych na terenie naszego kraju.
1. Proszę o informację, na jakiej podstawie samochody zabytkowe są rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej?
2. Jaki podatek obowiązuje przy sprzedaży samochodów zabytkowych oraz jakie wpływy z tytułu tego
podatku wpłynęły do budżetu państwa?
3. Jeżeli wpływy do budżetu państwa z tego tytułu są znikome, proszę o uzasadnienie, w jakim celu wprowadzony jest ww. podatek i jakie mają być skutki jego uiszczania?
4. Czy ministerstwo planuje jakieś zmiany w zakresie sprzedaży samochodów zabytkowych, ich rejestracji
oraz opodatkowania?
Proszę o przekazanie szczegółowych danych dotyczących wyżej wymienionych kwestii.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława
Gowina
Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z apelem redaktorów naczelnych wysoko punktowanych
czasopism naukowych, w kontekście projektu ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0, wystosowanym do mojego
biura senatorskiego, wyrażam duże zaniepokojenie zapowiedziami likwidacji ministerialnej listy B czasopism.
Zapisy projektu ustawy skupiają się wyłącznie na anglojęzycznych platformach czasopism naukowych,
z których wiele jest podporządkowanych interesom komercyjnym. Należy podkreślić, że dla nauk humanistycznych i społecznych niezbędne jest tworzenie dorobku naukowego w języku polskim. Przyjęcie do oceny
parametrycznej dyscyplin naukowych oraz oceny pracowników naukowych wyłącznie tekstów z bazy Web of
Science lub bazy Scopus będzie zagrożeniem dla rozwoju polskiej humanistyki i nauk społecznych. Działanie
takie będzie też pewnym rodzajem cenzury oraz może prowadzić do zubożenia polskiej tożsamości naukowej.
Redaktorzy naczelni wysoko punktowanych czasopism naukowych nie obawiają się zaostrzenia wymagań
wobec czasopism. W środowisku naukowym od dawna silne są głosy o potrzebie ich podnoszenia. Jednak
jedyną drogą powinno być odejście od wyłącznie formalnych kryteriów na rzecz ich połączenia z jakościową
oceną ekspercką.
W ostatnich latach środowiska akademickie włożyły ogromny wysiłek i środki w to, by dostosować polskie
czasopisma do wymagań międzynarodowych dzięki staraniom zespołów redakcyjnych. Nie negując znaczenia
dokonań na forum międzynarodowym, nie można zaakceptować marginalizacji lat dorobku polskich naukowców
publikujących w czasopismach naukowych. Chyba żaden kraj nie posunął się do tak radykalnej marginalizacji
własnego języka i narodowego humanistycznego dorobku naukowego.
Dlatego popieram apel o zachowanie ważnej dla humanistyki i nauk społecznych platformy polskich czasopism oraz zachowanie ich roli i znaczenia w systemie oceny parametrycznej jednostek naukowych i oceny
indywidualnej naukowców. Działania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zwiększenie głośności sygnałów dźwiękowych oraz rozbudowanie sygnałów świetlnych pojazdów uprzywilejowanych.
Sygnały dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych często nie są słyszalne przy dużym natężeniu ruchu, na
drogach szybkiego ruchu, w tym na autostradach. Szczególnie w dużych aglomeracjach – kierowcy słuchają
muzyki w trakcie podróży lub są rozpraszani różnymi źródłami dźwięku – problem ten jest bardzo duży.
Wymienione wyżej czynniki wpływają na to, że często dochodzi do wypadków drogowych czy kolizji z udziałem pojazdów uprzywilejowanych, zwłaszcza ambulansów oraz wozów policyjnych i strażackich.
Jednocześnie zasadne jest rozbudowanie sygnałów świetlnych pojazdów uprzywilejowanych, tak aby kierowcy, zanim usłyszą sygnał dźwiękowy, mogli z oddali zobaczyć ww. pojazd. Wcześniejsze zauważenie czy
usłyszenie pojazdu uprzywilejowanego niejednokrotnie może ocalić czyjeś życie. Możliwość uniknięcia kolizji
czy poważnego wypadku wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo na polskich drogach.
W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie głośności sygnałów dźwiękowych oraz rozbudowanie sygnałów świetlnych pojazdów uprzywilejowanych. Działania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka
Szanowny Panie Komendancie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z licznymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi porwań dla okupu osób, w tym dzieci, na terenie naszego kraju, zwracam się z prośbą o przekazanie najnowszych
danych, którymi dysponuje Komenda Główna Policji, dotyczących wykrywalności tego rodzaju przestępstw.
Ile przypadków takich porwań dla okupu (w tym dzieci) odnotowano (zgłoszono) i ile wykryto? W ostatnich
miesiącach wielokrotnie pojawiały się informacje dotyczące tych wykroczeń.
Jednocześnie proszę o informację, jakiego rodzaju działania prewencyjne w tym zakresie prowadzi Komenda
Główna Policji oraz organy będące pod jej jurysdykcją.
Proszę o przekazanie szczegółowych danych dotyczących wyżej wymienionych kwestii.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Hamerskiego
Oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy
Zwinogrodzkiej
Szanowna Pani Minister!
Rodzice uczniów uczęszczających do Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, filii w Szczawnicy
i Rabce, mają możliwość zapewnienia swoim dzieciom edukacji muzycznej poza systemem ogólnokształcącym.
Uczniowie wspomnianych filii pochodzą zarówno ze Szczawnicy i Rabki, jak i z okolicznych gmin, położonych
nawet 40 km od Nowego Targu.
Rodzice mają obawy, że w ramach reformy systemu edukacji szkół artystycznych i dostosowywania ich
do reformy systemu oświaty, wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zlikwidowane zostaną filie
państwowych szkół muzycznych, w tym filie w Szczawnicy i Rabce. Filie te mają za sobą 55 lat wspólnego
dorobku, starań o infrastrukturę oraz efektywne kształcenie dzieci i młodzieży. Za dalszym funkcjonowaniem
tych filii przemawiają względy ekonomiczne (szczawnicki samorząd przekazał MKiDN budynek po szkole
podstawowej, w którym na ukończeniu są prace adaptacyjne i modernizacyjne), kadrowe i dydaktyczne.
W związku z tym zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o informację, czy likwidowane będą
filie w Szczawnicy i Rabce państwowej szkoły muzycznej.
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Peczkisa i Roberta Mamątowa
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się ponownie z prośbą o objęcie rentą specjalną pana J.K., jednego z dwóch braci, bohaterów
wolnej Polski. Narażając swoje życie i poświęcając swoją wolność bracia K. przeprowadzili akcję odwetową na
funkcjonariuszach reżimu komunistycznego, którzy mieli być odznaczani w auli opolskiej uczelni 6 października
1971 roku za skuteczność tłumienia zamieszek na Wybrzeżu. Pan R. niestety już nie żyje, pan J. wciąż żyje,
lecz w biedzie, bez należnego mu wsparcia ze strony państwa polskiego. Dziwi to i zastanawia, zważywszy na
to, jak często w ostatnich dniach imieniem tych bohaterów nazywane są ulice polskich miast.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Peczkisa
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zgłoszonymi przeze mnie do Państwa na piśmie, dnia 5 lipca 2017 roku, podejrzeniami popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na wyłudzeniu zwrotu podatku od niewykonanych czynności
proszę o informację, jakie czynności sprawdzające zostały wdrożone. W dniu 4 sierpnia 2017 roku otrzymałem
od Izby Skarbowej w Warszawie lakoniczną odpowiedź, z której nie wynika, czy zajęto się sprawdzeniem przedstawianych podejrzeń o nieprawidłowościach (UPN: 140-17-101245, znak sprawy: 1401-ICR.4020.1792.2017.
KM). W związku z zaistniałą sytuacją dopytuję:
1. Czy przeprowadzono kontrolę w zgłoszonej sprawie? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Jakie były wyniki przeprowadzonej kontroli?
3. Czy podmiot, względem którego nastąpiło podejrzenie działań zabronionych, popełnił czyn przestępczy?
Jeśli tak, to czy został ukarany?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

52. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 52. posiedzenia Senatu

453

Oświadczenie złożone przez senatorów
Marka Pęka, Małgorzatę Kopiczko,
Jana Marię Jackowskiego i Rafała Ambrozika
Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz do wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego w Skawinie zgłosił się pan K.S., który jest dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia
w S. Przedstawił on obawy środowiska dyrektorów szkół muzycznych, zaniepokojonych zmianami proponowanymi w projektowanym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
W uzasadnieniu projektu podziału subwencji znajdujemy, w pkcie 9, plany zmniejszenia wag dla szkół muzycznych. To właśnie bardzo niepokoi dyrektorów szkół muzycznych, gdyż konsekwencją tego kroku będzie
niższa subwencja. Szkoły muzyczne, z uwagi na ich ramowy plan nauczania, prowadzą w większości zajęcia
indywidualne – są więc bardzo drogie. Ponadto dochodzi fakt konieczności posiadania dobrego instrumentarium, a jak wiadomo instrumenty muzyczne są bardzo drogie. Na ostatnich przesłuchaniach Centrum Edukacji
Artystycznej otrzymaliśmy informację, że np. szkoły muzyczne I stopnia będą musiały posiadać na wyposażeniu szkoły 4 kotły – a to koszt około 60 tysięcy zł, nawet do 100 tysięcy zł, w zależności od jakości wykonania
instrumentów. Niedopełnienie wymagań, które są zawarte w podstawie programowej dotyczącej bazy, instrumentarium itp., będzie stanowić powód do zamykania szkół. Jak podejrzewamy, taki plan ma obecna szefowa.
Jest faktem, że niektórzy wójtowie oszczędzają na szkołach artystycznych, bowiem subwencja wrzucona
do tzw. wspólnego worka dofinansowuje szkoły ogólne. Dlatego szkoły muzyczne nie mają wymaganego instrumentarium, bazy, pomocy itd. Z uwagi na wprowadzoną reformę oświaty zapewne wiele środków zostało
przesuniętych na dostosowanie szkół podstawowych. W większości miejscowości szkoły muzyczne były i są
mocno niedofinansowane. Obniżenie wagi dla wielu szkół muzycznych I stopnia oraz II stopnia, zwłaszcza
w małych ośrodkach, będzie działało wybitnie szkodliwie na świetnie rozwinięte merytorycznie szkolnictwo
artystyczne w Polsce.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie proponowanych przez ministerstwo
zmian w kontekście obaw środowiska szkół muzycznych.
Marek Pęk
Małgorzata Kopiczko
Jan Maria Jackowski
Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone
przez senatora Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
(ZGWL), którzy w swoim stanowisku wyrazili poparcie dla projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne.
W myśl nowych przepisów usystematyzowana została definicja pojęcia „punkt świetlny”, które oznacza
zarówno źródło światła, jak i elementy służące do jego dystrybucji. Przedmiotowy projekt porządkuje również
zasady dotyczące finansowania oświetlenia przez jednostki samorządu terytorialnego i mówiące o umowach,
jakie należy zawierać w celu świadczenia usług w zakresie dostarczania gminom energii elektrycznej.
Bardzo ważnym zapisem, znajdującym się w projekcie przedmiotowej ustawy, jest ten wskazujący terminy,
jakich nie można przekroczyć w procesie negocjacyjnym. Projekt ustawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne nakłada w tym zakresie również odpowiednie uprawnienia na prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (URE). W sytuacji impasu negocjacyjnego, w odniesieniu do punktów spornych między
stronami, prezes URE zyskuje kompetencje do wypracowania kompromisu w celu rozstrzygnięcia sporu.
Istotnym elementem przedmiotowego projektu ustawy jest możliwość zbycia na rzecz gminy przez przedsiębiorstwo energetyczne elementów infrastruktury oświetleniowej, które są niezbędne do wykonywania zadań
własnych gminy. Taką możliwość daje gminom zapis, mówiący o tym, iż przekazanie następowałoby na wniosek
jednostki samorządowej. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest ustalenie warunków finansowych, na podstawie których może być naliczona rzeczywista należność za przekazanie elementów infrastruktury świetlnej.
Przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wyrazili pozytywną opinię na temat procesu
tworzenia projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Zdaniem lubuskich
samorządowców prace zmierzające do powstania przedmiotowego projektu przebiegały w sposób merytoryczny,
przy ścisłej współpracy ekspertów i działaczy jednostek samorządu terytorialnego.
Szanowny Panie Ministrze, projekt ustawy, do której odnosi się przedstawione oświadczenie, został zaakceptowany przez samorządowców, a w obecnej sytuacji jest to najważniejszy głos, ponieważ to właśnie na jednostki
samorządu terytorialnego spadnie obowiązek zapewnienia i utrzymania sieci energetycznej na terenach gmin.
Zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Energii posiada informacje mówiące o liczbie gmin chętnych do przejęcia od przedsiębiorstw energetycznych elementów infrastruktury świetlnej? Jeżeli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie takich informacji.
2. Czy kierowany przez Pana Ministra resort posiada dane dotyczące liczby gmin, których nie będzie stać
na przejęcie elementów infrastruktury świetlnej, oraz przewidywanych kosztów takiego przedsięwzięcia? Jeżeli
to możliwe, proszę o udostępnienie takich danych.
3. Czy Ministerstwo Energii ma przygotowany program pomocy dla tych gmin, które nie będą w stanie
zapewnić mieszkańcom utrzymania sieci energetycznej na swoim terenie?
Z poważaniem
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
którzy wyrazili swoje poparcie dla stanowiska Związku Gmin Pomorskich w sprawie terminów przyjmowania
wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
Samorządowcy zrzeszeni w obu wymienionych wyżej organizacjach zwracają uwagę na fakt, że po przeniesieniu terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych terminy te zbiegają się ze sobą w czasie. Sytuacja ta powoduje, że pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i obsługą wymienionych wniosków nie są w stanie obsłużyć wszystkich petentów w odpowiednio
krótkim czasie. Jednym z negatywnych skutków obecnie obowiązujących terminów są bardzo długie kolejki
osób oczekujących, aby złożyć wnioski. W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy zmuszani są do pracy
po godzinach, także w soboty, ponieważ nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych w godzinach otwarcia
urzędów. Zagrożeniem płynącym z funkcjonowania obecnych terminów jest możliwość popełnienia błędów
podczas składania wniosków. Samorządowcy podkreślają, że może również dojść do sytuacji, w której tempo
rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych lub wychowawczych będzie
przedkładane nad rzetelność tego procesu, a w konsekwencji możliwe jest popełnienie błędów proceduralnych
i nieprzyznanie przysługujących świadczeń osobom potrzebującym wsparcia materialnego.
W 2016 r. terminy składania wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń wyznaczone były w pewnych odstępach czasu. Samorządowcy z niepokojem przyjęli informację, że Pani Minister planuje, aby w 2018 r.
umożliwić składanie wniosków od lipca. Spowodowałoby to kolejne utrudnienia w funkcjonowaniu urzędów,
a także doprowadziło do zwiększenia kolejek w punktach podawczych. Niepożądanym efektem takiego stanu
rzeczy mogą być sytuacje konfliktowe między petentami czekającymi na złożenie wniosków oraz wywoływanie
sytuacji stresowych zarówno dla pracowników, jak i interesantów.
Szanowna Pani Minister, samorządowcy, a więc przedstawiciele instytucji nadzorujących proces rozpatrywania wniosków, zrzeszeni w Związku Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego
proponują wyznaczenie następujących terminów składania wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów
świadczeń:
– świadczenia wychowawcze: luty – marzec;
– Fundusz Alimentacyjny: maj – czerwiec;
– świadczenia rodzinne: październik – listopad.
W związku z opisaną w tym oświadczeniu sytuacją zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje analizami statystycznymi na temat
liczby osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych? Jeżeli
tak, to proszę o ich upublicznienie.
2. Czy kierowany przez Panią Minister resort posiada dane statystyczne dotyczące liczby wniosków przyjmowanych dziennie przez poszczególne instytucje, z uwzględnieniem liczby pracujących tam osób? Jeżeli tak,
to proszę, o ile to możliwe, o opublikowanie takich danych.
3. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przyjęcie propozycji zgłaszanych przez
samorządowców zrzeszonych w Związku Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego
i wyznaczenie wymienionych w tym oświadczeniu terminów, z rozróżnieniem poszczególnych rodzajów
świadczeń?
Z poważaniem
Waldemar Sługocki
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Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
senator Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

senator Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Jan Dobrzyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

52. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.
Spis treści

senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Otwarcie dyskusji
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
senator Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Michał Seweryński .  .  .  159
Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
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senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
senator Marian Poślednik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
senator Aleksander Pociej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
senator Andrzej Pająk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
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senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
Wznowienie obrad
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
Głosowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193

senator Waldemar Sługocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 195
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 199
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199

(Obrady w dniu 14 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Wystąpienie przedstawiciela Sądu Najwyższego

prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Głosowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
Otwarcie dyskusji
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
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Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)
Dyskusja (cd.)
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
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Podjęcie uchwały
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (cd.)
Głosowanie nr 40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 419
Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o ochronie przyrody (cd.)
Głosowanie nr 41  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 419
Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)
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