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Porządek obrad

53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa.

2. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa.

3. Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarne-
go przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej.

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

5. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych 
innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wie-
rzytelności.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

10. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego.

11. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

12. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska.

13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

14. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

17. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

18. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybiera-
nia, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

19. Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

20. Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

21. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Przewodniczący Parlamentu Gruzji  – Irakli Kobakhidze

Ambasador Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej  – Ilia Darchiashvili

Biuro Ochrony Rządu  – szef Tomasz Miłkowski

Komenda Główna Policji  – zastępca komendanta głównego  
     Helena Michalak

Państwowa Komisja Wyborcza  – przewodniczący Wojciech Hermeliński

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Wiesław Janczyk  
  – podsekretarz stanu Paweł Cybulski 
  – podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  – sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Sprawiedliwości   – podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska  – sekretarz stanu Paweł Sałek





(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc i Adam Bielan, marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz 
i Michał Seweryński)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, otwieram pięćdziesiąte trzecie 

posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

(Głos z sali: Ciężko?)
Łatwo nie jest.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panów 

senatorów Arkadiusza Grabowskiego oraz Łukasza 
Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Łukasz Mikołajczyk.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym czwartym 

posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Państwo Senatorowie.
…Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu: do 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych 
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o dystrybu-
cji ubezpieczeń; do ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Informuję, że Sejm na tym samym posiedzeniu 
w dniu 15 grudnia 2017 r. odrzucił wszystkie popraw-
ki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
czterdziestego ósmego i czterdziestego dziewiątego 
posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń 
zostały przyjęte. Informuję, że protokół pięćdziesią-
tego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, jest przygotowany do udostępnienia senato-

rom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do 
niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, trze-
ciego, czwartego, szóstego, siódmego, ósmego, dzie-
wiątego, dziesiątego, trzynastego, czternastego, pięt-
nastego projektu porządku obrad, pomimo że druki 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolejno-
ści rozpatrywania punktu drugiego: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywa-
teli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontro-
lowania niektórych organów publicznych – i rozpa-
trzenie go jako punktu ostatniego, tj. osiemnastego. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

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

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad pięćdziesiątego trzeciego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Państwo Senatorowie, chciałabym poinformować, 
że do rozpatrzenia punktu pierwszego: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 
2018 Rokiem Harcerstwa, przystąpimy jutro o go-
dzinie 11.00. W przypadku braku wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym głosowanie nad tym punk-
tem odbędzie się bezpośrednio po jego rozpatrzeniu. 
Ponadto informuję, że jutro o godzinie 15.00 zostanie 
ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której od-
będzie senackie spotkanie opłatkowe w sali nr 217.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

(wicemarszałek M. Koc)

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, pragnę poinfor-
mować państwa, że w związku z dwudziestą piątą 
rocznicą wznowienia polsko-gruzińskich stosun-
ków dyplomatycznych wczoraj, tj. 18 grudnia br., 
zostało podpisane porozumienie o partnerstwie stra-
tegicznym zawarte pomiędzy marszałkiem Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkiem Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącym par-
lamentu Gruzji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony 
Państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 680, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 680 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę.)
Wczoraj 2 komisje razem rozpatrywały tę ustawę. 

Był to rządowy projekt ustawy, mający na celu prze-
kształcenie Biura Ochrony Rządu w Służbę Ochrony 
Państwa.

Nasze Biuro Legislacyjne zgłosiło 20 uwag, 20 
propozycji do tej ustawy. Te propozycje w większości 
były propozycjami o charakterze technicznolegisla-
cyjnym, ale były także propozycje doprecyzowujące 
różnego rodzaju zapisy w tejże ustawie.

Wczoraj na posiedzeniu połączonych komi-
sji ustawę prezentował dyrektor departamentu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz szef Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z ich decyzją 
żadna propozycja poprawki nie uzyskała akceptacji 
strony rządowej. Pan senator Florek zgłosił wniosek 
o odrzucenie ustawy. Został również złożony wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Pan senator 
Florek przejął też wszystkie propozycje poprawek 
Biura Legislacyjnego, które były zamieszczone pod 
uwagami Biura Legislacyjnego.

Kilka słów o ustawie. Jest na sali pan minister 
Zieliński, więc myślę, że on w sposób bardziej dokład-
ny przedstawi założenia tejże ustawy. Przekształcamy 
BOR w Służbę Ochrony Państwa. Nadajemy tej służbie 

nowe uprawnienia, w tym także do działań operacyjno-
-rozpoznawczych, co wzbudziło pewne kontrowersje 
na posiedzeniu komisji. Precyzujemy, kto jest chro-
niony, na jakich zasadach, rozszerzamy też zakres 
osób chronionych w tejże ustawie. Usuwamy pewną 
lukę, o której była mowa także na posiedzeniu komisji. 
Chodzi o to, że pod pewnymi warunkami i w pewnych 
okolicznościach osoby, którym przysługuje ochrona, 
będą mogły zrzec się tej ochrony. W świetle obecnie 
obowiązujących przepisów prawa takiej możliwości 
nie było. Wzmacniamy także pozycję szefa Służby 
Ochrony Państwa, który będzie komendantem. Stanie 
się on naczelnym organem administracji rządowej.

Jeszcze raz wrócę do uprawnień, które wzbu-
dziły takie duże kontrowersje, tzn. do uprawnień 
w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Przedstawiciel rządu stwierdził, że większość 
służb na świecie… może inaczej, większość służb 
w Europie, z wyjątkiem 3, takie uprawniania posiada 
i jest to pewien standard. Dzięki tym zapisom Służba 
Ochrony Państwa będzie mogła sama pozyskiwać 
newralgiczne dane, ale tylko w zakresie potrzebnym 
do ochrony najważniejszych osób w państwie oraz 
obiektów, które też podlegają ochronie.

W dyskusji udział wzięło 3 senatorów. Pan sena-
tor Rulewski pytał o to, czy ochronie na terytorium 
Polski podlega pan Donald Tusk jako przewodniczący 
Rady Unii Europejskiej oraz czy takiej ochronie pod-
lega prymas. Pan senator Florek generalnie wyraził 
niezadowolenie, jeśli chodzi o tę ustawę. Pytał o to, 
ile osób jest chronionych, bo jego zdaniem ich liczba 
jest większa. Pytał także o sens zwiększania kompe-
tencji Służby Ochrony Państwa, a w konsekwencji 
złożył wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. 
Także ja zabrałem głos w dyskusji, co było jakby 
konsekwencją odpowiedzi dyrektora z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który stwier-
dził, że Biuro Ochrony Rządu ma około 370 milionów 
zobowiązań w stosunku do funkcjonariuszy w związ-
ku z nierealizowanymi przez lata zobowiązaniami 
wynikającymi z ekwiwalentów za mieszkania dla 
funkcjonariuszy. No, wzbudziło to moje zdziwienie 
i zaniepokojenie, bo kwota jest duża. Te zobowiązania 
od wielu lat nie były realizowane i, jak szef BOR wy-
jaśnił, były tylko pojedyncze przypadki… Niektórzy 
funkcjonariusze występowali w tej sprawie do sądu, 
no i oczywiście oni muszą wygrywać te procesy… 
Przedstawiciele MSW zapewniają, że sukcesywnie 
starają się te zobowiązania realizować. No, kwota 
jest bardzo, bardzo duża i ona, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi naliczania odsetek, oczywiście wzrasta.

Wracając do pytań senatorów, mogę powiedzieć, 
że szef BOR stwierdził, iż panu Donaldowi Tuskowi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy się 
ochrona i taką ochronę ma zapewnioną jako głowa 
państwa, bo tak jest traktowany. Jeżeli chodzi o pyta-
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Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

(senator sprawozdawca K. Mróz) Spraw Wewnętrznych i Administracji do tej nowej 
służby. Dotąd funkcjonariusze BOR mogli zostać 
policjantami, mogli zostać funkcjonariuszami w ja-
kichś innych służbach, np. w Straży Granicznej czy 
w ABW, ale w drugą stronę to nie funkcjonowało. Ta 
ustawa umożliwi to, że także policjanci, którzy będą 
chcieli przejść do SOP, będą mieli taką możliwość 
i nie będą musieli przechodzić przez pełną procedurę 
rekrutacyjną. Zresztą w ramach tej procedury rekru-
tacyjnej do Służby Ochrony Państwa także pewne 
elementy się pozmieniają, będą tam np. takie badania 
psychofizyczne. Chodzi tu także o, że tak powiem, 
zabezpieczenie osób, które wchodzą do służby, bo 
przecież one chronią najwyższe władze państwowe.

Reasumuję: wniosek o odrzucenie ustawy został 
odrzucony przez komisję, a przyjęty został wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja pragnę powitać na posiedzeniu Senatu 

pana ministra Jarosława Zielińskiego, sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, oraz pana Tomasza Miłkowskiego, 
szefa Biura Ochrony Rządu. Witam panów bardzo 
serdecznie.

Zanim oddam głos panu ministrowi, to, Szanowni 
Państwo, obecnie, pragnę oddać głos państwu sena-
torom.

Państwo senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie do 
pana senatora sprawozdawcy.)

Pan marszałek Borusewicz. A potem pan senator 
Mieczysław Augustyn.

Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Pan stwierdził, że ta ustawa nie jest po to, żeby zrobić 
czystki w Biurze Ochrony Rządu. 

Proszę wyjaśnić, czy ta ustawa przewiduje, że jeżeli 
w ciągu 2 miesięcy funkcjonariusz nie otrzyma propo-
zycji pracy w Służbie Ochrony Państwa, to nie będzie 
dalej zatrudniony w tej nowej instytucji. Czy będzie 
tak, jak pan mówił, że jeżeli dana osoba nie przyjmie 
propozycji nowego stanowiska – jak jest w tej chwili 
w zapisach ustawy – to wtedy przestaje pracować, czyli 
decyzja leży po jej stronie, czy też taka osoba może 
nie otrzymać w ogóle żadnej propozycji, czyli decyzja 
leży po stronie ministra i szefa tej nowej instytucji?

nie dotyczące prymasa Polski, szef BOR uchylił się od 
odpowiedzi, powiedział, że są to informacje, których 
nie podaje się na ogólnych zasadach. Każda osoba, 
która czuje się zagrożona, może zwrócić się do BOR 
o ochronę i, jeżeli spełnia określone wymagania, taką 
ochronę otrzymuje.

W ramach dyskusji pan senator Florek zadał także 
kilka innych pytań. Zapytał m.in. o to, czy liczba osób 
chronionych się zwiększyła. Szef BOR stwierdził, że 
dokładnych danych nie może podać, bo są one objęte ta-
jemnicą. Powiedział tylko, że liczba osób chronionych 
jest mniejsza… nieznacznie mniejsza niż za czasów 
poprzedniej władzy. Więc nie potwierdzam… Pan se-
nator Florek też pytał o pewne zmiany kadrowe, które 
mogą wynikać z wdrożenia tej ustawy. I tutaj padło 
zapewnienie ze strony zarówno przedstawiciela mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, jak i szefa 
BOR, że przekształcenie BOR w SOP nie służy oczy-
wiście jakiejś masowej czystce, a nawet, jak powie-
dziano, planuje się zwiększenie liczby funkcjonariuszy. 
Dzisiaj w BOR pracuje około 2 tysięcy osób, natomiast 
w perspektywie 10 lat liczbę funkcjonariuszy planuje 
się zwiększyć do 3 tysięcy. Tak że nie przewiduje się 
zwolnień ze służby, ale być może będą jakieś incy-
dentalne przypadki. Omawiana ustawa gwarantuje, 
że w ciągu 2 miesięcy wszyscy dzisiejsi pracownicy 
i funkcjonariusze BOR z mocy prawa stają się pra-
cownikami Służby Ochrony Państwa. Ale w ciągu 2 
miesięcy komendant SOP będzie przedstawiał nowe 
propozycje pracy i jeżeli one nie zostaną przyjęte, no 
to oczywiście będzie możliwość odejścia ze służby. 
Ale, jak powiedziałem, szef BOR zapowiedział, że 
nie jest intencją wyrzucanie kogokolwiek, niemniej 
jednak spodziewa się, że część osób, które zajmowały 
stanowiska kierownicze, nie przyjmie tych nowych 
warunków, gdyż jednym z elementów będzie spłasz-
czenie struktury kierowniczej. Tak więc jeżeli ktoś 
był jakimś tam szefem jednostki, a teraz nie będzie 
mógł być dalej szefem, to być może nie przyjmie tych 
warunków. A jeżeli komuś nie zostaną przedstawio-
ne nowe warunki, to będą to incydentalne przypadki. 
I jeszcze raz tutaj powtórzę: chcemy zwiększyć liczbę 
funkcjonariuszy, tak więc trudno byłoby dzisiaj kogoś 
wyrzucać. Nie temu służy ta ustawa.

I jeszcze jedna uwaga, która też padła na posie-
dzeniu komisji. Poinformowano nas, że w Biurze 
Ochrony Rządu jest największa ze wszystkich służb 
liczba nadgodzin. Tak że już dzisiaj w stosunku do 
tych zadań, które ma BOR, brakuje ludzi. I w związ-
ku z tym na pewno tutaj jakichś zwolnień nie będzie.

Jeszcze jeden taki element, który ta ustawa wpro-
wadza, podniesiony podczas prezentacji ustawy na 
posiedzeniu komisji, a mianowicie możliwość prze-
noszenia się funkcjonariuszy w ramach Ministerstwa 
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ruszona, powiedziano, że w tym zakresie jest to tylko 
dostosowanie ustawy do takich bieżących wymagań, 
a rewolucja w tym zakresie dopiero przyjdzie, dlatego 
że w Sejmie już po pierwszym czytaniu jest ustawa, 
która określa nowy model funkcjonowania Straży 
Marszałkowskiej. Ona będzie uchwalona w styczniu 
i de facto wszystkie przepisy, które w tej ustawie 
dotyczą Straży Marszałkowskiej, i tak będą uchy-
lone tamtą ustawą, tak zostaliśmy poinformowani, 
gdyż tam będzie całkowite przemodelowanie statusu, 
uprawnień, funkcjonowania Straży Marszałkowskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja wracam do 

pytania dotyczącego pojęcia czystek. Jeżeli pan mówi, 
że każdy przechodzi do nowej formacji, pod warun-
kiem że dostanie propozycję od komendanta tej nowej 
formacji, to zdanie nie jest prawdziwe, bo prawdziwe 
zdanie jest takie: przejdziesz, jak ci komendant zapro-
ponuje warunki. To jest pierwsza sprawa.

A pytanie jest takie, skoro pan senator o tym mówi, 
i takie były deklaracje… Czy państwo w komisji roz-
ważaliście taką oto sprawę: jeżeli jest deklaracja pana 
ministra czy szefa BOR, że sprawy dotyczące ewen-
tualnych czystek czy zwolnień, mówiąc ładniej, będą 
sprawami incydentalnymi, czyli na 2 tysiące osób 
będą dotyczyły, jak rozumiem, 2–3 osób, to dlaczego 
dla 2–3 osób tworzy się procedurę? Normalnie to się 
robi tak: wszyscy przechodzą, a sprawy incydentalne 
rozwiązuje się jako sprawy incydentalne. Skoro więc 
to nie ma być czystka, to po co tworzyć taką ustawę, 
że przejdziesz wtedy, jak ja, przyszły szef, wyrażę ci 
zgodę? No, to jest… Ja nie mówię, że tak będzie, mam 
nadzieję, że nie będzie, ale to nosi znamiona czystki. 
Prosiłbym, żeby pan senator się do tego odniósł.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jarosław Rusiecki. Proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Moje pytanie dotyczy tego, czy ewentualne przej-
ście byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 
do Służby Ochrony Państwa będzie poprzedzone pro-
cesem lustracji, tak aby do nowej służby, która ma 
służyć państwu, nie mogli być dopuszczani np. byli 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Może jeszcze pan senator Augustyn zada pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ustawa wchodzi także w zakres i sposób ochro-

ny Sejmu i Senatu. Proszę powiedzieć, co się w tej 
sprawie zmienia. 

Czy nowa służba uzyska większe uprawnienia 
także wobec nas, senatorów, czy będzie miała pra-
wo nam narzucać jakieś zachowania? Jak ustawa się 
w tym zakresie i dlaczego zmienia?

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

Senator Krzysztof Mróz:
Odpowiadając na pytanie pana marszałka 

Borusewicza… O tym, że nie będzie czystek… ja po-
wiedziałem, że taką deklarację złożono na posiedze-
niu komisji. To nie jest moja deklaracja, bo ja nie mam 
w tym zakresie żadnych uprawnień. To jedna uwaga. 
Druga uwaga. Jeszcze w kontekście personaliów, te-
raz mi się przypomniało, że pan senator Florek na 
posiedzeniu komisji pytał, ilu w czasie rządów Prawa 
i Sprawiedliwości, czyli rządu pani premier Beaty 
Szydło, zmieniło się szefów BOR. Odpowiedziano, 
że 2. Jedna osoba w tym czasie pełniła obowiązki, 
ale nie była szefem, to tak na marginesie.

A odpowiadając na pytanie… No, wszyscy funk-
cjonariusze przechodzą z mocy prawa, a jeżeli nie 
otrzymają propozycji lub jej nie przyjmą, to nie będą 
dalej pracowali… w ciągu 5 miesięcy, tak? O ile pa-
miętam.

(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli także jeżeli 
nie otrzymają propozycji, dobrze zrozumiałem?)

Ja mogę panu zacytować: „po upływie 5 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, jeśli funkcjonariusz 
albo pracownik SOP w terminie 2 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy nie otrzyma od 
Komendanta SOP pisemnej propozycji określającej 
nowe warunki pełnienia służby albo pracy lub warun-
ki płacy”, jego stosunek służbowy lub pracy wygasa.

(Senator Bogdan Borusewicz: 2 miesięcy?)
(Senator Kazimierz Kleina: 5 miesięcy.)
Nie, w ciągu 5 miesięcy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
A od wejścia w życie ustawy to w ciągu 2 miesięcy 

będzie…
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Augustyna, 

to ta kwestia była w komisji bardzo marginalnie po-
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(senator J. Rusiecki) Tak jak powiedziałem, nie przewiduje się dużych 
zmian personalnych. Taka padła deklaracja. Jeżeli 
jakieś zmiany będą, to będą to zmiany incydental-
ne. Szef BOR spodziewa się, że część osób sama nie 
przyjmie nowych warunków pracy, jeżeli nie otrzyma 
propozycji adekwatnych stanowisk kierowniczych. 
Mówię o tych stanowiskach kierowniczych, bo zmieni 
się, jak nam mówiono, struktura tejże nowej służ-
by i tych stanowisk kierowniczych będzie mniej. 
Niemniej jednak przewiduje się wzmocnienia per-
sonalne. Po to m.in. wprowadza się – o tym też już 
mówiłem – tę uproszczoną procedurę, żeby obecni po-
licjanci czy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, oczywiście jeżeli będą chcieli, mogli 
przechodzić do tej nowej służby i wzmacniać ją ka-
drowo swoją wiedzą i kwalifikacjami. Tak więc tutaj 
nie ma obaw, że ktoś z obecnych pracowników i funk-
cjonariuszy nie zostanie przyjęty. Oni przechodzą do 
SOP z mocy ustawy.

Jeszcze odpowiem na pytanie pana senatora 
Rusieckiego. Nie było o tym mowy. Jeżeli chodzi 
o lustrację, to nie wiem, czy takie osoby są w BOR. Co 
do mnie – teraz już wyrażam swój prywatny pogląd 
– to nie wyobrażam sobie, żeby takie osoby funkcjo-
nowały dzisiaj w BOR, a w przyszłości w Służbie 
Ochrony Państwa, ale to już oczywiście zależy od 
pana ministra i od przyszłego komendanta SOP. Ten 
temat, temat lustracji, nie był poruszany.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, mam 2 pytania, trochę ze sobą 

związane.
Po pierwsze, proszę powiedzieć, czy nowa służba 

dostaje jakieś nowe możliwości operacyjne, a jeżeli 
tak, to dlaczego.

Następne pytanie. Tyle się nasłuchaliśmy peanów 
na temat tego, jak to nasze służby znakomicie – i to 
prawda – poradziły sobie ze Światowymi Dniami 
Młodzieży, z ochroną papieża itd., dużymi zadaniami, 
ze szczytem NATO…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ministerstwem…)
…i jeszcze wieloma innymi ważnymi wydarze-

niami, że teraz chyba wszyscy mamy prawo się czuć 
zaskoczeni. Jak to? Wszystkiego było dość, wszystko 
zafunkcjonowało i wobec tego zmieniamy. Logiczne 
to się to nie wydaje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę.

tajni współpracownicy bądź funkcjonariusze apara-
tu represji w czasach komunizmu. Czy ta ustawa to 
przewiduje? Czy była na ten temat dyskusja w czasie 
posiedzenia komisji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze. Oddaję panu głos.

Senator Krzysztof Mróz:
Odpowiadając na pytanie senatora Leszka 

Czarnobaja, powiem tak: być może użyłem niefortun-
nego określenia, mówiąc kolokwialnie o czystkach, 
niemniej jednak obecny szef BOR nie przewiduje, że 
tak powiem… Nie wiem, kto będzie komendantem 
Służby Ochrony Państwa. Jest tutaj pan minister, któ-
ry być może zdradzi tę informację. Obecnie nie prze-
widuje się jakichś masowych zmian personalnych, no 
bo trudno byłoby połowy funkcjonariuszy BOR nie 
przyjąć, zadecydować, żeby oni nie funkcjonowali 
dalej w tej nowej służbie, w sytuacji gdy już dzisiaj, 
przy obecnej liczbie funkcjonariuszy, jest tak dużo 
nadgodzin niezbędnych do tego, żeby uwzględnić 
potrzeby ochranianych osób. To jest jedna kwestia.

Co do drugiej kwestii to żeby być już bardzo, bar-
dzo precyzyjnym, wyjaśnię, że każdy funkcjonariusz 
i pracownik BOR z mocy tej ustawy stanie się pra-
cownikiem SOP. Nie będzie tak, że zostanie nim, jak 
dostanie propozycję. Z dniem wejścia w życie ustawy 
o SOP automatycznie wszyscy pracownicy i funk-
cjonariusze dzisiejszego BOR przejdą do tej nowej 
służby. Później, w przeciągu 2 miesięcy, ci funkcjo-
nariusze i pracownicy… Bo to obejmuje nie tylko 
funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych, 
którzy to wszystko obsługują. No, ustawa przewiduje 
pewien proces weryfikacji przeprowadzanej przez 
szefa tych osób, które już będą wtedy funkcjonariu-
szami SOP. I oni faktycznie w ciągu 2 miesięcy będą 
otrzymywali propozycje pracy. Jeżeli nie otrzymają 
tej propozycji, no to w ciągu kolejnych 3 miesięcy 
wygaśnie im stosunek pracy. Tak więc każdy, tak 
czy tak, te 5 miesięcy w Służbie Ochrony Państwa 
przepracuje.

(Senator Leszek Czarnobaj: Można by od razu…)
No nie, proszę pana, musi być pewna ciągłość 

realizacji zadań związanych z ochroną najważniej-
szych osób w państwie. Przecież nikt odpowiedzialny, 
nikt, kto będzie zarządzał Służbą Ochrony Państwa 
i, co za tym idzie, odpowiadał za bezpieczeństwo 
najważniejszych osób w naszym państwie, w tym 
prezydenta i premiera, a także pana Donalda Tuska, 
nie pozbędzie się wszystkich funkcjonariuszy, bo te 
zadania trzeba wykonywać.
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współpracuje także z jego odpowiednikami z różnych 
krajów, więc tutaj to działanie jest. Do tej pory BOR 
miał kompetencje, jeśli chodzi o działania profilak-
tyczne, dzisiaj będzie miał operacyjno-rozpoznaw-
cze… I to jest nowa kompetencja, o tym szeroko na 
posiedzeniu komisji dyskutowano. I przedstawiciele 
MSWiA stwierdzili, że ta kompetencja jest istotna, 
ważna w celu realizacji zadań. 

Pamiętajmy, że żyjemy w coraz bardziej niesta-
bilnym świecie, coraz więcej jest niebezpieczeństw. 
W związku z tym im silniejsza, im bardziej skutecz-
na będzie ta służba, tym skuteczniej będzie mogła 
wykonywać swoje obowiązki, czyli chronić naszych 
najważniejszych polityków, a także tych zagranicz-
nych, którzy przyjeżdżają do Polski z delegacjami, tj. 
prezydentów, głowy państw, szefów rządów – było 
wymieniane, kogo będziemy chronili – szefów par-
lamentów, różnych naszych gości, a także przedsta-
wicieli ministrów spraw zagranicznych, bo to wynika 
z konwencji międzynarodowych, że taka ochrona tym 
osobom się należy.

A jeżeli chodzi o drugie pytanie, o to, że służ-
ba jest dobra, więc dlaczego dokonujemy zmian… 
Myślę, że w ochronę Światowych Dni Młodzieży było 
zaangażowanych bardzo wiele służb, cała Polska była 
zaangażowana. Nie można powiedzieć, że tylko BOR. 
Oczywiście BOR w sposób szczególny, ale nie mnie to 
oceniać, bo… To znaczy, może inaczej: ja mogę mieć 
swoją prywatną ocenę, ale ta moja prywatna ocena. 
Tu już jakby wykraczam trochę poza…

(Senator Mieczysław Augustyn: To, w czym ją 
oceniamy.)

…bycie sprawozdawcą.
Gdyby było wszystko okej, to takich zmian byśmy 

nie dokonywali. Z jednej strony widocznie były jakieś 
niedopatrzenia, jakieś uchybienia, które spowodowa-
ły, że trzeba to skorygować. Z drugiej strony – pan 
senator przecież wie o tym bardzo dobrze – wiemy, 
jakie były kwestie ochrony, z prezydentem itd., itd. 
Ja to mówię jako widz, jako odbiorca, bo przecież 
jakichś żadnych informacji takich tajnych nie mam. 
Poza tym, Szanowni Państwo, także dodajemy nowe 
uprawnienia, nowe kompetencje i rozszerzamy pewną 
działalność. I to jest jedna kwestia.

Odpowiadam panu marszałkowi Borusewiczowi: 
o tym tak szczegółowo na posiedzeniu komisji oczy-
wiście nie było mowy, ale logiczne jest to, że jeżeli 
ktoś odchodzi, to wypłaca się mu wszystkie należne 
z przepisów prawa świadczenia. My ten ekwiwalent 
będziemy musieli wypłacić nie tylko tym funkcjona-
riuszom, którzy ewentualnie odejdą, ale także tym, 
którzy zostaną. Te 370 milionów to jest strasznie dużo 
pieniędzy nawet dla budżetu państwa. Jest pytanie, 
dlaczego przez tyle lat państwo polskie nie wywią-
zywało się ze swoich zobowiązań.

(Senator Jan Rulewski: Ostatnie 3 lata.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja rozumiem tę konstrukcję: 
5 miesięcy plus 2 miesiące.

(Senator Krzysztof Mróz: Nie, 5.)
Nie, potem są 2 miesiące na decyzję.
(Senator Jan Rulewski: Nie…)
(Senator Krzysztof Mróz: Cały proces w ciągu 

5 miesięcy.)
W ciągu 5 miesięcy. No, dobrze.
Proszę mi powiedzieć, czy te osoby, które nie 

otrzymają propozycji dalszej pracy albo nie zgodzą 
się na stanowisko i będą odchodzić, odejdą… Czy 
ekwiwalent mieszkaniowy, ekwiwalent za nadgodzi-
ny zostaną im wypłacone, czy to jest cięcie, w którym 
te ekwiwalenty przepadną? Pan mówił o mieszka-
niowym, ale także o nadgodzinach. Jak to będzie 
wyglądało w przypadku ludzi, którzy odchodzą?

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

Senator Krzysztof Mróz:
Odpowiadając panu senatorowi Augustynowi 

tak po kolei… Tak, Panie Senatorze, ta nowa służba 
otrzymuje nowe uprawnienia, których nie miał BOR 
– o tym była mowa na posiedzeniu komisji – będzie 
miała uprawnienia do czynności operacyjno-roz-
poznawczych. Oczywiście tylko w takim zakresie, 
który jest potrzebny do realizacji jej zadań, czyli 
ochrony osób i wyznaczonych obiektów. Nie będą to 
tak szerokie uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, 
jakie mają – no, nie wiem – Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego czy inne służby, wywiadu, kontrwy-
wiadu. One będą oczywiście ograniczone do realizacji 
zadań tejże służby. 

Tak jak już mówiłem – zostało to powiedziane 
na posiedzeniu komisji – tu są pewne 2 elementy. Po 
pierwsze, większość tego typu służb, które zajmują 
się ochroną najważniejszych osób w państwie w Unii 
Europejskiej, takie uprawnienia ma. To po pierwsze. 
Po drugie, dzisiaj Biuro Ochrony Rządu nie jest rów-
norzędnym partnerem w stosunku do innych służb. 
Jest w pewnym zakresie petentem, bo jeżeli potrze-
buje jakichś informacji, to te służby muszą mu je 
przekazywać, jednak sam BOR nie może pozyskiwać 
tych informacji, a niektóre służby – tak jak powie-
działem – nawet ze względu na to, że BOR takich 
kompetencji nie ma, też nie zawsze chcą się tymi 
informacjami analitycznymi, operacyjnymi dzielić. 
Mówimy tutaj o służbach zarówno naszych, jak i ze-
wnętrznych, bo przecież w przypadku wizyt delegacji 
zagranicznych, które też podlegają ochronie, BOR 
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(senator K. Mróz) Czy zastanawialiście się państwo na posiedzeniu 
komisji nad tą sprawą? Wydaje się, że jednak Biuro 
Ochrony Rządu przez te lata wolnej Polski, od 1989 r. 
zbudowało już taką pozycję, zbudowało swoją markę, 
swoją historię, że trochę żal tracić taką nazwę. To 
jedna z tych nazw, które już w powszechnym odbio-
rze oznaczają instytucje pozytywnie funkcjonujące. 
Przecież w Polsce jest wiele instytucji, które dzisiaj 
mają taką samą nazwę, jaką miały w czasach PRL, 
wszystkiego nie zmieniamy. A to jest taka próba li-
kwidowania tej dobrej – a może nie, nie wiem – trady-
cji czasów już wolnej Polski. Przez te lata, a przecież 
w Polsce rządzili już wszyscy, i partie postkomuni-
styczne, i wszystkie inne, o czym wiemy, nigdy niko-
mu nie przyszło do głowy, żeby to zmieniać, właśnie 
ze względu na tę tradycję.

Czy ta formacja pod nazwą Służba Ochrony 
Państwa przejmie tradycję Biura Ochrony Rządu? 
Pytam, bo tego typu jednostki, formacje wojskowe 
mają coś takiego, że przejmują sztandary, dorobek 
itd. i wpisują w to swoją historię. Czy to spotka się 
z zaprzeczeniem i stanie się coś absolutnie nowego po 
powstaniu tej nowej służby, Służby Ochrony Państwa, 
i ona nie będzie miała do czego nawiązać? Nie będzie 
nawiązywała do żadnej tradycji, bo przecież te szero-
ko rozumiane służby ochrony państwa przed wojną 
też de facto były w trakcie powstawania, kształtowa-
nia i tak na dobrą sprawę nigdy nie powstały. To były 
takie rozczłonkowane służby, pierwsze powstały do-
piero po zabójstwie prezydenta Narutowicza. A więc 
taki problem. Czy to się w ogóle pojawiło?

Sama nazwa, Służba Ochrony Państwa, dzisiaj 
też wydaje się dość niefortunna. Ona się może różnie 
kojarzyć, w przeszłości SOP to były np. spółdzielnie 
ogrodniczo-pszczelarskie, w wielu miejscach to się 
z tym kojarzy, czy spółdzielnie oszczędnościowo-
-pożyczkowe, prawda? Sama nazwa dzisiaj…

(Rozmowy na sali)
Ja tego nie deprecjonuję, przepraszam, nie depre-

cjonuję ani tamtych nazw, ani tej. Chcę tylko po-
wiedzieć, że teraz SOP to też jest nazwa myląca, bo 
przecież państwo to nie jest tylko prezydent, rząd, 
ministrowie i wszyscy wysokiej rangi urzędnicy, pań-
stwo to jest dużo więcej, a mówimy, że to jest Służba 
Ochrony Państwa. Ja myślę, że nawet 99% państwa 
nie będzie chronione przez te służbę, a ona dostaje 
taką nazwę. Czy państwo zastanawialiście się nad 
tym, że jednak warto byłoby zachować nazwę BOR, 
Biuro Ochrony Rządu, która przecież też nie była tak 
do końca precyzyjna, bo ta służba chroniła nie tylko 
rząd, ale wiele różnych instytucji? Tyle że czasami 
w nazwie ważniejsze jest nie to, czy ona rzeczywi-
ście w 100% oddaje znaczenie, tylko pewna tradycja, 
zasady itd. I w tej chwili jest to burzone także przez 
nazwę tej służby. Czy myśleliście o tym pod tym 
kątem? Dziękuję bardzo.

Trzeba było zmienić przepisy prawa w tym za-
kresie i pozbawić takich możliwości. A jeżeli takie 
możliwości są i to było naliczane, ale niewypłacane, 
to jest to duża nieuczciwość, także w stosunku do 
tych funkcjonariuszy. I za to odpowiedzialność musi 
wziąć państwo polskie. A więc na pewno wszystkim 
funkcjonariuszom będzie to trzeba wypłacić – myślę, 
że w pierwszej kolejności oczywiście tym, którzy 
będą odchodzili – tak samo za nadgodziny. Powiem 
już tak kolokwialnie: przepraszam, żadnej łaski nikt 
nikomu nie robi, że ma zapłacić za nadgodziny. I tym, 
co zostaną, i tym, co odejdą.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Co prawda pan senator sprawozdawca już po czę-

ści powiedział o kwestii, o którą chciałbym spytać, 
ale chciałbym, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, bo 
niektórzy koledzy senatorowie szukają na siłę jakie-
goś drugiego dna w sprawie odejścia niektórych pra-
cowników Biura Ochrony Rządu po zmianie.

(Senator Jan Rulewski: Na siłę?)
Bo jeśli dzisiaj… Czy to jest prawda, że dzisiaj 

jest bardzo dużo stanowisk kierowniczych w Biurze 
Ochrony Rządu, a w nowej Służbie Ochrony Państwa 
ta redukcja jest mocno przeprowadzona i tych stano-
wisk tak dużo już nie ma, więc kierownicy nie dostaną 
propozycji objęcia takiego stanowiska, tylko dostaną 
propozycję zostania zwykłym pracownikiem? I oni 
w większości mogą nie podjąć pracy jako urzędnicy 
Biura Ochrony Rządu. I to jest ten moment, kiedy 
ich może odejść z Biura Ochrony Rządu kilku czy 
kilkudziesięciu. Nie wiem, ilu, jaka to będzie skala. 
Ale to chyba na tym polega i nie trzeba szukać przy 
tej redukcji żadnego drugiego dna. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Ja 
chciałbym zapytać o kwestię dotyczącą nazwy tej 
nowej służby – Służba Ochrony Państwa. 
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pracował tam w czasach komunistycznych. No, tak 
myślę. Może ktoś tam przemknął jeszcze, ale pewnie 
nie, bo w tej służbie na emeryturę idzie się szybciej. 
I zaczynamy po tych prawie 30 latach po prostu psuć 
to, co z takim mozołem przez te prawie 30 lat budo-
wano. No, to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe 
i smutne.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Senatorze, mogę przykłady podać. No, prze-
cież na przestrzeni lat, od 1990 r., w różnych służbach 
było wiele zmian nazw i nie tylko nazw, bo nieraz na-
wet różnego rodzaju struktury się zmieniały. Przecież 
zlikwidowaliśmy Urząd Ochrony Państwa. Tak? I to 
nie była tylko likwidacja nazwy, bo porozdzielano 
także kontrwywiad i wywiad. Zlikwidowaliśmy prze-
cież WSI, i to z poparciem posłów i senatorów… Nie 
wiem, czy akurat pan senator to popierał.

(Senator Kazimierz Kleina: Z innego powodu…)
Nie no, ja tylko mówię, że w przeszłości zmieniało 

się nazwy, które też, można powiedzieć, przez jakiś 
czas się utrwaliły. Na pewno do tych chlubnych tra-
dycji SOP będzie nawiązywała, bo przecież istnieje 
ciągłość prawna. No, pewnie sztandar się zmieni, no 
bo jak zmieni się nazwa, to trzeba będzie na sztanda-
rze dać tę nową nazwę. Tak domniemywam.

(Senator Kazimierz Kleina: Pieczątki…)
No, pieczątki też się zmienią, ale nie róbmy pro-

blemu z pieczątek, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale WSI proszę do 

tego nie mieszać, bo…)
Ja tylko panu mówię, że wiele było instytucji, 

wiele było służb na przestrzeni tych 27 lat, które 
najpierw zostały powołane, a później ich nazwy, 
struktura, kompetencje, zadania były zmieniane. 
Dlaczego ta nazwa się zmienia? Nie padło takie pyta-
nie. W ogóle ten temat nie był poruszany. Być może 
pan minister to rozszyfruje i zdradzi, kto wymyślił 
tę nazwę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Czy podczas posiedzenia komisji rozmawialiście 

o aspekcie dotyczącym poszerzenia zakresu upraw-
nień służby o działania operacyjno-rozpoznawcze? 
Jeśli tak, to prosiłbym o informację, jakie było stano-
wisko komisji i w jakim duchu państwo na ten temat 
rozmawiali.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku, wrócę jeszcze do wypowiedzi 

pana senatora Mamątowa. Tak, ja mogę tylko potwier-
dzić to, co pan senator powiedział, że takie padły 
deklaracje, takie padły zapewnienia, ale wynika to 
także z pewnego zdrowego rozsądku, że tutaj dużych 
zmian personalnych nie będzie. Wszyscy – jeszcze 
raz to powiem – funkcjonariusze i pracownicy Biura 
Ochrony Rządu wraz z wejściem w życie ustawy 
stają się pracownikami i funkcjonariuszami Służby 
Ochrony Państwa. Ale przy takiej zmianie jest me-
chanizm pewnej weryfikacji. Zmieni się struktura 
organizacyjna, zmienią się zadania, trzeba być ela-
stycznym w dopasowywaniu się.

Ja pamiętam, że jak myśmy uchwalali – przepra-
szam, że troszkę odejdę o tematu – ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej, mi bliższej z racji wykształ-
cenia, to też padały takie niesamowite oskarżenia, 
pojawiały się obawy o to, że prawie połowa czy po-
łowa wszystkich pracowników urzędów skarbowych, 
gdzieś tam w Jeleniej Górze czy w jakimkolwiek in-
nym mieście, straci pracę. No i nagle się okazało, że 
wszyscy nadal w KAS są, bo trudno, aby było inaczej. 
Być może zmieniło się kilka osób na stanowiskach 
kierowniczych. I tak samo będzie w Służbie Ochrony 
Państwa. No, przecież nie będzie tak, że nagle w ciągu 
2 miesięcy komendant SOP pozbędzie się pracowni-
ków. Są zadania dotyczące ochrony osób i obiektów 
i nikt go z realizacji tych zadań nie zwolni. Tak więc 
ja bym się nie spodziewał żadnych większych ruchów 
kadrowych.

Jest na sali szef BOR. Myślę, że jeżeli taka będzie 
wola senatorów i pana marszałka, to zabierze on głos 
i takie zapewnienia z tej mównicy padną. Bo jeśli 
chodzi o moje zapewnienia, to ja mogę tylko powie-
dzieć o tym, co było poruszane na posiedzeniu komi-
sji. Zapewniam państwa, że nie będę komendantem 
Służby Ochrony Państwa.

Jeżeli chodzi o pytanie senatora Kleiny, to myśmy 
się w ogóle tym tematem nie zajmowali. Ten temat nie 
był poruszany. No, nazwa jak nazwa. Jednym będzie 
się podobała, drugim nie będzie się podobała.

Senator Kazimierz Kleina:
Tylko że, wie pan, my podziwiamy różne kraje 

na świecie za to, że one mają długotrwałe tradycje 
różnych instytucji czy nawet nazw, a w Polsce ciągle 
są podejmowane próby zaczynania od początku. Jak 
mówiłem, już prawie 30 lat żyjemy w wolnej Polsce. 
Prawdopodobnie żaden pracownik czy oficer BOR nie 
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osoby muszą wykazać, że mają immunitet, a nie jest 
to obowiązek spoczywający na służbie? Załóżmy, że 
sędzia będzie wiedział, że w jego otoczeniu… Albo 
inaczej, powiedzmy tak. Czy jeśli parlamentarzysta, 
senator będzie wiedział, że w jego otoczeniu dzieje się 
coś niedobrego, są jakieś ruchy, próby pozyskiwania 
informatorów albo to jego będą usiłowali pozyskać, 
to on musi przedstawić w sposób niebudzący wątpli-
wości, że jest parlamentarzystą? Czy to nie służby 
powinny po prostu wcześniej sprawdzić tę sytuację? 
Czy pan uważa, że to jest dobry zapis?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, wrócę do tych 2 pytań. Pierwsze. 

Tak, dziennikarze będą mogli być informatorami, jest 
przewidziana określona procedura, musi tu być zgoda 
ministra spraw wewnętrznych i administracji. No, nie 
widzimy tutaj żadnych… przynajmniej ja nie widzę 
żadnych powodów, żeby dziennikarze mieli być z tego 
wyłączeni, jeśli służba może uzyskać od nich jakieś 
informacje. Ale chodzi tylko o informacje w tym za-
kresie, potrzebne do ochrony. Tak? O dziennikarzach, 
o tym aspekcie była mowa na posiedzeniu komisji.

Jeżeli chodzi o pańskie drugie pytanie, to powiem, 
że tak szczegółowo nie było to omawiane. A jakie 
jest moje zdanie? No, wie pan, jeżeli prokuratorzy, 
sędziowie, parlamentarzyści nie mogą być informa-
torami, to pewnie nie mogą i tyle, nie będą tymi in-
formatorami. Tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, tu jest zapis, że oni muszą wy-
kazać w sposób niebudzący wątpliwości itd. Czyli 
obowiązek leży na panu i na mnie, a nie na służbach. 
Uważam, że to jest zapis niedobry.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku, ciężko mi się odnieść do tak 
szczegółowego pytania. Jest tutaj pan minister, my-
ślę, że on bardziej kompetentnie odpowie. Myślę, że 
wszyscy wiedzą, że pan marszałek Borusewicz jest 
parlamentarzystą i zgodnie z tą ustawą informatorem 
SOP być nie może. I służba SOP nie będzie pana jako 
informatora pozyskiwała.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
Już prędzej mnie, być może… No, jeśli ktoś by nie 

wiedział, to może mu tę legitymację okażę…

Senator Krzysztof Mróz:

Już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. 
Ten temat podniósł na posiedzeniu komisji pan se-
nator Florek, a przedstawiciel MSWiA uznał, że 
takie rozszerzenie zakresu kompetencji o działania 
operacyjno-rozpoznawcze jest zasadne, i przywołał 
kraje, w których… Może inaczej: przywołał 3 kraje, 
w których bliźniacze służby takich kompetencji nie 
mają albo deklarują, że nie mają, z tym że wśród tych 
wymienionych krajów był także Izrael, a wiemy, że 
tam ochrona pewnych osób jest jednak z racji, że się 
tak wyrażę, specyfiki tego kraju dość rozbudowana. 
Pan dyrektor departamentu miał taką listę i mówił, 
że z wyjątkiem 3 krajów wszystkie państwa zade-
klarowały, że ich służby takie kompetencje opera-
cyjno-rozpoznawcze posiadają. No, nie chciałbym 
tego powtarzać, ale mogę jeszcze raz wyjaśnić, że 
dotychczas BOR prowadziło działania profilak-
tyczne, a teraz otrzymuje możliwość prowadzenia 
działań operacyjno-rozpoznawczych, sam będzie 
mógł pozyskiwać te informacje, zbierać, gromadzić, 
przetwarzać, oczywiście w ograniczonym zakresie, 
tylko w zakresie ochrony osób. A więc mną SOP 
pewnie nie będzie się interesował, a jak pan marszałek 
Borusewicz będzie marszałkiem… Pewnie w zakresie 
ochrony marszałka Senatu będzie się pan bezpieczniej 
czuł, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam, że pana męczę…
(Senator Krzysztof Mróz: Proszę bardzo.)
…ale chcę zadać jeszcze parę pytań. Ponieważ 

pan zwrócił się do mnie… Ja jestem przeciwny tej 
ustawie, a dlaczego, to powiem w wystąpieniach, żeby 
teraz nie prowadzić dyskusji.

Mam 2 pytania. Działania operacyjne czy pozy-
skanie informacji w sposób operacyjny przewiduje 
pozyskiwanie informatorów, tajnych. Mam w związ-
ku z tym pytanie. Czy to prawda, że będzie się pozy-
skiwało informatorów także… Czy ta służba, SOP, 
będzie pozyskiwała informatorów także z kręgu 
dziennikarzy, czy też oni są z tego wyłączeni?

I pytanie drugie, związane z treścią ustawy. 
Art. 22 pkt 1 ust. 3 mówi, że nie można pozyskiwać 
tych informatorów, w zasadzie na tym to polega, spo-
śród osób, które wykażą w sposób niebudzący wątpli-
wości, że korzystają z immunitetu, i tu się wymienia: 
parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskie-
go. Dlaczego jest zapis, który wskazuje na to, że to te 
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące uzy-

skania przez służbę dostępu do różnych baz danych. 
Czy do tej pory BOR nie mógł mieć dostępu? Czy 

tutaj w tym zakresie jest też jakaś jakościowa zmiana 
w tym sensie, że będzie tak już z mocy ustawy, a nie 
na mocy, nie wiem, jakichś tam zwyczajowych pro-
cedur. Sądzę, że jest to bardzo ważne uprawnienie. 
I słusznie, że służba będzie miała to uprawnienie, bo 
skoro ma dbać o bezpieczeństwo najważniejszych 
osób w państwie, no to musi mieć dostęp różnych baz 
danych, aby identyfikować kwestie związane z zagro-
żeniem dla tego bezpieczeństwa w oparciu o realną 
wiedzę. Czy na ten temat była jakaś szczegółowa dys-
kusja podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

Senator Krzysztof Mróz:
Szczegółowej dyskusji na ten temat nie było. Na 

pewno Służba Ochrony Państwa będzie miała do-
stęp do baz. Jak to wyglądało w przypadku BOR, 
nie wiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz jeszcze raz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy pan rozróżnia 2 sytuacje? 

Każdy obywatel, także my, parlamentarzyści oraz 
dziennikarze, ma obowiązek poinformowania odpo-
wiednich organów, kiedy uzyska jakąś informację 
o możliwości popełnienia przestępstwa. I to jest jedna 
sytuacja. A inna sytuacja jest wtedy, kiedy taki oby-
watel jest werbowany jako tajny współpracownik, 
jest zadaniowany, są realizowane okresowo spotkania 
z nim, jest opłacany. To jest inna sytuacja. Czy pan 
te sytuacje rozróżnia?

Senator Krzysztof Mróz:
Tak, rozróżniam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Skoro nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję, 

Panie Senatorze.

(Senator Bogdan Borusewicz: Uważam, że wy-
mienienie w tej sytuacji, w odpowiedzi na moje py-
tanie, mojego nazwiska…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jako informatora.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …jest niestosowne.)
Ale ja nie miałem, Panie Marszałku, nic złego na 

myśli, tylko mówiłem w kontekście…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem, że pan 

nie miał nic złego na myśli, ale to było niestosowne, 
Panie Senatorze.)

Tylko, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pana nazwiska 

nie wymieniałem, tylko mówiłem o senatorach i po-
słach, tak ogólnie.)

To ja swoje nazwisko wymienię…
(Senator Bogdan Borusewicz: O, właśnie.)
Na pewno senator Mróz nie będzie informatorem 

Służby Ochrony Państwa, bo jest senatorem. Jeżeli 
ktoś by się do mnie zwrócił, no to jest zakaz, mogę 
mu okazać legitymację i tyle. Jednak generalnie uwa-
żam, bo to rozumiem, że… Nie miałem nic złego na 
myśli, jeśli chodzi o pana osobę. Jednak nie bójmy 
się też tego, nie myślmy tak, że jeśli w wolnym i de-
mokratycznym kraju ktoś jest informatorem służb, 
SOP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie 
wiem, wywiadu, kontrwywiadu czy jakiejkolwiek 
innej agencji, to jest to coś złego. W demokratycznym 
państwie prawa każdy, że tak powiem, ma możliwość 
być takim informatorem, współpracownikiem. To nie 
jest nic obciążającego. A nawet, powiedziałbym, że 
to jest chwalebne w sytuacji takich niebezpieczeństw, 
które są. Ja rozumiem, że pana historia, historia bar-
dzo wielu ludzi… Odwołuję się tu do tej przeszłości, 
w której bycie informatorem SB to było coś obcią-
żającego. Jednak my musimy z tym zerwać. Dzisiaj 
w wolnym i demokratycznym kraju – nieważne, kto 
będzie rządził, bo będą rządziły różne partie, różne 
formacje – jeżeli ktoś może pomóc Polsce, przekazu-
jąc informacje, przecież nie donosząc na kogoś, tylko 
przekazując jakieś informacje, które zwiększą bez-
pieczeństwo państwa, bezpieczeństwo osób najwyż-
szych… Dzisiaj rządzi taka formacja, ale przecież tę 
ustawę piszemy na lata, będą to różni ludzie. A więc 
ja bym tutaj tak nie deprecjonował sytuacji, mówiąc 
„informator”. To określenie „informator” dzisiaj, 
w odniesieniu do lustracji, w tym całym nawiązywa-
niu do PRL, oczywiście jest czymś deprecjonującym, 
natomiast w demokratycznym kraju to nie może być 
deprecjonujące. I warto, aby służby, realizując swoje 
zadania pod kontrolą wymaganą przepisami prawa, 
pozyskiwały takie osoby, jeżeli mogą one się przyczy-
nić do zapewnienia bezpieczeństwa. To taka ogólna 
uwaga. Jeżeli pan marszałek poczuł się dotknięty, to 
przepraszam, nie było to moją intencją.
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(wicemarszałek A. Bielan) cji? – no, dosyć słabej, pod różnymi względami. Po 
pierwsze, w kondycji słabej w związku z wielolet-
nim niedofinansowaniem, niedoinwestowaniem tej 
służby. Program modernizacji służb mundurowych, 
który teraz realizujemy, program 4-letni, wdrażany od 
1 stycznia 2017 r., obejmuje również Biuro Ochrony 
Rządu, przy czym obejmuje on nie tylko podwyżki 
wynagrodzeń, jak we wszystkich pozostałych forma-
cjach podległych ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji, ale także zakup nowego sprzętu, wy-
posażenia, uzbrojenia, środków transportu, środków 
ochrony. To jest program, który tę służbę na pewno 
będzie wzmacniał i unowocześniał, a to jest ważny 
aspekt. I to jest już realizowane, zostały na to jeszcze 
3 kolejne lata. Wiążemy z tym programem we wszyst-
kich służbach, w tym w Biurze Ochrony Rządu, duże 
oczekiwania.

Po drugie, była także sprawa niestety zaniedbywa-
na przez lata, związana z brakami kadrowymi. Była 
już o nich mowa, ale ja może przywołam niektóre 
liczby, bo one choć trochę zobrazują stan rzeczy, też 
odpowiedzą na pewne wątpliwości związane z tym, 
co tu już padało. Zastaliśmy w 2015 r., pod koniec 
tego roku, przejmując odpowiedzialność za państwo 
po wyborach parlamentarnych i utworzeniu rządu, 
taki stan rzeczy: w Biurze Ochrony Rządu było około 
350… dokładnie 346 wakatów, jeżeli chodzi o róż-
nicę między faktycznym stanem zatrudnienia a tzw. 
limitem etatów kalkulacyjnych, czyli tych, na które 
nalicza się środki finansowe, czyli tym realnym sta-
nem, jaki powinien być wypełniony, bo po to budżet 
daje na to środki. Ja ciągle powtarzam, jeżeli chodzi 
o Policję – ale to samo mogę powtórzyć w odniesie-
niu do Biura Ochrony Rządu, w odniesieniu do tej 
formacji – że wakaty nie zapewniają bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo zapewniają konkretni ludzie, kon-
kretni funkcjonariusze. Stąd np. w przypadku Policji 
dążenie do tego, żeby zmniejszyć liczbę wakatów, 
które były utrzymywane. I to były utrzymywane ce-
lowo. Przecież wiemy, że one były utrzymywane ce-
lowo, bo te środki przeznaczano na inne cele, właśnie 
te środki, które były naliczone, a nie zużyte na zatrud-
nienie funkcjonariuszy. Sprowadziliśmy liczbę waka-
tów w Policji – przepraszam za dygresję, ale to jest też 
ważne porównanie – do najmniejszego poziomu, jeśli 
chodzi o ostatnie kilkanaście lat. W 2016 r. to było do-
kładnie 2,31%. I to była najmniejsza liczba wakatów 
– jeszcze raz to powtórzę – od kilkunastu lat. To samo 
staramy się zrobić w Biurze Ochrony Rządu. Nabór 
przez ostatnie 2 lata, za które odpowiadamy, został 
bardzo mocno zintensyfikowany, to znaczy… I cho-
ciaż nie jest to łatwa sprawa, postęp jest. Na koniec 
tego roku liczba wakatów będzie mniejsza, chociaż 
ich liczba wciąż będzie jeszcze duża i za duża… Ale 
jeśli chodzi o różnicę, to wakatów będzie o ponad 100 
mniej, niż było przed dwoma laty. Tak więc wakatów 

(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie, od razu 

pytanie…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Bardzo dużo spraw zostało już poruszonych i wy-

jaśnionych przez pana senatora sprawozdawcę, także 
w związku z pytaniami, w odpowiedziach na pytania. 
A więc ja swoją wstępną wypowiedź skrócę, bo, jak 
znam obyczaje Senatu – a zdążyłem je poznać ostat-
nio dosyć dobrze – to pewnie trochę pytań będzie 
i do mnie.

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ta ustawa, 
rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa, 
służy temu, żeby tę ważną formację, ważną ze wzglę-
du na bezpieczeństwo państwa, wzmocnić, przebu-
dować, unowocześnić i usprawnić. Wszystkie zapisy 
do tego zmierzają. Stan obecny Biura Ochrony Rządu 
można różnie oceniać – tu też padały różne opinie na 
ten temat. Ma ta instytucja, ta służba szereg dobrych 
kart w swoim dorobku, o czym trzeba pamiętać – 
trzeba o tym pamiętać także wtedy, gdy się mówi 
o jakichś rzekomych zagrożeniach wielkimi zmia-
nami kadrowymi, i chcę to bardzo mocno podkreślić 
– ale ma także swoje słabości. Te słabości ujawniały 
się w różnych okolicznościach, były też przedmiotem 
zainteresowania opinii publicznej. Takim najgorszym, 
najbardziej dramatycznym momentem w ostatnich 
latach i w historii tej służby była katastrofa smoleń-
ska – tam Biuro Ochrony Rządu, jak to dzisiaj wiemy 
ponad wszelką wątpliwość, nie dopełniło wszystkich 
swoich obowiązków. Takie sytuacje nie powinny się 
nigdy zdarzyć, nie powinny się już nigdy więcej 
zdarzyć. Miało miejsce także wiele innych sytuacji, 
mniejszej wagi, ale też były one krytykowane – często 
bezzasadnie, a często z pewną dozą uzasadnionych 
wątpliwości. I to jest istotny aspekt, który towarzyszył 
od początku pracom nad tą ustawą.

Ponadto my, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
zastaliśmy Biuro Ochrony Rządu w kondycji – jak 
to powiedzieć tak, żeby nie wzbudzić wielkich emo-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) można tak powiedzieć, na kolejny rok. I właśnie te go-
dziny, te 63 tysiące nadgodzin, liczone według stawki 
100% za godzinę, to kwota około 1,7 miliona zł. To 
jest kolejne zobowiązanie, ale powtarzam, je się spła-
ca czasem wolnym funkcjonariuszy, więc musi być 
większe zatrudnienie, żeby po prostu to uregulować.

Ta ustawa, może jeszcze to warto powiedzieć, 
przez niektórych spośród państwa senatorów kry-
tykowana, zupełnie niesłusznie… Bardzo proszę, 
żebyście państwo… Ja rozumiem polityczne nasta-
wienie i postawę negowania wszystkiego, co rząd 
Prawa i Sprawiedliwości zaproponuje, ale odstąpcie 
państwo od tego, bo to nic nie daje, w tej sytuacji na 
pewno nic nie daje i niczego też wam politycznie nie 
przyniesie… Przecież chodzi o to, żeby tę służbę na-
prawdę wzmocnić, unowocześnić, uzdrowić, spłacić 
te zobowiązania, zatrudnić nowych funkcjonariuszy, 
żeby ta służba sprawnie funkcjonowała, bo ona chro-
ni najważniejsze osoby w państwie, będzie chroniła 
najważniejsze obiekty w państwie, chroni obiekty 
zagraniczne, częściowo będzie dalej chroniła, chroni 
delegacje zagraniczne… Tak że jest to służba ważna, 
ważna, powiedziałbym, dla nerwu państwa, dla bez-
pieczeństwa, ale w takiej bardzo ważnej jego części.

Biuro Analiz Sejmowych, które potem zgłosiło 
poprawki… Chociaż nie, Biuro Analiz Sejmowych nie 
zgłosiło poprawek, to Biuro Legislacyjne zgłosiło po-
prawki, a Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
uznało, zacytuję, że „kluczowe regulacje projektu 
nie rodzą zastrzeżeń merytorycznych – ani od stro-
ny aksjologicznej, ani w perspektywie jurydycznej”. 
Czyli prawnie i co do kierunku, co do uzasadnienia 
merytorycznego, aksjologicznego, co do wartości, 
które ustawa ma chronić i gwarantować, ustawa nie 
budzi zastrzeżeń.

Także inny cytat przywołam, brzmiący tak: 
„Regulacje przedstawione przez Projektodawcę – 
a więc rząd – zachowują pełną adekwatność wobec 
deklarowanych przez Projektodawcę celów – ko-
nieczność ich wprowadzenia została wystarczająco 
uzasadniona”.

Cytuję te sformułowania prawnicze, bo myślę, że 
one też jakiś istotny kontekst przywołują, po to, żeby 
właśnie pokazać, że od strony prawnej ustawa została 
dobrze przygotowana, taka jest opinia prawników 
Biura Analiz Sejmowych.

Wrócę jeszcze na chwilę do wątku kadrowego. 
Prosiłbym o wzięcie pod uwagę takich oto okolicz-
ności, że braki kadrowe niestety narastały w latach 
rządów naszych poprzedników, np. w taki sposób, że 
w 2011 r. ubyło 33 funkcjonariuszy, bo wprawdzie 
przyjęto 85 nowych, ale zwolniono 118. W 2012 r. 
przyjęto 106, a zwolniono 154, ubytek był…

(Senator Jan Rulewski: Odeszli?)
Słucham?
(Senator Jan Rulewski: Odeszli czy zwolniono?)

będzie nie 346, nie około 350, a około 240. Liczymy, 
że będzie ich 243, ale to jeszcze się kształtuje, bo rok 
jeszcze się nie zakończył. Tak więc w ciągu 2 lat ten 
trudny problem rozwiązaliśmy w 1/4… może w 1/3… 
albo inaczej: to jest między 1/4 a 1/3. Oczywiście ta 
sprawa będzie kontynuowana już pod rządami nowej 
ustawy, a więc w Służbie Ochrony Państwa.

Narastały też zobowiązania… I to dla funkcjona-
riuszy była oczywiście bardzo bolesna sprawa. Więc 
jeżeli ktoś się o to upomina, to dobrze, tylko musi 
pamiętać o tym, za co sam odpowiadał, nie w sensie 
osobowym, ale w sensie formacji politycznej. Myślę 
tutaj zwłaszcza o 8-letnich rządach koalicji PO-PSL. 
Jeśli chodzi o wspomnianą kwotę 370 milionów zł, 
która w ostatnich miesiącach tego roku, roku 2017, 
została przeznaczona na wypłatę należnych zobo-
wiązań, to właśnie jest to spłacanie długów po po-
przednich rządach. Te zobowiązania narastały przez 
lata. Wspomniana kwota obejmuje wypłatę należnego 
funkcjonariuszom ekwiwalentu za mieszkania. 370 
milionów zł dzięki zwiększeniu środków finansowych 
z budżetu państwa przeznaczonych na tę formację 
– a to się mogło dokonać z kolei dzięki większym 
dochodom budżetowym, bo to wszystko jest ze sobą 
powiązane – powoduje, że te zobowiązania będą 
w zdecydowanej większości… Chociaż mieliśmy 
nadzieję, że one będą w całości wypłacone, bo takie 
było założenie, ale teraz, w trakcie realizacji tego 
zobowiązania, pojawiają się nowe okoliczności, więc 
jakieś niewielkie zobowiązania mogą pozostać, ale 
to już będzie zupełna resztówka, że się tak wyrażę. 
Główne zobowiązania wobec funkcjonariuszy, wobec 
większości z nich, wobec prawie wszystkich – ale to 
„prawie” jednak tak z ostrożności muszę podkreślić 
– będą wypłacone. I to będzie kwota 370 milionów zł.

Jeżeli chodzi o nadgodziny, o których mówiono, 
to one oczywiście są także wielkim problemem, bo 
jak jest za mało funkcjonariuszy, a zadania trzeba 
wykonywać, to siłą rzeczy te zobowiązania narastają 
w związku z nadgodzinami, które rekompensuje się 
czasem wolnym od służby. No, ale trudno to rekom-
pensować w ten sposób, kiedy brakuje funkcjonariu-
szy w tej służbie. I to jest ogromny problem. Zostało 
wyliczone, że kiedy przejmowaliśmy odpowiedzial-
ność za tę służbę w ramach odpowiedzialności za 
państwo, to liczba zaległych nadgodzin wynosiła… 
Przepraszam, tutaj mam różne liczby, muszę się jesz-
cze przez moment zastanowić… Może taki dłuższy 
fragment państwu przedstawię: z powodu niedo-
statecznej obsady etatowej funkcjonariusze Biura 
Ochrony Rządu wypracowali ponad 360 tysięcy 
nadgodzin. W samym tylko 2015 r. była to liczba 
253 tysięcy nadgodzin, z czego odebrali 190 tysięcy, 
a 63 tysiące jak gdyby „przeszły”, w cudzysłowie 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Jeżeli porównalibyśmy do innego limitu, bo 
funkcjonuje jeszcze taki limit założony na począt-
ku, w 2001 r., kiedy powstawało Biuro Ochrony 
Rządu…

I tu, Panie Senatorze – chyba pan senator Kleina 
o tym mówił – jeżeli chodzi o tradycję, to ta tradycja 
Biura Ochrony Rządu jest 16-letnia, w tej formule, 
pod rządami tej ustawy. To nie są jakieś dziesiątki 
lat, długa tradycja. No, 16 lat można różnie oceniać 
– długo, mało. Po prostu 16 lat.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale coś trzeba budo-
wać.)

Ja do tej tradycji jeszcze za chwilę wrócę, bo ona 
jest jeszcze głębsza, ale już w innym nieco wymiarze 
– dobra albo zła.

A więc, tworząc tę służbę, ustalono, że Biuro 
Ochrony Rządu ma mieć znacznie większą liczbę 
etatów – ja nie zapisałem dokładnie ile – ok. 3 tysię-
cy… 2 tysiące 904 etaty.

Nie podawałem tych liczb. W 2015 r. – weźmy 
jeszcze ten rok – było 1 tysiąc 894 funkcjonariuszy. 
Przypomnę ten limit: 2 tysiące 904. Założono, że tak 
powiem, że tylu funkcjonariuszy potrzeba by było 
w tej służbie. Limit kalkulacyjnych etatów wynosił 
wtedy 2 tysiące 224, na to naliczano środki finanso-
we, a stan zatrudnienia – 1 tysiąc 894. Podawałem te 
346 etatów różnicy w stosunku do etatów kalkulacyj-
nych, ale w stosunku do tego limitu, tego większego, 
czyli założonego na wstępie, że taki powinien być, 
różnica wynosiła ponad 1 tysiąc.

(Senator Kazimierz Kleina: A teraz jaki jest stan?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Chwileczkę, nie 

przeszliśmy jeszcze do pytań…)
Dobrze. Rzeczywiście już skończę ten wątek, tyl-

ko jeszcze przywołam trochę liczb.
Na 20 listopada, bo na tę datę mam dane, to było 

1 tysiąc 967 osób – ta różnica zwiększenia, o której 
tutaj mówiłem, daje ten właśnie wynik. Liczba wa-
katów jest mniejsza niż przed 2 laty o mniej więcej 
100, ale jeszcze ponad 200 etatów jest do wypełnienia.

Jeżeli chodzi o liczbę wakatów liczonych do tego 
dużego limitu, tego wyjściowego, to proszę zauważyć, 
że np. w 2005 r. – sięgnę dalej – wobec tego górne-
go limitu, założonego, powtarzam raz jeszcze, były 
443 wakaty, w 2006 r. 538, w 2007 r. 501. A potem to 
narastało: w 2008 r. – 927, duży skok… No, można 
sprawdzić, czyje to były rządy, nawiasem mówiąc. 
Potem w 2010 r. – 1040… Aha, jeszcze 2009 r.– 996, 
w 2010 r. – 1040, 2011 r. – 1164, w 2012 r. – 1212, 
2013 r. – 1039, tu trochę mniej, 2014 r. – 1009, 2015 r. 
– 1010, no i potem w 2016 r. już 945, ta liczba znowu 
spada. Jeśli chodzi o 2017 r., to zobaczymy, czym to 
się zakończy, tutaj są jeszcze ostatnie dane do pod-
liczenia. Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o stan 
kadrowy, jego historię, no i stan finansowy, trochę 
o tym powiedziałem.

Odeszli, ale…
(Senator Jan Rulewski: No, to jest różnica.)
…no dobrze, tylko ja mówię o tym, że nabór był 

mniejszy, ja pokazuję w tej chwili słabość naboru, 
różnicę, niech pan senator posłucha dalej, to może pan 
się już nie będzie emocjonował tak bardzo, a przy-
najmniej nie tak negatywnie.

Więc 48 osób na minus. W 2013 r. – 53 osoby 
na minus, bilans ujemny, 36 przyjęto, 89 odeszło, 
jeżeli pan senator tak woli, proszę bardzo. W latach 
pozostałych było troszkę lepiej, bo w latach 2014, 
2015 już trochę na plus, 58 i 20 osób na plus, no ale 
wobec tamtych ujemnych bilansów za poszczególne 
poprzednie lata dało to efekt, o którym mówiłem, 
czyli w 2015 r. było 346 wakatów wobec etatów 
kalkulacyjnych.

A teraz, gdyby jeszcze inne dane przywołać, bo 
jest jeszcze inna liczba…

(Senator Kazimierz Kleina: A w 2016 r. ile było 
odejść czy przyjść?)

…zaraz panu powiem, tak… Słusznie, bardzo 
dobrze, że pan tego się domaga, Panie Senatorze, 
zapomniałem, a to dobre wiadomości są przecież, 
dobrze, że się pan domaga dobrych wiadomości…

(Głos z sali: Dobrych wiadomości…)
Tak, bo ja właśnie po to to robiłem, żeby przy-

wołać, porównać, a potem mi to umknęło. Tak że 
dziękuję za bardzo cenną pomoc.

A więc właśnie w 2016 r. przyjęto 134 funkcjona-
riuszy – to był największy nabór spośród tych wszyst-
kich lat, o których mówiłem – a odeszło 69. Bilans 
dodatni: 65.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Czyli bardzo do-
brze.)

Dobrze, Pani Senator, czy bardzo dobrze. 
Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej, 
ale jest dobrze, jest znacznie lepiej. W 2017 r. jeszcze 
to się nie zakończyło, bo ten proces naboru przecież 
ciągle trwa, ale to już są ostatnie dni. Ja mam dane na 
20 listopada. To nie są jeszcze końcowe dane. Tutaj 
mamy taki oto bilans, że przyjęto 155, a więc jeszcze 
więcej niż w 2016 r., ale odeszło 147. Zapewne ma to 
związek – przynajmniej ja tak to oceniam – z dysku-
sją na temat zmian w ustawie. Zawsze to, co nowe, 
budzi jakiś niepokój. Przy czym, żeby było jasne, 
odchodzą w zdecydowanej większości osoby mające 
uprawnienia emerytalne. To nie jest tak, że one zmie-
niają służbę, tylko odchodzą na emerytury. I trudno 
temu zapobiec, bo po prostu mają uprawnienia. Ale 
bilans jeszcze i tak jest dodatni, niewielki wprawdzie, 
bo 8 osób na 20 listopada. Mam nadzieję, że będzie 
nieco lepszy do końca roku. Z tym, że to jest taki 
rok rzeczywiście trudny. Ale wciąż jeszcze bilans 
nie jest ujemny.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) rzone Biuro Ochrony Rządu oprócz tej jednostki, były 
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe. Zresztą w ogóle 
w ustawie o Biurze Ochrony Rządu szereg rozwiązań 
został przeniesiony ze sfery wojskowej i to też trzeba 
teraz zmienić, bo to są przepisy niefunkcjonalne. 

„Biuro Ochrony Rządu” niewątpliwie jest nazwą 
za wąską, bo ono nie chroni tylko przedstawicieli 
rządu, chroni także przedstawicieli delegacji zagra-
nicznych, prezydenta Rzeczypospolitej, marszałków 
Sejmu, Senatu i obiekty służące nie tylko rządowi, 
ale także prezydentowi. Choćby z tego względu ta 
nazwa powinna być zmieniona. Przepraszam, że 
tak powiem, ale pan senator Kleina trochę się zaplą-
tał w tym swoim wywodzie, bo mówił „za wąsko”, 
„za szeroko”. Obecna nazwa jest właśnie za wąska, 
w związku z czym właśnie taką zaproponowaliśmy, 
a że…

(Senator Leszek Czarnobaj: Zaplątał się.)
(Senator Kazimierz Kleina: Za szeroka.)
…nie chroni całego państwa… No, nie chroni 

całego państwa, ale oczywiście w ustawie są zde-
finiowane jej zadania. One dotyczą nie tylko rządu, 
ale także innych części państwa, dlatego jest bardziej 
adekwatna niż „Biuro Ochrony Rządu”.

Czy ktoś się przywiązał do starej nazwy: „Biuro 
Ochrony Rządu”? Pewnie tak. Pewnie jest to już ja-
kaś przynajmniej dźwięcznie brzmiąca nazwa i może 
wielu się z nią utożsamiać. No ale ona jest naprawdę 
– powtarzam raz jeszcze – nieadekwatna.

A jeżeli chodzi o to, czy ona jest najszczęśliwsza, 
najlepsza, optymalna, to oczywiście zawsze można 
nad tym dyskutować. Na posiedzeniu… Ale nikt nie 
wymyślił lepszej. Daliśmy szansę także opozycji… 
No, my taką stworzyliśmy. Wydaje się, że ona jest 
prawidłowa, przede wszystkim adekwatna do zadań 
– to jest najważniejsze. Na posiedzeniu podkomisji 
pan poseł, były minister spraw wewnętrznych, Marek 
Biernacki, też dopominał się o to, żeby właśnie ta 
nazwa mogła być inna. Ja zaproponowałem z wielką 
otwartością rządową, żeby pan poseł podał jakąś inną 
nazwę i że możemy ją rozważyć, będziemy bardzo 
otwarci. Ja deklarowałem otwartość. Nie zapropono-
wał. I nikt inny żadnej poprawki w tej sprawie nie 
złożył. Nawet w takiej luźnej dyskusji też nikt innej 
nazwy – lepszej czy rzekomo lepszej, czy subiektyw-
nie lepszej – nie proponował. 

W związku z tym bym prosił, żeby już na tym eta-
pie nie dyskutować o nazwie… Po prostu ona została 
przyjęta przez Sejm. Proszę Wysoki Senat o akcep-
tację nazwy i całego projektu ustawy.

Były pytania dotyczące czynności operacyj-
nych. To państwa jakoś tak mocno zajmuje, w ogóle 
Platformę Obywatelską to mocno zajmuje. W Sejmie 
mówiłem na ten temat mocniej, a w Senacie – ponie-
waż jest to Izba łagodniejsza – nie będę tak mocno 
o tym mówił. Tylko zwracam uwagę na to, że rze-

Proszę państwa, jeżeli chodzi o tradycję, to ta spra-
wa została już trochę poruszona w moim wystąpieniu, 
ale pojawiały się pytania, więc… Z tradycją jest tak. 
12 czerwca ustanawia się świętem Służby Ochrony 
Państwa, to jest w art. 7 ustawy. Obecnie jest to święto 
Biura Ochrony Rządu, więc choćby w tym symbo-
licznym wymiarze tradycja jest przejmowana. Można 
by zapytać: a cóż to za data ten 12 czerwca? To jest 
dzień ustanowienia w 1924 r. pierwszej służby ochro-
ny po zabójstwie prezydenta Narutowicza, w okresie 
międzywojennym, to upamiętnia powołaną 12 czerw-
ca 1924 r. Brygadę Ochronną, której zadaniem była 
ochrona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak 
jak powiedziałem, decyzję o jej utworzeniu podjęto 
po tragicznym w skutkach zamachu na urzędującego 
wówczas prezydenta Gabriela Narutowicza. A więc 
jest ten element nawiązania do tradycji. W innym 
miejscu, w art. 66 ustawy, także jest mowa o tra-
dycji: Służba Ochrony Państwa… Przepraszam, nie 
w art. 66, to jest inna sprawa…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 
Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Cichomski: Art. 346.)

Tak, w art. 346, to inną notatkę sobie zrobiłem… 
Tak? Chyba nie…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 
Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Cichomski: Art. 346.)

Nie, Panie Dyrektorze, to nie jest ten artykuł.
(Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 

Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Cichomski: Art. 349, prze-
praszam.)

Art. 349, tak, właśnie. Tutaj jest przywołana trady-
cja Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu 
Warszawa Armii Krajowej. Tę tradycję przejęło Biuro 
Ochrony Rządu, a ten artykuł mówi, że ta tradycja 
przyjęta przez BOR staje się tradycją Służby Ochrony 
Państwa.

Proszę państwa, SOP przejmie dobre tradycje 
Biura Ochrony Rządu, złych tradycji nie przejmie, 
to jest zupełnie oczywiste, nie przejmie zwłaszcza 
złych praktyk. Na pewno nie przejmie takich praktyk, 
że za niedopełnienie obowiązków spotykałyby szefów 
służby awanse. Na pewno tego nie przejmie, co do 
tego nie ma najmniejszych wątpliwości.

Padały tutaj pytania o nazwę. Proszę państwa, 
„Biuro Ochrony Rządu” jest nazwą funkcjonującą 
w tej postaci od 16 lat, od 2001 r. Wcześniej ta na-
zwa też się pojawiała, ale w przypadku Jednostki 
Wojskowej Nr 1004, to była Jednostka Wojskowa 
Nr 1004 – Biuro Ochrony Rządu. To jest jedna z tra-
dycji tego Biura Ochrony Rządu, które powstało 
w 2001 r. Drugą formacją, na bazie której było two-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 
A pana ministra proszę o niereagowanie na zaczepki.)

(Wesołość na sali)
Panie Marszałku, jest to trudne.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Wiem, wiem, 

wiem.)
(Głos z sali: Pan marszałek jest fajny, lubimy go.)
Jest to trudne. Gdybym ja nie był parlamentarzy-

stą, to może bym inaczej do tego podchodził, a tak 
to jest, siłą rzeczy, taka interakcja.

Proszę państwa, było pytanie – to z kolei z prawej 
strony sali – o to, czy w Służbie Ochrony Państwa 
nie będą mogli być zatrudniani funkcjonariusze by-
łych służb PRL lub tajni współpracownicy. Ta spra-
wa jest… Nie wiem, może nie tylko z prawej strony 
były takie pytania. Oczywiście jest to uregulowanie 
w ustawie i… Panie Dyrektorze, proszę o podpo-
wiedź, które to artykuły, bo na wyrywki nie pamię-
tam…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale my wierzymy.)
(Senator Jan Rulewski: Wierzymy, bo taka…)
Ale właśnie chciałbym zacytować, bo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Wierzymy na sło-

wo.)
Ale to dobrze brzmi…
(Rozmowy na sali)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 

Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Cichomski: Art. 68.)

Ile?
(Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 

Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Cichomski: Art. 68.)

Art. 68, tak. Art. 68 dotyczy właśnie służby, a po-
tem jest jeszcze 1 artykuł, który dotyczy komendanta. 
Otóż służbę w Służbie Ochrony Państwa może peł-
nić osoba – to mówi art. 68 – posiadająca wyłącznie 
obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię… 
Całego artykułu nie będę czytał, bo on jest dosyć 
długi… Ale chodzi tu o osobę m.in. taką, która daje 
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymo-
gów określonych w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych, a także – i tu o to chodzi – która nie 
pełniła służby zawodowej, nie pracowała lub nie była 
współpracownikiem…

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
…organów bezpieczeństwa państwa wymie-

nionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów. Tak że, Panie Senatorze, nie będą 
mogli…

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli w ogóle fizycz-
nie to byłoby możliwe, mogliby pracować…)

Dzisiaj, Panie Senatorze, trudno to wykluczyć, bo 
dzisiaj takich przepisów nie ma. Ale będą, teraz będą. 

czywiście ciekawe jest to zainteresowanie rzekomy-
mi zagrożeniami, które z tym się wiążą. To nie są 
zagrożenia, tylko są to niezbędne instrumenty do 
wykonywania zadań, aby było bezpiecznie. 

Dzisiaj Biuro Ochrony Rządu ma prawo i obo-
wiązek prowadzenia czynności profilaktycznych. To 
jest w zasadzie sfera dość mocno zbliżona do czyn-
ności operacyjnych, ale uprawnień do prowadzenia 
czynności operacyjno-rozpoznawczych BOR nie ma. 
Służba Ochrony Państwa będzie je miała w zakre-
sie, jaki został zdefiniowany w ustawie, w zakresie 
niezbędnym.

To na pewno jest istotny instrument, bo Służba 
Ochrony Państwa nie będzie musiała prosić innych 
służb o wykonanie pewnych czynności w ramach 
choćby tej profilaktyki, gdyby tylko przy tym pozo-
stać. Zawsze to wydłuża drogę, zawsze to wymaga nie 
tylko ustawowej, prawnej, ale i praktycznej korelacji 
działania służb. I zawsze tak jest trudniej. Służba, 
która odpowiada za bezpieczeństwo najważniejszych 
osób w państwie i delegacji zagranicznych, w moim 
przekonaniu musi mieć sama takie uprawnienia, żeby 
rozpoznawać zagrożenia w przypadku osób ochrania-
nych. Rozpoznawać zagrożenia i je identyfikować, 
reagować na nie i przede wszystkim je eliminować. 
Musi mieć wiedzę po prostu o tych zagrożeniach. 
Nie mając wiedzy, zawsze będzie działała ułomnie. 
Kiedy musi pytać inne służby, czekać na odpowiedź, 
to zawsze jest jakaś zwłoka, zawsze jest jakiś problem 
w tych kontaktach. 

Ta służba, w zakresie niezbędnym do ochrony 
osób ochroną objętych, musi mieć niezbędne instru-
menty. I właśnie te uprawnienia, w które wyposażamy 
Służbę Ochrony Państwa, należą do tych instrumen-
tów.

Może żeby też trochę uspokoić panów senato-
rów… na razie panów senatorów, bo to panowie się 
wypowiadali, może przywołam dla kontekstu – są-
dzę, że ważnego; w Sejmie to trochę zrobiło wra-
żenie, więc może zrobi i w Senacie – jakie kraje 
mają służby uprawnione właśnie do czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych. A więc podobne służby 
ochronne są np. w Australii, w Kanadzie, w Stanach 
Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Estonii, na 
Słowacji, w Rumunii, w Niemczech – to dedykuję 
zwłaszcza senatorom Platformy Obywatelskiej – czyli 
w Niemczech…

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dobry przy-
kład.)

Z dobrych przykładów warto korzystać, oczywi-
ście. Poza tym w Holandii, w Gruzji, na Węgrzech…

(Senator Jan Rulewski: A Putin nie ma.)
My nie patrzymy w tamtą stronę, Panie Senatorze.
(Głosy z sali: Oooo!)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) dę – to w ich przypadku ustawodawca wprowadził 
katalog osób, w odniesieniu do których korzystanie 
z tzw. tajnej współpracy co do zasady nie jest do-
zwolone. Ale w przypadku wszystkich tych służb 
dopuszczono jednak wydawanie zgody na współ-
pracę z nadawcami, redaktorami naczelnymi, dzien-
nikarzami lub osobami prowadzącymi działalność 
wydawniczą, jeżeli jest to uzasadnione względami 
bezpieczeństwa państwa. Z tym że o ile zgoda ta co 
do zasady wydawana jest przez szefów tych służb za 
zgodą prezesa Rady Ministrów, o tyle w przypadku, 
gdy jest powołany minister koordynator… Za czasów 
PO-PSL przez długi czas nie było ministra koor-
dynatora, tak więc może z tego wynika to mylące 
skojarzenie. Wtedy właśnie premier wydawał tę zgo-
dę, bo nie było ministra koordynatora. Ale w przy-
padku, gdy jest powołany minister koordynator – 
a obecnie jest minister koordynator do spraw służb 
specjalnych – wymagana jest jedynie zgoda tego 
ministra. I analogicznie będzie tutaj: wymagana bę-
dzie zgoda ministra nadzorującego tę służbę, Służbę 
Ochrony Państwa, czyli ministra spraw wewnętrz-
nych. A zatem i w tym przypadku chodzi o członka 
Rady Ministrów odpowiedzialnego za nadzór nad 
służbami specjalnymi, tak jak w przypadku mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych. Mając na 
uwadze fakt, że Służba Ochrony Państwa nie będzie 
służbą specjalną… To też od razu chciałbym bardzo 
mocno podkreślić, bo niektórzy mylą te kwalifikacje 
różnych instytucji. To nie jest służba specjalna, to 
jest służba ochronna, jeżeli już, to bardziej policyjna 
niż specjalna. I w związku z tym zastosowanie roz-
wiązania analogicznego do rozwiązania zastosowa-
nego w przypadku służb specjalnych jest niemożli-
we. Wziąwszy pod uwagę nadzór sprawowany przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad tą 
służbą, to jemu w ustawie powierzono wydawanie 
zgody na wyrażanie przez komendanta SOP zgo-
dy na tajną współpracę ze wspomnianym kręgiem 
osób związanych z szeroko rozumianą działalnością 
dziennikarską i wydawniczą.

Należy także podkreślić, że ustawa o Służbie 
Ochrony Państwa jest w tym zakresie, z uwagi na 
wprowadzone na wzór służb specjalnych ogranicze-
nia odnośnie do osób, z którymi możliwe jest pod-
jęcie tajnej współpracy, o wiele bardziej restrykcyj-
na niż obecna ustawa o Biurze Ochrony Rządu czy 
rozwiązania funkcjonujące od lat w Policji i Straży 
Granicznej.

Chciałbym prosić państwa senatorów o przyjęcie 
tych wyjaśnień, bo ta sprawa wraca, moim zdaniem, 
niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie, bo to wszystko 
jest uregulowane naprawdę z dużą ostrożnością.

Jeżeli chodzi o posłów, senatorów – pan marszałek 
Borusewicz znowu o tym mówił, o to pytał – to proszę 
tutaj rozróżnić 2 różne sfery. Jedna jest uregulowana 

I w tym kontekście można powiedzieć, że ta ustawa 
ma również taki aspekt lustracyjny – proszę bardzo, 
możemy tak to określić. A więc nie będą mogli byli 
funkcjonariusze i tajni współpracownicy pracować 
w tej służbie, bo przecież – i to chyba jest oczywiste 
– tak być nie powinno w wolnej Polsce, po 28 latach 
od odzyskania niepodległości.

Już nie będę cytował innego artykułu, który do-
tyczy szefa tej służby, czyli komendanta, ale on też 
oczywiście jest tym rozwiązaniem w osobnym prze-
pisie objęty.

Jeszcze może ostatnia sprawa, bo tutaj pan senator, 
pan marszałek Borusewicz – który teraz wprawdzie 
rozmawia przez telefon, ale już skończył…

(Wesołość na sali)
…pytał właśnie o… Ale zresztą nie tylko pan se-

nator, nie tylko pan marszałek, jeszcze inni panowie 
pytaliście o sprawy dziennikarzy i o to, jak sprawa 
wygląda, jeśli chodzi korzystanie z pomocy, z usług 
osobowych źródeł informacji. A więc ja tutaj przy-
toczę taką dłuższą argumentację, bo pytania o to 
się pojawiają, pojawiały się w Sejmie i pojawiają się 
w Senacie. Otóż informacje dotyczące… To jest ujęte 
w art. 66 ust. 2 ustawy, projektu ustawy: jest moż-
liwość wyrażenia zgody przez komendanta Służby 
Ochrony Państwa, po uzyskaniu zgody ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, na korzysta-
nie z tajnej współpracy z nadawcami w rozumieniu 
ustawy o radiofonii i telewizji, z redaktorami naczel-
nymi, dziennikarzami lub osobami prowadzącymi 
działalność wydawniczą, jeżeli jest to uzasadnione 
względami bezpieczeństwa ochranianych osób lub 
obiektów – bo ten artykuł to właśnie jakby reguluje. 
Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej usta-
wy o Biurze Ochrony Rządu – to jest art. 19 ust. 1 
obecnej, powtarzam, ustawy – Biuro Ochrony Rządu 
przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach może korzystać z pomocy 
osób niebędących funkcjonariuszami. Przepis ten nie 
zawiera żadnych ograniczeń w odniesieniu do kate-
gorii osób, z których pomocy może korzystać BOR. 
Współpraca ta ma charakter niejawny, zabronione 
jest ujawnianie danych o osobach udzielających po-
mocy Biuru Ochrony Rządu, z wyjątkiem żądania 
prokuratora w związku z popełnieniem przestępstwa. 
Analogiczne rozwiązania obowiązują w Policji – tyl-
ko z tą uwagą, że dzisiaj BOR nie ma uprawnień do 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, a Policja ma, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o Policji – oraz Straży 
Granicznej, która także ma takie uprawnienia, zgod-
nie z art. 9b ust. 1 ustawy o Straży Granicznej.

Z kolei jeśli chodzi o służby specjalne – bo tutaj 
w dyskusjach pojawia się ta analogia, że tu premier, 
a tu minister spraw wewnętrznych ma wyrażać zgo-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Ministrze, rzadko się zdarza, żeby 
organy mówiły, a ludzie słuchali. Na ogół organy 
milczą, a ludzie muszą mówić.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
A kto to organ, a kto ludzie?)

Organy to organy.
Mam 2 pytania…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Organy też ludzie.)

Tak. Panie Ministrze, mówił pan o brakach ka-
drowych. Ale występują również tysięczne braki ka-
drowe w Policji i w innych służbach, niekoniecznie 
mundurowych. Czy nie wydaje się panu, że te braki 
nie wynikają ze złych warunków – bo tu rząd PiS dba 
o warunki socjalne i inne – tylko wynikają z faktu, 
że władza manifestuje się… i używa służb do walki 
politycznej? Choćby policja, która stoi tutaj… i choć-
by inwigilacja przez służby specjalne.

I pytanie towarzyszące temu: ilu BOR-owców jest 
w parlamencie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Przepraszam, jeszcze raz..)

Ilu BOR-owców jest w parlamencie?
(Głos z sali: Za dużo.)
No, to na razie tyle, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy to pytanie na pewno dotyczy ustawy, którą 
omawiamy?

(Głosy z sali: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Tak, bo ja już pytałem, 

jakie instytucje i osoby są poza tym, co wpisane jest 
w ustawie, i ministerstwo potwierdziło, że są takie 
przypadki, osoby i instytucje).

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Nie chciałby pan mieć 

ochrony, Panie Marszałku, z BOR?)
…myślę, że bardzo, ale to bardzo błędnie rozpo-

znaje pan sytuację, jeżeli chodziło o stan kadrowy…
(Senator Jan Rulewski: To pytanie było.)
Tak więc odpowiadam.
…Służb i ewentualne przyczyny pewnych braków. 

Mówiłem – ale zdaje się, że pan tego nie wziął pod 

w art. 21 ustawy, a druga – w art. 66. Jeżeli chodzi 
o art. 21 i te przywoływane w dyskusji punkty albo 
przynajmniej… To, co mówił pan senator, odnosi się 
do tych punktów, tak może bym powiedział, art. 21 
pkt 3, 4 i 5…

(Senator Bogdan Borusewicz: Art. 22.)
Na razie art. 21, bo musimy od tego wyjść, od 

art. 21: „Funkcjonariusz, wykonując zadania, o któ-
rych mowa w ust. 3, ma prawo”… No i tu m.in.: „doko-
nywać kontroli osobistej”, „dokonywać kontroli bez-
pieczeństwa osób wchodzących na teren obiektów”, 
„ujmować osoby stwarzające bezpośrednie zagroże-
nie”. I potem art. 22: „Funkcjonariusz nie wykonuje 
uprawnień, o których mowa w art. 21 pkt 3–5 – przed 
chwilą przywołanych – w stosunku do”… I tutaj są 
właśnie 3 ustępy i ust. 3 stanowi: „O podjęciu działań, 
o których mowa w ust. 2, wobec osób, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, należy niezwłocznie powiadomić 
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 
zagranicznych”. Chodzi o przedstawicieli personelu 
dyplomatycznego.

Raczej troszkę tutaj odszedłem od tego, ale 
art. 66… Nie, przepraszam, już omawiałem tę spra-
wę. Chodzi o to… Przepraszam, już nie chcę tutaj za 
dużo czasu poświęcać na szukanie zapisów, ale chodzi 
o to, że jeżeli funkcjonariusz ma np. wylegitymować 
daną osobę, no to nie wie, czy to jest osoba, która ma 
immunitet, czy nie. Bo jeżeli pan senator przedstawi 
się, że jest pan senatorem, czyli posiada immunitet, 
to zostaną zastosowane odpowiednie przepisy. Tylko 
chodzi o to, że funkcjonariusz może nie znać danej 
osoby. I w związku z tym jest chyba oczywiste, że 
takiego wylegitymowania można oczekiwać, każdy 
z nas może być w takiej sytuacji.

Ale jeśli chodzi o osobowe źródła informacji, to 
odnosi się to tylko do tych kategorii osób, o których 
mówiłem, czyli dziennikarzy, tak najogólniej mówiąc. 
I tak jest to uregulowane, kto wydaje zgodę… To 
oczywiście nie dotyczy np. posłów i senatorów. Tu 
zapis jest jednoznaczny, że z takiej pomocy nie można 
korzystać we wspomnianym trybie.

(Senator Jan Rulewski: Pytanie…)
To chyba tyle, żebym już nie zajmował państwu 

więcej czasu tym, co, jak mi się wydaje, wymagało 
wyjaśnienia w związku z pytaniami, które padły. Jeśli 
będą inne pytania, to bardzo proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tym samym zakończyliśmy wystąpienie pana mi-

nistra i przechodzimy do pytań.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie? 
Pan senator Jackowski… Nie ma go.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) funkcjonować, i to państwo demokratyczne, to musi 
tych reguł demokracji bronić. I wszystko na ten temat.

Jeżeli chodzi o Sejm i Senat, to za ochronę 
tych obiektów odpowiada Straż Marszałkowska, 
nie Biuro Ochrony Rządu, chociaż w pewnym 
zakresie, w zakresie rozpoznania radiologiczno-
-pirotechnicznego, rozpoznania właśnie tego typu 
zagrożeń, rzeczywiście odpowiada Biuro Ochrony 
Rządu. I dopóki nie będzie nowej ustawy o Straży 
Marszałkowskiej – ona jest w trakcie prac parla-
mentarnych – to tak pozostanie. W momencie, kiedy 
powstanie nowa ustawa o Straży Marszałkowskiej, 
cały rozdział zapisany w tej ustawie odnośnie do 
Straży Marszałkowskiej zostanie tamtą ustawą znie-
siony. Tak że będzie zachowana spójność. Tak więc 
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu w Sejmie 
i Senacie nie mają zadań do wykonania. No, poza 
tym że – pamiętajmy – np. marszałkowie Sejmu 
i Senatu podlegają z mocy ustawy ochronie Biura 
Ochrony Rządu.

(Senator Jan Rulewski: A inne osoby…)
I tyle, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Koperty, listy…)
Chyba odpowiedziałem na pytania pan senatora. 

Wydaje mi się, że…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wydaje mi się, że dość precyzyjnie mówiłem o tra-

dycji i kwestii nazwy. No, pan tak delikatnie powie-
dział, że się pogubiłem w tej materii. Możliwe, że 
niektóre rzeczy były trochę inaczej, niżby pan ocze-
kiwał… Ale to nie ma znaczenia. 

Ja jestem przywiązany do nazwy „Biuro Ochrony 
Rządu”. Wydaje mi się, że jednak nazwy „Służba 
Ochrony Państwa” i „Biuro Ochrony Rządu” są nie 
do końca precyzyjne; zresztą pan też to przyznał. 
Może moje przywiązanie do nazwy „Biuro Ochrony 
Rządu” wynika też z tego, że w 2001 r. głosowałem 
nad ustawą o Biurze Ochrony Rządu i jestem do niej 
też jakoś tam przywiązany.

Ale już to zostawmy, bo – jak rozumiem – zade-
cydowana większość parlamentu, i Sejmu, i Senatu, 
pewnie chce, żeby ta nazwa została zmieniona. Ja 
jestem raczej przywiązany jako konserwatysta do 
starych rzeczy, ale tutaj widzę rewolucjonistów zmie-
niających wszystko…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Oby niezbyt starych.)

uwagę, a szkoda – że zatrudnienie w Policji, a pan 
przywołał też Policję…

(Senator Jan Rulewski: 5 tysięcy…)
Liczba wakatów na koniec 2016 r. – ten rok jeszcze 

podsumujemy – była najmniejsza od 15 lat.
(Głos z sali: Ale to widać…)
Tak więc nie jest źle, wręcz przeciwnie: jest znacz-

nie lepiej, niż było, jeżeli chodzi o wypełnienie limitu 
etatowego. Mało tego, parlament, naliczając środki 
finansowe na 2014 r. w ustawie budżetowej, zwrócił 
1 tysiąc etatów w Policji, wcześniej odebranych za 
rządów PO-PSL. Stan etatowy Policji wynosił 103 ty-
siące 309. Wcześniej, za rządów PO-PSL, 1 tysiąc, że 
tak powiem, urwano, o tyle zmniejszono tę liczbę.

(Głos z sali: Bo był poziom…)
Od 2014 r. wróciła właśnie ta stara liczba 103 ty-

siące 309. Wcześniej było 102 tysiące 309. I tutaj 
też proszę nie dokonywać nadinterpretacji, że nam 
potrzeba więcej policji. Nie. Wróciliśmy do stanu 
sprzed tego czasu, kiedy koalicja PO-PSL zmniej-
szyła liczbę etatów o 1 tysiąc. Powtórzę jeszcze 
raz, bo widocznie trzeba powtarzać po 5 razy, sko-
ro 2 czy 3 to za mało, że stan etatowy w Policji 
jest lepszy niż w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 15 
mniej więcej. Procent wakatów wynosił 2,31% na 
koniec 2016 r. W Biurze Ochrony Rządu, o którym 
rozmawiamy dzisiaj, bo ustawa o Słubie Ochrony 
Państwa dotyczy tej formacji, zmniejszyliśmy 
o 100 liczbę wakatów w stosunku do liczby wa-
katów z tego czasu, kiedy Platforma Obywatelska 
wraz z PSL oddawały nam odpowiedzialność za 
państwo po wygranych przez nas, a przegranych 
przez was wyborach parlamentarnych. Więc nie 
jest chyba uprawnione wyciąganie takiego wnio-
sku, że coś złego się dzieje, że nie ma chętnych, 
bo rzekomo służby działają tak, że zniechęca to 
potencjalnych kandydatów do nich. Nie. Te liczby 
świadczą o tym, że jest wręcz przeciwnie.

Jednak najgorsze słowa, które tutaj padają, to są 
właśnie te, że policjanci są na ulicy, np. przy Sejmie, 
a że powinno być inaczej. No, Panowie Senatorowie, 
jeżeli chce ktoś – a wy temu sprzyjacie – podważyć 
demokrację, podważyć wynik wyborów parlamentar-
nych ulicą i zagranicą, manifestacjami, okupowaniem 
mównicy sejmowej…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pan minister prowo-
kuje…)

Jeżeli chcecie zanegować istotę demokracji w ten 
sposób, to państwo musi działać. Co to by oznacza-
ło w innym przypadku? Że ktoś wygrywa wybory 
i tworzy rząd, a ktoś, kto jest z tego niezadowolony, 
bo przegrał i się nie może z tym pogodzić, organi-
zuje „pucze” na ulicy, a państwo jest bezradne. No, 
proszę państwa, tak być nie może. Jeżeli państwo ma 
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(senator K. Kleina) wypełnić zadania, jakie Służba Ochrony Państwa 
będzie musiała wykonać. Choćby liczba nadgodzin, 
jeszcze raz do tego wrócę, którą przywoływałem, 
świadczy o tym, że funkcjonariuszy było za mało. 
Nie wykonywano tych zadań… Chociaż w sposób, no, 
zgodny z przepisami, ale w sposób nie do końca higie-
niczny, powiedziałbym, tak od strony pracowniczej 
wykonywano te zdania. Bo jeżeli ktoś pracuje więcej 
i ma prawo do zwrotu wypracowanych nadgodzin 
w postaci czasu wolnego, to powinien to otrzymywać, 
powinno to być mu rekompensowane. To jest jakby 
wzajemne zobowiązanie stron zawierających stosu-
nek służby w tym przypadku, nie pracy, i to powinno 
wiązać obie strony. Nie było to możliwe z uwagi na 
brak funkcjonariuszy.

No, to, że pooddawano obiekty państwowe do 
ochrony firmom ochroniarskim może być różnie in-
terpretowane. Być może z jednej strony tak, że tu były 
braki kadrowe, więc nie można było temu podołać, ale 
z drugiej strony na pewno, przynajmniej za rządów, 
które miały miejsce w Polsce przez ostatnie 8 lat, 
sprzyjano firmom prywatnym, tak że… Przecież ja 
znam pewne wypowiedzi, wszyscy je znamy, z dys-
kusji na ten temat i nie pozostawiały one wątpliwości, 
że to jest właśnie kierunek myślenia, z którym ani ja 
się nigdy nie zgadzałem, ani moja formacja, Prawo 
i Sprawiedliwość, dlatego teraz próbujemy to upo-
rządkować i uregulować inaczej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Grabowski. Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w trakcie pytań senatorów do 

pana ministra cały czas przewijają się w zasadzie 2 
sprawy: kwestia braków kadrowych i tak naprawdę 
powiązana z tym, o czym pan minister wcześniej 
wspominał, kwestia lat, że tak powiem, niedofinan-
sowania, nie tylko BOR, ale również innych służb. 
Pan minister to odcina, zaznacza, że to nie jest służ-
ba specjalna, ale kompetencje tej służby będą dość 
szerokie. W związku z tym mam pytanie dotyczące 
tego niedofinansowania. 

Czym będzie zachęcać SOP do tego, żeby kandy-
daci się zgłaszali? 

Chciałbym to pytanie troszkę rozszerzyć, ponie-
waż wiem o tym, zresztą pan minister sam, omawia-
jąc ustawę, na to wskazywał, że są pewne przepływy 
pomiędzy poszczególnymi służbami, czyli funkcjo-
nariusze Policji, że tak powiem, zasilali do tej pory 
BOR, również funkcjonariusze innych służb, żołnie-

…i za każdym razem zaczynających od nowa, 
więc… Trudno, takie życie.

Chciałbym zapytać pan ministra o kwestię liczby 
funkcjonariuszy, bo ustawa z 2001 r. przewidywała, 
że tych pracowników czy funkcjonariuszy w Biurze 
Ochrony Rządu będzie 2 tysiące 900. Nigdy tej liczby 
nie osiągnięto. No, nawet daleko było do osiągnię-
cia tego poziomu zatrudnienia. Ilu – jak państwo 
przewidujecie – będzie funkcjonariuszy w Służbie 
Ochrony Państwa? Jakie tu cele sobie wyznaczacie? 
Tak na marginesie, ta mniejsza liczba zatrudnionych 
pracowników wpływała także na to, że można było 
dać wyższe pensje itd., ale to już jest jakby inna kwe-
stia, nie wracamy do przeszłości. Ilu funkcjonariuszy 
przewidujecie państwo w Służbie Ochrony Państwa?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Docelowo mniej więcej tylu, ilu założono w 2001 r., 

i to jest w ocenie skutków regulacji zapisane.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli będzie 2 tysiące 

900…)
Tak, docelowo około 3 tysięcy.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli dobrze to wów-

czas zaplanowaliśmy.)
Waham się, jak odpowiedzieć.
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, zadania Służby Ochrony Państwa 

nieco się zmienią, zakres zadań się nieco zmieni…
(Senator Kazimierz Kleina: Będzie szerszy.)
…zwłaszcza gdy chodzi o ochronę obiektów pań-

stwowych…
(Senator Kazimierz Kleina: Za mało…)
…bo nie chcemy, żeby obiekty państwowe, w któ-

rych wykonywane są najważniejsze zadania głównych 
organów państwa, były chronione przez prywatne 
firmy ochroniarskie, często o znanej nam wszystkich 
proweniencji.

(Głos z sali: Zgoda.)
Rzeczywiście tego limitu etatowego w ciągu tych 

16 lat nigdy nie wypełniono, niestety, to jest prawda, 
widziałem dokładne liczby, więc w tym sensie można 
powiedzieć, że może mniej więcej zaplanowaliście 
wtedy dobrze, wtedy, w 2001 r., może mniej więcej 
dobrze.

(Senator Kazimierz Kleina: Pan minister był wtedy 
posłem.)

Nie, od 2003 r. jestem w Sejmie.
Ale to jest też kwestia porównania limitu etato-

wego do zakresu zadań. My teraz bardzo dokładnie 
przeliczyliśmy to pod kątem potrzeb kadrowych, żeby 
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(senator A. Grabowski) chodzi o inne służby, np. Policję. Policja to jest duża, 
100-tysięczna formacja, więc jeżeli kilka, kilkanaście 
czy kilkadziesiąt osób przeszłoby do Biura Ochrony 
Rządu, to prawdopodobnie nawet nie byłoby w związ-
ku z tym wielkiego problemu, a dla BOR byłoby to 
duże wzmocnienie.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, w ogóle o uposa-
żenia i o wszystkie warunki służby, to założenie kie-
rownictwa resortu jest takie, aby wszystkie służby 
podległe ministrowi spraw wewnętrznych i admini-
stracji były traktowane jednakowo, żeby o funkcjo-
nariuszy dbać na podobnym poziomie, oczywiście 
biorąc pod uwagę specyfikę tych służb. Tak jest te-
raz, jeżeli chodzi o podwyżki. Jeżeli mówimy np. 
o programie modernizacji służb mundurowych, no 
to podwyżki są jednakowe w sensie średniej stawki 
kalkulacyjnej na etat. Oczywiście sposób wdraża-
nia tych podwyżek to jest odrębne zagadnienie, bo 
to jest uzgadniane ze związkami zawodowymi itd. 
Ale jest np. podwyżka 253 zł na etat funkcjona-
riusza i średnio 250 zł na etat pracownika… Nie 
będę mówił, że „pracownika cywilnego”, bo ostat-
nio po konferencji w centrum dialogu społecznego 
uznaliśmy, że tutaj rzeczywiście nie powinno się 
mówić o pracownikach cywilnych, bo to może być 
trochę mylące, może być mylone ze służbą cywil-
ną. Więc są funkcjonariusze i są pracownicy. Tak 
że w przypadku podwyżek dla pracowników jest 
tak samo, czyli średnio jest po 250 zł na etat. I we 
wszystkich służbach wygląda to jednakowo. Tak że 
wszystkich traktujemy tak samo: i funkcjonariuszy 
BOR, i policjantów, i strażaków, i funkcjonariuszy 
Straży Granicznej.

W tej ustawie są przewidziane 2 dodatki. Są to 
oczywiście istotne dodatki. Będą one różnicowane 
w zależności od zadań i od sposobu ich wykony-
wania, i od tego, w jak trudnych warunkach będzie 
przebiegała służba. W ustawie są przewidziane 2 
dodatki: jeden dodatek w wysokości do 50% i dru-
gi dodatek za te szczególne warunki wykonywania 
służby w wysokości do 20%… Do 20%, tak? Tak, 
do 20%. Więc te 2 dodatki razem, gdyby je połączyć 
w przypadku szczególnym, w przypadku, powiedz-
my, najtrudniejszych warunków i najlepszej służby, 
dają szefowi, a w przyszłości komendantowi – bo 
to będzie komendant, centralny organ administra-
cji rządowej – naprawdę spore możliwości. Warto 
też pamiętać, że ustawa wzmacnia pozycję szefa tej 
służby, czyniąc go, tak jak w przypadku komendanta 
głównego Policji, Straży Granicznej czy Państwowej 
Straży Pożarnej, centralnym organem administracji 
rządowej. Będzie miał on możliwość dysponowania 
tymi dodatkami, a więc w jego rękach będą istotne 
instrumenty motywacyjne.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

rze zawodowi też, że tak powiem, byli przesuwani, 
oczywiście ci, którzy spełniali kryteria. 

Mam pytanie: jakie uposażenia wchodzą w grę, 
jeżeli pan minister oczywiście może nam powiedzieć, 
w porównaniu z uposażeniami, ogólnie mówiąc, in-
nych służb mundurowych? Jakie uposażenia będą 
w SOP, a jakie są teraz w BOR? Jaki będzie realny 
wzrost wynagrodzeń dawnych funkcjonariuszy BOR 
w stosunku do tych, którzy będą po nowelizacji usta-
wy i przekształceniu tych służb w SOP? Bo te braki 
kadrowe… wolne wakaty, nie mówmy o brakach ka-
drowych… Te wolne wakaty są zarówno w Policji, 
jak i wolne wakaty będą w SOP, bo do 3 tysięcy wa-
katów brakuje jeszcze 1 tysiąca. Prosiłbym… Aha, 
jeszcze jedna kwestia. Na jednym z posiedzeń komisji 
w ubiegłym tygodniu zadawałem pytanie na temat 
budżetu w 2018 r. Otrzymałem od przedstawiciela 
MSWiA odpowiedź, że w przyszłym roku planowane 
są podwyżki dla służb mundurowych, szeroko poję-
tych służb mundurowych. I to jest kwota, jeżeli dobrze 
pamiętam, około 150 milionów zł. Taka kwota jest 
zapisana w budżecie. Chciałbym, żeby pan minister 
ewentualnie odniósł się do tego, jak w przyszłym roku 
to będzie wyglądało, czyli jak to będzie wyglądało, 
jeżeli chodzi o SOP w porównaniu z innymi forma-
cjami. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że 

projekt ustawy reguluje kwestię, która dotąd bardzo 
utrudniała kształtowanie polityki kadrowej w BOR. 
Mianowicie BOR był formacją zamkniętą. Nie moż-
na było przejść z innej służby do BOR, poza taką 
drogą, jaka dla wszystkich jest dostępna, czyli poza 
naborem. Teraz będzie inaczej. Będzie tak, że po-
między służbami MSWiA, podległymi ministrowi 
spraw wewnętrznych i administracji, będzie można 
być przenoszonym, będzie można, oczywiście za 
zgodą, przechodzić. Dotychczas było tak, że moż-
na było przejść z BOR do innej służby, ale z innej 
służby do BOR już nie było przejść. Była to bardzo 
hermetyczna służba. I naprawdę utrudniało to uzupeł-
nianie braków kadrowych zwłaszcza o specjalistów, 
których ta służba potrzebuje. Jest to istotna kwestia, 
naprawdę bardzo istotna kwestia. Po 2 latach, od kie-
dy nadzoruję Biuro Ochrony Rządu, widzę, że gdyby 
ta kwestia była inaczej unormowana, to parę ważnych 
problemów można byłoby rozwiązać właśnie w taki 
sposób, że osoby zainteresowane mogłyby wzmocnić 
tę służbę bez jakiegoś szczególnego uszczerbku, jeśli 
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A dodatkowo od 1 maja funkcjonariusze najniżej upo-
sażeni otrzymają jeszcze podwyżkę wynagrodzeń, 
w najniższych grupach, nazwijmy to, uposażeń, i na 
to właśnie są przeznaczone te środki w wysokości 150 
milionów zł w ustawie budżetowej… jeszcze w pro-
jekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, ja teraz właśnie pytanie uzupeł-

niające chciałbym zadać, bo pan minister dopowie-
dział, a ja teraz mam pytanie.

Panie Ministrze, jak policzymy, to dobry funkcjo-
nariusz, 70% dodatku, te wszystkie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
To najwyższa…)

Tak, tak, o tym mówimy. To ile oficer może zaro-
bić w tej służbie? Dlaczego pytam, Panie Ministrze? 
Bo w mojej ocenie… Pan minister mówi, że będzie 
3 tysiące funkcjonariuszy, oczywiście w pewnym 
okresie. Jednym z głównych czynników decydujących 
o chęci pracy w tej służbie będzie wysokość płacy, 
nie ukrywajmy. Warunki też są ważne, bardzo ważne, 
ale głównym elementem będą płace. 

Proszę więc odpowiedzieć na pytanie, ile ten oficer 
otrzymuje… Mniej więcej, nie chodzi mi o dokład-
ność, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
No, ja panu takich liczb nie podam, bo to zależy 

od zaszeregowania indywidualnego każdego funk-
cjonariusza, każdego oficera, tak pan mnie nie może 
przepytywać, bo każdy ma inne zaszeregowanie… 
Nie wiem, możemy się posługiwać kategorią śred-
niego wynagrodzenia…

(Senator Leszek Czarnobaj: O!)
…ale to wtedy dotyczy i obejmuje wszystkich, 

i tych najwyżej zarabiających, i tych…
(Senator Leszek Czarnobaj: Najniżej.)
…którzy zaczynają służbę, i to w…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, prze-

praszam, ja tylko przypomnę…)
Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: …że zawsze może 

pan odpowiedzieć na piśmie na zadane pytanie, więc 
może…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma problemu.)
Tak, tylko starałem się jakoś od razu zareagować… 

Zawsze, i w projekcie ustawy budżetowej na każdy rok, 
i w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej za 
rok poprzedni, pojawiają się te średnie kwoty, jest licz-
ba etatów kalkulacyjnych, jest średnia wynagrodzenia. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ciągnąc ten 

wątek wynagrodzeniowy… Oczywiście nie pytam 
o szczegóły, bo to przecież jest rzecz, która powinna 
być owiana tajemnicą, ale, Panie Ministrze, proszę 
powiedzieć… 

Nie mówię o stanowiskach kierowniczych, ale pro-
szę powiedzieć, ile osoba pracująca dzisiaj w BOR 
czy później w SOP – bo rozumiem, że nie będzie 
rewolucji od razu, jeśli chodzi o płace – ile taki dobry 
oficer zarabia dzisiaj w BOR. To jest pierwsze pytanie.

I drugie, Panie Ministrze, czy… Bo mówi pan, że 
około 253 zł będzie. Czy w ocenie pana ministra…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nie, było.)

A, było.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
253 zł średnio na etat było, a od 1 stycznia 2019 r. bę-
dzie kolejna podwyżka. Razem da to 609 zł na etat…)

Przez te 2 lata…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Przez te 4 lata programu modernizacji.)

Aha.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Oczywiście pytanie było trochę szersze… 
Przepraszam, dopowiem jeszcze wobec tego.)

Dobrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
W 2019 r. będzie to nieco większa podwyżka niż 

ta pierwsza. Ile to będzie średnio na etat kalkula-
cyjny… Razem 609 zł, o ile pamiętam, czyli 609 zł 
odjąć 253 zł da tę drugą podwyżkę. Średnio na etat… 
Dobrze pamiętałem? Tak, chyba tak. Jak panowie 
przepytujecie mnie tutaj bez notatek, to mogę mieć 
pewne problemy z dokładnością, ale myślę, że tak 
to właśnie jest. Więc ta podwyżka będzie różnicą 
miedzy jedną a drugą kwotą podaną. Razem da to 
znaczący procentowo i kwotowo wzrost uposażeń.

Dodatkowo jeszcze… To nie było wcześniej prze-
widywane, bo to jest program modernizacji, czyli 2 
podwyżki, od 1 stycznia 2017 r. i od 1 stycznia 2019 r. 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Już zadaję pytanie. Musiałem się odnieść do tego…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: No, 
ale z tych 2 lat ma pan marszałek skutki i efekty…)

…sformułowania, Panie Ministrze. No, trzeba być 
dokładnym w tych sformułowaniach.

(Senator Wiesław Dobkowski: 2:8.)
Ja mam… No, 2:8 to jest 1/4, tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
No, a efekty większe…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, bardzo proszę, 
żebyście zaniechali tych dyskusji pomiędzy sobą…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
No, ale efekty są większe niż z tych 8 lat…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze… 
Panie Ministrze…)

Już zadaję pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, Panie 

Marszałku.)
Po pierwsze, czy nadal jest ten przelicznik wskaźni-

kowy, jeżeli chodzi o płace służb i wojska, czy odeszli-
ście od tego? No załóżmy… Wywiad miał najwyższy 
wskaźnik, według którego się przeliczało itd., potem 
kontrwywiad, czyli ABW… To jest pierwsze pytanie: 
czy ten przelicznik wskaźnikowy nadal obowiązuje?

Po drugie, co z nadgodzinami i dodatkami miesz-
kaniowymi tych, którzy odejdą? Czy będziecie to 
wypłacać, czy nie? No, mieszkania… Dodatek miesz-
kaniowy jest kwotowy, ale w przypadku nadgodzin 
była taka zasada, że je się odbiera, bierze się dni wol-
ne. Jeśli ktoś przestanie pełnić służbę w tej nowej 
formacji, nowym BOR, to on już nie odbierze dni 
wolnych. Stąd to pytanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję, 
Panie Marszałku…)

Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo. Proszę 

bardzo, ale tak…)
…takie historyczne. Kiedy BOR miał kontrolę 

operacyjną i kiedy ją stracił? W jakim okresach? BOR 
miał kontrolę operacyjną, miał możliwość kontroli. 
Kiedy miał tę kontrolę operacyjną, a kiedy ją stracił?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, oczywiście musielibyśmy tu po-

rozmawiać o całej historii, jeżeli chodzi o korzenie 

W przypadku Biura Ochrony Rządu to są zbliżone wiel-
kości… W innych służbach ta średnia, o ile pamiętam, 
wynosi 4 tysiące… trochę więcej niż 4 tysiące zł, ale to 
nie jest np. 4,5 tysiąca, to jest może 4 tysiące 200 zł, o ile 
z pamięci mogę to przywołać, to jest taka wielkość. Ale 
to jest średnia. Mogę się mylić co do tych kwot powyżej 
4 tysięcy, ale to jest właśnie taka wielkość.

Tylko, Panie Senatorze, proszę jednak łaskawie 
zwrócić uwagę na to, że… Bo pan siedzi po tej stronie 
sali, po której pan siedzi, więc muszę jednak skomen-
tować, jak pan się tak troszczy o to… No dobrze, że 
pan się troszczy, tylko trzeba było się troszczyć przez 
8 poprzednich lat. Wtedy nie było żadnych podwy-
żek, a teraz są. Jedna podwyżka, z ustawy moderni-
zacyjnej, jest już zrealizowana od 1 stycznia, a druga 
podwyżka będzie zrealizowana za rok, od 1 stycznia 
2019 r. I trzecia podwyżka, zupełnie nieprzewidzia-
na, możliwa właśnie dzięki zwiększonym docho-
dom budżetowym, czyli także dzięki polityce Prawa 
i Sprawiedliwości, naszego rządu, to będzie właśnie ta 
podwyżka od 1 maja, przeznaczona dla funkcjonariu-
szy o najniższych uposażeniach. Chodzi właśnie o to, 
żeby podnieść ich wynagrodzenia i zachęcić też, nie 
ma co ukrywać, innych, którzy do służby przychodzą.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Tak że proszę jednak łaskawie wziąć pod uwagę 

okoliczności, o których mówię, czyli również miejsce, 
na którym pan siedzi na tej sali.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek…
(Senator Leszek Czarnobaj: …Tylko w debacie, 

Panie Ministrze.)
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Już myślałem, że nie usłyszę o tych 8 poprzednich 

latach…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Usłyszy pan.)

…ale pan minister to samo powtarza. Ale, Panie 
Ministrze, to już tylko 6 lat, bo 2 lata wy rządzicie. 
No to niech pan mówi dokładnie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nie odjęliśmy wam tych 2 lat od tych 8…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
proszę o pytanie. Proszę o pytanie.)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) każde miejsce zgłasza się więcej osób chętnych niż jest 
miejsc, czyli kilku chętnych na jedno miejsce zawsze 
jest. Nawiasem mówiąc, w ostatnim roku to się trochę 
poprawiło, jest większe zainteresowanie. I to właśnie 
może jest odpowiedź dla pana senatora Rulewskiego, 
który wyszedł, a który twierdził, że może jest zły 
wizerunek służb, Policji i itd., dlatego że wykonują 
one swoje zadania wobec państwa demokratycznego. 
Otóż nie, jest wręcz przeciwnie, w ostatnim roku, jak 
powiedziałem, jest właśnie nieco lepiej. Aczkolwiek 
jak się patrzy na okres ostatnich, powiedzmy, 10 lat, 
to na pewno widzi się spadek liczby osób na jedno 
miejsce w poszczególnych służbach, a to z uwagi na 
rynek pracy, który jest teraz lepszy – bo, jak mówię, 
rynek pracy się poprawił, bezrobocie jest niskie wy-
jątkowo, najniższe, przypomnę, od 28 lat, od czasu, 
kiedy nasze państwo odzyskało niepodległość. Tak że 
proszę się nie obawiać tych wspominanych sytuacji, 
ale ten instrument… Nawiasem mówiąc, jest on trochę 
wzorowany na rozwiązaniu z ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy. Nie my tę ustawę uchwalali-
śmy, ale ja miałem okazję czy sposobność ją wdrażać 
jako burmistrz Śródmieścia, bo wtedy zaczęła działać 
ta ustawa. I właśnie tam było to rozwiązanie polegające 
na tym, iż jeżeli ktoś w okresie wyznaczonym ustawą 
nie otrzymał propozycji zatrudnienia na określonych 
warunkach, to umowa o pracę wygasała. Tak też tutaj 
się stanie, tj. umowa, stosunek służby wygaśnie. To 
jest instrument wprowadzony po to, żeby ułatwić re-
organizację. Ale my odpowiadamy za tę służbę, Panie 
Senatorze, odpowiadamy jako rząd, jako kierownic-
two resortu, jako polityczne ugrupowanie, które wy-
grało wybory i musi się wywiązać ze swoich zadań 
poprzez dobre działanie rządu, w związku z tym my 
na pewno przeprowadzimy tę reorganizację w sposób 
odpowiedzialny, a ten instrument ułatwi pewne kroki 
w tej reorganizacji, pewne posunięcia, które bez tego 
mogłyby być trudne.

Struktura BOR dzisiaj jest bardzo niefunkcjonal-
na. Jest mnóstwo stanowisk kierowniczych, jak na 
małą służbę, jest dużo zarządów w pionach. To musi 
się zmienić, bo to jest niefunkcjonalne. Może więc 
się zdarzyć, że ktoś nie otrzyma propozycji służby 
takiej jak dotąd, w takim samym miejscu, może 
otrzyma propozycję służby w innym miejscu i może 
ją przyjmie, a może nie przyjąć, bo warunki mogą 
się zmienić. Ale na pewno – chcę o tym zapewnić, 
bo może słuchają nas lub będą odtwarzać tę naszą 
rozmowę funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu czy 
ich rodziny – z całą odpowiedzialnością mogę za-
pewnić, że dla wszystkich, którzy dobrze pracują, 
dla wszystkich, którzy chcą nadal pracować, służyć 
Polsce, służyć w formacji ochronnej, będzie miejsce 
w Służbie Ochrony Państwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

BOR – ja wprawdzie trochę już o niej wspomniałem 
– tej od 1956 r., ale to nie jest przedmiotem tej ustawy. 
A więc pozwoli pan, że jeżeli pan jest bardzo tym 
zainteresowany, to możemy taki wywód historyczny 
dać na piśmie, proszę bardzo.

Tak samo, jeżeli chodzi o ten przelicznik wskaź-
nikowy czy, nie wiem, sposób naliczania wynagro-
dzeń… Jeśli pana dobrze rozumiem, to chyba tak, 
myślę, że mogę potwierdzić: tak, są te właśnie pro-
centowe wskaźniki. Jeżeli pan o to pyta, to ogólnie 
mogę potwierdzić. Jest to zachowane we wszystkich 
służbach, jest to unormowane. Przy okazji ustaw 
budżetowych i sprawozdań z wykonania ustaw bu-
dżetowych to wszystko jest zawsze przywoływane. 
Najprościej jest sięgnąć właśnie do tych dokumentów, 
bo w poszczególnych służbach to się trochę różni, 
niewiele, ale trochę się różni.

Z kolei na te pytania dotyczące uprawnień, które 
mają funkcjonariusze, najkrócej mogę odpowiedzieć 
tak, że wszystkie uprawnienia nabyte oczywiście zo-
staną zrealizowane. I dotyczy to i tych funkcjonariu-
szy, którzy są dzisiaj w BOR, a przejdą do Służby 
Ochrony Państwa, i tych, którzy odchodzą dzisiaj lub 
będą odchodzić z tej służby czy na emeryturę, czy np. 
na skutek tego, że nie otrzymają propozycji dotyczą-
cej dalszej służby. Przypominam, że ustawa nakłada 
na komendanta głównego Służby Ochrony Państwa 
obowiązek zaproponowania w ciągu 2 miesięcy – 
bądź niezaproponowania – funkcjonariuszom dalszej 
służby, a funkcjonariusze mają potem 3 miesiące na 
podjęcie decyzji. Czyli razem to jest 5 miesięcy, okres 
spokojny, dosyć długi, z zachowaniem też tego 3-mie-
sięcznego okresu dla każdego, jeżeli chodzi o podjęcie 
decyzji czy po prostu rezygnację ze służby.

Od razu chcę też odpowiedzieć – bo po co potem 
w pytaniach to ciągnąć, może szkoda czasu – na wąt-
pliwości związane z tym, co państwo nazwaliście 
czystkami kadrowymi, przewidywanymi czystkami 
kadrowymi. Proszę państwa, wszyscy dobrze wiemy, 
doskonale wiemy, że ta ważna służba musi opierać się 
na jak najpełniejszym zatrudnieniu. Nikt odpowie-
dzialny nie będzie doprowadzał do sytuacji, żeby nie 
dać propozycji funkcjonariuszom, którzy są potrzebni, 
by wypełniać zadania, tym bardziej że z naborem, jak 
państwo widzicie, mimo wielkich wysiłków – choć jest 
postęp, jest lepiej – wciąż jednak są problemy. No, są 
to choćby problemy związane z tym, że nie wszyscy 
spośród zgłaszających się spełniają warunki, poza tym 
liczba osób chętnych, jeśli wziąć pod uwagę ostatnie 
lata, trochę się zmniejszyła na skutek oczywistego 
kontekstu, jakim jest rynek pracy – bo bezrobocie jest 
najniższe od 27 czy 28 lat, co, krótko mówiąc, też ma 
wpływ na liczbę osób zainteresowanych ofertą pracy 
w służbach. Wciąż jednak sytuacja jest taka, że na 
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Jeżeli chodzi o badania wariograficzne, to tak, one 
są przewidywane i będzie to instrument weryfikacji 
kandydatów do służby. To może być także instrument, 
który będzie służył, w uzasadnionych przypadkach, 
weryfikacji osób już pozostających w służbie. To nie 
jest nowe rozwiązanie, wariograf jest stosowany np. 
– spośród służb podległych ministrowi spraw we-
wnętrznych i administracji – w Straży Granicznej. 
Ale o szczegółach tego, co będzie badane w trakcie 
tego postępowania, ja nie jestem w stanie nic więcej 
panu powiedzieć, bo to są specjalistyczne kwestie, to 
ustalają fachowcy z tej dziedziny i to wszystko jest 
odpowiednio zatwierdzane. Tak że ja tego narzędzia 
w szczegółach tutaj z oczywistych względów nie je-
stem w stanie opisywać.

Pan senator zapytał o… Nie mam tu zapisanego…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czynności operacyjno-

-rozpoznawcze…)
A, tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: …ale nie tylko odno-

śnie do przestępstw.)
Czynności operacyjno-rozpoznawcze są zdefi-

niowane w ustawie. Nie chciałbym mówić o tym za 
szeroko, może tylko odeślę do artykułów, bo pan 
senator zawsze świetnie się orientuje w tych spra-
wach, więc łatwo pan sięgnie. Czynności opera-
cyjno-rozpoznawcze zdefiniowano w art. 19 ust. 1 
pkt 2, kontrola operacyjna – w art. 42–52, współ-
praca z osobami niebędącymi funkcjonariuszami, 
o czym już przedtem mówiliśmy – w art. 64 ust. 1, 
a dostęp do danych telekomunikacyjnych, poczto-
wych i internetowych – w art. 57. Innych uprawnień 
z tego zakresu nie przyznajemy omawianej tu służ-
bie. I dlatego odesłałem do tych artykułów, które 
definiują uprawnienia. Bo Służba Ochrony Państwa, 
dzisiejsze Biuro Ochrony Rządu nie otrzymuje ca-
łego pakietu tych uprawnień.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce panu zadać ministrowie 

pytanie? Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję, państwu za te wyczerpujące pytania i za 
przećwiczenie mnie nimi. Ale myślę, że na większość 
odpowiedziałem.) (Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję. 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo…
(Głos z sali: Ja na pewno…)
Senator Grabowski – bardzo proszę – zadaje py-

tanie.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję, panie 

Marszałku…)
Czy są jeszcze – przepraszam bardzo – jakieś py-

tania?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Ministrze, 

ja…)
Momencik, zaraz.
Czy jeszcze ktoś się zgłasza do pytań? Nie.
To bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Czerwiński.)
A, senator Czerwiński.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Ministrze, teraz moje pytanie dotyczące… 

Chciałbym, żeby pan minister potwierdził, zaprze-
czył, ewentualnie rozwinął temat. W jednym z mate-
riałów prasowych znalazłem informację, że kandydaci 
do SOP będą poddani badaniu wariografem. 

I chciałbym się dowiedzieć, Panie Ministrze, na 
jaką okoliczność oni będą badani tym wariografem, 
jaki jest cel takiego badania i czy ewentualnie w in-
nych służbach, jak np. ABW czy UOP, tego typu pro-
cedury w trakcie naboru też obowiązują. Kilka słów 
na ten temat bym chciał usłyszeć. Dziękuję.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie 

związane z czynnościami operacyjno-rozpoznaw-
czymi. Według art. 42 omawianej ustawy można je 
wykonywać tylko w ostateczności i przy okazji ści-
gania przestępstw. Ale Służba Ochrony Państwa, tak 
jak BOR, będzie miała głównie zadanie, nazwałbym 
to, profilaktyczne. 

Czy w takiej szerokiej działalności profilaktycznej 
wspomniane czynności też mogą być wykorzysty-
wane?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Pani Ministrze.
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(marszałek S. Karczewski) też taka sytuacja, że nie otrzyma on żadnej propozy-
cji. Obawiam się, że w większości będzie dochodzić 
do takich właśnie sytuacji. I o to chodzi. Zresztą to 
jest rozwiązanie, które PiS zastosował już w tele-
wizji, w aparacie skarbowym, w aparacie celnym. 
To jest rozwiązanie, jak uważam, niezgodne z pew-
nymi zasadami. Kogo się nie chce, tego się zwalnia 
w normalnym trybie, a wy po prostu ze wszystkimi 
rozwiązujecie umowy, po czym niektórych powołu-
jecie na nowo.

Ale to jeszcze nic. Otóż największy mój sprzeciw 
budzi przyznanie tej nowej służbie, SOP, możliwości 
operacyjno-rozpoznawczych. Przypomnę, że BOR, 
Biuro Ochrony Rządu, miało takie możliwości ope-
racyjno-rozpoznawcze, możliwości werbowania i pro-
wadzenia agentów, w okresie komunizmu. Potem od 
tego odeszliśmy. Rozumiem, dlaczego pan minister 
nie chciał tego powiedzieć, ale ja chcę o tym przypo-
mnieć. Odeszliśmy od tych kompetencji po to, żeby 
tylko kilka najważniejszych służb miało możliwości 
werbowania i prowadzenia agentów, opłacania ich itd.

Co to oznacza? Czy to oznacza, że ta służba będzie 
mogła werbować dziennikarzy? Przecież to nie jest 
Policja, ABW itd. Ta służba m.in. będzie ochraniała 
Sejm i Senat. No, gdzie jest najwięcej dziennikarzy, 
jak nie tutaj? Gdzie? Tutaj jest najwięcej dziennika-
rzy. Po co dajecie to uprawnienie? Każdy obywatel, 
także dziennikarz, jeżeli widzi niebezpieczeństwo 
popełnienia przestępstwa, ma obowiązek informowa-
nia o tym. Po co pozyskiwać dodatkowe informacje? 
Po to, żeby w czasie konferencji było wiadomo, o co 
dziennikarze zapytają? No po co to? To jest zupeł-
nie niepotrzebne. To jest zbędne. W ogóle tego typu 
uprawnienia są zbędne.

Proszę sobie wyobrazić w tej chwili taką sytuację, 
że… W ramach swoich kompetencji kogo się będzie 
werbowało? Kogo się będzie werbowało? Będzie 
się werbowało… Będzie możliwość werbowania… 
Będzie się werbowało pracowników administracyj-
nych, będzie się werbowało w miejscu zamieszkania 
informatorów, po to żeby oczywiście ochraniać, po 
to żeby ochraniać tam, gdzie osoba ochraniana – za-
łóżmy, pan minister – robi zakupy. Jeśli chodzi o są-
siadów… Tam właśnie, w tych miejscach, będzie się 
pozyskiwało informatorów, Panie Ministrze. A co 
się będzie działo, kiedy minister odejdzie? Co się 
będzie działo? To informatorzy pozostaną. Pozostaną 
informatorzy tam zwerbowani. Kto inny już będzie 
ministrem, ale będzie mógł pozyskiwać informacje 
na pana temat.

Ja rozumiem, dlaczego marszałek Sejmu decy-
duje się zrobić ze Straży Marszałkowskiej formację 
ochronną, która będzie jego ochraniała i marszałka 
Senatu. Rozumiem. Zapewne właśnie dlatego, że zu-
pełnie słusznie uważa, że będzie tego typu działanie 
stosowane, będą werbowani informatorzy, którzy po-

Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 
Borusewicza.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Zastanawiałem się, dlaczego BOR musi ulec likwi-

dacji. Myślałem, że chodzi o tę oponę, o to drzewo. 
Nie. To jest sytuacja dziwna. To jest zemsta za kata-
strofę smoleńską.

(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: Nie.)
Jak może tak być?
(Senator Alicja Zając: Nie, niech pan już nie prze-

sadza.)
Słyszałem to, co pan minister mówił. I tak stwier-

dził. W katastrofie smoleńskiej zginęło 9 funkcjona-
riuszy BOR.

(Senator Alicja Zając: Jeden dzień bez wspo-
mnień…)

Trzeba do tego… Przecież jesteśmy tyle lat po tej 
katastrofie. Sądziłem, że można już do tej katastrofy, 
strasznej katastrofy, podchodzić w sposób racjonalny 
i spokojny.

Uważam, że ta proponowana zmiana zdezorgani-
zuje funkcjonowanie tej służby. W porządku, można 
dokonywać takich zmian. Rząd ma do tego prawo, 
ja to rozumiem. Sejm to zatwierdził, Senat się tym 
zajmuje i zapewne też zatwierdzi tę zmianę ustawową.

Ta formacja może się nazywać tak, może się na-
zywać inaczej. Ten skrót od Służby Ochrony Państwa 
nie jest szczęśliwy, ale ja nie będę wymyślał innej 
nazwy, Panie Ministrze, bo nie mam takiego obo-
wiązku. To wy zaproponowaliście w ustawie nazwę 
o skrócie, który kojarzy się też z funkcjonującymi od 
dłuższego okresu spółdzielniami ogrodniczo-pszcze-
larskimi. No, nie jest to dobry skrót, bo tak to się bę-
dzie kojarzyło, a to jest poważna formacja, spełniająca 
poważne zadania w zakresie ochrony najwyższych 
przedstawicieli państwa.

Zastosowaliście znane i stosowane już wcześniej 
zasady. No, cóż mam powiedzieć? Ja to nazywam 
czystkami personalnymi, bo jeżeli te osoby mają 
w ciągu paru miesięcy otrzymać wezwanie czy za-
proszenie do pracy w tej nowej służbie, to oznacza, że 
część z nich go nie otrzyma. Tu nie chodzi przecież 
o to, żeby zrewidować liczbę tych najwyższych stano-
wisk. Faktycznie, bardzo możliwe, że nastąpił prze-
rost takich stanowisk w tej niedużej służbie, ale ten 
prosty zapis mówi o czymś innym. Funkcjonariusz, 
który otrzyma nieodpowiednie stanowisko, może zre-
zygnować. No dobrze, to jego decyzja, ale może być 
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(senator B. Borusewicz) Pragnę bardzo uroczyście przywitać obecnego 
na sali przewodniczącego Parlamentu Gruzji, pana 
Irakliego Kobakhidze. Bardzo serdecznie witam pana 
przewodniczącego razem z delegacją. (Oklaski)

Bardzo serdecznie witam pana przewodniczą-
cego i towarzyszące mu osoby, deputowanych par-
lamentu Gruzji. Witam również pana ambasado-
ra Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ilię 
Darchiashviliego. Witam pana, Panie Ambasadorze. 
(Oklaski)

Pan przewodniczący przyjął nasze… moje za-
proszenie i przebywa z 3-dniową wizytą oficjalną 
w Polsce. Prowadziliśmy bardzo interesujące roz-
mowy. Podpisaliśmy również umowę o partnerstwie 
strategicznym między parlamentem Gruzji a Sejmem 
i Senatem. Na pewno ta umowa zintensyfikuje jeszcze 
bardziej nasze kontakty i zwiększy przyjaźń między 
Polską i Gruzją. 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeśli ktoś chce bić brawo, to proszę bardzo.
(Wesołość na sali)
(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do dalszej dyskusji.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Leszka Czarnobaja. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: Słuchaj, mów po gru-

zińsku.)
(Wesołość na sali)

Senator Leszek Czarnobaj:
Po ukraińsku to jeszcze…
Czy ja mogę trochę wody od pana sekretarza?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Proszę.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Panie Ministrze!
Powiem najpierw o moich marzeniach. Panie 

Ministrze, marzy mi się taka sytuacja – niezależnie 
od tego, w jakiej konfiguracji politycznej jesteśmy – 
że przychodzi minister, który zajmuje się bezpieczeń-
stwem, i mówi tak: „wykorzystaliśmy to, co było do-
bre w poprzednich rządach, ale teraz będziemy robili 
lepiej”, i mówi, co będzie robił lepiej. To jest coś, co 
powinno być, Panie Ministrze, standardem, szczegól-
nie w przypadku osób odpowiedzialnych za politykę 
bezpieczeństwa. Oczywiście pan premier, pan wice-
premier to są politycy, którzy również powinni mówić 
językiem politycznym. Ale ja oczekiwałbym, żeby 
w takich dziedzinach, kiedy mówimy już o Służbie 
Ochrony Państwa czy o dawnym BOR, minister tu 
występujący używał troszeczkę innego języka. Ale 
to jest moje marzenie, a pan minister używał języka, 
jakiego używał. Na końcu się do tego języka odniosę. 
Powiem, co niesie takie stawianie sprawy.

tem, jak się przestaje być marszałkiem, będą mieli 
inną funkcję, tzn. będą też przekazywali informacje. 
To jest niebezpieczeństwo, poważne niebezpieczeń-
stwo.

A więc uważam, że dotychczasowe rozwiązanie, 
kiedy to BOR mógł pozyskiwać i zlecać różnego 
typu działania, było w zupełności wystarczające. Bo, 
Szanowni Państwo, między ochroną a inwigilacją jest 
bardzo cienka granica. Zwracam na to uwagę. Kiedy 
ochrona się przekształca w inwigilację, w zbieranie 
informacji? Wtedy, kiedy osoba chroniona nie ma 
takich informacji, nie otrzymuje informacji o tym, że 
jego sąsiad został zwerbowany po to, żeby go chronić. 
O tak, Szanowni Państwo, tak będzie.

W związku z tym ja składam wniosek o odrzuce-
nie ustawy. Jeżeli on nie przejdzie, to składam 2 po-
prawki: poprawkę usuwającą propozycję nadania 
Służbie Ochrony Państwa kompetencji operacyjnych 
i poprawkę dotyczącą tego, że w takiej sytuacji, kiedy 
werbuje się po to, żeby ochraniać osobę chronioną, 
a to są ludzie obejmujący najwyższe funkcje – pre-
mier, wicepremierzy, minister spraw wewnętrznych, 
spraw zagranicznych, marszałkowie Sejmu i Senatu 
– to wtedy ta osoba chroniona, jeżeli werbuje się ko-
gokolwiek z jej otoczenia, powinna otrzymać o tym 
informację, powinna o tym wiedzieć, no bo inaczej 
to nie jest ochrona, to jest inwigilacja.

I na koniec: Panie Ministrze, ja się cieszę, że 
Policja ma 1 tysiąc etatów…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, już 10 minut minęło.)

…więcej.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja bardzo pro-

szę…)
Ale do czego ta Policja te etaty stosuje? Tysiąc osób 

na pewno… Tysiąc policjantów jest tutaj po to, żeby 
zabezpieczać przed demonstrantami 2 budynki. Czy 
potrzeba aż tyle, Panie Ministrze? A ponieważ pan 
także użył takiego standardowego określenia PiS…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, ale ja bardzo proszę. Każdemu przy-
sługuje 10 minut, a pan już je przekroczył, Panie 
Marszałku.)

Już schodzę.
Pana standardowe „poprzednie 8 lat”… To ja chcę 

powiedzieć też: wolne sądy, wolne wybory, wolna 
Polska. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wolna niedziela. Dobra. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym tylko przypomniał panu, że jeśli te popraw-

ki mają zostać rozpatrzone, to proszę je zostawić…
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(senator L. Czarnobaj) Alexisa de Tocqueville’a na temat demokracji ame-
rykańskiej. Fajna to jest lektura, w której to lekturze 
tenże autor stwierdza, że silne państwo to nie jest 
państwo, w którym policja i służby mają mnóstwo 
uprawnień. One są tam niewidoczne dla państwa 
i niewidoczne dla obywatela. A w sytuacjach sporu, 
w razie demonstracji, takich jak np. mamy w Polsce, 
to policja chroni demonstrantów. Taka jest różnica. 
To po pierwsze.

(Senator Jerzy Czerwiński: No właśnie.)
Po drugie, chciałbym powiedzieć, że silne pań-

stwo demokratyczne to jest Panie Ministrze, takie 
państwo, w którym mocne są struktury demokra-
tyczne państwa, wspiera się obywatelskie ruchy, 
czyli to, co dotyczy wszystkich ruchów obywatel-
skich, szanuje się autorytety i instytucje państwa, 
a już nie daj Boże pomyśleć o łamaniu konstytucji. 
Oczywiście mówię o ocenie tych nielicznych 40 or-
ganizacji, międzynarodowych również, które napi-
sały na temat łamania konstytucji. I ja rozumiem, że 
tutaj pasuje to wspaniałe stwierdzenie pana ministra, 
że ulica i zagranica, ale myślę, że czas na wymyśle-
nie czegoś nowego.

Kończąc, Panie Ministrze, chciałbym powiedzieć 
tak. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to policjant, tak 
jak wyczytałem, ma średnio około 4 tysięcy 577 zł, 
pan mówił, że w tej służbie będzie około 4 tysięcy 
200 zł, a nauczyciel zarabia od 2 tysięcy 800 do 
4 tysięcy zł. Teraz użyję elementów politycznych. 
Był taki szeroki, że tak powiem, myśliciel, który mó-
wił tak: „państwo policyjne to jest takie, w którym 
nauczyciel zarabia mniej od policjanta”. Dlatego, 
Panie Ministrze…

(Senator Małgorzata Kopiczko: A kto to?)
Proszę?
(Senator Małgorzata Kopiczko: A co to za my-

śliciel?)
Włodzimierz Iljicz Lenin. Może pani tego nie 

czytała.
(Głos z sali: Nie czytała.)
Chcę po prostu powiedzieć, że dbałość o służby 

jest rzeczą ważną, ale również ważne jest to, żeby tę 
równomierność z myślą o równym rozwoju również 
w sensie wynagradzania rozszerzać na inne ważne, 
co najmniej tak samo ważne sfery życia społecznego. 
Mówię o nauczycielach, lekarzach i innych osobach, 
które zarabiają mniej. Dlatego też zachęcam, aby 
mniej było deklaracji politycznych, Panie Ministrze, 
w tym zakresie, więcej delikatności, a na pewno od-
biór, również w przestrzeni publicznej, będzie lepszy. 
Dziękuję bardzo.

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

Po pierwsze, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
ja się bardzo cieszę, że pan minister przytoczył takie 
oto fakty, że w wielu krajach – takich jak, tu sobie 
wynotowałem, Australia, Kanada, Wielka Brytania, 
Niemcy, Holandia – jest podobny system. Ja się cieszę, 
że bierzemy przykład z krajów o dużym doświadcze-
niu w tym zakresie, bo – powiem krótko – jest z czego 
i z kogo brać przykład. 

Tylko teraz, wkraczając w nutę pana ministra… 
Panie Ministrze, no szkoda, że tylko w tym jednym 
elemencie. Czy pan słyszał, że w tych krajach nie 
szanuje się konstytucji, że łamie się konstytucję, że 
niszczy się trybunał, niszczy się autorytet władzy? 
No, chyba tak nie jest. Więc szkoda, że tylko w tej 
dziedzinie… Ale pan minister odpowiada za tę dzie-
dzinę, w związku z czym pan przyjmuje… I uważam, 
że dobrze.

Jeśli chodzi o to, co dotyczy samej dyskusji, to też 
bym wolał, żeby ta dyskusja toczyła się w komisji. 
A tu pan minister przychodzi i mówi: „słuchajcie, 
będzie lepiej, potrzebuję tyle, będzie tak”, a my przez 
aklamację to przyjmujemy. Bo ta dziedzina wymaga 
trochę spokoju, jeśli chodzi o wystąpienia polityczne. 
Myślałem, miałem nadzieję, że tak będzie w wydaniu 
pana ministra.

Panie Ministrze, to, że my zadajemy pytania, to nie 
jest… Ja osobiście – mówię o sobie – nie jestem prze-
ciwny zmianom, które państwo i pan jako minister 
proponujecie. Ale nasze wątpliwości budzi również 
otoczenie. Przecież mówił o tym pan marszałek – po-
szerzanie kompetencji w mojej ocenie może następo-
wać. Skoro mówimy tutaj o bezpieczeństwie państwa 
i osób najważniejszych w państwie, to należy brać 
pod uwagę i stosować wszelkie instrumenty. Skoro 
to czynicie państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, 
a nie powiecie, że obywatele w Polsce głosowali 
na Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że będziecie 
wprowadzali elementy państwa policyjnego, skoro 
co rusz we wszystkich służbach poszerzacie upraw-
nienia dotyczące inwigilowania, podsłuchiwania 
itd., to jest to rzecz, która troszeczkę budzi w nas 
obawy, Panie Ministrze. Gdybyśmy nie mieli tych 
doświadczeń z „dobrze funkcjonującym” Trybunałem 
Konstytucyjnym, z podporządkowaniem sądów, że 
tak powiem, decyzjom i widzimisię polityków, gdyby-
śmy nie mieli tak fantastycznie obiektywnej telewizji 
publicznej itd., to ja bym powiedział, Panie Ministrze, 
w ciemno: „Panie Ministrze, ma pan rację, w 100% 
głosuję za tym projektem, jeżeli on ma chociaż o mili-
metr poprawić bezpieczeństwo najważniejszych osób 
w państwie, to warto to robić”.

I jeszcze 2 słowa odnośnie do tego… Skoro pan 
minister się tak dopominał, to odpowiem politycznie. 
Panie Ministrze, ja teraz po raz drugi czytam książkę 
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Itd., itd. I co tu mają do rzeczy funkcjonariusze 
BOR?

(Senator Dorota Czudowska: Panie Senatorze…)
Dlaczego oskarżamy funkcjonariuszy BOR? 

Moim zdaniem oni nic nie mają do tego. Ja podaję 
tylko przykład tego, że państwo mówicie o takich 
sprawach. Co do tego mają funkcjonariusze BOR?

Proszę państwa, nowe służby mają być wyposa-
żone dodatkowo na przykład w uprawnienia do pro-
wadzenia działalności operacyjno-rozpoznawczych. 
Niedawno była, przypominam sobie, sprawa Biura 
Nadzoru Wewnętrznego, pan minister mówił to samo: 
wyposażenie, podobne działania, to jest pozyskiwanie 
różnych informacji itd., itd., mniej więcej wiemy, jak 
te służby działają. Ja się zaczynam obawiać, żebyście 
państwo pomału nie zaczęli się mylić w tych służbach, 
bo już tyle z nich ma te uprawnienia… Żeby tylko 
te służby kontaktowały się ze sobą, żeby nie było 
tak, że każda na własny rachunek prowadzi podobne 
działania. Przecież tych służb jest coraz więcej.

O tych informatorach w związku z SOP, jak rów-
nież o dziennikarzach była już tu mowa, nie chcę 
tego powtarzać. Pozostaje pytanie, gdzie jest grani-
ca bezpieczeństwa naszego państwa, nasza granica. 
Widzimy, co się dzieje wokół Sejmu, Senatu, widzimy 
siły policyjne, nie wiem, po co w takiej ilości. Nie 
wiem… Jak za każdym z nas będzie chodził policjant 
czy ktoś i będzie nas pilnował, to wtedy będziemy się 
czuć bezpieczni? Dokąd to w takim razie zmierza?

Reasumując, uważam, że ta ustawa jest zbędna 
i niepotrzebna, bo mamy Biuro Ochrony Rządu, które 
funkcjonuje, i dlatego na posiedzeniu komisji była 
moja propozycja dotycząca odrzucenia tej ustawy. 
Niestety wniosek przepadł, ale słyszę, że pan marsza-
łek złożył teraz podobny wniosek. Dziękuję.

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Goście! Panie i Panowie Senatorowie!
Pojawiło się tutaj wiele wątków, ale chciałbym 

się odnieść tylko do jednego, myślę, że ważnego. 
Odnoszenie się do cytatów Lenina wiele wyjaśnia, 
taki punkt odniesienia wiele wyjaśnia. Ja nie będę 
tego komentował. Jednak chciałbym odnieść się do 
tego, o czym tutaj pan senator mówił. Ja bardzo sza-
nuję nauczycieli, bardzo cenię ich trudną pracę i uwa-
żam, że powinni być godnie wygradzani, i wielokrot-
nie o to zabiegałem. Ale policjanci narażają swoje 
życie każdego dnia. To jest wyjątkowe poświęcenie… 
Nawet wiemy, że w ostatnim czasie, no, w ciągu tych 

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Goście!

W miejsce Biura Ochrony Rządu powstaje nowa 
formacja. Proszę państwa, należy sobie zadać pyta-
nie: po co ta nowa formacja, dlaczego ją się tworzy? 
Już słyszałem, że Biuro Ochrony Rządu… Nazwa 
wszystkim nam się podobała, była dobra. Można 
oczywiście reformować w ramach tego biura, ale się 
okazuje, że nie, że trzeba powołać nową formację. 
Dlaczego powołuje się nową formację? No, spra-
wa jest raczej jasna. Przeważnie dotyczy to kadr. 
Do tej pory było sporo osób doświadczonych, któ-
re przez wiele lat pracowały w BOR, osób, które 
bywały na różnych szkoleniach, osób, które miały 
przygotowanie do pełnienia tej służby. Teraz, jak to 
bywa w wyniku zmian… Trochę zaskoczyła mnie 
wypowiedź pana ministra, który powiedział, że 
weryfikacja osób pozostających w służbie będzie 
przeprowadzana również za pomocą wariografu, to 
jest wykrywacz kłamstw, tak popularnie mówimy. 
Trochę mnie dziwi, że aż w ten sposób trzeba będzie 
weryfikować osoby pozostające w służbie. Należy 
się spodziewać, że ta weryfikacja będzie głęboka 
i sporo osób odejdzie ze służby. Ja podam przy-
kłady tego, jak to było w Policji, w różnych innych 
służbach, np. w Straży Pożarnej, tam są 50-letni 
emeryci i to jest sporo tych emerytów, sam znam 
wielu. Mają emerytury po 5 tysięcy, wszyscy w tej 
granicy 5 tysięcy albo ponad 5 tysięcy zł. Tu przy-
będzie kolejna, nowa grupa. Moglibyśmy liczyć, 
ile tych osób przybyło przez 2 lata, a przecież do 
końca kadencji są jeszcze 2 lata. Zaczynam się bać 
o stopę bezrobocia, bo ona cały czas spada. Ostatnio 
poprzez zmianę systemu wysłaliśmy na emerytury 
prawie 400 tysięcy osób, przybywa coraz więcej 
takich osób. Zaczynam się obawiać, czy w Polsce 
stopa bezrobocia niedługo nie będzie ujemna, jak 
tak dalej państwo będziecie działać, no to… Pewnie 
w tym kierunku to wszystko zmierza.

Dlaczego państwo likwidujecie BOR? Podajecie tu 
państwo, pan minister podaje różne przykłady, jeśli 
chodzi o likwidację. Ja słyszałem co do Światowego 
Dnia Młodzieży, szczytu NATO, że wszystko było 
bezpiecznie, dobrze się odbywało, że służby się 
sprawdziły, a teraz słyszę, że nie zawsze się spraw-
dzały. Był podawany przykład katastrofy smoleń-
skiej. Pan marszałek mówił o tym, że tam zginęło 10 
funkcjonariuszy BOR, o tym też musimy pamiętać. 
Myślałem, że nie będziemy już do tego wracać, ale 
musimy wziąć pod uwagę to, jaki BOR miał tu udział, 
kto meldował na pokładzie samolotu, kto próbował 
podchodzić do lądowania w warunkach, które były 
niemożliwe do…

(Senator Dorota Czudowska: Panie Senatorze…)
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(senator K. Wiatr) wysokością wynagrodzenia nauczycieli a wysokością 
wynagrodzenia policjantów i służb. Po pierwsze, ja do 
nikogo nie adresowałem tej wypowiedzi – to chciał-
bym jednoznacznie powiedzieć. Po drugie, chcę po-
wiedzieć tak. Pan minister używał mnóstwo rożnego 
rodzaju argumentów dotyczących polityki w zakresie 
swojej służby, bo pan minister jest odpowiedzialny za 
swoją służbę i dba o to, żeby w tej służbie zarabiano 
jak najwięcej. I to jest rola pana ministra. Ja mówię 
o tym, Panie Profesorze – czy ja się z tym zgadzam, 
czy nie, to jest zupełnie inna kwestia, ale nie wiem, 
czemu pan profesor zareagował na to tak ostro… 
może nie ostro, ale zwrócił na to uwagę – że pewien 
myśliciel ze Wschodu powiedział, że państwo poli-
cyjne to jest takie państwo, w którym nauczyciel… 
przepraszam, policjant zarabia więcej od nauczyciela. 
Ja nie adresowałem tego ani do pana, ani do pana 
ministra, tylko stwierdziłem na podstawie danych 
statystycznych, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Polsce. 
Jeżeli pan zrozumiał to jako pewną aluzję, to mówię: 
nie miałem takiego zamiaru. Ale uważam osobiście 
– teraz mówię w kontekście szerokiego spektrum 
polityki państwa w zakresie różnego rodzaju służb, 
inspekcji, straży, ale również środowisk nauczyciel-
skich, lekarskich – że powinna być pewna hierarchia 
dotycząca wysokości wynagrodzeń, które osiągnie 
się za lat 3, 4, 5, za 2 lata lub 10 lat. I osobiście uwa-
żam, że pan minister prezentuje stanowisko dbania 
o własną służbę – i to jest rola pana ministra. Ale ja 
mówię o tym, że my jako senatorowie powinniśmy 
zwracać uwagę również na to, że to, co dotyczy re-
lacji między wynagrodzeniami nauczycieli i lekarzy 
a wynagrodzeniami służb i policjantów jest w mojej 
ocenie lekko zachwiane. I tylko tyle miałem na myśli. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan profesor Wiatr, tak? Proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Niech to będzie jako kolejne wystąpienie albo jako 

ad vocem, bo zostałem tutaj parokrotnie wywołany.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
No, pan senator mówi, że ostro zareagowałem, 

chociaż się zastanawiał, czy ostro…
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo powinno być…)
Tak, chciałem ostro! Ja chciałem ostro zareago-

wać…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan Senator zamazuje 

to…)
Ja chciałem! Ponieważ pan senator odwołuje się 

do Lenina, a mówi, że się nie odwołuje do Lenina… 

ostatnich dni… Zatem to wynagrodzenie być może 
tylko symbolicznie podkreśla tę ich ciężką służbę 
graniczącą też z poświęceniem. Chcemy, aby wszyscy 
więcej zarabiali. Obecnie jest budowane społeczeń-
stwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy. 
Wiemy, że ten czas dzieli globalny świat na różne 
prędkości rozwoju gospodarki i zasobności tych go-
spodarek, i obywateli, którzy będą bardzo zróżnico-
wani. Wiemy, że plan pana premiera Morawieckiego 
premiuje innowacje, które spowodują, że będzie in-
nowacyjna produkcja, wzrost PKB, wzrost wpływów 
do budżetu, a także wzrost zarobków wszystkich oby-
wateli. Ale nie ulegajmy takiej retoryce bieżących 
pięknych porównań. Bo tutaj państwo zarzucacie… 
mówicie, że chodzi o bezpieczeństwo państwa, że 
to takie ważne, że powinnyśmy używać pewnych 
słów, ale sami państwo używacie retoryki, która temu 
przeczy.

Bezpieczeństwo obywateli jest bardzo ważne. 
Ja chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować 
wszystkim policjantom, wszystkim służbom za co-
dzienną ciężką pracę, np. na Światowych Dniach 
Młodzieży, gdzie najlepiej widzieliśmy, jak jest ona 
wspaniale zorganizowana i przyjazna. Widziałem 
wielokrotnie, jak policjant odsuwał bramki, żeby nie-
pełnosprawny mógł bliżej zająć miejsce. Bardzo za to 
wszystko dziękujemy policjantom, panu ministrowi, 
wszystkim służbom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców…
(Głos z sali: Jest jeszcze…)
No, to trzeba się zapisać.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nasi goście już opuszczają salę posiedzeń…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, pan senator Leszek Czarnobaj. 

Rozumiem, że króciutko…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, króciutko.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panie Profesorze, ja chciałbym w ramach wyja-

śnienia powiedzieć 2 słowa odnośnie do tego może 
niezbyt dokładnego cytatu dotyczącego relacji między 
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(senator K. Wiatr) malnie powstaje, przyjmuje… jest ona pewną kon-
tynuacją prawną w kwestii pracowników, majątku, 
struktur. Tak samo było, gdy tworzyliśmy Krajową 
Administrację Skarbową – też powstała nowa insty-
tucja, Panie Senatorze, ale do niej przeszli ludzie, 
przeszły struktury, przeszły zadania, chociaż pewne 
rzeczy zostały przebudowane, zintegrowane. I tak 
samo jest w przypadku Służby Ochrony Państwa, tu 
my też rozszerzamy zadania, rozszerzamy katalog 
miejsc, które będą chronione, nie chcemy, żeby była 
taka patologia jak wtedy, gdy ochrona kluczowych 
obiektów w państwie była zlecana jakimś firmom pry-
watnym, gdzie ludzie, póki jeszcze nie podnieśliśmy 
płacy minimalnej, zarabiali po 5 czy po 6 zł na godzi-
nę. Dzisiaj chcemy, aby państwowa służba chroniła 
najważniejsze osoby w państwie, jak również chroniła 
najważniejsze obiekty, które w tym wykazie są.

I dlatego troszeczkę dziwimy się – ja się dziwię 
i wiem, że moje koleżanki i koledzy się dziwią – że 
ustawa, która przecież nie wprowadza żadnej rewo-
lucji, porządkuje pewne rzeczy, wzmacnia pewne 
rzeczy… Pan minister przez wiele minut na tej mów-
nicy mówił o brakach kadrowych, o pewnych nie-
dociągnięciach, o spłacaniu długów w stosunku do 
funkcjonariuszy, długów gigantycznych, biorąc pod 
uwagę budżet BOR… My to wszystko prostujemy, po-
rządkujemy, umacniamy… Jeżeli nadajemy tą ustawą 
jakieś kompetencje SOP, to są to albo kompetencje 
równoległe do tych kompetencji, które mają inne służ-
by, inne jednostki tego typu, mundurowe, albo takie 
kompetencje, które mają bliźniacze służby w innych 
krajach na świecie, w krajach demokratycznych, jak 
Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada czy inne. Nie 
wprowadzamy tutaj żadnego elementu, który byłby 
niebezpieczny z punktu widzenia demokratycznego 
państwa prawa. Gwarantujemy wszystkim dotych-
czasowym funkcjonariuszom i pracownikom pracę… 
Oczywiście szef czy nowy komendant SOP zosta-
wia sobie pewną możliwość weryfikacji, i generalnie 
każdy szef taką możliwość weryfikacji posiada. Ja 
jeszcze raz powtórzę, odwołam się do tego bliskiego 
mi przykładu. Gdy tworzyliśmy KAS, też z państwa 
strony były niesamowite informacje rozsiewane, ja 
wiem, jaki był niepokój wśród pracowników urzędów 
skarbowych, że nie wiadomo, ilu z nich straci pracę. 
No i nie potracili tej pracy, bo nie mogli potracić tej 
pracy, bo ktoś musi wykonywać te obowiązki. I tak 
samo dzisiejsi funkcjonariusze BOR w 99% przy-
padków nie stracą pracy, bo tę pracę zabezpieczającą 
musi ktoś wykonywać. Ba, powiem w ten sposób – ta 
służba, tak jak już pan minister mówił i jak to jest 
zapisane w uzasadnieniu, będzie wzmacniana i ka-
drowo, i finansowo, i pod każdym innym względem.

No i powiem tylko w ten sposób… Generalnie za-
kończę swoją wypowiedź tym, od czego pan minister 
zaczął. No, rządy Prawa i Sprawiedliwości otrzymały 

A więc to jest takie trochę dziwne. Ale nie ma wąt-
pliwości, że tym dłuższym poprzednim wywodem 
powodował pan obniżenie rangi pracy policjantów 
– i to wywołało moją reakcję.

Mówi pan o hierarchii. No to waśnie mówmy 
o hierarchii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Senator Krzysztof Mróz, tak? Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tutaj padło bardzo wiele niesprawiedliwych są-

dów, objawów pewnych lęków niektórych kolegów 
z Platformy Obywatelskiej. Wydawało się, że ta usta-
wa nie powinna budzić wielkich kontrowersji, bo 
przekształcamy jedną służbę, Biuro Ochrony Rządu, 
w Służbę Ochrony Państwa – służbę, która i tak, 
i tak musi być, musi funkcjonować, musi zapewniać 
bezpieczeństwo najwyższym władzom w państwie 
i chronić obiekty strategiczne z punktu widzenia pań-
stwa polskiego. Ale tutaj bardzo wiele różnych złych 
słów padło. Mnie oburzyło takie sformułowanie pana 
marszałka Borusewicza – przepraszam, że jeszcze raz 
odniosę się do pana – że głównym jakby powodem 
tego jest katastrofa smoleńska. Pan minister bardzo 
jasno mówił w tym kontekście, że Biuro Ochrony 
Rządu nie będzie… że Służba Ochrony Państwa nie 
będzie przejmowała złych nawyków Biura Ochrony 
Rządu, a taką złą praktyką, efektem nawyku był po 
katastrofie smoleńskiej awans szefa ówczesnego BOR 
na stopień generała. Bo jaki był tam, Panie Marszałku, 
sukces szefa BOR? Szef BOR po katastrofie smo-
leńskiej powinien się podać do dymisji. I pan… To 
jest jedyna konsekwencja, jaka powinna spotkać tego 
człowieka, a nie szlify generalskie. Jeżeli chcemy 
mówić o katastrofie smoleńskiej w kontekście BOR, 
to tylko w tym zakresie. I minister Zieliński mówił, 
że akurat w sprawie katastrofy smoleńskiej były nie-
dociągnięcia ze strony Biura Ochrony Rządu. Ale 
na pewno przekształcanie dzisiaj BOR w Służbę 
Ochrony Państwa to nie jest…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to nie jest prze-
kształcanie!)

Proszę?
(Senator Kazimierz Kleina: To tworzenie nowej 

formacji, a BOR jest…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panowie, bardzo 

proszę…)
Utworzenie nowej formacji… Oczywiście, że jest 

to nowa formacja, ale ta nowa formacja, która for-
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(senator K. Mróz) w okolicy osoby ochranianej. To są osoby, które pełnią 
najwyższe funkcje w państwie. I powtarzam, kiedyś 
te osoby przestaną pełnić te funkcje, ale nie ma gdzieś 
zapisu, że tamci ludzie, tzn. tajni współpracownicy, 
zostaną wyrejestrowani. Oni będą funkcjonować na-
dal, ale jaką rolę oni będą spełniać w razie tej zmiany 
sytuacji? No, trzeba też zrobić rozróżnienie między 
ochroną a inwigilacją. Jeśli ktoś za panem chodzi, to 
można sądzić, że jest to inwigilacja. A pan minister 
twierdził ostatnio, że to jest ochrona. Kiedy funkcjo-
nariusze Policji chodzili po cywilnemu i prowadzili 
obserwację kilku osób, organizatorów demonstracji… 
To policja robiła. To można poznać po tych zapisach, 
które zostały ujawnione, policja, bo inne służby by 
stosowały nieco inną taktykę. A pan minister na pyta-
nie, także moje, dlaczego tak było, czy to była inwigi-
lacja, odpowiadał: nie, to nie była inwigilacja, to była 
ochrona. Panie Ministrze, różnica między inwigilacją 
a ochroną jest taka, że ci ochraniani wiedzą, że są 
ochraniani, że ktoś za nimi chodzi, a inwigilowani 
nie wiedzą, bo to jest tajne…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

…bo to się robi w sposób tajny. No, taka jest róż-
nica.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas…)
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.
A potem jeszcze pan senator Artur Warzocha, tak?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tak, 

zapisał się.)
Zapisał się. Dobrze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie zamierzałem wystąpić, ale było tutaj takie 

piękne wystąpienie senatora Mroza – który, jak to 
zwykle, nie zawsze doczyta albo celowo trochę za-
miesza – i to sprowokowało mnie do tego, żeby dwa 
słowa do tej dyskusji dołożyć.

Ustawa wyraźnie mówi, że tworzy się nową służ-
bę, a starą się likwiduje. To nie jest przekształcanie 
istniejącej służby, ale trochę coś innego, a zatem ma 
to daleko idące konsekwencje. To jedna rzecz.

Druga sprawa. W tej ustawie z roku 2001 za-
kładano, że docelowo w Biurze Ochrony Rządu ma 
pracować niecałe 3 tysiące osób, 2 tysiące 900 osób. 
Nigdy tych stanów nie osiągnięto. Teraz nowa usta-
wa zakłada, jak mówił pan minister, że w tej nowej 
służbie też będzie pracowało około 3 tysięcy, niecałe 
3 tysiące osób, czyli tyle, ile planowano w 2001 r. 

stan funkcjonowania BOR nie najwyższej jakości. 
My będziemy chcieli oddać kiedyś władzę – mam 
nadzieję, że jak najdłużej będziemy rządzić, ale w de-
mokratycznym państwie jest to naturalne, że kiedyś 
opozycja dochodzi do władzy – i chcielibyśmy, aby 
Służba Ochrony Państwa była wtedy na o wiele wyż-
szym poziomie, działała sprawniej i efektywniej niż 
to, co zastaliśmy w roku 2015. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Pośle…
(Senator Krzysztof Mróz: Senatorze.)
Przepraszam. Szanowny Panie Senatorze, nie 

dostrzega pan – a wydaje się, że powinien pan do-
strzegać – zasadniczej zmiany, jeżeli chodzi o rolę 
tej służby. Ja starałem się to uwypuklić. Służba ta 
otrzymuje uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, 
których nie miała. Czyli werbowanie współpracow-
ników, prowadzenie tych współpracowników, zada-
niowanie i opłacanie tych współpracowników. No, 
będzie to zadaniowanie takie – co się dzieje w otocze-
niu osoby chronionej. Jeżeli pan tego nie dostrzega, 
to… Ja nie mówię, że jest pan naiwny, nie jest pan 
naiwny, ale jakby z punktu widzenia politycznego nie 
należy na to patrzeć. Ja oddzielam politykę od tego 
typu rozwiązań, od takich rozwiązań. One są niebez-
pieczne także dlatego, że kiedyś PiS, jak słusznie pan 
zauważa, straci władzę. Czy przejmie ją Platforma? 
Nie wiem, może jakieś ugrupowanie znacznie bar-
dziej radykalne. Ci ludzie na ulicach… Część tych 
ludzi jest bardziej radykalna od nas, ode mnie. Ja to 
dostrzegam.

I jeżeli pan mówi, że główną przyczyną jest ten 
szef BOR, który pełnił funkcję w czasie katastrofy 
smoleńskiej… No, wskazywał pan, że o to chodzi, że 
został mianowany na generała itd. i dlatego tutaj trze-
ba zrobić tego typu zmianę, zlikwidować tę instytucję 
i powołać nową. Ale on już dawno nie jest szefem, to 
już jest nieaktualne, więc nie o to chodzi. Przypomnę 
państwu, że są jeszcze inne służby ochrony, jest np. 
Służba Ochrony Kolei, SOK. No, może im też dać 
uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze? Wiem, że 
chcieliby mieć takie, były nawet pewne plany. Pan 
minister uśmiecha się, bo pan minister wie o tym, że 
były takie plany ze strony tej instytucji.

Ale wrócę do BOR. To jest bardzo niebezpieczne, 
kiedy daje się takie możliwości werbowania ludzi 
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(senator K. Kleina) Nazwa Służby Ochrony Państwa bezpośrednio odnosi 
się do tego, czym ta służba powinna się zajmować. 
Ona powinna właśnie chronić państwo, a w domy-
śle działać również na rzecz ochrony przeciętnego 
obywatela.

I bardzo jestem wdzięczny panu senatorowi 
Czarnobajowi za to, że zacytował Włodzimierza 
Lenina. No, jestem wdzięczny za to, że to akurat on 
zacytował, a nie ktoś z nas. My nie moglibyśmy tego 
zacytować, dlatego że po prostu dzieł Lenina nie czy-
tamy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

(Senator Leszek Czarnobaj: Sprostowanie.)
Słucham?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

chciałbym sprostować wypowiedź pana senatora 
Warzochy.)

Proszę bardzo. Ale krótko i z miejsca.
(Senator Leszek Czarnobaj: Z miejsca?)
Tak, z miejsca.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Chcę powiedzieć, że postaram się przy okazji 

projektu ustawy budżetowej mówić jednak innym 
językiem do pana, innym do obywateli. Chciałbym, 
żeby pan zrozumiał, że mówiłem o rzeczach fun-
damentalnych nie w sensie pochwały dla państwa. 
W związku z brakiem czasu później przytoczę fak-
ty dotyczące wspierania przez was społeczeństwa 
obywatelskiego. To po pierwsze. Ja te wszystkie 
elementy wymienię i poprę je faktami, żeby pan 
zrozumiał moją ironię.

Po drugie, chciałbym powiedzieć coś odnośnie do 
dzieł Lenina. Panie Senatorze, to jest taka różnica: 
z tego, co wiem, wynika, że jeden z państwa przy-
wódców pisał chyba pracę magisterską czy doktor-
ską z dzieł Lenina. Mogę się mylić, dlatego mówię 
„chyba”. To jest pierwsza różnica. I druga różnica jest 
taka: ja je znam, ale nie stosuję, a państwo nie znacie, 
ale stosujecie. Tyle chciałem wyjaśnić.

(Senator Artur Warzocha: Znacie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pytał pan, to panu 

odpowiedziałem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.
Nie pisał na ten temat pracy magisterskiej, ale 

cytował Lenina, Panie Senatorze.
(Senator Artur Warzocha: O właśnie.)

Stawiano zarzut, że nigdy nie osiągnięto tego sta-
nu proponowanego w ustawie z 2001 r. Pan minister 
mówił o tym tutaj kilkakrotnie. Mówił też, że cel to 
2 tysiące pracowników pracujących w nowej służbie. 
Ale przecież ta nowa służba będzie miała dużo rozle-
glejsze zadania. W praktyce to będzie oznaczało tyle, 
że mniej więcej tymi samymi zadaniami, którymi 
dzisiaj zajmuje się BOR, będzie się zajmowało mniej 
więcej tyle samo osób, a więc żadna zmiana w tej 
materii nie nastąpi. Co będzie dalej? Jak będzie dalej? 
Zobaczymy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, ale wy-

słuchawszy tych wszystkich wypowiedzi, które tutaj 
padały z ust panów senatorów, przedstawicieli opo-
zycji, chcę powiedzieć, że za wiele tych elementów, 
które zostały przez nich poruszone, jestem osobiście 
bardzo wdzięczny, dlatego że była to – można tak 
powiedzieć – wielka pochwała, laurka na cześć tego 
państwa, za które odpowiedzialność wzięło Prawo 
i Sprawiedliwość. Rzeczywiście prawdą jest to, co 
mówił pan senator Czarnobaj, który stwierdził, że 
Polska powinna być państwem, które wspiera organi-
zacje pozarządowe. Tak jest, Panie Senatorze, jest to 
niezaprzeczalne. Państwo powinno wzmacniać proces 
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, co staramy 
się oczywiście robić na każdym kroku, a także dą-
żyć do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. 
No, w tej sprawie trudów z naszej strony trudno nie 
zauważyć. Policja z kolei powinna zachowywać się 
tak, żeby ochraniać bezpieczeństwo obywateli, w tym 
również demonstrantów, i tak się rzeczywiście dzieje. 
O tym wspominali również moi przedmówcy, m.in. 
pan senator Wiatr z Prawa i Sprawiedliwości. Służby 
powinny robić wszystko, aby być dla obywateli nie-
widoczne gołym okiem. O to właśnie chodzi również 
w tej ustawie, w tym projekcie nowelizacji, nad któ-
rym w tej chwili debatujemy.

Dziękuję również za odniesienie się do nazwy 
tej nowej służby, czyli Służby Ochrony Państwa. To 
jest zdecydowanie lepsza nazwa niż Biuro Ochrony 
Rządu, które w powszechnym odczuciu może być 
odbierane jako służba, która ma za zadanie chronić 
jakiś, powiedzmy, dwór czy jakieś wysokie gremia. 
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mną czy zwykłym Janem Kowalskim zajmować? 
Podkreślam, to jest tylko w zakresie tego, co jest 
niezbędne do wykonywania ochrony osób chronio-
nych oraz ochrony budynków. Gdy ktoś, nie wiem, 
będzie chciał podłożyć bombę pod kancelarią pre-
miera czy prezydenta, to ta służba będzie te elementy 
wychwytywać, do tego ona jest, ale jeżeli ktoś tam 
będzie sobie, nie wiem, mieszkał w Jeleniej Górze, 
tak jak ja, i szedł… A dlaczego SOP taką osobą, mną 
czy kimkolwiek, jakimkolwiek innym mieszkańcem 
Jeleniej Góry ma się zajmować?

Są oczywiście w państwie określone służby, służ-
by specjalne, które zajmują się szerzej – one się zaj-
mowały za waszych czasów, zajmują się za naszych 
czasów i będą się zajmowały – tymi, którzy rządzą 
i będą rządzili. Taka jest konsekwencja funkcjonowa-
nia państw w XXI wieku. Akurat ta służba to przecież 
nie będzie służba podległa ministrowi koordynato-
rowi służb specjalnych, tylko ministrowi spraw we-
wnętrznych i administracji, a więc będzie to służba, 
która ma zabezpieczać, chronić, a nie kogokolwiek 
inwigilować. Tak że, Panie Marszałku, to jest zupeł-
ne pomieszanie. Pewnie są służby… nie pewnie, po 
prostu są w naszym państwie służby, które zajmują 
się jakąś inwigilacją w zakresie swoich kompetencji, 
ale to nie będzie ta służba. Ta służba nie ma żadnych 
uprawnień, kompetencji stricte służb specjalnych. 
To jest służba, która ma zapewnić bezpieczeństwo, 
i myślę, że pan marszałek całkowicie niepotrzebnie 
się niepokoi. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Choć pan nawiązywał do mojego wystąpienia, 

to ponieważ zmieniłem miejsce i siedzę w tej chwili 
gdzie indziej, nie będę z panem polemizował.

Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Proszę 
bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Postanowiłam zabrać głos, przysłuchując się wielu 

wypowiedziom. Przede wszystkim – Panie Senatorze, 
zwracam się do pana w pierwszej kolejności – chcia-
łabym powiedzieć, że już najwyższa pora, żeby nie 
patrzeć wstecz i nie mówić, że odziedziczyliście Biuro 
Ochrony Rządu w strasznym stanie. Już ponad 2 lata 
funkcjonuje to nowe Biuro Ochrony Rządu i w ciągu 
tych 2 lat – ho, ho, ho – naprawdę bardzo dużo wypad-
ków przydarzyło się tej firmie, wypadków głośnych 
i czasami żenujących, powiedziałabym. Nie będę tego 
wymieniać, bo żyliśmy tym przez 2 lata.

Mnie się wydaje – teraz do pana ministra się 
zwracam – że państwo podjęli decyzję o unormo-
waniu pewnych spraw, reorganizacji tego biura itd. 
Mogłabym to pochwalić, ale oczywiście zrobię to 

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeszcze raz powiem, po raz kolejny, że nie łączył-

bym przemiany BOR w SOP z katastrofą smoleńską. 
Panie Marszałku, tak jak mówiłem, jeżeli tu jest co-
kolwiek, jakakolwiek analogia, to analogia jest taka, 
że akurat 2010 r. w historii funkcjonowania BOR to 
jest taki rok, który jest plamą w tej historii, w 16-let-
niej historii BOR. To, że tamten nieszczęsny pan ge-
nerał już nie jest szefem BOR i już nie funkcjonuje… 
Oczywiście mam świadomość tego, że tak się stało, 
i bardzo dobrze, bo ten człowiek… No, przykre jest 
to, że on jest generałem – tylko tyle mogę powiedzieć, 
żeby ten wątek zamknąć.

W tej nowej służbie w miarę możliwości – to jest 
zarysowane w tym planie na 10 czy 12 lat – zatrudnie-
nie będzie rosło do około 3 tysięcy, bo te 3 tysiące to 
jest taka liczba, która gwarantuje wykonywanie tych 
obowiązków. Już dzisiaj brakuje funkcjonariuszy, 
a jeszcze tych obowiązków troszeczkę dołożyliśmy. 
Pewne obowiązki zdjęliśmy, szczególnie jeżeli chodzi 
o ochronę placówek zagranicznych, ale dołożyliśmy 
inne na terenie kraju. Więc i tak, i tak tych funkcjona-
riuszy będzie… Tak jak powiedział pan minister, mó-
wiąc o statystykach, wcale nie jest tak łatwo pozyskać 
odpowiednią liczbę funkcjonariuszy i też nie można 
się spodziewać, że już w przyszłym roku nagle tam 
będzie, nie wiem, 200 czy 300 etatów więcej, bo ich 
nie będzie, bo taki jest rynek. Być może uruchomi się 
ta procedura – nie wiem, w każdym razie furtka jest, 
można powiedzieć, zrobiona – do przenoszenia osób 
już funkcjonujących w innych służbach podległych 
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, 
w Policji, i one będą zasilały tę nową służbę. Pewnie 
tak będzie musiało być. Bo skoro my nadajemy nowe 
kompetencje, kompetencje operacyjno-rozpoznaw-
cze, a obecni funkcjonariusze tych kompetencji nie 
mają, lecz mają je inni, osoby w innych służbach, to 
być może trzeba będzie pozyskiwać te osoby do tego 
pionu, aby ich w szczególności na początku nie uczyć, 
tylko pozyskać z rynku osoby mające doświadczenie 
w tego typu działalności.

Jeszcze raz, bo cały czas to się jakby… Podłożem 
tego są jakieś państwa lęki, że ten SOP, nie wiem, 
będzie kogoś inwigilował, pewnie polityków opozycji. 
Te pana przykłady, że gdzieś ktoś chodził… Szanowni 
Państwo, to też już wielokrotnie było powtarzane, ale 
przypomnę, że ta służba, SOP te uprawnienia opera-
cyjno-rozpoznawcze będzie miała, po pierwsze, tylko 
w ograniczonym zakresie i, po drugie, tylko w ramach 
wykonywania swoich funkcji, więc nie będzie śledzi-
ła ani inwigilowała jakiegoś posła czy senatora, bo 
nam jako posłom i senatorom nie przysługuje ochrona 
ani BOR, ani SOP, z wyjątkiem marszałków Senatu 
i Sejmu. Dlaczego więc ktoś z tej służby miałby się 
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(senator B. Borys-Damięcka) śnie apelowano, żebyśmy rozmawiali merytorycznie 
o bezpieczeństwie. Panowie Senatorowie, na pew-
no jestem jedną z pierwszych osób, które by chciały 
rozmawiać merytorycznie o bezpieczeństwie. Nawet 
bywało tak w poprzednich latach – zwłaszcza na po-
siedzeniach komisji sejmowych, ale także i w jakimś 
sensie w Wysokich Izbach Sejmu i Senatu – że o bez-
pieczeństwie staraliśmy się rozmawiać trochę inaczej 
niż o innych sprawach, czyli z mniejszą dozą sporu 
politycznego, bo to jest taka wartość, że warto właśnie 
się skupić na tym, co merytoryczne. Ale niestety za 
tej kadencji, w której jesteśmy, opozycja nie pozwala 
na coś takiego, bo najbardziej potrzebne projekty, 
najbardziej merytorycznie uzasadnione, są negowane, 
są atakowane. Chcemy coś naprawić, po to żeby wła-
śnie było bezpieczniej – źle. Jest atak na rozwiązania 
proponowane w tych ustawach. A więc jak można na 
to nie odpowiadać, Panie i Panowie Senatorowie? Na 
to, reprezentując rząd, muszę odpowiadać, bo inaczej 
być nie może. Po prostu trzeba demaskować też takie 
fałszywe sytuacje i wracać do rozwiązań, ciągle do 
nich wracać, tłumaczyć, na czym to wszystko polega, 
jaki jest tego cel.

Może tak: często padało tutaj słowo „inwigilacja”. 
Tutaj, a także w Sejmie w czasie debaty nad tą ustawą 
i nad innymi projektami ustaw o bezpieczeństwie, 
często pada z ust obecnej opozycji słowo „inwigila-
cja”. Panie i Panowie, wszędzie wietrzycie inwigila-
cję. Ja przedtem powiedziałem o tym bardzo delikat-
nie, a teraz muszę powiedzieć mocniej, bo to wróciło. 
To właśnie wynika z tego, że wy z tego korzystaliście, 
że wy z tego korzystaliście. Czy pamiętacie państwo, 
jaką informację przedstawił minister koordynator ds. 
służb specjalnych swego czasu w Sejmie? To odnosiło 
się do waszych czasów. Czy zapomnieliście już o tym, 
jak wyglądała sprawa wejścia ABW, przy pomocy 
policji, za waszych czasów do redakcji tygodnika 
„Wprost”? Przepraszam bardzo, to my to zrobiliśmy, 
czy wy? Służby właśnie pod waszymi rządami. Wy 
wszędzie wietrzycie inwigilację, bo wy właśnie in-
wigilowaliście. Na tym polega problem. Na tym po-
lega wasz problem. I wy musicie się z nim uporać. 
Wewnętrznie, w sumieniach własnych i swojej partii.

Panie Marszałku – zwracam się do pana marszał-
ka Borusewicza – pan oczywiście bardzo uprasz-
czając zagadnienie, traktując je bardzo wybiórczo, 
mówił o osobowych źródłach informacji, mówił pan 
też o tym, że to będzie niebezpieczne, że to właśnie 
będzie taka inwigilacja. Panie Marszałku, pan jako 
marszałek Senatu – to nie tajemnica, bo to wyni-
ka z ustawy – miał ochronę Biura Ochrony Rządu. 
Art. 19 obecnie obowiązującej ustawy o BOR mówi 
właśnie o tym, że Biuro Ochrony Rządu w wyko-
nywaniu swoich zadań, tych profilaktycznych zdań, 
które dotąd miało, mogło korzystać z pomocy osób 
niebędących funkcjonariuszami, czyli właśnie z oso-

ewentualnie dopiero w momencie, jak ta nowa służba 
zacznie działać i kiedy zobaczę, czy ona rzeczywiście 
będzie miała charakter proobywatelski, czy będzie 
chroniła obywateli w taki sposób, żeby obywatele 
mogli to odczuć – zarówno pan minister o tym mówił, 
jak i inne osoby zabierające głos – i czy nie będzie 
działała, na taki czy inny rozkaz, przeciwko obywa-
telom. Tak jak tu słusznie powiedziano, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje to wszystkim 
mieszkańcom naszego kraju. Liczymy na to, spodzie-
wamy się tego i chcielibyśmy, żeby – tak jak w innych 
krajach ma to miejsce – Polacy odczuwali raczej ze 
strony policji opiekuńczość i chęć doradzania i mieli 
pewność, że mogą się czuć obywatelami, nie narażając 
się na pewnego rodzaju szykany, które bardzo często 
spotykają ludzi z bardzo głupich powodów. Naprawdę 
wystarczy pójść parę razy na te procesy, które się 
odbywają, procesy Obywateli RP czy innych osób 
biorących udział w demonstracjach, żeby przekonać 
się, jak miałkie, prawie śmieszne, są oskarżenia, które 
są wygłaszane pod adresem niektórych osób, a które 
padają właśnie ze strony policji, która podaje powo-
dy zatrzymania. Nie chcę tego tutaj przytaczać, bo 
te materiały są ogólnodostępne, ale to nie świadczy 
o tym, że policja stoi na straży spokoju obywateli i nie 
powoduje żadnych negatywnych odruchów. Tak więc 
zobaczymy, czy ta zmiana, którą państwo proponu-
jecie, jeśli chodzi o Biuro Ochrony Rządu, nie jest 
tylko zmianą nazwy. Bardzo trudno będzie ludziom 
przyzwyczaić się do tej nowej nazwy, do skrótu SOP, 
a nie BOR, jeżeli nie będzie to rzeczywiście poparte 
udokumentowanymi faktami. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję pani senator.
Nie ma więcej mówców.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył senator Bogdan Borusewicz.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce ustosunkować się do przed-

stawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Tak.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wypowiedzi kilku panów senatorów były bardzo 

polityczne. Zresztą od początku tak było, a jednocze-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) wiono o tym w mediach, informowano o tym – dostał 
drugą gwiazdkę generalską po katastrofie smoleń-
skiej, kiedy to zaniedbano podstawowe zadania Biura 
Ochrony Rządu, ta formacja nie zapewniła bezpie-
czeństwa na należytym poziomie osobom ochrania-
nym, łącznie z głową państwa. Mówicie państwo, 
żeby do tego nie wracać. Dobrze by było do tego nie 
wracać, ale niestety to państwo przywołujecie te sko-
jarzenia swoimi wypowiedziami, wręcz nasuwacie je. 
Przypomnę raz jeszcze: to, że zamiast dymisji były 
szef Biura Ochrony Rządu dostał awans w stopniu 
generalskim…

(Senator Dorota Czudowska: Za śmierć prezy-
denta…)

…nie było przecież merytorycznie uzasadnione, 
to było coś godnego potępienia, wręcz haniebnego, 
tego słowa użyję.

(Senator Waldemar Bonkowski: Degradacja…)
Była to decyzja polityczna, co potwierdza fakt, że 

ten pan stał się działaczem PO.
I jeszcze. Biuro Ochrony Rządu to jest nazwa, któ-

ra odnosi się do formacji funkcjonującej od 2001 r., ale 
ta nazwa występowała też wcześniej, właśnie do lata 
pięćdziesiątych, kiedy działa Jednostka Wojskowa 
Nr 1004 – Biuro Ochrony Rządu. I ta jednostka, ta 
formacja, służba w niej zostały… Panie Marszałku, 
do pana jako działacza opozycji… Przecież znamy 
się z tamtych czasów i pamiętamy nasze dążenia… 
Ta jednostka, służba w niej została objęta ustawą 
dezubekizacyjną, ci, którzy służyli w tej formacji 
podlegają regulacjom ustawy dezubekizacyjnej. Nie 
bez powodu, bo to była jednostka zakwalifikowana 
jako służba bezpieczeństwa PRL w tym rozumieniu… 
pisana małą literą, a nie dużą. Chociaż pewnie można 
by pisać i dużą, w rozszerzonym ujęciu można by to 
tak zdefiniować. Tak że to nie jest przypadek, z taką 
tradycją rzeczywiście zrywamy.

Któryś z panów senatów mówił w dyskusji – już 
nie pamiętam, kto z panów, może nawet pan mar-
szałek, jeżeli nie, to przepraszam – że jest to powrót 
do czasów, kiedy Biuro Ochrony Rządu prowadziło 
czynności operacyjne, tak było właśnie wtedy. Tak, 
ale, proszę państwa, to była służba specjalna PRL, 
a my chcemy chronić osoby i obiekty, które będą 
poddane takiej ochronie. Z tamtą tradycją zrywamy, 
ale to nie znaczy, że mamy nie dać narzędzi nowocze-
snej formacji ochronnej. Przywoływałem przykłady 
krajów bardzo cywilizowanych, o utrwalonych demo-
kracjach, dłużej trwających niż ta, którą mamy. Tam 
te służby ochrony są wyposażone w tego typu instru-
menty, bo służba ochronna musi działać skutecznie, 
musi mieć narzędzia do wykonywania zadań ochron-
nych, inaczej będzie można od niej wymagać, ale ona 
nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom. Ona 
musi mieć te narzędzia. Proszę państwa, naprawdę, 
tak jak w przypadku innych ustaw… Kiedy negujecie 

bowych źródeł informacji. Czy panu coś złego się 
stało? Czy pan w czasie, kiedy pan miał ochronę, 
doznał jakiegoś uszczerbku z tego powodu, jakiejś 
przykrości, doświadczył pan inwigilacji? A BOR 
mógł z tego korzystać. To nie jest nowe uprawnie-
nie. Akurat to uprawnienie nie jest nowe. To nie jest 
nowe uprawnienie. Inne są nowe, a to nie. A pan na 
tym się skupiał.

Tak więc naprawdę prośba… Oczywiście to jest 
głos wołającego na puszczy. Ja to wiem, ale jeszcze 
będę do tego wracał i będę prosił, żebyśmy wczytali 
się w projekt ustawy, zanim go zaatakujemy. Państwo 
tego nie robicie, niestety.

Bezpieczeństwo powinno być sprawą niepolitycz-
ną – zgadzam się z tym w pełni. Chciałbym móc 
przyjść tutaj, do Wysokiej Izby, i w Senacie rozma-
wiać wyłącznie merytorycznie, ale mi państwo na to 
nie pozwalacie. No nie pozwalacie, bo od pierwszej 
wypowiedzi jest atak, jest negacja.

Pytacie: czy jest dobrze, czy jest źle? Szanowni 
Państwo, w zakresie bezpieczeństwa, dzięki naszym 
wysiłkom – naszym, czyli rządu, służb, komendan-
tów… Negujecie wymianę, a ci nowi komendanci 
świetnie sobie radzą, bardzo dobrze sobie radzą. 
Dzięki temu wszystkiemu, co zrobiliśmy, oraz dzię-
ki przepisom, także nowym, jakie wprowadziliśmy 
– choćby dzięki ustawie antyterrorystycznej, którą 
też negowaliście… I też widzieliście tam inwigilację, 
wietrzyliście ją tam. Dzięki tym wszystkim wysiłkom 
Polska jest krajem bezpiecznym. Także dzięki poli-
tyce imigracyjnej, konsekwentnej, mądrej, jesteśmy 
krajem bezpiecznym. 89% Polaków uważa – przy-
pomnę, że tak wynika z badań opinii publicznej – że 
w Polsce jest bezpiecznie. I ma podstawy do tego, 
żeby tak myśleć, bo dowodzą tego wszelkie wskaź-
niki, statystyki, odczucia obywateli, ocena fachow-
ców. Wszystko to potwierdza. 95% Polaków uważa, 
że jest bezpiecznie w miejscu zamieszkania, czyli 
w tym miejscu, gdzie spędzamy większość życia, 
gdzie większość obywateli spędza większość swojego 
czasu, gdzie mieszkają rodziny, gdzie dzieci chodzą 
do szkoły, gdzie żyjemy. To są dane bardzo budujące, 
bardzo optymistyczne, ważne. Ale chcemy, żeby było 
jeszcze lepiej, chcemy, żeby wszystkie służby działały 
na bardzo wysokim poziomie wymagań, żeby zacho-
wywały standardy, żeby odrzuciły złą przeszłość, 
wybrały dobrą tradycję i na niej budowały… Temu 
m.in. służy ta ustawa.

Jeżeli chodzi o tę przeszłość, bo ten wątek znów 
wrócił… Proszę państwa, chcemy zerwać z tym, co 
złe. Tradycja Biura Ochrony Rządu, ta dobra, powie-
działem to i powtórzę, będzie zachowana, ale taka 
tradycja… Obecny działacz Platformy Obywatelskiej, 
generał Marian Janicki – on wstąpił do Platformy, mó-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) takich zamieszek. Kiedy pojawiły się wątpliwości, 
wątpliwości związane nie z zachowaniem, nie z naru-
szaniem porządku przez zachowania fizyczne, tylko 
z treścią transparentów, to była reakcja. I zawsze bę-
dzie reakcja. Prokuratura to oceni. Jednak nie będzie 
tak, że policja w danym momencie będzie wyrywała 
sztandary, bo to właśnie byłoby prowokowanie do 
zamieszek, to właśnie byłaby bardzo błędna metoda 
działania. Będzie to oceniane i będzie wymierzana 
sprawiedliwość, jeżeli taka będzie potrzeba. Żeby 
było jasne – za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie 
będzie najmniejszej tolerancji dla wszelkich zakaza-
nych działań czy właśnie propagowania treści totali-
tarnych. Przecież to jest zupełnie oczywiste. Chcę to 
jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, żeby nie było 
najmniejszej wątpliwości. Policja swoje zrobiła, tylko 
postąpiła w taki sposób, w jaki należało postąpić, 
nie prowokując do zajść, zamieszek. Oczywiście 
opozycja by chciała, żeby policja właśnie wkroczyła 
w tłum, żeby wyrywała transparenty i żeby na cały 
świat poszły obrazy pokazujące, jak to się w Polsce 
dzieje, jakie są awantury z tym związane. No, tego 
wam trzeba. Tego wam nie zapewnimy, takich igrzysk 
wam nie damy, niestety. No, z przykrością muszę to… 
To znaczy z przyjemnością dla mnie, a z przykrością 
dla was muszę to powiedzieć. Nic z tego.

Nie negujcie rozwiązań prawnych, które służą 
państwu, służą obywatelom, służą bezpieczeństwu. 
Wszystko negujecie. Na przykład ustawa antyterro-
rystyczna – dzięki niej spadła, i to wyraźnie, liczba 
zgłoszeń o podłożonym ładunku wybuchowym; są 
mniejsze koszty, są mniejsze zagrożenia – dzisiaj 
między innymi właśnie na ten temat rozmawialiśmy 
– i statystyki to wskazują bardzo wyraźnie. A więc 
począwszy od ustawy antyterrorystycznej, bo są to 
dobre przepisy… Dzięki tej ustawie wydaliliśmy 
z Polski osoby, które zagrażały bezpieczeństwu, wią-
zały się z zagrożeniem terrorystycznym.

(Rozmowy na sali)
Wy tego nie chcieliście. Mówicie o bezpieczeń-

stwie, a negowaliście tę ustawę. Dzięki tej ustawie 
można było wprowadzić pewne rozwiązania pod-
czas tych wielkich wydarzeń w 2016 r., takich jak 
Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO. Zapewniło 
to bezpieczeństwo podczas tych wielkich wydarzeń 
w 2016 r. Tak samo w 2017 r. – była przecież wizyta 
prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie, 
były młodzieżowe mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej, było wiele innych dużych wydarzeń, czy 
to kulturalnych, czy innego typu, jak demonstracje, 
i to, powtarzam, różne. Jednak policja wszędzie 
działa jednakowo. A czego wy oczekujecie? Czego 
państwo oczekujecie? Tego, że zdestabilizujecie 
demokratyczny porządek w państwie, a służby nie 
będą reagować? No, nie róbcie takich skojarzeń, 
bo one są po prostu bardzo fałszywe i w bardzo 

uprawnienia służb, to pamiętajcie o tym, że one są 
zdefiniowane, one są kontrolowane, one podlegają 
nadzorowi, kontroli, sprawozdawczości, jest kontrola 
sądu i prokuratury według definicji ustawowych, jeśli 
chodzi o te czynności. To nie jest tak, że można sobie 
dowolnie stosować tego typu narzędzia. Nikt ich nie 
będzie mógł dowolnie stosować.

Pani Senator, pani spowodowała swoją wypowie-
dzią zupełne nieporozumienie – przepraszam, że mu-
szę to tak powiedzieć – całkowite nieporozumienie. 
Obecnie Biuro Ochrony Rządu nie służy ochronie 
obywateli, tylko osób ochranianych, i Służba Ochrony 
Państwa też nie będzie służyła ochronie obywateli, 
tylko ochranianych osób i obiektów. Tak że tutaj te 
skojarzenia są zupełnie chybione. Oczywiście, Policja 
jest tą formacją, która ma zapewnić bezpieczeństwo 
obywatelom, ma zapewnić przestrzeganie porządku 
publicznego. I Policja to robi.

A teraz, wracając do niektórych innych wypo-
wiedzi państwa senatorów, chcę powiedzieć, że tak 
rzeczywiście jest. Policja, także właśnie podczas 
demonstracji pod Sejmem, pod Senatem i w innych 
miejscach, podczas zgromadzeń publicznych, nie tyl-
ko chroni, jak w tym naszym przypadku – bo tu były 
przywołane skojarzenia z Sejmem, Senatem – nie 
tylko Sejm i Senat, ale także osoby demonstrujące. 
Pamiętacie państwo, co było 16 grudnia 2016 r., kie-
dy te osoby się rzucały pod samochody? Osoby de-
monstrujące. Trzeba było także im zapewnić bezpie-
czeństwo? Trzeba było. I Policja je zapewniła. I stąd 
m.in. tak wysoka ocena Policji – bo zapewnia na co 
dzień bezpieczeństwo obywatelom, ale i wszystkim… 
W Polsce demonstracji odbywa się całe mnóstwo. 
W ostatnich 2 latach było ich bardzo dużo, różnej 
maści, różnych kolorów.

(Senator Leszek Czarnobaj: Poparcia…)
Od lewa do prawa, nie wiem, może jeszcze w róż-

ne inne strony… I co? Jak nie ma prowokacji, jakie 
miały miejsce za waszych czasów, jak nie ma palenia 
budek pod ambasadą rosyjską czy pod innymi tego 
typu obiektami…

(Senator Leszek Czarnobaj: O Jezu.)
Niech pan się łapie za głowę. Warto, warto się 

łapać. Warto, Panie Senatorze. Warto nawet zajęczeć 
z bólu, warto. Niech pan to zrobi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jęczę, ale z innego 
powodu.)

(Rozmowy na sali)
Niech pan wyrazi jeszcze innymi gestami taką 

skruchę… Trzeba, trzeba. Warto, zachęcam.
Jak nie ma tego typu prowokacji, to nie ma za-

mieszek, nie ma tzw. zajść, to nie ma problemów, 
chyba że ktoś łamie prawo. Ale bez łamania prawa 
tego nie ma. 11 listopada, proszę państwa, nie było 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Senator Janina Sagatowska: Sprostowanie to 
jest…)

Mówicie państwo, że są takie momenty, że wokół 
Sejmu i Senatu jest za dużo policji. Tylu jest poli-
cjantów, ilu odpowiedzialni za bezpieczeństwo do-
wodzący tymi akcjami czy operacjami policyjnymi 
uznają, że należy wprowadzić, desygnować do za-
pewnienia bezpieczeństwa obiektom i osobom. No, 
ale jak przestaniecie wzywać do nieposłuszeństwa 
wobec demokratycznych instytucji, jak przestaniecie 
destabilizować państwo, jak przestaniecie robić awan-
tury, to będzie spokojniej. I policjanci właśnie wtedy 
będą mogli zająć się bezpieczeństwem obywateli na 
posterunkach Policji, w komisariatach, w komendach 
powiatowych. Oni tam są potrzebni. Też nie chciał-
bym, żeby oni tutaj byli zaangażowani. Nie chciałbym 
tego, bo naprawdę jest co robić. Ale to właśnie wy to 
powodujecie, opozycja pozaparlamentarna i parla-
mentarna… to właśnie wy razem powodujecie taki 
stan.

(Senator Leszek Czarnobaj: W latach osiemdzie-
siątych tak mówiliście.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Dosłownie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Dosłownie tak samo.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Takim językiem.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie, wysłuchajmy wystąpienia pana mini-
stra.)

(Senator Leszek Czarnobaj: A czy można się zgło-
sić…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie. Nie 
można. Ja chciałem zapytać pana ministra, czy jako 
przedstawiciel rządu chce ustosunkować się do przed-
stawionych wniosków.)

Tak. Właśnie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

uprzejmie.)
…o tym cały czas… No, ja nie wiem, jakie… 

Wniosek jest jeden, jak usłyszałem, o odrzucenie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie. Jest 

kilka wniosków.)
To znaczy ja tu usłyszałem, że jest wniosek o od-

rzucenie ustawy. Ale oczywiście wiem o pozostałych, 
tylko że tutaj nie było o tym mowy.

(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi.)
Ale jeżeli chodzi o wniosek o odrzucenie ustawy 

w całości, no to już odpowiedziałem. To jest wła-
śnie… Jestem oczywiście przeciwny temu i bardzo 
proszę Wysoki Senat, żeby odrzucił ten wniosek, i to 
zdecydowanie, bo ten wniosek prowadzi do tego, żeby 
właśnie utrzymywać stan rzeczy, który wymaga 
zmiany, reformy, poprawy. Jeżeli chodzi o wszyst-
kie inne poprawki, proszę o ich odrzucenie, bo one, 
również te legislacyjne, nie wnoszą niczego istotnego 
do projektu ustawy, tylko przedłużają proces legi-
slacyjny. One ustawy, jeśli chodzi o jej czytelność, 

złym świetle was stawiają. Demaskują was od razu. 
Chodzi o demonstracje i wasze skojarzenia z la-
tami osiemdziesiątymi. Pamiętajmy, pamiętajcie 
państwo, że wtedy mieliśmy reżim komunistycz-
ny ustanowiony w Polsce jako władza, junta gen. 
Jaruzelskiego, że tak powiem, w oparciu o sowiec-
kie czołgi, sowiecką władzę, sowieckie imperium. 
Dzisiaj jest władza demokratycznie wybrana. Wy 
taką władzą byliście i my taką władzą jesteśmy, 
i inni też taką władzą będą. Pilnujmy demokra-
tycznego porządku w Polsce. Nie możecie się po-
godzić z tym, że przegraliście wybory. W związku 
z tym chcecie zdestabilizować sytuację demon-
stracjami, okupacją mównicy sejmowej, atakiem 
na Sejm i Senat. Porządek musi być zachowany. 
Na szczęście obywatele coraz lepiej to rozumieją 
i coraz mniej ich tu przychodzi, bo wiedzą, że wy 
ich prowadzicie na manowce, że dla swoich celów 
politycznych próbujecie ich prowadzić błędną dro-
gą. Już nie będą wam ufać.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jest tylko jedna…)
Wy mówicie… Szanowni Państwo, Platforma 

Obywatelska mówi o niszczeniu trybunału, sądów. 
Proszę państwa, o czym my rozmawiamy?

(Senator Mieczysław Augustyn: O tym, co 
w Europie…)

O czym my rozmawiamy? O donoszeniu na Polskę 
do europejskich instytucji jeszcze chcecie rozmawiać? 
Wasi posłowie… europosłowie, 6 z nich zagłosowa-
ło… Hańba! To jest hańba!

(Senator Waldemar Bonkowski: A oni ich poparli.)
To jest hańba!
(Senator Wiesław Dobkowski: Wszyscy…)
(Głos z sali: 6, nie wszyscy.)
Pan senator Czarnobaj powiedział bardzo ważne 

słowa o „szanowaniu autorytetów i instytucji pań-
stwa” – to jest cytat. Zgadzam się z tym. Czy posza-
nowaniem, Panie Senatorze, autorytetów i instytucji 
państwa jest okupacja mównicy sejmowej, uniemoż-
liwianie obrad, uchwalania ustaw? Czy to jest posza-
nowanie instytucji państwa? Gratuluję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę panu odpowie-
dzieć, ale regulaminowo nie mam…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie może…)
Czy jest poszanowaniem instytucji państwa…
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym wiedzieć, 

że pan to zrozumiał, ale nie mogę…)
(Senator Wiesław Dobkowski: W dyskusji.)
(Senator Piotr Florek: Nie ma już dyskusji.)
Czy jest poszanowaniem instytucji państwa bloko-

wanie możliwości uchwalania ustaw, które reformują 
to państwo?

(Senator Mieczysław Augustyn: Możesz jeszcze 
sprostowanie…)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej Izbie 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy 
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej odbyło się w dniu wczo-
rajszym. W trakcie posiedzenia komisji nie był obec-
ny przedstawiciel wnioskodawców – a projekt był 
projektem poselskim. Był jednak obecny na posie-
dzeniu komisji przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, pan Artur Kocik, 
który poparł tę ustawę. Co prawda nie był to projekt 
rządowy, ale znajduje on wsparcie i poparcie ze strony 
przedstawicieli rządu.

Przedmiot ustawy. Celem tej ustawy, tak jak wcze-
śniej wspomniałem, z przedłożenia poselskiego, jest 
doprowadzenie do wykonywania obowiązków nałożo-
nych na adresatów ustawy poprzez wprowadzenie do 
ustawy przepisów, na podstawie których zarządzenie 
zastępcze, w którym wojewoda nadaje nazwę zgodną 
z wymaganiami ustawy, ma podlegać wykonaniu, 
począwszy od dnia wejścia w życie. To jest zapisane 
w art. 1 ust. 1 i 2. W przypadku niewykonania tego za-
rządzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
wojewoda zapewni jego wykonanie na koszt jednostki 
samorządu terytorialnego albo związku. Możliwa 
będzie również zmiana nazwy nadanej w trybie za-
rządzenia zastępczego, pod warunkiem uzyskania 
przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zwią-
zek, zgody Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz właściwego wojewody. Skarga na przedmioto-
we zarządzenie zastępcze będzie przysługiwała tyl-
ko w przypadku, gdy brak możliwości wykonania 
obowiązku określonego ustawą wynikał z przyczyn 
niezależnych od tej jednostki albo związku.

Ustawa dokonuje również zmiany przepisu przej-
ściowego w ostatniej nowelizacji z 22 czerwca 2017 r. 
– skraca termin, do 31 marca 2018 r., na usunięcie 
przez właściciela lub użytkownika nieruchomości 

intencje, cel i stosowanie, nie poprawiają. I to jest 
wniosek końcowy.

I jeszcze tylko jedno wyjaśnienie. Bo ja z pamięci 
przywoływałem pewne liczby. W Senacie jest taki 
zwyczaj, że nie można pójść i sięgnąć do notatek, 
tylko od razu trzeba odpowiadać. W Sejmie jest tro-
chę inaczej, można się tam odwołać do różnych ma-
teriałów. Stąd jedną rzecz chcę sprostować, bo ona 
może się przedostać do opinii publicznej w takiej 
nie do końca ścisłej wersji. Otóż chodzi o wysokość 
średniego wynagrodzenia funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu. Ja powiedziałem, że ono wynosi 
jakoś 4 tysiące 200 zł… tzn. mniej niż 4 tysiące 
500 zł – tak się wyraziłem. Po sprawdzeniu wiemy, 
że za rok 2017 będzie to ok. 4 tysięcy 650 zł. Tak 
więc średnia wynagrodzenia funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu jest nieco wyższa. Nie liczę tu na-
grody rocznej. Tak że uściślam, żeby potem ktoś 
nie zarzucił, że powiedziałem coś nieprawdziwego, 
kiedy mówiłem z pamięci.

Dziękując raz jeszcze za dyskusję, proszę, żeby-
śmy przy następnej okazji – a będzie jeszcze okazji 
sporo do debaty o bezpieczeństwie – rozmawiali me-
rytorycznie. I jeżeli nie będzie prowokacji, zaczepek, 
nie będzie politycznych wypowiedzi z państwa stro-
ny, ja mogę obiecać, że będę wyłącznie merytorycznie 
mówił o tych sprawach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie będziemy 

chwalić.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
kazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 694, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 694 A.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) tak powiem – wskazanie niejako co do ilości gmin, 
procentowe wskazanie ilości gmin, które z tą ustawą 
się uporały i wdrożyły jej zapisy, tzn. że to jest 70% 
gmin, a w przypadku 30% gmin są sytuacje pro-
blematyczne i bądź w części, bądź wręcz w całości 
zapisy ustawy nie zostały wprowadzone. Pan przed-
stawiciel Związku Miast Polskich wskazywał też 
problemy związane z tym, że jedna z części ustawy 
niejako skraca termin na usunięcie budynków i bu-
dowli z terenu nieruchomości do dnia 31 marca. Co do 
tego przedstawiciel Związku Miast Polskich zwrócił 
uwagę, że przychodzi okres zimowy i że mogą być 
problemy techniczne związane z usuwaniem tych-
że budowli z nieruchomości. W ślad za tym poszedł 
wniosek, propozycja poprawki – która nie była pod-
dana pod głosowanie w związku z innymi złożonymi 
wnioskami, czyli wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie o przyjęcie ustawy bez poprawek – se-
natora Florka, był to wniosek o przesunięcie terminu 
na usunięcie tychże budynków i budowli z terenów 
nieruchomości do 18 miesięcy.

Zabierali głos również inni senatorowie. 
Oczywiście padały ze strony senatorów Platformy 
Obywatelskiej, m.in. senatora Florka, ale również ze 
strony pana przedstawiciela Związku Miast Polskich, 
argumenty mówiące o pogwałceniu konstytucji. 
Podawane były też przykłady, problematyczne nie-
jako, gdy różne terenowe jednostki IPN różniły się 
oceną co do poszczególnych osób, np. działaczy PPS – 
akurat działacz PPS Niedziałkowski był wymieniany 
jako jeden z takich przypadków, co do których IPN 
miał troszkę problem z określeniem, czy ta osoba 
jest akceptowalna, jeśli chodzi o nazewnictwo ulic, 
czy nie.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to, tak 
jak wspomniałem wcześniej, odbyło się głosowanie 
i został zaakceptowany przez komisję – większością 
4 głosów za, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 wstrzyma-
niu się od głosu – wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. W związku z powyższym taki wniosek 
Wysokiej Izbie przedkładam. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Zgłosili 
się senator Czerwiński, senator Augustyn i senator 
Jackowski.)

Panowie senatorowie: Czerwiński, Augustyn 
i Jackowski. Dobrze.

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

pomnika upamiętniającego osoby, organizacje, wy-
darzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny 
ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny 
sposób.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od 
dnia ogłoszenia.

Na posiedzeniu komisji Biuro Legislacyjne zgło-
siło 4 wątpliwości dotyczące przedmiotu regulacji, 
poselskiej zaznaczę. Jeśli chodzi o pierwszą wątpli-
wość, to ona… Wszystkie te uwagi są tak naprawdę 
niemerytoryczne. Pierwsza wątpliwość pani legislator 
obecnej na posiedzeniu dotyczy umieszczenia nieja-
ko części zapisów w nieodpowiedniej części ustawy. 
Zapisy, które w ocenie pani legislator nie mają charak-
teru dostosowującego, tylko materialny, powinny zna-
leźć się w rozdziale 1 ustawy. To jest przygotowane, 
przedłożona została przez panią legislator poprawka.

Druga wątpliwość dotyczy również kwestii redak-
cyjnych, zapisu art. 4 niniejszej nowelizacji.

Trzecia wątpliwość niejako stoi w sprzeczności 
z drugą wątpliwością. W przypadku gdyby komi-
sja albo Senat nie uznali za stosowne przyjęcia tej 
drugiej wątpliwości redakcyjnej… Trzecia poprawka 
przygotowana przez Biuro Legislacyjne ma właściwie 
charakter językowy. To kwestia nazewnictwa, a w za-
sadzie nazwy własnej, która została w ocenie Biura 
Legislacyjnego nieprawidłowo napisana.

Ostatnia wątpliwość, którą zgłosiło Biuro 
Legislacyjne, dotyczy terminu wejścia w życie usta-
wy. To jest często zgłaszany postulat przez Biuro 
Legislacyjne, postulat 14-dniowego vacatio legis. 
W tym przypadku 7-dniowe vacatio legis zostało 
zaproponowane przez projektodawców, wniosko-
dawców, posłów.

Przejdę teraz może do efektu prac komisji. W trak-
cie posiedzenia komisji wywiązała się dyskusja, do 
której się zaraz odniosę jeszcze w kilku słowach, 
a efektem było głosowanie nad 2 wnioskami. Pan 
senator Florek złożył wniosek o odrzucenie ustawy. 
Ja złożyłem wniosek przeciwny, czyli o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Wniosek senatora Florka nie 
znalazł poparcia większości komisji, natomiast mój 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek zyskał 
akceptację komisji i takie stanowisko komisja przed-
kłada Wysokiej Izbie.

Teraz co do treści – że tak powiem – posiedzenia 
czy przebiegu posiedzenia… Na posiedzeniu komisji, 
jak wcześniej wspomniałem, był obecny przedstawi-
ciel MSWiA, pan Artur Kocik. Był również obecny 
przedstawiciel Związku Miast Polskich, pan Marek 
Wójcik, który zabrał głos oczywiście. Wypowiedział 
się dość krytycznie o ustawie, podnosił różne argu-
menty, m.in. takie, że gminy wprowadzają zapisy 
ustawy z problemami… Zresztą z jego ust padło – że 
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Senator Arkadiusz Grabowski:

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Czerwińskiego, muszę na początku wspomnieć, że 
ta wątpliwość, którą pan teraz wykazał, nie pojawiła 
się w trakcie posiedzenia komisji. I powiem szczerze, 
że co do prawomocności zarządzenia zastępczego, 
że podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia 
w życie, a ogłoszone jest… Czytam treść ustawy, ale 
nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana wątpliwość. 
Tak jak mówię, na posiedzeniu komisji ten wątek nie 
był… nikt nie był, że tak powiem, tak dokładny, żeby 
taką potencjalną nieścisłość wykryć. Jest mi ciężko 
odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nie jestem w sta-
nie na pana wątpliwość…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Proszę uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy państwo, nowelizując tę usta-

wę, braliście pod uwagę liczne skargi samorządow-
ców na to, że IPN arbitralnie uznaje, co jest symbolem 
komunistycznym, a co nie? 

Bo docierają do mnie do biura pisma samorządow-
ców, którzy wyrażają zdziwienie i czują się bezradni 
– a po przyjęciu tej ustawy nie będą mieli zupełnie 
nic do powiedzenia – w sprawie zmiany nazw ulic. 
To zresztą obiega cały kraj, wojewodowie się wyco-
fują… Po wprowadzeniu tego okaże się, że będzie 
to źródłem konfliktów społecznych. Czy państwo to 
braliście pod uwagę? Bo np. w moim mieście, Panie 
Senatorze, 14 lutego pod 200 latach niewoli częścio-
wa wolność wróciła. I oczywiście na pamiątkę tego 
jest ulica 14 lutego. Okazało się, że to jest symbol 
komunizmu. Idę sobie ulicą Bohaterów Stalingradu 
w Paryżu – jest w porządku, jest plac tego imienia, 
byli tacy ludzie, którzy nie należeli do niczego i zgi-
nęli tam w tym przełomowym momencie II wojny 
światowej. Okazuje się, że bohaterowie Stalingradu 
to są komuniści i w ramach dekomunizacji trzeba 
zmienić nazwę ulicy…

(Senator Dorota Czudowska: Bo nie ma już sta-
rych nazw.)

To prawda, wielu miast nie ma, ale to jest po prostu 
historia, chodzi mi o historię. Dlatego podnoszę ten 
temat, bo to jest bardzo żywe w miastach, ulice bu-
dują wspólnoty lokalne, tworzą jakąś otoczkę, z którą 
ludzie się identyfikują i bardzo niechętnie patrzą na 
te zmiany, nawet nie ze względów, że tak powiem, 
praktycznych, że trzeba zmieniać dokumenty itd., 
tylko dlatego, że to jest ich miasto i nie chcą, żeby im 
ktoś mówił, jak ma być. Proszę, żeby pan powiedział, 
jak to było na posiedzeniu komisji w tej sprawie.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie męczyłbym pana senatora, ale widzę, że na 

razie nie ma przedstawiciela rządu, więc muszę to 
pytanie skierować do pana.

W ustawie są 2 pojęcia, a mianowicie „wejście 
w życie zarządzenia zastępczego” oraz, jak jest 
w tym wypadku, „nieprawomocność tegoż zarzą-
dzenia”. 

Pytanie jest takie: czy one są jakby tożsame? Czy 
zarządzenie, które nie weszło w życie, jeszcze jest 
nieprawomocne, czy to jest, co do daty… Bo mówimy 
o tej samej dacie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Już, Panie… A, dobrze.
Już dopuszczę pana do odpowiedzi, tylko najpierw 

chcę wyrazić dezaprobatę dla sytuacji, w której nie 
ma przedstawiciela rządu. Jak słyszałem, był na po-
siedzeniu komisji. No, posiedzenie komisji jest bardzo 
ważne, ale plenarne obrady są ważniejsze. Nie ma 
przedstawiciela rządu, nie ma także przedstawicie-
la IPN, który powinien być. Wyrażam wobec tego 
dezaprobatę.

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Ja, Panie Marszałku, może odniosę się do słów, 
które pan teraz, przed chwilą, wypowiedział, że dez-
aprobata… Bardziej oczekiwana, Panie Marszałku 
– tak mnie się wydaje – byłaby obecność przedsta-
wicieli wnioskodawców. Nie był to wszak projekt 
rządowy, tylko projekt poselski. Tak że przedstawiciel 
rządu nie ma…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No ale… 
Nie ma…)

…obowiązku być i…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No, słusznie pan zauważa, że nie ma także wnio-

skodawców, jednak dobrym zwyczajem jest to, że 
przedstawiciel rządu jest także przy omawianiu 
przedłożeń poselskich, no bo jednak chcemy wie-
dzieć, senatorzy chcą wiedzieć, jaka będzie sytuacja 
z punktu widzenia oceny MSWiA. No i jeszcze IPN, 
którego przedstawiciel mógłby odpowiedzieć na pyta-
nia. Ja będę panu senatorowi zadawał pytania, ale nie 
wiem, czy pan senator będzie w stanie odpowiedzieć, 
a na pewno ktoś z IPN by odpowiedział. I tyle chcę 
podkreślić.

Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
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mieszkają, a w drugim przypadku też byli nieświa-
domi, tzn. nie znali historii. Nie wiedzieli, kim jest 
ta postać. Jednym z patronów, o których mówię, 
był gen. Karol Świerczewski. To jest ulica w moim 
rodzinnym mieście, Będzinie, bardzo długa ulica. 
Teraz jej nazwa jest już zmieniona. No i wielokrotnie 
spotykałem się z mieszkańcami tej ulicy, którzy byli 
zbulwersowani, pytali: jak to można zmieniać ulicę 
Świerczewskiego, gen. Świerczewskiego? No, ale po 
kilku słowach wyjaśnienia, jakie to cudowne, że tak 
powiem, życie miał gen. Świerczewski, skąd się wy-
wodził, co robił w swoim życiu i krew ilu polskich 
bohaterów miał na rękach, ci ludzie się wycofywali ze 
swojego stanowiska. Tym bardziej że to było jeszcze 
wzmacniane deklaracjami, że nie będzie – co wprost 
z ustawy wynika – konieczności wymiany dokumen-
tów i po prostu nie będzie to wszystko kłopotliwe dla 
mieszkańców.

I drugi przykład odnośnie do patronów. Sam miesz-
kam w Będzinie – mieszkam dalej, zaznaczę – na ulicy 
Skalskiego. I powiem szczerze: nieświadomość ludzi 
polegała na tym, że ludzie, mieszkańcy tej ulicy – to 
jest duża ulica – byli przeświadczeni, że chodzi o pilota 
Skalskiego. No tak, tylko nie zwrócili uwagi na to, że to 
był Józef Skalski, działacz KPP przy kopalni „Paryż”. 
No i nastąpił taki zabieg ze strony rady miejskiej, któ-
ra też niezbyt chętnie chciała zmieniać ulice w moim 
mieście, że po prostu zostało zmienione imię i zmie-
niono patrona na Stanisława Skalskiego. I teraz ludzie 
faktycznie wiedzą, że mieszkają na ulicy Skalskiego 
Stanisława, już tym razem pilota.

I jeszcze 2 słowa. Pozwolę sobie nawiązać, bo 
to różnie… Pewnie takie pytania też będą padały, 
zresztą na posiedzeniu komisji już padały, dysku-
towaliśmy odnośnie do tego, że 70% samorządów 
wykonało zapisy ustawowe, a 30% nie wykonało. No 
i tutaj powody niewykonania są różne. One faktycz-
nie mogą nie leżeć do końca po stronie samorządu, 
nie zawsze muszą leżeć po stronie samorządu. Mogą 
być problemy, sytuacje problemowe. Ale nie są to 
sytuacje nie do rozwiązania. Wiem, że część samo-
rządów bardzo długo się ociągała z rozpoczęciem 
procedowania ustawy, która weszła w życie. Mówiły: 
mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas. No, a potem 
się okazało, że pewne kwestie trzeba faktycznie kon-
sultować z Instytutem Pamięci Narodowej i że czas 
potrzebny na te konsultacje może być w niektórych 
przypadkach wydłużony.

I jeszcze na jedną kwestię chciałbym zwrócić 
uwagę, bo zmiany nazw ulic… Albo to może już na-
stępnym razem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę uprzejmie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Znowu ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, 

wchodzić w stanowisko IPN, ale postaram się odpo-
wiedzieć. Dziwi mnie słowo, Panie Senatorze, którego 
pan użył – „arbitralnie”. O ile wiem, Instytut Pamięci 
Narodowej jest instytucją jak najbardziej do tego po-
wołaną, jest instytucją badawczą, naukową i wywodzi 
swoje osądy w sposób arbitralny w tym przypadku, 
ale na podstawie obiektywnych przesłanek. To nie 
jest tak, że ktoś w IPN tupnie nogą i powie, że ten 
był zły, tamten był dobry. IPN ma dostęp do szeregu 
dokumentów, również zbiorów zastrzeżonych, które 
mogą stanowić, że tak powiem, jakąś podstawę do 
oceny sylwetek osobowych różnych postaci.

Nie będę się tutaj odnosił do Paryża, ponieważ 
jesteśmy póki co w wolnym kraju, w naszej Polsce…

(Senator Mieczysław Augustyn: Związane z re-
chrystanizacją…)

Nie wiem, nie słyszę, co pan mówi.
Nie będę się odnosił do Paryża, mieszkamy 

w Polsce. Ustawa jest oczekiwana przez bardzo wie-
le samorządów, przez społeczeństwo, znaczącą część 
społeczeństwa.

I teraz pozwolę sobie odnieść się do tego, co pan 
powiedział, do tej częściowej wolności. Powiem 
szczerze, że nie bardzo rozumiem, co pan miał na 
myśli, bo nie wiem… Ja się czuję człowiekiem cał-
kowicie wolnym. Pan może częściowo. Ale obrona 
reliktów komunizmu i obrona nazw ulic, pomników, 
budowli… Skupmy się może na ulicach. Mówi pan, 
że ludzie są niechętni.

(Senator Mieczysław Augustyn: Mówiłem 
o 1945 r.)

Ja też podnosiłem na posiedzeniu komisji – zresztą 
nie tyko ja, także nieobecny akurat w tym momencie 
senator Artur Warzocha – kwestię tego, jak bardzo 
ludzie są przywiązani do ulicy, na której mieszkają. 
Tak, są przywiązani, jest takie przywiązanie.

I od razu chciałbym tutaj… Znowu pozwolę sobie 
sprostować to, co pan powiedział. Wprost z ustawy 
wynika, że nie ma konieczności wymiany żadnych 
dokumentów, jeśli chodzi o obywateli, a wszelkie 
czynności prawne związane z nieruchomościami, 
nie są obciążone opłatami, są za darmo. Tak że tutaj 
prosiłbym o taką precyzję.

A jeśli chodzi o patronów naszych ulic… No, są 
różni patroni. U mnie akurat… Posłużę się 2 przy-
kładami i od razu powiem, że w jednym przypadku 
ludzie byli całkowicie nieświadomi, na jakiej ulicy 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Panie Senatorze…
(Głos z sali: Niekontrowersyjną.)
…ale chodzi o tego Józefa Oleksego, który był 

premierem. Tak?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, tak.)
Mam do pana drugie pytanie, Panie Senatorze.
Powiedział pan, że były wątpliwości dotyczące 

Mieczysława Niedziałkowskiego. Czy pan może po-
wiedzieć, kto je zgłaszał i gdzie to było? Gdzie te 
kontrowersje były? Mieczysław Niedziałkowski był…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Działacz PPS.)
Każdy człowiek z, że tak powiem, podstawowym 

wykształceniem powinien wiedzieć, że był działa-
czem PPS – Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie miał 
nic wspólnego z komunizmem. Został rozstrzelany 
przez Niemców w czerwcu 1940 r. w Palmirach. 
W związku z tym – ponieważ tego typu kontrowersje 
uważam za rzecz naprawdę skandaliczną – chciałbym 
uzyskać jakieś informacje. Czy to były kontrowersje 
na posiedzeniu komisji, czy gdzieś poza?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)
Tak.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadając na pana pytanie… To był przy-

padek zgłoszony przez przedstawiciela Związku 
Miast Polskich, pana – imię i nazwisko pozwolę 
sobie zobaczyć – Marka Wójcika. Tak, to było na 
posiedzeniu komisji. To był jeden z przykładów 
tego, że doszło, że tak powiem, do pewnej dziwnej 
sytuacji i nieporozumień pomiędzy samorządami 
a IPN. Ten przykład, który… Ja nie potrafię go zwe-
ryfikować, ale domniemywam, że to jest faktyczny 
przykład. Jeden z oddziałów IPN, o ile się nie mylę, 
mazowiecki IPN, Mieczysława Niedziałkowskiego 
nie umieścił na liście, w wykazie nazwisk podlega-
jących zmianie, a z kolei, o ile się nie mylę, lubelski 
IPN – bo ta kwestia, zdaje się, dotyczyła Radomia 
– tę postać wymienił, w wykazie umieścił. A je-
śli się dobrze orientuję, jeśli dobrze pamiętam, to 
w przypadku, gdy wprost na liście IPN znajduje się 
taka postać, to samorząd z własnej inicjatywy wy-
stępował… W każdym razie mój samorząd z własnej 
inicjatywy występował do IPN z prośbą o dopre-
cyzowanie. Jeżeli faktycznie była taka sytuacja, że 
jeden z oddziałów regionalnych IPN zaakceptował 
pana Mieczysława Niedziałkowskiego jako patrona 
ulicy, a drugi nie, to jest to kwestia zgłoszenia tego 
i wyjaśnienia pomiędzy samorządem a IPN. Tak jak 
mówię, przykład… Podejrzewam, że faktycznie taka 
sytuacja miała miejsce.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie do pana senatora: czy pan 

senator nie uważa, że gdyby nie obstrukcja niektórych 
samorządów, które w sposób świadomy chciały całą 
sytuację rozegrać politycznie… No, trzeba wprowa-
dzać teraz taką ustawę, która będzie wychodziła poza 
to, co w momencie, kiedy uchwalaliśmy tę ustawę 
i kiedy też odbywały się różne dyskusje… Wtedy wy-
dawało się, że w tym kształcie pierwotnym, w którym 
ta ustawa wyszła, wszelkie procedury są zapewnione, 
jasne, jest oczywiste kalendarium. Ale się okazało, że 
to, co wydawało nam się takie jasne, nie dla wszyst-
kich było takie jasne i stąd teraz trzeba procedować 
taką uszczegóławiającą ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja odpowiem na to pytanie. Powiem – znowu wej-

dę trochę w buty wnioskodawców – tak, właśnie, 
Panie Senatorze, tak było, że w momencie procedo-
wania tej ustawy wszyscy byli przeświadczeni o tym, 
że ustawa jest dobrze napisana i że jest wola ze strony 
samorządów, które widzą zmieniającą się rzeczywi-
stość, widzą szczególnie w ostatnich 2 latach, jak 
odkrywane są pewne karty historii… są może nie tyle 
odkrywane, co wyciągane, że tak powiem, bardzo 
wysoko karty historii albo zapomniane, albo te, które 
były delikatnie kurzem przykryte.

Ale faktycznie spotkało się to w wielu przypad-
kach z obstrukcją samorządów. Sam znam kilka przy-
kładów takiej obstrukcji ze swojego okręgu wybor-
czego, gdzie faktycznie samorządy robiły wszystko, 
żeby tych nazw ulic nie zmienić. Stosowały konsul-
tacje społeczne, wręcz odbywały się referenda na te-
mat tego, jaką mieszkańcy chcieliby nazwę ulicy, czy 
pozostawić poprzedniego patrona, który jest w ocenie 
IPN taką postacią, że nie nadaje się na patrona ulic, 
skwerów tudzież placów. Tyle mogę odpowiedzieć.

Aha, Panie Senatorze, jeszcze jedna kwestia. 
Powiem panu, że obstrukcja obstrukcją, ale w moim 
rodzinnym mieście doszło do takiej sytuacji, że fak-
tycznie ulica, mogę podać nazwę, Rewolucjonistów, 
na jednym z dużych osiedli w moim mieście, przestała 
być ulicą Rewolucjonistów, a stała się ulicą Józefa 
Oleksego, który jest w ocenie IPN postacią niekon-
trowersyjną. Tak że tak. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niekontrowersyjną?)
Tak.
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albo związek, o którym mowa w art. 4, wymaga 
uprzedniej zgody Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz właściwego miejscowo wojewody”. 
Wydaje mi się, że to jest właśnie pole do rozmowy. 
Nie sądzę, żeby wojewoda, do którego przyjadą 
przedstawiciele samorządu, czy IPN, do którego 
przyjadą przedstawiciele samorządu, w przypadku 
gdy będą kontrowersje czy wątpliwości co do posta-
ci, ewentualnie co do proponowanej postaci… Bo to 
jest taka trochę zabawa w ciuciubabkę. Wojewoda 
zarządzeniem zastępczym może zmienić nazwę 
ulicy, ale rada miejska czy rada gminy w obecnym 
kształcie ustawy może jeszcze raz zmienić tę na-
zwę, tak? Może ją jeszcze raz zmienić, prawda? I nie 
sądzę, żeby wojewoda czy IPN w uzasadnionych 
przypadkach byli, że tak powiem, przeciwni, jeśli 
chodzi o jakieś pole do dyskusji i rozmowy z samo-
rządami, bo nikt nie chce stosować tego narzędzia. 
Ja zapewniam państwa… Zresztą senator Florek, 
były wojewoda wielkopolski, pewnie też zdaje sobie 
sprawę z tego, że takie ekstraordynaryjne narzędzia, 
które są bardzo rzadko i generalnie niechętnie sto-
sowane… Bo to nikomu nie przysparza… To jest 
raczej kłopot dla wojewody. Ale on musi mieć takie 
narzędzie, skoro są samorządy, które się nie chcą 
zastosować do przepisów ustawy. Takie narzędzia 
muszą być.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie: czy podczas posiedzenia komisji 

była mowa, jaka może być liczba spraw, w których 
doszło do niewykonania zarządzenia wojewody w ter-
minie 30 dni od daty jego wydania? Bo, jak rozumiem, 
teraz w ustawie proponuje się, i tak będzie, że to już na 
koszt samorządu zostanie wykonane obligatoryjnie.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak.)
Ale czy jest prowadzona jakaś statystyka w tym 

zakresie? Czy była na ten temat mowa podczas posie-
dzenia komisji? Znane są wypadki z Warszawy, które 
były szczególnie głośne, pojawiały się w mediach itd. 
Ale przypuszczam, że skala takich różnych zjawisk 
jest znacznie większa. Czy podczas posiedzenia ko-
misji padła jakaś liczba? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Panie Senatorze, więcej chętnych do zadania py-

tań… A, jeszcze pan senator Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy w świetle tego, co – jak rozu-

miem – było jednak przedmiotem rozważań komisji, 
bo cytuje pan tu nawet jakieś dane związane z reali-
zacją tej ustawy, nie uważa pan, nie padały na posie-
dzeniu komisji takie głosy, że jednak ten tryb przyjęty 
w ustawie powinien być wzbogacony o jakąś drogę 
odwoławczą, która by powodowała, że można wejść 
w dialog z IPN i próbować znaleźć jakiś konsensus, 
który będzie i zadowalał samorządowców, i spełniał 
ratio legis ustawy? Wydaje mi się, że to jest do zrobie-
nia, to jest możliwe. Pytam, bo podejmowane są – tak 
jak pan senator mówił – próby stosowania uników 
albo gry pozorów itd., obchodzenia ustawy. To nie 
jest potrzebne. Wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie 
zaproponować takie rozwiązania ustawowe, które 
by otwierały furtkę do dialogu i pozwoliły osiągnąć 
cele ustawowe bez konfliktów społecznych, chociażby 
takich jakie widzieliśmy ostatnio z Katowicach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o Katowice, to jest to 

chyba nie najlepszy przykład, bo tam akurat zmiana 
patrona jest wskazana. To jest akurat ten przypadek, 
kiedy społeczeństwo upiera się, że chce mieć patro-
na, który niekoniecznie, że tak powiem, ma chlubną 
przeszłość, ale zawsze był. To jest chyba raczej ten 
przypadek.

A w mojej ocenie, Panie Senatorze, po pierwsze, 
rozstrzygnięcie zastępcze wojewody to jest taka…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zarządzenie.)
Tak, zarządzenie.
To jest forma, myślę, ostateczna. Nikt tego… Nie 

sądzę, żeby wojewodowie używali tego narzędzia 
nazbyt często. To będą pojedyncze przypadki, fak-
tycznie wtedy, kiedy już nie będzie innych metod.

Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, na 
to, że jest art. 6b. Ja go może odczytam: „W przypad-
ku nadania nazwy w trybie zarządzenia zastępczego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, jej 
zmiana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
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w jakikolwiek sposób uniknąć albo opóźnić działanie 
tej ustawy. Proszę państwa, mieliście państwo – mam 
na myśli samorządy – licząc od przełomu roku 1989, 
powiedzmy, od czerwca roku 1989, do kwietnia roku 
2016, 27 lat na to, żeby doprowadzić nazewnictwo 
swoich placów i ulic do porządku. Jeśli tego nie zrobi-
liście, to polski parlament dał wam szansę. Mogliście 
to zrobić w ciągu roku. Mieliście na to dodatkowy 
rok. Mogliście to zrobić w ciągu roku za darmo – bo 
wszystkie postępowania, przypominam, były bez-
płatne – w dodatku nie obarczając swoich obywateli 
żadnymi kosztami. Bo nie było tak, jak mówił pan 
senator Augustyn. Wszystkie dokumenty zachowują 
swoją ważność bez względu na adres zamieszkania, 
czyli np. nazwę ulicy. Już bardziej wyjść naprzeciw 
wam nie można. Pytanie brzmi wobec tego: w czem 
dieło, o co chodzi? Pytanie jest proste i odpowiedź 
jest prosta. Po prostu część polskich samorządów… To 
jest bardzo ciekawe i warto by było stwierdzić, które 
to są samorządy. Kto np. rządzi takimi miastami, 
jak Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, 
Opole? Które to samorządy mają problemy z oceną 
komunizmu? To jest bardzo proste pytanie, na które 
jest prosta odpowiedź. To dobrze, że politycy w więk-
szości głosowali za tą ustawą, ale działacze niższych 
szczebli, jak widać, mają co do tego zastrzeżenia i nie 
chcą się z tym pogodzić. Oczywiście można tutaj 
posiłkować się opinią mieszkańców, ale myślę, że 
znacznie lepiej byłoby tym mieszkańcom wytłuma-
czyć, dlaczego np. pan Świerczewski nie powinien 
być patronem ulicy, a nie podgrzewać nastroje, pod-
grzewać atmosferę i często przy tym kłamać. Znam 
takie przypadki z mojego terenu, gdzie po pierwsze, 
w ogóle nie próbowano tej ustawy wykonać – nawet 
nie prowadzono żadnych konsultacji, tylko od razu 
powiedziano: my tego nie będziemy robić, niech to 
zrobi wojewoda – a po drugie, jak już zaczął to robić 
wojewoda, nagle się rozpoczął lament i krzyk: ach, 
cóż on takiego robi, i to jeszcze bez konsultacji! To 
gminy miały rok na konsultacje. Wojewoda nie musi 
z nikim tego konsultować, bo jest organem nadzor-
czym po prostu. Państwo wkracza tam, gdzie gminy 
sobie nie radzą, czy to celowo, czy to z racji tego, że 
są po prostu… no, nie do końca zborne. Inaczej tego 
nie można nazwać. Państwo musi tam wkroczyć, bo 
na szczęście mamy jeszcze jednolitość państwa zapi-
saną w konstytucji, którą tak często wymachujecie. 
Proszę państwa, kłamstwem jest to, że wojewoda 
powinien się z kimś konsultować. No, powinien się 
konsultować, oczywiście, ale z IPN, w którym po-
winien zasięgnąć opinii. Jest taki wymóg, bo to ani 
wojewoda, ani żaden z polityków nie decyduje, tylko 
organ, który jest do tego najbardziej predestynowany. 
IPN ma źródła, ma obiektywnych naukowców i jest 
w stanie stwierdzić, czy dane nazwisko, dane wyda-
rzenie propaguje komunizm albo inny ustrój totalitar-

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Niestety, Panie Senatorze, rozczaruję pana. 

Niestety, taka liczba nie padła. Nie była podana taka 
liczba ze strony MSWiA, które nie jest, w cudzysło-
wie, „stroną” tej ustawy, bo nie jest wnioskodawcą, 
wnioskodawcą jest grupa posłów. Poza tym, a w za-
sadzie przede wszystkim na posiedzeniu nie padło 
takie pytanie. Nikt z senatorów nie zadał takiego py-
tania, tak że niestety nie… Ja też znam pojedyncze 
przypadki z terenu województwa śląskiego, którymi 
mogę tutaj operować. Pan senator zna przypadki war-
szawskie…

(Senator Jan Maria Jackowski: Mazowieckie.)
…mazowieckie… no, warszawskie, mazowieckie, 

z racji wykonywanego mandatu. Tak że nie, takie 
dane nie były, że tak powiem, publikowane w trakcie 
posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Nie ma przedstawiciela rządu, tak że nie pytam…
(Głosy z sali: Jest pan minister.)
Jest pan minister. Proszę bardzo…
(Głos z sali: Ale nie do tego punktu.)
(Głos z sali: Nie. To nie do tego punktu.)
(Głos z sali: Do ustawy o podatku akcyzowym.)
Przepraszam?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Ja do punktu czwartego…)
Do punktu czwartego: ustawa o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym… A myślałem, że pan się 
zgłasza na ochotnika do tego punktu. Nie? Dobrze.

Tak że nie ma przedstawiciela rządu. Nie ma też 
przedstawiciela IPN, więc nie będziemy pytać. Nie 
mamy takiej możliwości.

Informuję… Przepraszam. Czytałem formułę do-
tyczącą przedstawiciela rządu.

Przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.
Proszę uprzejmie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wypada podzielić się kilkoma uwagami przy 

rozpatrywaniu tej ustawy. Uwaga pierwsza jest 
skierowana do adresatów, do tych samorządowców 
opornych – tak bym ich nazwał – którzy starają się 
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(senator J. Czerwiński) cie, przykręceniu innej tabliczki. To nie jest aż takie 
trudne do wykonania. Ale przypominam państwu, 
że myśmy ustawę nowelizowali i ona w części obej-
muje także upamiętnienia, pomniki sławiące ustrój 
totalitarny, w szczególności komunizm. I skoro były 
problemy w przypadku nazewnictwa ulic, które – 
jak mówiłem – jest łatwiejsze do zmiany, to mogą 
być takie same problemy w przypadku pomników, 
bo trzeba będzie ten pomnik fizycznie usunąć. I kto 
wie, czy Senat nie powinien już teraz – widząc, jakie 
problemy stwarzają niektóre samorządy, jeśli chodzi 
o realizację tej łatwiejszej części ustawy – sam z sie-
bie, na zasadzie inicjatywy ustawodawczej, wystąpić 
z nowelizacją ustawy w zakresie usuwania pomni-
ków z przestrzeni publicznej, czyli tych ostatnich ele-
mentów świadczących o dominacji Armii Czerwonej 
i państwa radzieckiego nad nami. To, być może, jest 
zadanie dla Senatu, dlatego że Senat był także inicja-
torem głównej ustawy, ustawy matki.

I trzecia kwestia, mianowicie dotycząca sformu-
łowania „inne ustroje totalitarne”. Ono nie zostało 
w ustawie wyjaśnione. Mówimy o komunizmie, to 
jest dość łatwe do zdefiniowania, ale my tym, tzn. 
próbą znalezienia odpowiedniej definicji tej nazwy, 
obarczamy IPN. I to IPN w przypadku tych innych 
ustrojów totalitarnych i upamiętnień symbolicznych 
z nimi związanych będzie musiał się wykazać dużą 
dozą znajomości… I niestety będzie brał odpowie-
dzialność na siebie. Pytanie brzmi, czy w przypadku 
tej nowelizacji związanej z pomnikami, z dokończe-
niem procedury, ale jeśli chodzi o pomniki – tak jak 
to jest w tej chwili, jeśli chodzi o nazwy ulic – nie 
powinniśmy także zdefiniować, o które inne ustroje 
totalitarne nam chodzi, żeby z IPN zdjąć… a właści-
wie wyznaczyć mu węższe granice, żeby to nie było 
dyskutowane i znowu podważane przez niechętne 
samorządy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tutaj widzimy, jak bardzo ta ustawa o dekomu-

nizacji ulic – bo w sumie taka jest używana nazwa 
potoczna, chociaż nazwa oficjalna jest znacznie dłuż-
sza – była potrzebna. Ja pamiętam tę falę dyskusji 
jeszcze w poprzedniej kadencji Senatu, w tej kadencji 
Senatu, bo ta ustawa się rodziła w długim procesie 
legislacyjnym i w zasadzie od nas, z Senatu, wyszła 
– bo pierwotnie była to inicjatywa senacka – w takiej 
formie, powiedziałbym, po konsensusie… Okazało 

ny, czy też nie. Jakiż inny organ w Polsce mógłby to 
stwierdzić? Może Unia Europejska? Pytanie jest na-
stępujące: dlaczego niektóre samorządy – już wymie-
niłem część z nich – a także towarzyszące im media 
podgrzewają atmosferę? No, robią to, żeby wzbudzić 
spór polityczny tam, gdzie tego sporu nie powinno 
być. Albo to jest zachowanie dziecinne, albo celowe, 
mające w efekcie doprowadzić do zaognienia sporu 
politycznego. A w tej akurat sprawie nie powinno się 
tego sporu prowadzić. Może by tak wpłynąć na tych 
działaczy lokalnych? Niech się opamiętają, niech nie 
okłamują ludzi, że wojewoda musi się z kimś kon-
sultować. I tak niektórzy wojewodowie byli na tyle 
spolegliwi, że po terminie 2 września tego roku, kiedy 
tak naprawdę gminy nie miały już nic do gadania, bo 
wchodziło w życie zarządzenie zastępcze, próbowali 
jeszcze z niektórymi gminami to uzgodnić, wycho-
dzili im naprzeciw, wchodzili w tryb konsultacyjny, 
czekali na uchwały gminy, których nie było nie tylko 
we wrześniu, ale nawet w październiku i w listopa-
dzie. Już bardziej spolegliwym być nie można, a teraz 
słyszymy: nie i nie. Ta ustawa ma temu zapobiec, ma 
pokazać, że państwo jest państwem i że w tych mo-
mentach, kiedy samorząd nie daje sobie rady albo, tak 
jak powiedziałem, nie chce sobie dać rady, wykonuje 
ono swoje prerogatywy. Tylko tyle i aż tyle.

Proszę państwa, jest jeszcze jedna kwestia, kwe-
stia podważania autorytetu IPN w mediach, ale także 
przez władze lokalne, przez władze gminy. Dlaczegóż 
to IPN arbitralnie się na ten temat wypowiada? Bo 
taką rolę dał mu ustawodawca. Wszystkie organy 
władzy działają w ramach prawa, czyli robią to, na 
co im prawo zezwala. Inaczej jest z obywatelami. 
Obywatele mogą robić wszystko, byleby im prawo 
tego nie zabraniało. IPN działa w ramach prawa, tylko 
tyle i aż tyle.

I 3 ostatnie uwagi. Pierwsza dotyczy procedur. 
Proszę zauważyć, proszę państwa, że myśmy nie prze-
widzieli aż takiej obstrukcji, aż takiego oporu materii 
i musimy w pewnym sensie dokończyć procedury. To 
jest bardzo ważna kwestia. Jeśli procedury – proce-
dury przez nas tutaj uchwalane – obejmują podmioty 
czy też adresatów, którzy są niechętni do ich wykony-
wania, to muszą zostać doprowadzone do końca. Ta 
procedura nadawania innej nazwy ulicy musi zostać 
doprowadzona do końca i właśnie te przepisy dopro-
wadzają ją do końca.

Kwestia druga, myślę, że znacznie bardziej poważ-
na i że ona nas tutaj będzie czekać. Otóż ten projekt 
ustawy obejmuje tylko kwestię nazewnictwa obiek-
tów, w szczególności ulic. Czyli obejmuje właściwie 
tę łatwiejszą część ustawy, łatwiejszą do wykonania, 
która polega na: po pierwsze, uchwale rady gminy, po 
drugie, zmianach w odpowiednich rejestrach, po trze-
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(senator J.M. Jackowski) Wysoka Izbo, to jest taka sytuacja, że w zasadzie 
przerosło to nasze oczekiwania, nasze jako ustawo-
dawców, jako władzy ustawodawczej, kiedy proce-
dowaliśmy tę pierwotną ustawę. Ale widzimy, że ten 
opór rzeczywiście jest bardzo głęboki, a gdybyśmy 
znali dokładnie mapę, wiedzieli, gdzie ten opór i, 
powiedzmy, to kwestionowanie możliwości, kompe-
tencji wojewody i w ogóle protestowanie przeciwko 
filozofii samej ustawy, są największe, to sądzę, że 
mielibyśmy ciekawy materiał statystyczny do poka-
zania, jak to się przekłada na mapę barw politycznych 
we władzach samorządowych. Przypuszczam, że tak 
by było, dowodów nie mam, dlatego nie feruję… nie 
mówię tutaj o konkretnych środowiskach, nie mówię 
też o konkretnych samorządach i konkretnych czę-
ściach Polski.

W każdym razie dobrze się stało, że ta ustawa 
jest, że ta ustawa doprecyzowuje, że ta ustawa stawia 
kropkę nad „i”, bo tam, gdzie się wydawało, że „i” 
jest oczywiste i tej kropki nie potrzeba, okazuje się, 
że nie tylko jedną kropkę, ale nawet 3 kropki trzeba 
postawić…

(Senator Grzegorz Bierecki: Wykrzyknik.)
…może i wykrzyknik, żeby nie było żadnych wąt-

pliwości.
Dlatego popieram tę ustawę i mam nadzieję, że 

ona jak najszybciej wejdzie w życie. I wreszcie przy-
najmniej jedna sfera polskiego życia publicznego bę-
dzie załatwiona w taki sposób, w jaki powinna być 
załatwiona już dawno, dawno temu, a więc u progu 
przemian po 1989 r. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początku chciałbym… Nie ma w tej chwili 

pana sprawozdawcy, senatora Grabowskiego, ale 
jeśli nas słucha… Chciałbym podziękować za jego 
sprawozdanie, bo to jest kolejne sprawozdanie z po-
siedzenia komisji, w którym uczestniczyłem, odpo-
wiadające rzeczywiście temu, co miało miejsce na 
posiedzeniu, w szczegółach i dokładnie. Należy brać 
wzór z pana senatora. I jak ktoś z państwa senatorów 
będzie przygotowywał sprawozdanie, to naprawdę 
proszę konsultować się z panem senatorem, bo on 
przygotowuje to dobrze.

(Senator Grzegorz Bierecki: Pewnie słucha.)
Co do wypowiedzi pana senatora Czerwińskiego… 

No, Panie Senatorze, jestem przekonany, że pan nigdy 
nie był w samorządzie, nie pracował tam, nie miał 
kontaktu z radnymi. Tak, jestem o tym przekonany. 

się, że naiwna była wiara tych, którzy szczerze sądzili, 
że w toku przemian ustrojowo-społecznych i politycz-
nych, jakie po 1989 r. w Polsce nastąpiły, rzeczywi-
stość publiczna, otoczenie, nazewnictwo, różne atry-
buty i jakieś zależności, zakorzenienia w poprzednim 
systemie naturalnie, płynnie i harmonijnie będą same 
z siebie znikać.

Ja przypomnę słynne określenie pana prof. 
Strzembosza wygłoszone na początku przemian po 
1989 r., że środowisko sędziowskie samo się oczy-
ści. To był pewnego rodzaju… I wierzę, że to była 
wypowiedź uczciwego człowieka, który sądził, że 
jest naturalne, że jeżeli ktoś splamił się i służył ja-
kiemuś totalitarnemu systemowi, zwłaszcza w cza-
sach stalinowskich czy poststalinowskich, to siłą 
rzeczy sam się później będzie wycofywał z życia 
publicznego, bo takie są po prostu jakieś elemen-
tarne zachowania. Tak się nie okazało. Tak samo 
się nie okazało z dekomunizacją ulic. Dlatego była 
potrzebna ustawa. Ale pewnie mało kto z nas w tej 
Izbie przypuszczał, jak głęboko ten problem tkwi. 
Bo teraz oto w niektórych samorządach – nie będę 
wymieniał których – byliśmy świadkami takiej oto 
sytuacji, że diabeł się w ornat ubrał i ogonem na 
mszę świętą dzwoni. W bardzo prosty sposób, ano 
w taki, że samorządy, które dysponują olbrzymimi 
budżetami, mają swoich doradców prawnych, mają 
swoje biura, nie były w stanie przez rok zrealizować 
w sumie dość prostej ustawy. Okazało się to jakąś 
sytuacją niemożliwą. W momencie, kiedy wojewo-
dowie zaczęli realizować ustawę, korzystając z tych 
kompetencji, do których mają ustawowe prawo, oka-
zało się, że jest to zamach na demokrację, jest to za-
mach na wolną wolę mieszkańców, którzy nie mieli 
okazji się wypowiedzieć, i różnego rodzaju zarzuty 
były formułowane. Mało tego, były formułowane 
zarzuty, że dzieje się rzecz po prostu niesłychana, 
że jest to zamach totalny na samorządność i prawo 
mieszkańców do stanowienia o tej okolicy, w której 
mieszkają.

Ja świadomie w toku debaty pytałem pana senato-
ra sprawozdawcę, czy mamy jakąś statystykę. Bo ja 
znam tę sytuację z Mazowsza, nie tylko z Warszawy, 
ale też z różnych miast i miasteczek na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Już na poprzednim po-
siedzeniu Senatu skierowałem szczegółowe pytanie 
w trybie oświadczenia do pana wojewody mazowiec-
kiego, ile takich postanowień zastępczych zostało 
wydanych właśnie na Mazowszu. Nie mam jeszcze 
odpowiedzi, ale wiem z mediów, że tych postanowień 
zastępczych pana wojewody było sporo, i to często 
w takich miastach, że, prawdę powiedziawszy, zasko-
czyło mnie, że trzeba było tam tego rodzaju działanie 
podejmować.
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(senator P. Florek) a więc taka ulica już była. A więc tu też potrzebny jest 
czas, to trzeba sprawdzić, skonsultować, a nie działać 
tak szybko, szybko, żeby tylko zmienić te nazwy.

Dlatego ja m.in. proponowałem, żeby to troszeczkę 
wydłużyć, np. o następne pół roku. Nic by nic się nie 
stało, a dałoby to czas samorządom, bo oni, samo-
rządowcy, muszą rozmawiać z mieszkańcami. To, 
że nie trzeba wymieniać dowodu osobistego, to jest 
oczywiste, ale z tytułu zmiany ulicy są jednak inne… 
No, są tam firmy, chodzi też o przyzwyczajenia ludzi, 
którzy gdzieś tam mieszkają, o tych starszych ludzi, 
którzy przychodzą i protestują. No, to, co zostało, ta 
końcówka, jest bardzo trudne, dlatego należałoby dać 
sobie trochę czasu.

Mało tego, w tej ustawie dopisano jeszcze jeden 
przepis, który jest bardzo niepokojący. Zresztą pan 
senator sprawozdawca na ten temat już mówił. Jeżeli 
chodzi o usunięcie pomników, proszę państwa, to 
zmieniono tu termin, tak że te pomniki należy usunąć 
do 31 marca 2018 r. No więc znowu będzie problem. 
Będzie wiele samorządów, które tych pomników nie 
usuną do 31 marca, bo to jest termin zimowy akurat, 
a w zależności od tego, jaki to jest pomnik, jak jest 
on duży, trzeba znaleźć odpowiednią firmę, która go 
usunie, trzeba ten teren zagospodarować, trawę po-
siać, coś innego zrobić itd. A tego czasu do 31 marca 
jest bardzo mało. I my sami właśnie to komplikujemy. 
Zamiast spokojnie ten temat zakończyć, taką zmianą 
ustawy tylko prowokujemy do tego, żeby były z tego 
tytułu jakieś komplikacje w samorządach. Patrzmy na 
to z naszego punktu widzenia, ale patrzmy też z punk-
tu widzenia samorządów. Pamiętajmy, jak to z drugiej 
strony wygląda. Nie trzeba się aż tak spieszyć, bo 
tego, co zostało zrobione do tej pory, jest naprawdę 
dużo, a to, co zostało, spokojnie można nadrobić przez 
najbliższe pół roku. Przecież rocznica, stulecie, bę-
dzie 11 listopada. Do listopada jest jeszcze czas, więc 
nie rozumiem, dlaczego musimy te pomniki usunąć 
do końca marca. Nie możemy dać czasu do końca 
czerwca, tak żeby można było to wszystko spokojnie 
usunąć? No, już nie będę tego w tej chwili cytował, 
ale jeżeli chodzi o zmiany ustawowe, to zmierzają one 
do tego, żeby to wszystko szybko poszło. Jeżeli wo-
jewoda wyda takie zarządzenie zastępcze, to ono ma 
wejść w życie natychmiast, żeby można było to już re-
alizować. No, do tego wszystko się sprowadza w tych 
przepisach, choć one też do końca… Można o tym 
dyskutować, bo to jest zadanie własne gminy – już 
mówiliśmy na ten temat – ale to wszystko sprowadza 
się do tego, że chcemy maksymalnie przyspieszyć, 
stosując takie przepisy zastępcze, które podlegają 
wykonaniu, począwszy od dnia wejścia w życie. No, 
pewnie, można coś takiego robić. Pytanie jest tylko 
jedno: po co?

W związku z tym mój wniosek na posiedzeniu 
komisji był taki, żeby odrzucić tę zmianę i żebyśmy, 

Pan senator Jackowski przed chwilą mówił tak: nie 
wiem, nie mam dowodów, jakie to samorządy, ale 
mam podejrzenia co do tego, w których samorzą-
dach jest ta obstrukcja. Niech pan, Panie Senatorze, 
poprosi o listę i to sprawdzi, bo jestem przekonany, 
że to nie ma żadnych barw, że to wynika z czegoś 
całkiem innego.

Przede wszystkim jest to projekt poselski. Trochę 
się tutaj dziwię, bo to była nasza inicjatywa, senacka, 
wspólnie głosowaliśmy za tą ustawą, tą pierwszą, 
tą drugą poprawioną. Dlaczego nam posłowie teraz 
tę ustawę poprawiają, dlaczego nie robimy tego my 
sami, jeżeli jest taka potrzeba? Troszeczkę się temu 
dziwię. A przypominam, że wszyscy byliśmy za tą 
ustawą.

Inną sprawą jest realizacja. Ustawa jest krótka. No, 
tytuł jest bardzo długi, jest problem, żeby przeczytać 
tytuł, natomiast sama ustawa to są tylko 3 strony. 
Wydawało się więc, że ona jest nieskomplikowana. 
Ale tu były terminy. To, co państwo mówicie, że od 
1990 r… No jasne, że samorządy mogły zmieniać itd.; 
były terminy, był termin roku na to, żeby zmienić 
nazwy ulic. I teraz te 70% na 30%… Jest inaczej, 
niż państwo mówicie, to nie jest tak. Ja też byłem na 
posiedzeniu komisji. Otóż tu chodzi o to, że w 70% 
samorządy zmieniły nazwy tych ulic czy obiektów, 
którym miały zmienić. To nie jest tak, że w ogóle 
30%, jeśli chodzi o samorządy… Jak policzymy, 
ile jest gmin w Polsce, to okaże się, że nie jest tak, 
że te 30% nic nie zrobiło. Chodzi o to, że zrealizo-
wały to w 70%, bo zrealizowały proste przypadki. 
Powiedzmy, że zapytali o coś, a IPN odpowiedział. 
Jeśli chodziło o coś, co było proste, np. przypadek 
Karola Świerczewskiego, to tutaj sprawa jest jasna, 
oczywista i nie ma dyskusji. Z kolei z tymi 30% przy-
padków, które zostały, wiążą się trudne decyzje i wąt-
pliwości samorządów, mieszkańców, no i potrzebna 
jest opinia, jeżeli chodzi o IPN. IPN oczywiście miał 
wydać opinię, ale samorządy nieraz długo na tę opinię 
czekały. To nie jest takie proste, bo jest długa lista, 
więc potem samorządy miały bardzo mało czasu na 
to, żeby to zrealizować. I były tu różne kontrowersje. 
IPN w sprawie jednego województwa powiedział, 
że dana osoba nie może być, a w przypadku innego 
województwa się okazywało, że jednak może być. 
Takich przykładów jest mnóstwo.

A jak się człowiek spieszy, to potem powstają pro-
blemy. No, chociażby w Poznaniu wojewoda wiel-
kopolski nadał nazwę ulicy… To była chyba ulica 
23 Lutego, a nadał jej, o ile pamiętam, nazwę: ulica 
Kazimierza Spornego. To było niedawno, w listopa-
dzie. No i wojewoda musiał zmienić swoje zarządze-
nie, bo rada miasta, jak się okazało, nadała już wcze-
śniej, w czerwcu, taką nazwę innej ulicy w Poznaniu, 
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(senator P. Florek) widać na przykładzie Warszawy, gdzie mamy działa-
czy Platformy Obywatelskiej, którzy usiłują znaleźć 
kolejne pole konfliktu z aktualnym rządem. A dru-
ga grupa, być może ważniejsza, to ci, którzy bronią 
nazw ulic, pomników upamiętniających bohaterów 
poprzedniego systemu, dlatego że tak naprawdę oni 
bronią swoich własnych życiorysów. Oni sami sie-
bie bronią, swojej przynależności, pamięci o własnej 
przynależności do tych organizacji, które służyły uci-
skaniu Polaków. Dzisiaj z oburzeniem przeczytałem 
informację o decyzji samorządu miasta Chojnice, 
który zdecydował się zaskarżyć… odmawia przyję-
cia zmiany nazwy ulicy jakiegoś komunistycznego 
bohatera, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, 
na bohatera, rotmistrza Pileckiego. I to już drugi raz 
się dzieje. Oni zaskarżyli tę decyzję. Dlaczego? Być 
może, tak jak twierdzą dziennikarze, powodem jest to, 
że przewodniczący rady miejskiej Chojnic to były or-
mowiec, a jego koledzy mają podobne życiorysy. Tak 
twierdzą media. Tak więc dzieją się też takie rzeczy, 
że mamy do czynienia z pewnym oporem wobec usta-
wy – którą przecież przyjmowaliśmy tu, w Senacie, 
niemalże jednogłośnie, jeśli dobrze pamiętam wyniki 
głosowania – tj. z oporem wynikającym z tego, że są 
ludzie, którzy bronią własnych życiorysów, i dlatego 
sprzeciwiają się wejściu w życie tej ustawy.

Wreszcie jest też wniosek pana senatora Florka, 
abyśmy to odłożyli, poczekali, bo jest zima, a w zimę 
nie da się rozebrać pomnika… Panie Senatorze, było 
w tym kraju powstanie styczniowe, a więc widać, że 
da się w zimę zrobić ważne rzeczy. I Polacy pokazali, 
że jak chcą, to zrobią. Tylko że tu chęci brak. A więc 
muszą działać wojewodowie.

Przy tej okazji bardzo dziękuję wojewodom za 
to, że uwalniają Polaków od przykrości życia na uli-
cach, których nazwy wstyd wymawiać. Tak, wstyd 
wymawiać.

Tu, na zakończenie, przypomnę wspaniałą 
anegdotę o Zbigniewie Herbercie, który mieszkał 
w Sopocie przy ulicy Haffnera, tzn. obecnie to jest 
ulica Haffnera, ale kiedy on mieszkał w Sopocie, to 
ta ulica nazywała się Bieruta. I gdy go pytano, przy 
jakiej ulicy w Sopocie mieszka, to on odpowiadał: 
wstyd powiedzieć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę uprzej-

mie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pan senator Bierecki przypomniał mi czas, w któ-

rym rozpocząłem budowę domu pomocy społecznej 
przy ulicy Bieruta.

ponieważ to był projekt senacki, szybciutko poprawili 
tę ustawę w Senacie, tak żebyśmy do niej nie wracali 
za parę miesięcy. Bo jestem przekonany, że jak ona 
w takiej formie wejdzie w życie, to po marcu – a chce-
my przed 11 listopada zamknąć ten temat – i tak do 
Senatu wróci. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński w trybie sprostowania.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, jedno zdanie à propos stażu sa-

morządowego: 4 lata w gminie, 3 lata w powiecie, 
8 lat w samorządzie województwa.

(Senator Ryszard Bonisławski: To się dziwię panu 
w takim razie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Proszę uprzejmie.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo podziękować posłom za przy-

gotowanie tej noweli, która przyspieszy realizację 
intencji, jakie przyświecały nam przecież w Senacie, 
aby jak najszybciej pozbyć się z przestrzeni publicz-
nej nazw i symboli, które są symbolami zniewolenia 
Polski, które przypominają nam o tamtym okresie 
i które miały upamiętniać i honorować tych, którzy 
przysługiwali się i wysługiwali obcemu mocarstwu 
i którzy Polskę zniewalali przez cały ten okres od 
1944 r. Tak więc dziękuję bardzo posłom za przy-
gotowanie i szybkie przeprowadzenie przez Sejm 
tej noweli. Mam nadzieję, że także my w Senacie 
zagłosujemy za tą zmianą i ona szybko zacznie obo-
wiązywać.

Ona jest bardzo potrzebna, bo naiwnie wierzy-
liśmy w to, że wszyscy, którzy mają polskie serce, 
będą chcieli pozbyć się tych nazw upamiętniających 
ludzi, którzy polskich serc nie mieli, ale okazuje się, 
że mamy samorządy, które z różnych powodów – 
ja wymieniłbym dwa podstawowe – nie wykonują 
tej ustawy. Tak więc w jakimś sensie ta ustawa jest 
egzekucją. Ma ona doprowadzić do przyspiesze-
nia egzekucji prawa, ma doprowadzić do tego, że 
samorządy nie będą miały prawa ignorować ustaw 
sejmowych. Bo przecież mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której istnieją w Polsce samorządy, które 
ignorują obowiązujące prawo. Z jakich powodów je 
ignorują? Z dwóch powodów. Pierwszym jest to, co 
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(senator M. Augustyn) może państwo przeforsujecie te przepisy, być może 
bez zmian, to i tak – chyba pan senator Bierecki już to 
sygnalizował – będą sprawy w sądach, i tak to się bę-
dzie ciągnęło, bo tą drogą się tego dobrze zrobić nie da.

Proszę pamiętać, że gdy mówimy o nazwach ulic, 
to zawsze jesteśmy w sferze symboli. To są wrażliwe 
miejsca. I jeżeli coś się robi wbrew ludziom, wbrew 
symbolice, którą oni uważają za najważniejszą, to 
prawdopodobnie wcześniej czy później będzie próba 
odwrócenia sytuacji. Niedobrze by było, żebyśmy 
takie sytuacje prowokowali, żeby to robił sąd albo 
żeby przy okazji jakiejś zmiany opcji czy sytuacji od 
razu dochodziło do kolejnych zmian w tym zakresie. 
Chcielibyśmy, żeby ta zmiana, która się dokonuje, 
również miała charakter symboliczny i trwały. Gdyby 
tak miało nie być… Wydaje mi się, że to jest tak jak 
z honorowymi obywatelami miasta, jak z tą uchwałą 
dotyczącą pięćsetlecia protestantyzmu, mianowicie 
są takie momenty, że lepiej jest coś odłożyć w czasie 
niż na siłę forsować jakąś symbolikę, której inni nie 
akceptują, bo to bardzo mocno rozdrażnia.

Apeluję zatem o poparcie poprawki pana senator 
Florka…

(Senator Piotr Florek: Nie ma jej, nie złożyłem.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma ta-

kiej.)
Nie ma? A to przepraszam.
(Senator Jacek Włosowicz: To przyjmiemy…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma, nie 

złożył.)
(Senator Aleksander Pociej: Idź do biura, zdążysz 

złożyć.)
Jednak pan nie składał?
(Rozmowy na sali)
Aha, to przepraszam. Gdybym wiedział, tobym 

złożył. Może zdążę, bo pan senator Czarnobaj jeszcze 
się zapisał do głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To niech pan weźmie kartkę i złoży na piśmie.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że senator Augustyn zdąży złożyć 

tę poprawkę. A ja, natchniony wystąpieniem pana 
senatora Biereckiego, chcę powiedzieć tak: Panie 
Senatorze, Szanowni Państwo, ja pochodzę z mia-
sta, które jest miastem z problemem. To jest wielki 
problem społeczny i również historyczny, ale najważ-
niejsze jest nasze podejście do tego, co było naszą hi-
storią. Uporaliśmy się z tym problemem w roku 1990. 
I obecnie IPN nie wniósł żadnej uwagi do ulic w mie-
ście Kwidzynie.

(Głosy z sali: Wstyd powiedzieć.)
Wstyd powiedzieć, tak. Dzisiaj to ulica 

11 Listopada, co wymawiamy z dumą.
Kiedy zostałem samorządowcem, moje miasto 

miało bardzo wiele ulic, których nazwy ewident-
nie symbolizowały czasy komunistyczne. I powiem 
szczerze, że kiedy w części ponosiłem odpowiedzial-
ność za to, co się w mieście działo, bo dysponowa-
łem większością, w przeciwieństwie do lewicowego 
prezydenta, często bywało tak – potwierdzam więc 
pana słowa, Panie Senatorze Bierecki – że broniono 
niektórych nazw ulic, a ja bardzo starałem się, by 
je sukcesywnie zmieniano. Było tak, dlatego że to 
było takie ugrupowanie, z takim zakorzenieniem. 
Oczywiście wykorzystywano też to, że to się wią-
zało z pewnymi utrudnieniami, których teraz w tej 
ustawie nie ma.

Ja też byłem za przyjęciem wspomnianej ustawy, 
ale dzisiaj, gdy patrzę na to, jak ona funkcjonuje, to 
myślę, że w sytuacjach spornych – a tych nie braku-
je – warto byłoby myśleć o tym, żeby był ten dialog 
z mieszkańcami. Bo my zmuszamy samorządy do 
tego dialogu, do dialogu z mieszkańcami, do dialo-
gu w radach miasta, dialogu z mieszkańcami tych 
ulic. Różnie to jest rozwiązywane. W moim mieście 
przedstawiano jakieś alternatywne propozycje, kilka 
różnych do wyboru, mieszkańcy mogli się wypo-
wiadać w ankietach i generalnie to się udawało. Ale 
było też parę punktów spornych, wspominałem o tym 
w swoim pytaniu, w przypadku których trudno było 
znaleźć argumenty takie wprost. Wojewoda osta-
tecznie narzucił swoje rozwiązania i to jest niestety 
kontestowane. W jakiej my teraz sytuacji stawiamy 
samorząd miasta? No, on jest między młotem a ko-
wadłem. Mieszkańcy się organizują, mieszkańcy nie 
chcą, wywierają presję na samorząd, który… No, co 
on ma zrobić? Wydaje mi się, że jednak jest tak bo-
gata paleta różnych ofert do wyboru, że ten dialog 
mógłby być prowadzony, a nie decyzja: nazwiemy 
tak i koniec. To nie jest dialog.

Siła państwa nie polega na tym, że społeczeństwu 
coś się narzuca. To jest błędne rozumienie. Siła pań-
stwa polega na tym, że ono szanuje obywatela, liczy się 
z jego zdaniem i stara się gwarantować wolności. To 
jest silne państwo. Wydaje mi się, że tutaj nie do końca 
się rozumie, jak powinno się w tej sytuacji postępo-
wać. Dlatego uważam, że ta propozycja pana senatora 
Florka warta jest rozważenia, a także to, że my jako 
Senat, będąc współgospodarzami tej ustawy, tej spra-
wy, być może w komisji samorządu, być może razem 
z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
powinniśmy próbować zaproponować rozwiązania, 
które będą prowadzić do osiągnięcia celu bez wywo-
ływania konfliktów. O to bym apelował. Mimo że być 
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(senator L. Czarnobaj) Senator Ryszard Bonisławski:

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Ja tak bardzo krótko. Kolega Czerwiński akurat 

wywołał tutaj do tablicy Łódź, mówiąc, że u nas tak 
źle. Nie mogę się z tym zgodzić. Ci, którzy w tym mie-
ście w tej chwili działają – obojętnie czy oni mają szyld 
Platformy, PiS czy inni… Większość z nich, z nas, kie-
dyś strajkowała, walczyła o to, żeby tutaj się wszystko 
zmieniło. Łódź jest bardzo skomplikowanym miastem, 
jeśli chodzi o historię. Teraz te zmiany… Ja jestem za, 
zresztą głosowałem i kiedyś w komisji nazewnictwa 
ulic także starałem się – nie byłem radnym miejskim, 
ale byłem czynnikiem społecznym w tej radzie – dopiąć 
do końca pewne sprawy. Ale są sprawy kontrowersyj-
ne. I np. na wniosek prawicowego dziennikarza, piszą-
cego w „Aspekcie”, takim katolickim piśmie, Karola 
Badziaka, jedną z ulic Łodzi nazwano imieniem pierw-
szej sekretarz Tatarkówny. Proszę państwa, w 1980… 
przepraszam, w 1992 r. albo 1993 r… On uważał, że 
ona będzie miała jeszcze pomnik. Ona zbudowała 
w Łodzi Teatr Wielki, 2 muzea itd. Ona nigdy nie była 
w Moskwie na żadnym szkoleniu. Ona należała chyba 
do starej kadry KPPR. No, w tej chwili ona już straci 
tę swoją ulicę. Wypada w Łodzi, jeśli chodzi o nazwę, 
plac Zwycięstwa. Kiedyś ludzie cieszyli się z tego, że 
Niemcy zostały pokonane, a tracimy plac Zwycięstwa. 
Nie wiadomo, dlaczego tak ma być… Bo ktoś tak zde-
cydował. Wypada też ulica Eugeniusza Ajnenkiela. To 
był człowiek, który całe życie był działaczem PPS, który 
przeciwstawił się połączeniu z PPR. I za to go wtedy 
usunięto z wszelkich funkcji. My dzisiaj usuwamy na-
zwę tej ulicy. No, ktoś tutaj nie do końca poznał historię. 
A na przeciwnym biegunie mogę postawić to, co myślę 
o takiej kwestii. Naszego wojewodę, którego bardzo 
cenię i szanuję, postawiono w bardzo niezręcznej sytu-
acji, bo podsunięto mu w IPN nazwę: ulica Kazimierza 
Kowalskiego. Tu dzisiaj o Kowalskim tak symbolicznie 
mówiono, ale u nas był Kazimierz Kowalski, który przed 
wojną tworzył faszystowską partię Polski, namawiał do 
zbrodni. No, teraz wojewoda musiał się z tego wycofać. 
Ale to właśnie w IPN nastąpiła zmiana pokoleniowa, 
pojawili się ludzie – nie będę tutaj używał takich słów 
może narażających ich na jakieś emocje – którzy na to 
nie zasługują. Mamy w Łodzi środowiska historyków, 
którzy też z zażenowaniem patrzą na niektóre postępo-
wania. Tak że proszę tak nie potępiać Łodzi, bo myślę, 
że w innych miastach są podobne problemy. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Gaweł. Proszę bardzo.

(Senator Grzegorz Bierecki: Właśnie. I można.)
Bo uznaliśmy, że… Można, zaraz do tego dojdę. 

Uznaliśmy, że nie przystoi, aby miasto miało jako pa-
tronów ulic osoby, które zapisały się, mówiąc delikatnie, 
niegodnie w historii Rzeczypospolitej. Ale daleki je-
stem, Panie Senatorze, od tego, co pan tu zaprezentował. 
To dzielenie, że ci są dobrzy, a ci są źli, a tam ktoś było 
w ORMO, a tu to na pewno są ci ludzie z Platformy… 
Tak to zabrzmiało, ta pana wypowiedź. Bardzo bym 
prosił: chociaż w tej jednej materii osiągnijmy pewien 
kompromis polityczny, że nie będziemy wskazywali, 
że w miejscowości X jest jakiś tam Kowalski i trzeba 
go, delikatnie mówiąc, napiętnować tu, z tej trybuny. Ja 
bym wolał, właśnie dlatego, wydłużenie tego procesu. 
Dlaczego w moim kochanym mieście, gdzie byłem wi-
ceburmistrzem i burmistrzem, to wszystko tak przeszło, 
można powiedzieć, bezboleśnie? Oczywiście jedna spra-
wa, że łatwiej było to zrobić w roku 1990 niż teraz, bo czas 
ma tutaj duże znaczenie. Ale była jedna ważna kwestia: 
powołaliśmy zespół nieskładający się z polityków lokal-
nych, czyli radnych. Na czele tego zespołu stanął histo-
ryk, który przygotowywał informacje, dlaczego należy 
zmienić te nazwy. Były debaty, propozycje, dlaczego ta 
propozycja, a nie inna… I w ogóle wytłumaczenie społe-
czeństwu, co jest bardzo ważne, dlaczego Jan Kowalski, 
którego życie ma jakieś ciemne strony, nie powinien być 
patronem ulicy czy mieć pomnika. To nie jest, Panie 
Senatorze, takie oczywiste dla każdego. Dlatego ważne 
są te rozmowy, negocjacje i inne elementy, aby przekonać 
ludzi. Bo kiedy jest prawdziwa wolność i demokracja? 
Kiedy ludzie mają w sercu i w rozumie to, co my chcemy 
wdrożyć poprzez zarządzenie, uchwałę czy jakąś inną 
decyzję. Dlatego ważne jest, aby ta ustawa, w przypadku 
której była tu, w Senacie, zgoda co do kierunku… Myślę, 
że warto, żebyście się państwo zastanowili nad tym, żeby 
wydłużyć ten proces. Nie po to, żeby dać argumenty, oso-
bom które – jestem przekonany, mam taką nadzieję – tro-
chę nie rozumieją tego procesu, tylko po to, żeby władze 
samorządowe miały trochę więcej czasu na to, co dotyczy 
właśnie powołania zespołów, rozmów. A wtedy, kiedy 
nie osiągnie się tego celu dotyczącego wyeliminowania 
z nazw nazwisk osób, które nie powinny być czczone 
poprzez nazwę ulicy, skweru czy placu albo pomnik, to 
wtedy pozostaje takie ostrzejsze działanie. Dlatego nakła-
niam państwa, żebyśmy ten okres wydłużyli i nakłaniali 
samorządy jeszcze raz: siądźcie, rozmawiajcie. Bo i tak 
prędzej czy później te procesy w Polsce będą musiały 
zajść. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz zabierze głos pan senator Ryszard 

Bonisławski.
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głowie koni w Polsce, że może trzeba nam pomóc. 
To są też problemy. I teraz 27 lat uświadamiamy 
społeczeństwo i nie jesteśmy w stanie uświadomić 
ludzi. A czemu niektóre władze miasta spychają 
decyzję na wojewodów? No, z wygody. Bo to jest 
problem.

Już nie chcę wnikać, czy są to epigoni dawnego 
systemu, czy nie. Tylko chodzi o to, że jest problem, 
ponieważ sama zmiana… No, ludzie nie chcą zmian 
za bardzo. Przyzwyczajają się czasami i nie wiedzą, 
przy jakiej ulicy mieszkają.

Edukujemy 27 lat i nie jesteśmy w stanie wyedu-
kować, więc niestety, ale czasami trzeba chirurgicz-
nych cięć dokonać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Pani Marszałek, ja króciutko, bo widać, że jeste-
śmy zgodni co do celu tej ustawy. No, chcemy, żeby 
zniknęły nazwy upamiętniające fałszywych boha-
terów.

Więc moja prośba, apel do senatorów Platformy 
Obywatelskiej, aby wpłynęli na radnych Platformy 
Obywatelskiej w różnych samorządach, aby ci rad-
ni nie przegłosowywali zaskarżania decyzji woje-
wodów do sądów, bo to nie służy przecież osią-
gnięciu tego celu. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby te 
nazwy zniknęły z polskiej przestrzeni publicznej, 
powiedzcie swoim samorządowcom, żeby wycofali 
wnioski, które złożyli już do sądów, albo żeby ich 
nie składali, bo te wnioski nie służą osiągnięciu 
celu. Taka jest prośba. 

Jeżeli spojrzymy na efektywność sądów, to… 
Drodzy Panowie Senatorowie, jeśli te wnio-
ski wasi radni będą przegłosowywać, jeśli ich 
z sądów nie wycofają, to 100-lecie niepodległej 
Rzeczypospolitej będziemy świętować na ulicach 
komunistycznych bohaterów. Nie chcemy tego chy-
ba. Więc stąd tylko mój apel do państwa senatorów 
Platformy Obywatelskiej, którzy mogą przecież 
wpłynąć na swoje lokalne struktury, żeby zanie-
chały tych zupełnie niepotrzebnych działań, żeby 
wycofały te wnioski z sądów albo ich nie składały. 
O to proszę tylko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Panie Marszałku, proszę bardzo.

Senator Robert Gaweł:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja przepraszam, że zabieram głos, bo obiecałam 

żonie, że w tym roku wrócę przed świętami szybciej, 
żeby jej pomóc. Ale muszę zabrać głos, muszę powie-
dzieć chociaż parę zdań.

Szanowni Państwo, sprawa ciągnie się od roku 
1990. My dobrze wiemy, że to wszystko nie zosta-
ło załatwione tak jak trzeba. Przypominam jeszcze 
raz – bo dyskusja na ten temat tutaj już była, już 
któryś raz w Senacie ta sprawa jest omawiana 
– że w 1918 r. w 3 zaborach sprawę rozwiązano 
szybko. Rozumieli, że przestrzeń publiczna i ko-
munikaty, jakie idą od nazw pomników, nazw 
ulic, też budują jakąś tożsamość, budują świa-
domość i wiedzę. Dlatego szybko to załatwio-
no. W Warszawie przecież na placu Saskim stał 
Sobór Aleksandryjski, który rozebrali, tak? U nas 
w Wielkopolsce wszystkie ślady pruskie także 
zostały szybko, bardzo szybko zlikwidowane. 
I dobrze byłoby, gdyby w 1990 r. tak zrobiono. 
Były powoływane różne komisje złożone z histo-
ryków, które się tym zajmowały, to prawda, ale nie 
wszystko załatwiono. I nie jest tak, że historią jest 
wkroczenie Armii Czerwonej… tzn. oczywiście, 
że obiektywnie patrząc, jest to historia, tylko że 
my nie możemy tego upamiętniać. Przypomnę 
tutaj i senatorowi Augustynowi, i senatorom 
z Pomorza czy z Wielkopolski, że, dzięki Bogu, 
nie zachowały się żadne nazwy ulic związane 
z historią III Rzeszy czy państwa pruskiego. Tak 
trzeba zrobić. Suwerenne państwo tak postępuje.

Proszę państwa, co do narzucania przez IPN 
i przez wojewodę w zarządzeniach zastępczych 
nazewnictwa, to nie wygląda tak, jak państwo 
myślicie. Ja dzisiaj rozmawiałem z urzędem wo-
jewódzkim, bo pytałem o ulice w moim mieście, 
w Gnieźnie, których nazwy mają być zmieniane. 
Chodzi o 4 ulice: 2 nazwy ulic są oczywiste do 
zmiany, a 2 nazwy ulic są bardziej kontrowersyjne. 
Oni otrzymują z IPN opinię, ale ta opinia podlega 
dalszym konsultacjom. My mamy taki przykład 
w Gnieźnie. W okresie reżimu komunistyczne-
go przewodniczącym rady miasta był Tadeusz 
Sobieralski, który przez społeczeństwo był bardzo 
pozytywnie oceniany. I okazuje się, że IPN jedno-
znacznej opinii na jego temat nie wydał, mimo że 
był w okresie komunistycznym, jakkolwiek by na 
to patrzeć, przedstawicielem władzy. Ale zauważ-
cie, że mamy np. ulicę Roosevelta. Ale tego nikt 
nie ruszy, a przecież – powiem krótko, żeby nie 
przedłużać – jak w Teheranie i w Jałcie wysłuchał 
Jana Karskiego… Ostatnio mieliśmy przykład… 
To kiedy ten mówił mu, co się dzieje w Polsce, co 
Niemcy robią z Żydami, on mu mówił, jakie jest po-



56

53. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu  

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych… 

Kontaktowałem się z Maciejem Sobierajem, żeby się 
zorientować, jaka jest sytuacja. Zdaje się, że nie do 
końca tak było. Może jakiś inny IPN… Ale ja, słysząc 
o tym, przyjąłem to za prawdziwą informację. Dlatego 
właśnie, że ja nie mam zaufania do IPN.

I teraz o bohaterach albo antybohaterach. Niektóre 
nazwiska są jednoznaczne. Ale np. poeta Władysław 
Broniewski cały czas popierał władzę komunistyczną 
tutaj, a był aresztowany, siedział w więzieniu, był aresz-
towany przez Rosjan i siedział w więzieniu we Lwowie, 
wcześniej związany był z ruchem socjalistycznym 
raczej, może komunizował, a jeszcze wcześniej był 
w legionach. Tak? A inny literat – Iwaszkiewicz, świet-
ny pisarz? Przecież cały czas z władzą. Nigdy nie był 
członkiem partii, ale cały czas z władzą. Można takich 
nazwisk wymienić znacznie więcej. A więc jest pro-
blem z tego typu nazwiskami. I jest też problem z tym, 
proszę państwa, że zmieniając nazwy ulic odnoszące 
się do ludzi, których nazwiska nie powinny widnieć 
w tych nazwach, wojewodowie proponują przyjęcie 
czy starają się zmusić do przyjęcia zbyt świeżych bo-
haterów. I napotykają na odpór, bo to są za świeży 
bohaterowie. I oczywiście jest to odczytywane jako 
pewna akcja polityczna, dokonywana za pomocą tej 
ustawy, a nie jako akcja czyszczenia z tych naleciałości 
komunistycznych. Ja nie będę do tego wracał, ale była 
też taka sytuacja przed tą ustawą, że została zakwe-
stionowana nazwa ulicy Czerwone Wierchy. No, takie 
sytuacje są skrajne, dowodzące… No, podobnie było 
z ulicą Niedziałkowskiego. Jeżeli to faktycznie była 
prawda, to zupełnie…

(Senator Grzegorz Bierecki: To chyba niemożli-
we.)

Możliwe, Panie Senatorze, takie rzeczy się zdarza-
ją, zdarzały się i będą się zdarzać. Część tych, których 
nazwiska są jeszcze w nazwach ulic, miało bardziej 
skomplikowany życiorys niż my tutaj. Bardziej skom-
plikowany. A więc częściowo z tym systemem, potem 
przeciw temu systemowi albo odwrotnie – częściowo 
przeciw systemowi, a później odwrotnie. No, tak jak 
pułkownik, bohater w czasie powstania…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

…warszawskiego, Radosław Mazurkiewicz, który 
po więzieniu, bo był aresztowany, poszedł na współ-
pracę z władzą i próbował… No, tłumaczył to tak, że 
próbował wyciągnąć tych ludzi z lasu czy z konspira-
cji, ale po to, żeby się nie stali żołnierzami wyklętymi. 
Jak to w tej chwili oceniamy? Słusznie? Niesłusznie? 
Pokazuję tutaj, jak skomplikowane są losy tego po-
kolenia, które było przed nami. I to trzeba wziąć pod 
uwagę, a nie rzucać oskarżenia, że samorządy sabo-
tują, bo akurat rządzą tutaj ci, a nie inni, że rządzi 
Platforma, więc samorządy sabotują. No, z tego, co 
mówił senator Jackowski, wynikało, że jest różnie 
w różnych miejscach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To fatalnie, że nie ma przedstawiciela IPN, nie ma 

także przedstawiciela ministerstwa. Dlatego że trzeba 
wiedzieć, jak szeroki jest problem, żeby dyskutować. 
Nie wiemy, jak szeroki jest problem.

No, nie ma przedstawicieli IPN, a można byłoby 
zadać kilka pytań dotyczących ewentualnie bohate-
rów, tzn. tych, których nazwiska widnieją na szyldach 
ulicznych, a co do których nie ma jednoznacznej opi-
nii. Zaraz powiem, o jakie nazwiska może chodzić. 

Panu senatorowi, mojemu przedmówcy, bardzo 
dziękuję. To dobrze, że kiedy pan klasyfikował 
i mówił o 2 grupach, które stawiają opór zmianie 
nazewnictwa, zaliczył mnie pan do tej drugiej grupy. 
Rozumiem, że to nie jest po znajomości, tylko są tego 
jakieś przyczyny…

(Senator Grzegorz Bierecki: Samorządy sklasy-
fikowały….)

A, klasyfikowały… No, dobrze. Zaś ja myślę, że… 
Tak, tak. Uważam, że te apele są istotne, ale apelujmy 
wszyscy do tych, na których mamy wpływ. To nie 
oznacza, że w wyniku jakiekolwiek apeli przesta-
ną obowiązywać pytania, które trzeba zadawać, nad 
którymi się trzeba zastanawiać.

IPN w tym kształcie nie ma dobrej pozycji i nie 
ma autorytetu. I to źle, dlatego że opinia IPN powinna 
być jednoznaczna. Ale, załóżmy, wiem o dyskusji 
w Lublinie na temat nazwy ulicy. Przedstawiciel IPN, 
naukowiec z IPN, jeden z naukowców IPN, który te-
raz, zdaje się, miał zostać szefem IPN, ale nie został 
ze względu na ocenę sytuacji Żydów w getcie na po-
czątku wojny… Otóż kiedy była kwestia nadania ulicy 
imienia dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ, on 
to zaakceptował. Dla mnie rzecz jest absolutnie nie-
dopuszczalna, dlatego że NSZ pod dowództwem tego 
oficera wyprowadzał Brygadę Świętokrzyską razem 
z Niemcami i przy pomocy Niemców. I nie tylko to. 
Ale Niemcy, zapewne Abwehra, rzucili 5 żołnierzy 
tej Brygady Świętokrzyskiej na zaplecze frontu. Tego 
typu współpraca powinna dla części IPN właśnie 
przekreślać możliwość nadania ulicy imienia tego 
akurat bohatera. Dla części IPN, ponieważ przeciw-
stawił się temu inny naukowiec z IPN, pan Maciej 
Sobieraj, którego znam jeszcze z opozycji lat siedem-
dziesiątych w Lublinie. I w związku z tym trzeba było 
go ratować przed usunięciem z IPN. Została podjęta 
decyzja o usunięciu. Pod wpływem protestów, także 
mojego protestu, prezes IPN wycofał się z tego.

Ale zdaje się, że nie jest prawdą to, co określiłem 
jako skandal, że była kwestionowana możliwość nada-
nia ulicy imienia Mieczysława Niedziałkowskiego, 
działacza PPS, który zginął w 1940 r. w Palmirach… 
Nie zginął, został rozstrzelany w Palmirach razem 
z grupą inteligencji polskiej w ramach akcji AB. 
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niu tej ustawy… Wynik głosowania to jednogłośnie 
przyjęty projekt uchwały.

W związku z tym w imieniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych wnoszę, aby Wysoki Senat 
raczył uchwalić załączony projekt uchwały. 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…
Senator Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze… Panie Senatorze, ja mam tylko 

krótkie pytanie – bo zasadność ustawy nie podlega 
dyskusji. 

Chodzi mi tylko o to, czy w stosunku do obecnie obo-
wiązującej akcyzy ta nowa będzie wyższa, niższa czy…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wyższa.)
…taka sama. Bo wydaje się, że szkodliwość tych 

produktów tytoniowych czy tytoniopodobnych jest 
inna. A więc moje pytanie jest takie: czy na posie-
dzeniu komisji była mowa o jakiejś gradacji akcyzy?

Senator Tadeusz Romańczuk:
Nie było, nie było o tym mowy. Jeżeli chodzi 

o szkodliwość, to pan jako lekarz pewnie doskonale 
się w tym orientuje. Ja nie mam pojęcia, czy ten płyn 
do papierosów elektronicznych – a przecież to jest 
glikol i gliceryna – i para z tytoniem są bardziej szko-
dliwe, czy tradycyjne papierosy. Ja nie mam zielonego 
pojęcia. I nie chcę się do tego odnosić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń. 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Romańczuk: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan minister Wiesław Janczyk, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Tak.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie: Piotr Florek, 
Mieczysław Augustyn, Leszek Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Informuję…
Czy przedstawiciel rządu… A, nie ma, przepra-

szam.
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie ma.)
(Senator Tadeusz Romańczuk: Nie ma.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 689, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 689 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Przedkładam sprawozdanie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych na temat uchwalonej przez 
Sejm 12 grudnia tegoż roku ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym. Komisja pochyliła się nad tą 
ustawą w dniu 14 grudnia tego roku. Celem tej ustawy 
jest opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do 
papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, 
tzn. tytoniu i suszu tytoniowego. Stawka, jeżeli cho-
dzi o płyn, ma wynosić 50 gr od każdego mililitra, 
a jeżeli chodzi o susz tytoniowy i tytoń, to ma ona 
wynosić 141 zł i 29 gr od każdego kilograma. I to jest 
zasadniczy cel tej ustawy.

Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to obecny pan 
minister w bardzo szczegółowy sposób wyjaśnił na 
tym posiedzeniu cel ustawy. Jeżeli chodzi o dyskusję, 
to zabrało… W dyskusji uczestniczyły 3 osoby, były 
to osoby zainteresowane niższym podatkiem akcy-
zowym i taki był cel ich wypowiedzi. Jeżeli chodzi 
o senatorów, to nikt nie zabrał głosu. Po przegłosowa-
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jednostkowym ilości wyrobu nowatorskiego – to 
jest do 1 g, wcześniej ta waga była podawana z do-
kładnością do 1 mg. Wprowadzono także obowiązek 
oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy od dnia 
1 stycznia 2019 r. płynu do papierosów elektronicz-
nych oraz wyrobów nowatorskich wyprodukowanych 
i nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowa-
nych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
w celu wyrównania warunków prowadzenia działal-
ności małych i dużych podmiotów w związku z moż-
liwością gromadzenia zapasów wyprodukowanych 
przed ich opodatkowaniem. Wprowadzono również 
stawkę zerową w odniesieniu do płynu do papierosów 
elektronicznych i wyrobów nowatorskich do końca 
przyszłego, tj. 2018 r., co jest rozwiązaniem bardzo 
korzystnym dla branży e-papierosów oraz wyrobów 
nowatorskich i wychodzi naprzeciw postulatom zgła-
szanym przez podmioty w trakcie konsultacji publicz-
nych. Podmioty mają zatem 12 miesięcy na założe-
nie składu podatkowego oraz dostosowanie procesu 
produkcyjnego do oznaczania płynu do papierosów 
elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich znakami 
akcyzy.

Przedstawiony projekt zakłada od 1 stycznia 
2019 r. roczne dochody z opodatkowania nowych 
wyrobów akcyzowych na poziomie 75 milionów zł. 
Dodatkowo, ze względu na fakt, iż rynek papiero-
sów elektronicznych i wyrobów nowatorskich po-
dzielony jest pomiędzy 2 duże podmioty tytoniowe 
oraz kilkadziesiąt małych firm, obciążenie podat-
kiem akcyzowym zostało zaprojektowane tak, aby 
w szczególności małe podmioty mogły zachować 
płynność finansową. Planowane dochody z akcyzy 
od nowo wyprodukowanych wyrobów stanowią za-
ledwie 1/250 część dochodów z akcyzy od wyrobów 
tradycyjnych. To oznacza, że podmioty dostarczające 
na rynek wyroby nowatorskie zapłacą 250 razy mniej 
podatku akcyzowego niż podmioty dostarczające pro-
dukt tradycyjny.

Przypomnę też, że dochody z tytułu akcyzy od 
papierosów wynoszą rocznie około 18,5 miliarda zł 
w budżecie bieżącym, realizowanym w roku 2017. 
One zaplanowane zostały na kwotę nieznacznie 
wyższą. Ponadto funkcjonujący system podatku ak-
cyzowego, również z myślą o małych podmiotach, 
umożliwia zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego 
po roku prowadzenia działalności, ale także możli-
wość produkcji poza składem podatkowym w ramach 
instytucji przedpłaty akcyzy.

Należy pamiętać, że w przypadku podmiotów 
dokonujących dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 
eksportu płynów do papierosów elektronicznych 
i wyrobów nowatorskich akcyza od tych wyrobów 
nie jest należna, gdyż z założenia dotyczy wyłącznie 
wyrobów akcyzowych zużywanych na terytorium 
Polski.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przedłożony pod obrady Senatu projekt ustawy 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza 
opodatkowanie podatkiem akcyzowym nowych kate-
gorii wyrobów: płynu do papierosów elektronicznych 
oraz wyrobów nowatorskich. Pozwolicie państwo, 
że omówię trochę całość zagadnienia w taki sposób, 
żeby przygotować ewentualną dyskusję, postaram 
się przy tym odpowiedzieć na szczegółowe pytania, 
odnosząc się również do tych, które już tutaj padły. 
Ale chciałbym, żeby panie i panowie senatorowie 
mieli kompleksowy ogląd sytuacji, tak jak to zostało 
przedstawione już w debacie w Sejmie, ale również 
w czasie posiedzenia komisji senackiej.

Zarówno papierosy elektroniczne, w których wy-
korzystuje się płyn w celu spożycia pary, jak i wyroby 
nowatorskie zawierające w swoim składzie tytoń – 
który, ulegając podgrzaniu, dostarcza do organizmu 
nikotynę w postaci pary – stanowią substytut trady-
cyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego głównym 
celem projektu jest zagwarantowanie równego trak-
towania podatkowego przedsiębiorców działających 
w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz 
podmiotów z branż papierosów elektronicznych i wy-
robów nowatorskich. Oczekujemy również, że podjęte 
na podstawie projektowanych przepisów działania 
wpłyną na uregulowanie rynku płynów do papiero-
sów elektronicznych i wyrobów nowatorskich oraz na 
zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki 
znakowi akcyzy – banderoli – naniesionemu na opa-
kowanie płynu do e-papierosów i wyrobów nowa-
torskich konsumenci będą mogli sami zweryfikować 
legalność pochodzenia produktów w momencie ich 
zakupu.

Przedstawiony projekt zakłada stawkę na płyn 
do papierosów elektronicznych na poziomie 50 gr 
za 1 ml, a w przypadku wyrobów nowatorskich – 
141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, to jest 
około 300 zł za kilogram. Są to stawki umiarkowane 
na tle krajów europejskich. Aż 13 państw unijnych 
opodatkowało wyroby nowatorskie, zaś 9 państw – 
płyn do papierosów elektronicznych.

Poprawki zgłoszone przez klub „Prawo 
i Sprawiedliwość”, które zostały przyjęte w czasie 
prac sejmowych, spowodowały wprowadzenie kilku 
zmian do projektu rządowego, m.in. zastosowanie 
stawki sankcyjnej w przypadku płynu do papiero-
sów elektronicznych, analogicznie jak w przypadku 
wyrobów nowatorskich. Dokonano również zmiany 
w zakresie dokładności podawania na opakowaniu 
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

(sekretarz stanu W. Janczyk) Jeszcze raz warto podkreślić fakt, że w istocie po tej 
regulacji oczekujemy wpływów z akcyzy na pozio-
mie około 75 milionów zł, przy czym 18,5 miliarda 
budżet państwa otrzymuje obecnie z tytułu akcyzy 
dotyczącej papierosów tradycyjnych.

Polska jest krajem, który będzie w połowie stawki 
państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o objęcie tych 
wyrobów akcyzą. Właściwie nie byłoby zasadne dłuż-
sze zwlekanie z wprowadzeniem takiej regulacji. Nie 
ma dzisiaj takich badań, które by udowadniały, że te 
papierosy nowatorskie nie są szkodliwe dla zdrowia, 
a zatem porównywanie jakości jednego czy drugiego 
rodzaju tego substytutu palenia jest nieuprawnione. 
Taką opinię wyrażał również minister zdrowia.

Dzisiaj mamy zarejestrowane patenty czy licencje 
na użycie tych produktów, o których mówimy, a któ-
re są spalane właśnie w postaci e-papierosów, przez 
22 podmioty. Mówimy tutaj o takiej skali działania. 
Powoływanie się na to, że to jest działalność rozległa, 
jest dosyć nieuprawnione.

Może zobrazuję lepiej, przed jakim dylematem stał 
Departament Podatku Akcyzowego w Ministerstwie 
Finansów. Pozwólcie państwo, że wyjaśnię jeszcze 
bardzo krótko, ale w sposób, jak mi się wydaje, dosyć 
czytelny, pewną sytuację, którą moglibyśmy określić 
jako analogiczną w zależności od użycia określonych 
rodzajów tej używki. A więc, dla przykładu, ktoś, 
kto pali papierosy tradycyjne, wydaje rocznie na to 
palenie około 5 tysięcy zł, z czego 3 tysiące 999 zł 
według naszych obliczeń stanowią VAT i akcyza. Dla 
porównania palacz e-papierosów liqiudowych rocznie 
wyda na VAT i akcyzę 879 zł przy założeniu, że na 
palenie tych wyrobów wyda w ogóle 1 tysiąc 500 zł 
rocznie. A więc mamy tutaj pewną dysproporcję w za-
leżności od tego, jakiego materiału palacz używa, 
dysproporcję w wydatkach, jakie temu towarzyszą. 
Ciekawostką jest fakt, że w przypadku papierosów no-
watorskich, których palenie polega na tym, że wkła-
da się do takiego niewielkiego urządzenia – można 
powiedzieć: mikrourządzenia – wkłady z tytoniem, 
a to urządzenie podgrzewa tytoń, ale nie powoduje 
jego spalania, według założeń, które wydają się jak 
najbardziej uprawnione w kontekście określonych 
parametrów, palacz będzie wydawał na palenie około 
6 tysięcy 700 zł rocznie, przy czym VAT i akcyza 
będą stanowiły kwotę 1 tysiąca 949 zł.

A zatem uwzględniliśmy tutaj to wszystko, co było 
możliwe do uchwycenia w całej tej rozległej dyskusji, 
która toczyła się przez wiele miesięcy. Wysłuchaliśmy 
głosu branży, głosu różnych podmiotów aktywnych 
w toku konsultacji społecznych. Przyznam też, że 
rząd obniżył pierwotnie projektowaną stawkę z 70 gr 
za 1 ml do 50 gr za 1 ml. To też jest fakt potwierdzają-
cy to, że byliśmy wsłuchani w głos strony społecznej.

Dzisiaj możemy przyjąć założenie, że około 
300 tysięcy palaczy w sposób ciągły używa papiero-

Reasumując to wszystko, chciałbym podkreślić, że 
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym jest projektem wyważonym i odpowiedzialnym, 
gdyż wychodzi naprzeciw potrzebie wyrównania 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
w branży wyrobów tytoniowych oraz wyrobów po-
wiązanych. Ponadto daje podmiotom do dyspozycji 
12 miesięcy na dostosowanie się do nowego obcią-
żenia fiskalnego i administracyjnego oraz zapewnia 
nowe źródło wpływów do budżetu państwa, od uży-
wek stanowiących substytut tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych. Mając to na uwadze, wnoszę o uchwa-
lenie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja mam py-

tanie, ponieważ dotarły do mnie, ale myślę, że też 
do innych senatorów, pisma od producentów tych 
produktów nowatorskich czy innowacyjnych, w któ-
rych oni twierdzą, że ta stawka akcyzy jest dla nich 
niekorzystna, że może prowadzić do zagrożenia ich 
aktywności zawodowej czy przedsiębiorczości. Czy 
może to zagrozić tym firmom, które zajmują się taką 
produkcją? Pewnie do pana też dotarły te uwagi, bo 
one były przedmiotem dyskusji. Czy mógłby pan to 
ocenić i skomentować jakoś?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Szanowni Państwo, wsłuchiwaliśmy się w głos 

branży i istotnie sprawdziliśmy, jaki jest udział po-
szczególnych podmiotów w rynku. Okazuje się, że 
w tej chwili udział małych podmiotów w rynku pro-
dukcji e-papierosów liquidowych, czyli jednego z ro-
dzajów papierosów nowatorskich, jest na poziomie 
około kilkunastu procent. Około 70% rynku mają 
koncerny, reszta pochodzi z importu. Chcę powie-
dzieć jasno i wyraźnie, że akcyza nie będzie dotyczy-
ła tych wyrobów, które będą kierowane na eksport. 
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

(sekretarz stanu W. Janczyk) Wicemarszałek Maria Koc:

Czy są jeszcze pytania?
A, pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

W art. 9b dodajemy, właściwie zmieniamy pkt 2 
w ust. 1 i tu się pojawia grupa producentów suszu 
tytoniowego. 

Proszę mi powiedzieć, czy to oznacza, że ta grupa 
będzie traktowana inaczej niż pojedynczy producent. 
Jak duży jest udział takich grup w rynku? Ile jest tych 
grup? Czemu one są tu wyróżnione w porównaniu 
z pojedynczymi producentami?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Jeśli miałbym się do tego zagadnienia odnosić, to 

powiedziałbym, że grupy producenckie mają pewne 
preferencje w zakresie zabezpieczenia kwot przy ob-
rocie suszem tytoniowym do zabezpieczenia płatności 
podatku akcyzowego. One mają tutaj określone prefe-
rencje. Czyli to jest uniwersalne odniesienie do tego, 
co obowiązuje w całej branży przemysłu tytoniowe-
go, która w ostatnich latach, szczególnie w ostatnich  
2 latach, została objęta regulacjami, które przyniosły 
pozytywne efekty w zakresie likwidacji i ogranicze-
nia szarej strefy na rynku obrotu tytoniem. I to są 
te zapisy, które odnoszą się właśnie do możliwości 
zrzeszania się producentów w postaci grup produ-
cenckich. Są dla tych grup pewne przepisy dotyczące 
składania zabezpieczenia na poczet koniecznego do 
zapłacenia podatku akcyzowego od wyrobów, w któ-
rych obrocie pośredniczą. One mają swoje preferencje.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę dopytać, 
Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
To oznacza, że państwo za pomocą przepisów fi-

skalnych w pewnym sensie wymuszacie konsolida-
cję, jak rozumiem, producentów rolnych, tak? Tak to 
wygląda. Czy tak to należy rozumieć?

sów nowatorskich i dodatkowe założenie, otrzyma-
liśmy taką informację od samych zainteresowanych, 
czyli od samej branży, że w sposób sporadyczny – 
czasami do 2 milionów osób. Tak więc przy zało-
żeniu, z wykorzystaniem danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, że ogółem 9 milionów osób w Polsce 
pali papierosy, ta proporcja podatków pozyskiwanych 
do budżetu państwa, wzorem powszechnym, wzorem 
innych krajów, wydaje się nie być w żadnym stopniu 
krzywdząca dla małych podmiotów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Już z własną 

kartą. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam tylko pytanie, czy re-

sort… Bo mówiliśmy cały czas o zwiększaniu nakła-
dów na ochronę zdrowia, pan minister Radziwiłł, rząd 
przedstawił pewne propozycje, które idą w dobrym 
kierunku, ale niektórzy mówią, że za wolno. Akcyza, 
podatek akcyzowy, jak wiemy, jest takim wspólnym 
workiem, do którego właściwie… jest pewnego ro-
dzaju rezerwą. 

Czy na posiedzeniu komitetu Rady Ministrów była 
mowa o tym, żeby chociaż część pieniędzy z akcyzy na 
te wyroby zakotwiczyć w wydatkach na ochronę zdro-
wia, czy to jest raczej tak enigmatycznie ujmowane?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Pieniądze w budżecie, jeśli chodzi o stronę do-

chodową, nie są adresowane. Wiadomo, że my tutaj, 
wprowadzając tę niewielką opłatę, bo jeszcze raz pra-
gnę zwrócić uwagę na to, że to jest 1/250 część tych 
dochodów, które z tej sfery mamy pozyskiwać, nie 
wykonujemy żadnej zmiany polegającej na adreso-
waniu tej kwoty na określone wydatki ministra zdro-
wia. Mogę tylko powiedzieć, że rząd planuje wzrost 
nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do roku 
2025 i wydaje się, że w ostatnich latach te nakłady 
znacząco, pozytywnie rosną.

(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo.)
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw

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 rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 690, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 690 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Komisja na swoim posiedzeniu wczoraj w godzi-

nach wieczornych rozpatrzyła ustawę o zmianie usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 690, 
i rekomenduje Wysokiemu Senatowi – jak w druku 
nr 690 A – przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji oprócz przedstawicieli rządu, 
upoważnionego przedstawiciela ministra rozwoju i finan-
sów, uczestniczył także prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. 
Nikt z senatorów nie zabierał głosu w debacie. 

W głosowaniu wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek poparli wszyscy obecni senatorowie. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

Jest z nami dzisiaj pan minister Piotr Nowak, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:

My bardziej patrzymy na to od tej strony, że na 
rynku funkcjonowało bardzo dużo podmiotów po-
średniczących w skupie tytoniu, który w Polsce pro-
dukuje około 14 tysięcy gospodarstw na obszarze 
około 14 tysięcy ha, i mieliśmy do czynienia z takim 
procederem, że około 350 podmiotów kupowało ten 
tytoń i generalnie potem ten tytoń był w obrocie, był 
wywożony za granicę albo dostarczany do przetwór-
stwa, często też te podmioty nie uiszczały właściwej 
zapłaty producentom, już nie mówiąc o tym, że było 
bardzo utrudnione dochodzenie roszczeń z tytułu 
właśnie podatku akcyzowego.

W związku z tym wprowadzono tzw. definicję 
podmiotu pośredniczącego i z tych kilkuset podmio-
tów… Udało się skompresować obecnie tę liczbę do 
14 zarejestrowanych podmiotów. Nie tak dawno było 
ich jeszcze trochę więcej. Spowodowało to pozy-
tywne efekty w postaci tego, że dzisiaj rolnicy mają 
większą możliwość kontraktowania tych wyrobów 
przez podmioty, których kondycja finansowa może 
być lepsza i w jakimś sensie jest również zabezpie-
czona działaniami urzędu skarbowego, przynajmniej 
jeśli chodzi o roszczenia dotyczące danin publicz-
noprawnych. A zatem pewność tego obrotu wzrosła, 
co spowodowało obniżenie właśnie z 18% do 14%, 
a obecnie już nawet do poniżej 14%, udziału sza-
rej strefy w tym rynku, który jest rynkiem bardzo 
trudnym.

Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że Polska, le-
żąca na granicy wschodniej Unii Europejskiej, od lat 
zmaga się przy pomocy swoich służb celnych z nie-
legalnym importem tytoniu, który w istocie stanowi 
bardzo duże pole do nadużyć. Z uwagi na wielkość 
podatku, o którym mówiłem poprzednio, rentowność 
nielegalnej sprzedaży tytoniu pochodzącego z prze-
mytu jest ogromna, według naszych badań jest ona 
często wyższa nawet od rentowności sprzedaży nar-
kotyków i tego typu wyrobów. Jest to spowodowane 
faktem, że – dla przykładu – samo wyprodukowanie 
paczki papierosów kosztuje 2 zł, a w obrocie kosztuje 
ona 14 zł, więc proszę sobie wyobrazić, o jakiej skali 
marży rozmawiamy w sytuacji, kiedy ten obrót jest 
prowadzony bez zachowania reguł podatkowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń. 
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(wicemarszałek M. Koc) mowląt i dzieci. I przez to te towary również pozostaną 
objęte preferencyjną stawką do końca przyszłego roku.

Biuro Legislacyjne nie wniosło zastrzeżeń. I, tak 
jak powiedziałem, wniosek został przez komisję za-
akceptowany. I powtórzę, że komisja wnosi o uchwa-
lenie tego przedłożenia bez poprawek. Dziękuję.

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?

Senator Grodzki. Proszę, Panie Senatorze. 

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja z zasady jestem przeciwny pod-

wyżkom cen artykułów dla dzieci. Przeczytałem, że 
smoczki mają być droższe, soczewki kontaktowe itd. 

Czy pan senator może powiedzieć, czy na posie-
dzeniu komisji było wymienione, które z tych pro-
duktów zdrożeją i o ile? Jeżeli mogę prosić o taką… 
Czy była taka rozmowa?

Wicemarszałek Maria Koc:
To jeszcze pan senator Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja chciałbym się dowiedzieć, czy na 

posiedzeniu komisji była podawana informacja, jakich 
dokładnie grup artykułów będzie dotyczyć ta zmiana. To 
są poz. 82, 92, 103, ale chodzi mi o to, jakie artykuły się 
w tych pozycjach zawierają. Żeby senatorowie wiedzieli, 
które artykuły będą… No bo, jak rozumiem, poz. 82 i 92 
niejako z automatu będą drożeć…

(Senator Jacek Włosowicz: Tak.)
…VAT będzie zwiększony z 8% do 23%. No, 

w przypadku poz. 103 część produktów będzie prze-
niesiona, tak jak pan senator wskazał, do poz. 105 
ewentualnie pewnie do poz. 107a. Jakich produktów 
dokładnie to dotyczy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeżeli panowie senatorowie się nie obrażą, to po-

nieważ te pytania się zazębiają, moja odpowiedź bę-
dzie jedna.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Nie.) 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 691, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 691 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Omawiana ustawa jest przedłożeniem rządowym. 

Sejm nie przyjął żadnych poprawek, przyjął ustawę 
zgodnie z przedłożeniem rządowym. My, jako ko-
misja budżetu, omówiliśmy tę ustawę w dniu wczo-
rajszym. W głosowaniu nad wnioskiem złożonym 
przez pana przewodniczącego Grzegorza Biereckiego 
5 senatorów było za, 1 senator wstrzymał się od głosu. 

W związku z tym komisja wnosi do Wysokiego 
Senatu o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

W czasie posiedzenia komisji pan minister powie-
dział nam, jaki jest cel tej ustawy. W wyniku decyzji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mo-
żemy w dalszym ciągu stosować stawki preferencyjnej, 
8%, do niektórych pozycji. Chodzi tutaj o poz. 82, 92 
i 103 z załącznika do ustawy vatowskiej. W związ-
ku z tym, tak jak powiedziałem, zostały całkowicie 
uchylone poz. 82 i 92. Ale, jak nas poinformował pan 
minister, nie znaczy to, że wszystkie towary z poz. 92 
będą od razu objęte wyższą stawką, tzn. podstawo-
wą stawką, 23%, ponieważ niektóre z nich zostaną 
przeniesione do poz. 105. A jeżeli chodzi o poz. 103, 
dostaje ona inne brzmienie. Ponadto dopisuje się po 
poz. 107 poz. 107a, która obejmuje smoczki dla nie-
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(senator J. Włosowicz) Pierwsze. Czy my jako Polska mamy jakiekolwiek 
pole manewru w zakresie tych produktów, w przy-
padku których stawka VAT jest podwyższana? To jest 
pierwsze pytanie. A jeśli tak, to w jakim zakresie, 
czy możemy tę stawkę pozostawić na tym samym 
poziomie, czy możemy ją obniżyć, czy musimy ją 
podnieść. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, pan senator po-
wiedział o środkach specjalnych do celów medycz-
nych. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na ten 
temat, bo ciekawy jestem do jakich produktów są one 
używane, jeśli oczywiście ma pan takową wiedzę, bo 
jeśli nie, to…

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek, dziękuję.
Chciałbym nawiązać do tego i dopytać, bo pewnie 

sam bym o to nie zapytał… Chodzi mi o poz. 92. 
Jakich środków higienicznych i farmaceutycznych 
z tej pozycji będzie to dotyczyć? Czyli chodzi o to, 
czego dokładnie podniesienie VAT będzie dotyczyć. 
Bo „środki higieniczne i farmaceutyczne” to jest, że 
tak powiem, bardzo szerokie pojęcie. Co w tej grupie 
się znajduje? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Odpowiem na pierwsze pytanie pana senatora. 

My tutaj przede wszystkim realizujemy – chciałbym 
jeszcze raz to podkreślić i przypomnieć – wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 
czerwca 2015 r. Musimy dostosować nasze stawki do 
tego, co zostało w tym wyroku określone. W związku 
z tym będziemy musieli podnieść stawki VAT w przy-
padku niektórych wyrobów – o tym powiem za chwilę 
– ze stawki 8% do stawki 23%. Od razu zastrzegam 
i chcę to wyraźnie powiedzieć, że absolutnie nie jest 
to cel fiskalny, tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, 
jest to realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz.

Jeśli chodzi o pytanie o pole manewru, to trudno 
tutaj mówić o jakichś manewrach, po prostu musimy 
wykonać ten wyrok, i tyle. Natomiast tutaj chciałbym 
jeszcze zwrócić uwagę – i to padło w następnych py-

Poz. 82 są to substancje chemiczne: cysteina i cy-
styna. Cysteina to aminokwas, a cystyna to substan-
cja, która powstaje w wyniku utlenienia cysteiny. Są 
one stosowane w różnego rodzaju środkach… Pozwoli 
pan, że sprawdzę, żeby się nie pomylić. Zaraz panu 
powiem… One są stosowane w przypadku żywno-
ści przeznaczonej do tzw. specjalnych celów me-
dycznych. Czyli tam te substancje występują. I to 
jest poz. 82. Jeżeli chodzi o poz. 92, to są to wyro-
by higieniczne lub farmaceutyczne. Poz. 103 – tak 
jak powiedziałem, odpowiadając panu senatorowi 
Grodzkiemu – obejmuje soczewki kontaktowe, ale 
wszystkie, które nie dotyczą korekty wzroku. Czyli 
w przypadku soczewek, które są przeznaczone do 
celów medycznych, pozostaje preferencyjna stawka. 
I w przypadku smoczków, tak jak powiedziałem, też 
pozostaje preferencyjna stawka, ponieważ została 
dopisana poz. 107a.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale do końca przy-
szłego roku?)

No, bo na razie obowiązuje ta ustawa o VAT, tak 
że podwyższone stawki VAT 8% i podstawowa 23% 
obowiązują do końca przyszłego roku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

Jest z nami dzisiaj pan Paweł Cybulski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Takie pytanie chce zadać pan senator Leszek 
Czarnobaj.

Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam 2 krótkie 

pytania. 
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Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

(podsekretarz stanu P. Cybulski) W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych opiniowała tę ustawę. Ustawa ma na celu 
przedłużenie o 6 miesięcy, z dnia 1 stycznia 2018 r. 
na dzień 1 lipca 2018 r., terminu wejścia w życie 
przepisów dotyczących wprowadzenia i funkcjono-
wania Rejestru Należności Publicznoprawnych. To 
przesunięcie jest związane z pewnymi działaniami 
i dodatkowymi zagadnieniami związanymi z sys-
temem informatycznym, który jest w Ministerstwie 
Finansów oraz w Krajowej Administracji Skarbowej.

Senackie Biuro Legislacyjne nie wniosło for-
malnie żadnych uwag do tej ustawy. Pan legislator 
zwrócił tylko uwagę, że ustawa ta jest dość późno 
procedowana, bo jeżeli ma wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2018 r., a taka jest istota tej zmiany, to 
nie będzie zachowany właściwe vacatio legis, czyli 
14 dni, a jeszcze potrzeba czasu dla pana prezydenta. 
To była taka generalna uwaga Biura Legislacyjnego.

Nikt nie wziął udziału w dyskusji na posiedzeniu 
komisji. Projekt tej ustawy został przyjęty przez ko-
misję jednogłośnie bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś chciałby zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest z nami dzisiaj przedstawiciel rządu, pan 

Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Cybulski: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.

taniach – że mamy pewne pole manewru, jeśli chodzi 
o stwierdzenie, czy jest to związane z usługami dla 
celów medycznych, czy nie. W tym momencie, jeśli 
będziemy mówili o towarach, o których mówimy w no-
wej poprawce ustawowej, te towary w większości będą 
przeznaczone do celów medycznych, a więc dalej będą 
objęte tą samą stawką 8%. Chcę podkreślić, że jest to 
większość towarów, które są wyrobami higienicznymi 
czy farmaceutycznymi i właśnie dotyczą tej stawki 
8-procentowej, czyli stawki związanej z przeznacze-
niem na cele medyczne. To jest pierwsza rzecz.

Następna rzecz dotyczy poz. 92, o którą pytał pan se-
nator, pan marszałek. To będzie oczywiście dotyczyło we-
dług poz. 92 załącznika nr 3 – niektóre wyroby higienicz-
ne i farmaceutyczne z gumy. Dotyczy to załącznika nr 3, 
więc tam musielibyśmy spojrzeć, bo tam będzie dokładnie 
wszystko szczegółowo podane. Ale ja mogę powiedzieć, 
że m.in. dotyczy to osłonek antykoncepcyjnych, cewek, 
strzykawek, zbiorników, rozpylaczy, kroplomierzy, odcią-
gaczy do mleka, smoczków, butelek na gorącą wodę, wor-
ków tlenowych, specjalnych poduszek pneumatycznych 
dla chorych. Tak że to byłby taki przykładowy katalog, 
bo tamten jest jeszcze rozszerzony. W tym załączniku jest 
dokładnie wszystko przedstawione.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia do-
chodzenia wierzytelności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 695, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 695 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!



65
53. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z…

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, nie…)
…zapytania do pana senatora sprawozdawcy 

związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja, jeśli mogę.)
Pan senator Grabowski. Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja się bardzo cieszę, że ta regulacja prawna jest 

teraz procedowana. Ona była zapowiadana już od 
jakiegoś czasu przez przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Ale mam może nie wątpliwość, tyl-
ko… takie głębokie zastanowienie, jeśli chodzi o za-
pis dotyczący przekroczenia granic obrony koniecz-
nej. Jak pan senator sprawozdawca wskazał, mówimy 
o szczególnym miejscu, o szczególnym miejscu dla 
każdego z nas, o naszym własnym domu. I chciałbym 
się dowiedzieć, jakie kryteria… Bo wiadomo, że prze-
kroczenie granicy obrony koniecznej jest ustalane czy 
orzekane poprzez sąd. Prawda? Nie podlega, że tak 
powiem… Nie jest to oceniane przez organy ściga-
nia, tylko to już są sprawy sądowe. Obawiam się, że 
takie zapisy w ustawie mogą spowodować, że ludzie 
jednak będą się obawiali reagować we własnym domu 
w sytuacji, gdy zostaną napadnięci, bo zawsze potem 
napastnik może starać się, że tak powiem, wykazać 
próbę przekroczenia obrony koniecznej albo…

(Senator Rafał Ambrozik: No właśnie nie…)
Prosiłbym o jakiś komentarz do tego.
(Senator Rafał Ambrozik: Właśnie, Panie 

Senatorze, jest odwrotnie…)

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

Senator Rafał Ambrozik:
Przepraszam. Dziękuję, Pani Marszałek.
Właśnie będzie odwrotnie. To teraz można oba-

wiać się tego właśnie, czy… Często dochodzi do ta-
kich sytuacji, w których zaatakowana osoba myśli 
bardziej o tym, na jakie konsekwencje prawne będzie 
narażona w związku z podjęciem pewnych działań 
w zakresie obrony samego siebie lub swojego mienia. 
A ten wprowadzany zapis umożliwi już chociażby na 
etapie działań prokuratora podjęcie pewnych działań, 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 681, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 681 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Ustawodawczej dotyczących zmiany 
ustawy – Kodeks karny.

Wysoka Izbo, dobrze byłoby, gdyby polityka karna 
prowadzona przez państwo prowadziła do zwiększenia 
bezpieczeństwa obywateli, by ci obywatele w sytuacji 
zamachu dokonanego w miejscu szczególnym dla nas 
wszystkich, czyli we własnym domu, mieszkaniu, mogli 
odeprzeć ten bezprawny atak, a państwo by stawało 
po ich stronie. Właśnie takie rozwiązanie jest zawarte 
w tej nowelizacji. Zmierza ono ku temu, by osoba wy-
stępująca w obronie porządku prawnego była w sytuacji 
prawnej korzystniejszej niż sprawca zamachu. Niestety, 
w sprawach dotyczących obrony koniecznej zarówno 
organy ścigania, jak i sądy nazbyt często, rozważając 
je na etapie przygotowawczym lub w samym postępo-
waniu sądowym, dość ostro traktowały działanie po-
dejmowane przez osobę zaatakowaną w zakresie obro-
ny koniecznej. Były głośne takie sprawy. Nowelizacja 
wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom, by ci, 
którzy przebywają we własnym domu, w mieszkaniu, na 
ogrodzonym terenie, mieli uzasadnione przekonanie, że 
jeśli dojdzie do przekroczenia granic obrony koniecznej, 
to prawo będzie po ich stronie, że nie poniosą odpo-
wiedzialności karnej, chyba że to przekroczenie granic 
obrony koniecznej będzie rażące.

Nowelizacja kodeksu karnego polega na dodaniu 
w art. 25 §2a, który uchyla karalność czynu osoby za-
atakowanej, czyli ekscedenta, w sytuacji, gdy ktoś prze-
kracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach po-
legający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając 
zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba 
że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Biuro Legislacyjne nie wniosło zastrzeżeń do usta-
wy. Senatorowie stosunkiem głosów 12 za, 1 przeciw 
poparli tę ustawę. W związku z tym połączone ko-
misje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

(senator R. Ambrozik) Jest dzisiaj z nami pan minister Marcin Warchoł, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

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

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra, związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 682, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 682 A.

(Rozmowy na sali)
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Aleksandra Pocieja, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma go…)
(Głos z sali: Ale jest przewodniczący.)
Rozumiem, że pan senator nie spodziewał się…
Pan senator Robert Mamątow, przewodniczący. 

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu, po rozpatrzeniu 

wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, poparła 
go i wnosi, tak samo jak poprzednio, o przyjęcie tego 
projektu bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

które tak naprawdę spowodują, że dana sprawa nie 
trafi do sądu, nie będzie związanego z nią procesu 
i wieloletniego dla tego poszkodowanego problemu. 
I właśnie to jest wyjście naprzeciw społecznym ocze-
kiwaniom, takie są oczekiwania obywateli.

(Senator Arkadiusz Grabowski: No nie… 
Przepraszam…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
No właśnie o to chodzi, że nie, Panie Senatorze. Ja 

się z panem nie do końca zgodzę. Bo oto podstawową 
linią obrony napastnika, który został powstrzymany 
w naszym mieszkaniu przez właściciela mieszkania, 
będzie to, że doszło do przekroczenia obrony koniecz-
nej. Tutaj jest kwestia…

Senator Rafał Ambrozik:
Ale to właśnie teraz tak jest. A od teraz będzie 

trudniej, w związku z wprowadzonym przepisem, 
powoływać się na to, o czym pan mówi.

(Senator Rober Mamątow: Przepis mówi wyraź-
nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ale nie będzie 

zapisu…)
Panowie, prowadzicie taką luźną dyskusję, a przy-

pominam, że jesteśmy w punkcie zadawania pytań…
(Senator Rafał Ambrozik: Myślę, że minister po-

twierdzi to, co mówię.)
Jest pan minister, więc myślę, że będzie umiał 

odpowiedzieć na to pytanie, a przede wszystkim że 
będzie potrafił i chciał odpowiedzieć na to pytanie.

Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 
Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Ja myślę, że dosyć do-

sadnie odpowiedziałem…)
Panie Senatorze, bardzo już panu dziękuję.
Projekt ustawy został wprowadzony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.
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(wicemarszałek M. Koc) Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 6 grudnia 2017 r. ustawie o zmianie ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

W trakcie obrad komisji zgłoszono 2 poprawki. 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
wnosi o uchwalenie ustawy z poprawkami. 

Dodatkowo jeszcze senator Grzegorz Peczkis zło-
żył 3 poprawki i one będą rozpatrywane na osobnym 
posiedzeniu komisji, są one dołączone do sprawoz-
dania.

Celem wspomnianej nowelizacji jest dostosowanie 
przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne dotyczących pomocy publicz-
nej do warunków sformułowanych przez Komisję 
Europejska w procedurze notyfikacji programu po-
mocowego przewidującego udzielenie pomocy w celu 
ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przed-
siębiorstw. Ustawa ma zapewnić zgodność notyfi-
kowanego programu pomocowego z komunikatem 
Komisji Europejskiej: Wytyczne dotyczące pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsię-
biorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji. Nowelizacja umożliwi udzielenie pomocy 
publicznej na restrukturyzację małych i średnich 
przedsiębiorstw bez konieczności dokonywania in-
dywidualnej notyfikacji takiej pomocy, a tym samym 
pozwoli osiągnąć skutki przewidziane w art. 149 pra-
wa restrukturyzacyjnego. Indywidualna notyfikacja 
oznaczałaby de facto, że ze względu na długi czas 
oczekiwania na decyzję Komisji stwierdzającej zgod-
ność pomocy z prawem unijnym nierealne byłoby 
przeprowadzenie restrukturyzacji ze wsparciem ze 
środków publicznych.

W następstwie uchylenia z dniem 1 stycznia 2017 r. 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykony-
wania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
przestało obowiązywać rozporządzenie ministra 
Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorstw. W związku z tym 
omawiana ustawa tworzy ogólną podstawę do udzie-
lenia pomocy publicznej na restrukturyzację i ratowa-
nie przedsiębiorstwa oraz przywraca upoważnienie 
ustawowe do wydania przepisów wykonawczych 
analogicznych do tych zawartych w rozporządzeniu, 
które utraciło moc. Nowy art. 139a stanowić ma ogól-
ną podstawę do udzielenia przedsiębiorcom pomocy 
na restrukturyzację oraz pomocy na ratowanie lub 
tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego zmierzają 
do określenia właściwej relacji pomiędzy art. 189k 
kodeksu w zakresie, w jakim dotyczył on udziela-
nych jako pomoc publiczna na restrukturyzację ulg 

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

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.

Jest dzisiaj z nami pan minister Marcin Warchoł.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 677, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 677 A.

(Głos z sali: Nie ma sprawozdawcy.)
(Głos z sali: Chwila przerwy, bo nie ma sprawoz-

dawcy.)
Pan senator Wojciech Piecha pewnie się nie spo-

dziewał, że tak szybko będziemy procedować.
To co, ogłaszamy 5 minut przerwy?
(Głos z sali: Tak, 5 minut przerwy.)
5 minut przerwy, do godziny 17.15. Myślę, że po niej 

sprawozdawcy już pojawią się na sali. Bardzo dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 10  

do godziny 17 minut 15)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator sprawozdawca W. Piecha) (Zastępca Dyrektora Departamentu 
Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Andrzej Ryng: Właśnie nie ma ministra. Jeszcze jest 
w drodze.)

Dziękujemy panu.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nikt się nie zgłosił.)
Stwierdzam, że nikt nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie…
(Głos z sali: Nie, nie, są wnioski legislacyjne.)
Są wnioski legislacyjne, tak.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Grzegorz 

Peczkis złożył. I jeszcze Maciej Łuczak…)
Informuję, że wnioski legislacyjne złożył pan se-

nator Grzegorz Peczkis, a pan senator Maciej Łuczak 
złożył swoje przemówienie do protokołu*.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o drogach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 678, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 678 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora 
Jana Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie rzą-

dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych – druki senackie nr 678 i 678 A.

Celem tej zmiany jest uregulowanie statusu 
dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie pro-
cesu inwestycji na tych drogach. W tej noweli za-
proponowano wprowadzenie do ustawy definicji 
drogi o znaczeniu obronnym i równocześnie za-
pisu dotyczącego tego, iż minister właściwy do 
spraw transportu w porozumieniu z ministrem 
obrony narodowej określą w drodze zarządzenia 
wykaz tychże dróg obronnych lub ich odcinków. Do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
należeć będzie przygotowanie dróg krajowych, któ-
rych jest ona zarządcą, na potrzeby obrony pań-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych, 
i znowelizowanymi przepisami prawa restruktury-
zacyjnego dotyczącymi pomocy publicznej.

Ponadto ustawodawca wydłuża do 26 czerwca 
2018 r. okres vacatio legis przepisów prawa restruktu-
ryzacyjnego przewidujących utworzenie Centralnego 
Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Ustawa nie zawiera przepisów epizodycznych, 
przejściowych i dostosowujących.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia 
ogłoszenia.

Wysoka Izbo, Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności wnosi o przyjęcie ustawy, ale z po-
prawkami. Jeszcze raz będziemy musieli się zebrać, 
ażeby omówić poprawki złożone przez senatora 
Grzegorza Peczkisa. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Piecha: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jest 
przedstawiciel ministra sprawiedliwości, ale minister 
jeszcze nie dojechał.)

(Głos z sali: Jedzie.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Jest.)
Jakie mamy wiadomości na temat obecności 

przedstawiciela rządu?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tam jest 

pan z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale minister już 
jedzie.)

(Głos z sali: Pan minister wyjeżdża, ale jest pan 
z Ministerstwa Sprawiedliwości.)

Stwierdzam, że nie ma przedstawiciela rządu.
(Głos z sali: Jest, jest.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jest, ale 

nie chce się wypowiadać. Tylko że to nie jest mini-
ster.)

Nie, nie, musi być minister.
(Zastępca Dyrektora Departamentu 

Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Andrzej Ryng: Andrzej Ryng, zastępca dyrektora 
Departamentu Legislacyjnego.)

Musi być minister.
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(senator sprawozdawca J. Hamerski) Teraz sprawa istotna, ważna z punktu widze-
nia budżetu. Dlatego właśnie wniosek o odrzuce-
nie tej ustawy lub wykreślenie pktu 7 w ustawie. 
W pkcie 7 mówi się, że zadania na drogach o zna-
czeniu obronnym wykonywane itd. – i dalej – są 
finansowane z budżetu państwa w ramach wydat-
ków obronnych. Dalszej części nie będę przywoły-
wał. Zatem: w ramach wydatków obronnych. O co 
chodzi? Chodzi o to, że drogi publiczne… W przy-
padku tych dróg, które mają charakter obronny i są 
na terenach zamkniętych wojska, nie ma żadnych 
wątpliwości co do tego, że są finansowane z wy-
datków obronnych. Ale są drogi publiczne, czyli 
te wszystkie drogi, które znamy, wojewódzkie, 
powiatowe, gminne, także drogi krajowe, tyle że 
mówimy o drogach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych, które są wykorzystywane publicznie, 
czyli przez nas wszystkich, przez mieszkańców, 
lecz może się też zdarzyć, że te drogi są po części 
wykorzystywane przez wojsko, bo tam gdzieś do-
jeżdża itd. Różnie to może być. W związku z tym 
zapis w ustawie, który stanowi, że właśnie te drogi 
publiczne mogą być również finansowane z budżetu 
państwa w ramach wydatków obronnych, ale zali-
czane do tych 2% wydatków na cele obronne. To 
jest to, o czym często wspominamy, jeżeli chodzi 
o wydatki obronne.

Są jeszcze inne możliwości, że tak powiem, wy-
konywania dróg lokalnych. Jest taki bardzo dobry 
program budowy dróg lokalnych, wiemy, że samo-
rządy to realizują. Teraz to się nazywa, o ile dobrze 
pamiętam, program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, ale to jest cały czas ten 
sam program. Uważam, że wystarczy w tym pro-
gramie zmienić zapis w kryteriach, tak aby dro-
gi o charakterze obronnym mieściły się w grupie 
dróg lokalnych. Wówczas nie byłoby to zaliczane 
do wydatków obronnych. Zapewne nie jest to duża 
kwota wydatków na te cele, ale fakt jest faktem, że 
w ramach tych 2% powinny być ujmowane wydatki, 
które mają rzeczywiście znaczenie obronne, czyli na 
zakup sprzętu, to, o czym ostatnio głośno mówimy, 
śmigłowców, helikopterów itd., a nie na budowę dróg 
o charakterze lokalnym, które służą mieszkańcom, 
a tylko po części wojsku.

Stąd pierwsza poprawka. Ustawa jest bardzo 
krótka i właściwie z tej ustawy mogłaby zostać de-
finicja drogi publicznej. Wówczas poprawka, czyli 
wykreślenie pktu 7, nic by nie zmieniło, bo te drogi 
po prostu nie byłyby finansowane ze środków na 
obronę narodową. Wchodzi też w grę odrzucenie 
całej ustawy. Myślę, że można tę ustawę zmienić, 
jeżeli ministerstwo obrony chce, to jest bardzo 
krótka ustawa, ale nie robić tak, żeby te wydatki 
były zaliczane do wydatków w ramach wydatków 
obronnych. Dziękuję.

stwa. Równocześnie w art. 1 pkt 7 noweli zapropo-
nowano, aby finansowanie tychże dróg wpisanych 
do wykazu było realizowane z budżetu państwa 
w ramach wydatków obronnych, o których mowa 
w art. 7 ustawy z 2001 r. o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm uchwalił tę ustawę na pięćdziesiątym 
trzecim posiedzeniu w dniu 8 grudnia. Za głoso-
wało 267 posłów, przeciw – 158, wstrzymało się 
18. W dniu 11 grudnia marszałek Senatu skiero-
wał tę ustawę do Komisji Infrastruktury i Komisji 
Obrony Narodowej. Posiedzenie połączonych ko-
misji odbyło się 12 grudnia 2017 r. W posiedzeniu 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury z ministrem Adamczykiem na czele 
i przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. 
W dyskusji głos zabierali senatorowie i przed-
stawiciele ministerstw. Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury zgłosił wniosek o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Senator Florek zgłosił dalej 
idący wniosek o odrzucenie ustawy. W głosowa-
niu przyjęto wniosek przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury o przyjęcie projektu ustawy bez 
poprawek. Wniosek senatora Florka został od-
rzucony. Senator Florek zgłosił wówczas wniosek 
o odrzucenie ustawy jako wniosek mniejszości, 
a na wypadek ewentualnego odrzucenia wniosku 
mniejszości zgłosił poprawkę usuwającą przepis 
dotyczący finansowania tychże dróg obronnych 
z budżetu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysoka Izbo, wnoszę o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych 

zajmuje 1,5 strony – to niedużo. Przede wszystkim 
w ustawie tej zdefiniowano drogę o oznaczeniu 
obronnym. W tej chwili w ustawie o drogach pu-
blicznych jest taka definicja. Dodano tam jeszcze 
informację, że w wykazie dróg to może być cała 
droga albo jej odcinek.
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gi itd., bo w ramach budżetu te pieniądze mamy na 
to przeznaczone. Ale to jest budowanie drogi, któ-
ra jest ogólnodostępna, nie na terenie zamkniętym. 
W związku z tym… 

No, mamy tu rozbieżne zdania. Ja wiem, że gminy, 
województwa, powiaty borykają się z tym, że mają 
ciągle za mało pieniędzy, ale dzięki programowi bu-
dowy dróg lokalnych w Polsce wyremontowaliśmy 
w ostatnich latach naprawdę bardzo, bardzo dużo 
dróg.

Sam byłem kiedyś radnym sejmiku wojewódz-
twa wielkopolskiego i pamiętam naszą dyskusję na 
początku, jak powstawały samorządy wojewódzkie 
– to był rok 1999 – jaka była sytuacja na drogach. 
Mieliśmy w Polsce mniej więcej 15–17% dróg o tym 
normalnym standardzie. Dzisiaj mamy już koło 
osiemdziesięciu paru procent, 85%, czyli widać, jaki 
jest postęp, jak to się zmienia. 

A wojsko jest wojskiem i powinniśmy wydawać 
pieniądze na cele wojska, a nie na inne cele, które 
niekoniecznie muszą być finansowane z tych środków.

(Senator Alicja Zając: Jeszcze takie pytanie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator pewno dopytać chce, tak?

Senator Alicja Zając:
Tak, jeszcze króciutkie pytanie, uwaga.
Pan senator posługuje się takim określeniem „te-

ren zamknięty”. Ale przecież na ten teren zamknięty 
– czyli w pańskim rozumieniu poligon, tak? – wojsko 
dojeżdża. Dojeżdża przeważnie, nie jest zrzucane 
z nieba, nie jest to desant na poligon, tylko jedzie 
się jakimiś drogami – krajowymi, wojewódzkimi, 
powiatowymi, gminnymi. Dopiero w konsekwencji 
dotarcia do obiektu zamkniętego, czyli poligonu, jest 
się na terenie wojskowym. 

Czyli pan uważa, że wojsko, które użytkuje dro-
gi publiczne, nie może minimalną częścią swojego 
budżetu wspomóc remontu tych dróg, które niszczy 
ciężki sprzęt dojeżdżający na poligon? Dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Tak, tereny zamknięte to nie tylko poligon, ale 

również koszary. Jednak wojsko jeździ czołgami nie 
po tych drogach, tylko po poligonie, a ten dojazd, 
w czasie pokoju w tej chwili, to nie jest taki dojazd, 
który niszczy drogi. Bo jeżeliby to były dojazdy 
w takim stopniu niszczące drogi, to należałoby taką 
drogę wyłączyć w takim razie i przeznaczyć na cele 
wojskowe, jeżeli taka jest przyczyna tego.

My mówimy o drogach dojazdowych ze wszyst-
kich stron. Ja znam przykład akurat jednego z dużych 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez… 

Przepraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

(Senator Alicja Zając: Ja mam pytanie.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Pani senator Zając. Proszę bardzo.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do senatora Florka, ponieważ 

zgłosił wniosek o odrzucenie tej ustawy, a w mojej 
ocenie ta ustawa jest dobra. Przyjmijmy teoretycznie 
taką sytuację. 

Ja mam pytanie: kto powinien wybudować drogę 
gminną, powiatową czy poprawić jej stan? Sytuacja 
jest taka, że jest poligon, do tego poligonu prowadzi 
droga, która uległa dewastacji na skutek użytkowania, 
a gminy, powiatu nie stać na inwestycje na tej drodze. 
Czy wziąć pieniądze od wojska, wykonać tę drogę, 
która będzie służyła nie tylko wojsku, ale również 
mieszkańcom, czy nie wziąć i nie zrobić tej drogi?

Senator Piotr Florek:
Powtarzam. Jeśli chodzi o drogi na terenach za-

mkniętych, a jest definicja obiektów zamkniętych, np. 
koleje są wydzielone, są obszary, tereny zamknięte, 
to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zgadzamy 
się z tym, tak, jak najbardziej powinno być takie fi-
nansowanie. Ale my mówimy o drogach publicznych, 
po części tylko używanych przez wojsko, jeżeli taka 
sytuacja ma miejsce. Bo gdzieś tam rzeczywiście 
może ktoś… Ale to jest cały czas droga publiczna. 
W związku z tym to nie jest tak, że ktoś szlaban 
postawi i nie możemy jechać. 

Kto finansuje drogi publiczne? No, oczywiście to 
zależy od tego, jaka jest kategoria drogi. Jeżeli jest 
to droga gminna, to gmina, powiatowa, wojewódzka 
itd…

(Senator Alicja Zając: Nie mają pieniędzy.)
Nie mają pieniędzy. Dlatego np. stworzyliśmy 

świetny program budowy dróg lokalnych. No, nie 
będę mówił o całym, jeżeli chodzi o generalną dy-
rekcję, o tym, jakie tam są środki, co realizujemy, 
bo tam są też środki na różnego rodzaju inwestycje, 
remonty itd. I jest program dróg lokalnych.

Cały problem polega na tym… Dlaczego mamy 
te wydatki wliczać w bardzo ważne wydatki na cele 
obronne? Kupujmy broń, co trzeba, pistolety, czoł-
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(senator P. Florek) No i też nie można by tego zaliczyć do wydatków 
na obronność. To jest według mnie ścieżka donikąd. 
Jeśli wojsko ma takie możliwości, jest odpowiedzialne 
za zniszczenie drogi – no bo na ogół, jak ileś tam 
samochodów osobowych przejedzie, to jest w ogóle 
nieporównywalne z naciskiem na oś w przypadku 
samochodu ciężarowego, załóżmy, wojskowego – to 
dlaczego miałoby to nie funkcjonować?

Senator Piotr Florek:
Jeżeli ta droga służy generalnie do celów wojsko-

wych, to należy się zastanowić, czy takiej drogi nie 
należy wyłączyć z ruchu publicznego. Ja cały czas 
przypominam, że mówimy o drogach publicznych, 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Nie jestem 
przeciwko samorządom, przeciwko temu, żeby bu-
dować drogi. Wszyscy jesteśmy jak najbardziej za. 
Przypominam, powtarzam jeszcze raz o tych dobrych 
programach, m.in. programie budowy dróg lokalnych. 
Chodzi tylko o jedną rzecz, powtarzam: żeby prze-
znaczać pieniądze na obronność, na te cele obron-
ne, o których pan senator wspomina, a nie wydawać 
pieniędzy z budżetu w ramach wydatków obronnych 
właśnie na takie cele. Jesteśmy za, można to zrobić 
w inny sposób, ale nie otwierać furtki. Nie otwierać 
furtki, że pieniądze z tych 2% to dzisiaj może prze-
znaczymy na budowę dróg dostępnych dla innych, 
a za chwilę znajdziemy jeszcze coś innego, kolejną 
furtkę, i będziemy pieniądze przeznaczać… Nie, te 
pieniądze mają służyć celom obronnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator, pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Do pana senatora mniejszości.
(Senator Piotr Florek: Czemu tylko do mnie?)
Panie Senatorze, czy zaliczenie… Czy ten upór, 

który powoduje, że pieniądze z budżetu ministerstwa 
obrony pójdą na drogi publiczne, związany jest z tym, 
że ministerstwo obrony nie będzie w stanie wydać 
tych 2%?

Senator Piotr Florek:
Nie sądzę, żeby ministerstwo obrony nie dało sobie 

rady z wydaniem 2%, akurat tych, bo to jest może… 
Nie wiem dokładnie, ile, bo nie wiemy, ile to jest pie-
niędzy… Ale wiemy, że ministerstwo obrony ma kłopot 
z wydawaniem pieniędzy. To jest fakt. O tych zamó-
wieniach, o zakupach jest głośno, co mówimy… Ale, 
Panie Senatorze, wydaje mi się, że akurat ta kwota nie 

poligonów, który jest w województwie wielkopol-
skim. Tych dróg dojazdowych ze wszystkich stron 
jest mnóstwo i można dojechać do tego poligonu 
z różnych stron, i się dojeżdża. I ja nie widzę żadne-
go problemu, żeby akurat te drogi dojazdowe, dzięki 
którym z różnych stron można dojechać do poligonu, 
trzeba było finansować… Więc takie jest zdanie…

Jednak jesteśmy za. Ja podałem jedną ścieżkę, 
żeby te drogi w takim razie również można było re-
montować dla samorządów. Ale jest jeden warunek 
– nie zaliczajmy tych środków do wydatków obron-
nych, bo to jest inny cel. Cały czas mówimy, żeby 
2% pieniędzy przeznaczać na obronność. I to jest 
zasadniczy cel. 

A żeby pomagać… Okej, to są te same pieniądze. 
No, czy pieniądze z budżetu państwa pójdą do mini-
stra obrony narodowej i stamtąd będzie to finanso-
wane, czy z budżetu państwa pójdą w drugą stronę 
i z tych pieniędzy będą finansowane… Cel jest ten 
sam – sfinansujemy drogę. Tylko te wydatki nie będą 
zaliczane do wydatków obronnych. Tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do przed-
stawiciela wniosku mniejszości. Chodzi oczywiście 
o ten wniosek o odrzucenie ustawy. 

Ja mam bardzo proste pytanie: dlaczego chce pan 
uniemożliwić pomoc samorządom przez wojsko, jeśli 
są takie przypadki, że to po prostu wojsko te drogi… 
może nie tyle, że dewastuje, bo nie robi tego celowo, 
ale je uszkadza ze względu na taki, a nie inny sprzęt, 
którym się porusza po tych drogach? 

Ja sam, powiem panu szczerze, mieszkałem 
w dzieciństwie przy takiej drodze, która służyła do 
transportu – no, wtedy były skoty, nie wiem, czy pan 
pamięta, to takie transportery – z jednostki, z koszar 
na poligon. I one regularnie mniej więcej co 2 tygo-
dnie przejeżdżały tą drogą. Ale to jest inna kwestia.

W tej chwili chcemy pomóc samorządom. Jest 
to możliwe. Pan koniecznie nie chce tych wydatków 
zaliczyć do wydatków na obronność. No to idąc pana 
tokiem myślenia… No bo nie jest to ściśle związane 
z obronnością, nie wiem, z bronią, ze strzelaniem, 
to nie jest amunicja ani broń. Ale równie dobrze to 
paliwo, które się na poligonach zużywa, też nie jest 
ściśle związane z obronnością, bo mogliby przecież 
nie jeździć, nie szkolić się.

(Senator Piotr Florek: No tak.)
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Zwracam się do pana senatora sprawozdawcy. 
Czy na posiedzeniu komisji rozważaliście taką 

możliwość, żeby nawet realizując cele tej ustawy, 
spróbować jednak skorzystać z tego funduszu budowy 
dróg lokalnych? 

Pytam o to, dlatego że tam jest obowiązkowy 
50-procentowy udział samorządów. Zmierzam do 
tego, że przeznaczenie tych pieniędzy na ten fundusz 
budowy dróg lokalnych – a słyszymy, że brakuje tam 
środków – mogłoby pozwolić wyremontować 2 razy 
tyle dróg, bo samorządy musiałyby dołożyć swoją 
część. Przecież nie o to chodzi, żeby robić wybranym 
samorządom prezenty, tylko żeby tych dróg publicz-
nych, na których wojsku zależy – trzymajmy się tego, 
że wojsku z różnych względów na nich zależy – wy-
budować jak najwięcej i jak najmniejszym kosztem. 
Dlatego pytam, czy braliście to państwo na posie-
dzeniu komisji pod uwagę i czy były takie wnioski.

Senator Jan Hamerski:
Panie Senatorze, to, o czym pan mówi, de facto 

znalazło się we wniosku mniejszości, w propozycji 
odrzucenia pktu 7, czyli finansowania tychże dróg 
z budżetu Sił Zbrojnych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem. 
Przepraszam, nie byłem na tej części debaty.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do sprawozdawców? Nie 

ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan Kazimierz Smoliński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 
Czy pan minister chce zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak.)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

jest decydująca. Tyle że chodzi o zasadę, bo otworzymy 
furtkę i Ministerstwo Obrony Narodowej za chwilę, jak 
nie będzie miało możliwości wydania tych pieniędzy 
albo się będzie chciało wykazać, że ma 2%, że wydało 
wszystkie pieniądze, no to znajdzie kolejną furtkę, żeby 
wydać pieniądze, które są przeznaczone na wydatki 
obronne, żeby te 2% utrzymać. Już dzisiaj wiemy, i mo-
żemy długo na ten temat dyskutować, jak to wygląda ze 
sprawą zakupu np. samolotów dla VIP-ów itd., itd. Czy 
tego rodzaju wydatki na cele obronne należałoby zali-
czać właśnie do tych wydatków? Cel obronny jest bardzo 
ważny. Ważna sprawa, żebyśmy kupowali nowoczesny 
sprzęt i wydawali pieniądze, organizowali przetargi tam, 
gdzie to jest potrzebne. Ale wydawanie nawet nie tak 
dużych kwot na inne cele nie jest wskazane. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja akurat mam pytanie do senatora Hamerskiego.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące drogi 

o charakterze obronnym, jej definicji, a tak naprawdę 
może nie tyle samej definicji, co tego… Bo w projek-
cie tej ustawy jest mowa o usprawnieniu procesów 
inwestycyjnych. 

Chciałbym się dowiedzieć, co będzie wchodziło… 
co na podstawie tej ustawy może być finansowane ze 
środków ministerstwa obrony. Budowa? Przebudowa? 
Remont? Bieżące utrzymanie dróg, które będą miały 
status drogi o charakterze obronnym? Pamiętajmy 
również o kosztach utrzymania dróg publicznych, 
które będę wykorzystywane do celów wojskowych. 
Zaznaczam to, bo akurat senator Florek cały czas 
mówił o bieżącym użytkowaniu, ale z tego, co wiem, 
wynika, że w ustawie jest mowa o okresie pokoju, 
ale niestety również o jakiejś sytuacji zbrojnej typu 
wojna. Wtedy też, że tak powiem, te drogi będą wy-
korzystywane. Chciałbym się dowiedzieć czegoś na 
temat tego, co dokładnie będzie finansowane, jeśli 
dana droga zostanie tak zakwalifikowana. Czy to będą 
tylko remonty, czy również utrzymanie? Dziękuję.

Senator Jan Hamerski:
To nie było przedmiotem debaty na posiedzeniu 

komisji. Powiem jedynie, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad oprócz tego, że będzie 
zajmowała się tymi zadaniami na drogach krajowych, 
będzie również nadzorowała te zadania realizowane 
na drogach pozostałych zarządców dróg.
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(sekretarz stanu K. Smoliński) tego przejazdu, przepustu albo czegokolwiek innego 
na tej drodze, żeby można było jechać krócej.

Kolejna sprawa. Nie ma żadnego zagrożenia, pro-
szę państwa, że to odbędzie się kosztem jakichś du-
żych wydatków wojskowych. Proszę państwa, budżet 
MON to jest prawie 36 miliardów zł, a my tu mówimy 
o takich wydatkach w latach 2018–2022: na budowę 
dróg – wydatki rzędu 77 milionów, na przebudowę – 
rzędu 24 milionów, na budowę obiektów mostowych – 
rzędu 7 milionów. W porównaniu z budżetem MON to 
są naprawdę mikroskopijne kwoty. Dla samorządów, 
proszę państwa, każde kilkadziesiąt milionów jest to 
duży wkład. Są ogólne zasady finansów publicznych; 
maksymalne dofinansowanie to jest 80%. I tylko takie 
może wchodzić w grę, zawsze musi być ten wkład 
własny. Zresztą słusznie, bo przecież samorząd też 
korzysta z tych dróg, więc musi mieć wkład własny. 
Mamy też zobowiązania wynikające z członkostwa 
w NATO, musimy zapewniać dobry dostęp do tere-
nów zamkniętych, wojskowych itd. Wiemy też, że 
są problemy z dostępem do bocznic kolejowych, że 
brakuje odpowiednich dojazdów pozwalających na 
to, żeby załadować na kolej sprzęt wojskowy, żeby 
on nie musiał być transportowany drogami. Tam też 
brakuje odcinków drogowych. Samorządy w żaden 
sposób nie chcą tych kosztów ponosić – i słusznie. Tak 
że absolutnie uważamy, że tutaj jest przyjęta słuszna 
zasada. I myślę, że… Trochę nie bardzo rozumiem 
panów senatorów, którzy tak się boją o te wydatki 
wojskowe. Tych przewidywanych środków jest tak 
mało, że naprawdę nie zabraknie na wydatki wojsko-
we. A to też są wydatki związane z wojskiem. Żeby to 
wojsko mogło reagować, mogło funkcjonować, mogło 
w sposób właściwy zapewniać nam bezpieczeństwo, 
musi się przemieszczać i musi korzystać z tych dróg. 
Jeżeli tę cześć odetniemy, to nie spełniamy warunków 
obronności, dobrego przygotowania wojska do dzia-
łań. Wojska też muszą się poruszać po tych drogach. 
I ta sprawa jest ewidentnie związana z obronnością. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Czerwiński i senator Zając.)

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.

Ustawa jest konsekwencją wielu interwencji ze 
strony samorządów, które szczególnie w ostatnim 
okresie, ale wcześniej też, skarżyły się na to, że 
ich drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie są 
niszczone przez sprzęt wojskowy. Ostatnio coraz 
cięższy sprzęt jest przemieszczany między róż-
nymi miejscami. Nie zawsze ten sprzęt może być 
przewożony koleją, szczególnie teraz, kiedy są 
duże przebudowy na kolei, więc przepustowość 
linii kolejowych jest mniejsza. W związku z tym 
trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby tym 
samorządom pomóc na podobnej zasadzie, jaka jest 
stosowana w przypadku Lasów Państwowych. Lasy 
Państwowe też finansują remonty dróg samorządo-
wych tam, gdzie uszkodzenie następuje na skutek 
wywozu drewna z lasów. Takie uszkodzenia mają 
miejsce. Wiadomo, że na terenie lasu te naprawy 
są pokrywane w całości przez Lasy Państwowe, 
a poza obrębem lasów, na terenie samorządów, są 
podpisywane wspólne umowy. Sam ostatnio byłem 
na Pomorzu świadkiem bardzo dobrej współpracy 
między dyrekcją regionalną a samorządami. Te 
umowy są podpisywane i samorządy są z tego bar-
dzo zadowolone. 

Podobną zasadę chcemy zastosować tutaj. Na tere-
nach zamkniętych wojsko oczywiście całkowicie fi-
nansuje drogi, po których się porusza, natomiast poza 
terenami zamkniętymi oczywiście musi korzystać 
także z dróg samorządowych, nie tylko z krajowych, 
bo po to, żeby dojechać do krajowych, bardzo często 
trzeba korzystać z dróg samorządowych. I uszkodze-
nia tych dróg mają miejsce. Dlatego chcemy tylko 
i wyłącznie budowę… Bo są takie sytuacje, że jest 
konieczność budowy drogi, np. brakuje jakiegoś od-
cinka, żeby dojechać do poligonu czy do jednostki 
wojskowej, albo brakuje kawałka drogi, żeby dojechać 
do bocznicy kolejowej. I wtedy trzeba zbudować tę 
drogę. Z kolei niektóre drogi trzeba przebudować, 
wyremontować. I tylko o to chodzi – o przebudowę 
przepustów, przejazdów itd. – natomiast nie ma mowy 
o tym, żebyśmy wydatkowali środki na utrzymanie 
tych dróg. Utrzymanie dróg nadal jest w gestii samo-
rządów. Można powiedzieć, że moglibyśmy jeszcze to 
rozszerzyć, bo to utrzymanie też jest w części, że tak 
powiem… no, jest jakąś tam konsekwencją używania 
dróg przez wojsko, ale tak daleko ta propozycja nie 
sięgała. Chodzi tylko i wyłącznie o budowy, remonty 
i przebudowy. Oczywiście chodzi też o przebudowy 
obiektów mostowych, bo one bardzo często mają za 
niską nośność. To często jest związane z nośnością. 
Można by było skrócić przejazd, ale jest np. wiadukt 
czy most, który ma niską nośność, i wtedy trzeba ob-
jechać wiele kilometrów, musimy korzystać z innych 
dróg. A więc lepiej podnieść nośność tego mostu czy 
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(senator A. Zając) Jak to brzmiało przed dodaniem tego dodatku? 
„Do dróg wojewódzkich”… Ja pominę to, co nie jest 
ważne. Tam było tak: do dróg wojewódzkich zalicza 
się drogi stanowiące połączenia między miastami, 
mające znaczenie dla województwa. Czyli do tej pory 
było tak, że drogą wojewódzką mogła być droga, któ-
ra stanowi połączenie między miastami – a status 
miasta jest ściśle określony – i mająca znaczenie dla 
województwa. 

A jak jest w tej chwili, po tej zmianie? Przy czym, 
jak mówię, ta sprawa nie wchodzi w ogóle w grę, jeśli 
chodzi o zakres ustawy. Otóż: do dróg wojewódzkich 
zalicza się drogi stanowiące połączenia między mia-
stami lub mające znaczenie dla województwa. A to 
będzie oznaczało, że nie tylko te drogi, które mają 
znaczenie dla województwa, ale także – bo „lub ozna-
cza”, że te lub te, no, wiadomo – wszystkie te, które są 
połączeniami między miastami. I to będzie oznaczało 
gwałtowny przyrost dróg wojewódzkich, bo wszystkie 
połączenia między miastami, zgodnie z tą ustawą i z tą 
definicją, będą musiały być drogami wojewódzkimi. 
Takich dróg jest bardzo dużo, przy czym większość to 
są przypuszczalnie drogi powiatowe.

Dodanie tego „lub” jest niepotrzebne. Ktoś chciał 
ozdobić ustawę, upiększyć, a efekt jest przeciwny do 
zamierzonego.

Panie Ministrze, można jeszcze złożyć poprawkę, 
po prostu skasować to „lub” i wstawić tam przecinek. 
I wtedy będzie to czyste. Niech pan to przemyśli.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Według nas nie jest to zmiana merytoryczna, tyl-

ko zapewniająca pewną czystość redakcyjną. Jeżeli 
miałoby być tak, jak pan senator to rozumie, to rze-
czywiście wszystkie połączenia między miastami 
byłyby drogami wojewódzkimi – a takiego zamiaru 
chyba nie było. A więc być może jest tu pewne niezro-
zumienie… Ale do tej pory nikt na to, że tak powiem, 
nie zwracał uwagi.

(Senator Alicja Zając: Nasz kolega jest bardzo 
dociekliwy.)

(Senator Jerzy Czerwiński: Mogę pomóc…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan minister skończył, tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak.)
Pytanie zadaje pan senator Grabowski.

A, najpierw kolega…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, nie, proszę.)
Tak? Dziękuję bardzo.
Ja bardzo emocjonalnie podchodzę do tych spraw, 

ponieważ miałam taki etap w swoim życiu, że byłam 
radną powiatu. I wtedy wspólnie z jednostkami spe-
cjalistycznymi wojska wybudowaliśmy 6 mostów, 
w tym duży most na rzece Wisłoce, łączący 2 gminy. 
Przez wiele lat to było niemożliwe. I zrealizowanie 
tego nigdy nie byłoby możliwe, gdyby miały to być 
samodzielne działania samorządu. 

Czy będzie możliwe wykorzystanie przy okazji 
tych projektów, również w celach szkoleniowych, 
tych specjalistycznych jednostek Wojska Polskiego? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Tego już ustawa nie reguluje. Ustawa mówi tylko 

i wyłącznie o wydatkowaniu środków na budowę, 
remonty. I to jest na ogólnych zasadach, tak jak do 
tej pory.

(Senator Jerzy Chróścikowski: To ile kilometr 
drogi kosztuje?)

Ta współpraca, jeżeli Ministerstwo Obrony 
Narodowej czy poszczególne… Ale zawsze musi to 
być związane z odpowiednim dowództwem w Siłach 
Zbrojnych… Zapewne taka możliwość istnieje, ale 
pytanie o to proszę kierować już do Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Ustawa tego nie reguluje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Ja mam pytanie ściśle dotyczące tekstu, więc jeśliby 
pan miał ten tekst przed oczyma… Chodzi o zmie-
niany art. 6. Tam tak naprawdę chodziło o to, żeby 
wyciąć z tego artykułu „i drogi o znaczeniu obronnym 
niezaliczone do dróg krajowych”. Czyli tu chodzi 
o wskazanie, co to są drogi wojewódzkie, i o wycięcie 
„i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg 
krajowych” – i to się oczywiście stało. Ale niejako 
przy okazji zmieniła się też ta treść, która nie powinna 
ulec zmianie, wskutek bardzo małego dodatku „lub”. 
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w którym następuje już rozstrzygnięcie itd. Ale też 
nikt nie wie tak naprawdę, że dana droga ma charak-
ter obronny, bo to jest pewna tajemnica wojskowa…

(Senator Janina Sagatowska: No właśnie.)
…i dlatego jest to robione w porozumieniu z mini-

strem obrony narodowej. A więc te załączniki, które 
będą wskazywały konkretne drogi, są niejawne, my 
ich nie ujawniamy. Taka jest, że tak powiem, kwin-
tesencja obronności, tj. że nie wszystkie sprawy są 
jawne. Jest pewien wykaz, który będzie zawarty w za-
łączniku do odpowiedniej regulacji, przedstawiane są 
bardzo ogólnie przewidywane kwoty, tak żeby uzmy-
słowić, o jakich mniej więcej kwotach mówimy. Nie 
mówimy tu o miliardach, tylko o kilkudziesięciu mi-
lionach, kilkunastu milionach rocznie przez kilka lat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 692, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 692 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, panią 
senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 grud-
nia 2017 r. – 427 głosów za, bez głosów przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu – ustawy o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.

Komisja Środowiska na swoim posiedzeniu w dniu 
18 grudnia jednogłośnie zaproponowała przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

W trakcie procedowania Biuro Legislacyjne 
Senatu złożyło 2 propozycje poprawek, które nie 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam krótkie pytanie dotyczące… Pewnie 

bym nie zadał tego pytania, ale pojawiła się, Panie 
Ministrze, w pana omówieniu ustawy kwota 100 mi-
lionów zł, co znaczy, że de facto ministerstwo trans-
portu, jak rozumiem, w porozumieniu z minister-
stwem obrony zna już mniej więcej…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Nie, nie mówi-
łem o 100 milionach.)

No, tam było mówione, że siedemdziesiąt kilka 
milionów plus 20, czyli łącznie… plus 4, zdaje się, 
co łącznie…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Tak jest w ocenie skutków regulacji napisane.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Aha. Tak było…)
To nic nowego. To jest…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja rozumiem.)
W ocenie skutków regulacji te kwoty są zapisane 

od początku.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Rozumiem. Czyli to wynika z oceny skutków re-

gulacji.
A czy ten budżet jest jakimś budżetem zadanio-

wym? Czy są znane już mniej więcej drogi, które będą 
zakwalifikowane jako drogi o charakterze obronnym?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Nie, to jest tylko pewne założenie. I w zależności 

od tego, czy będą takie potrzeby, czy ich nie będzie, 
będziemy to realizowali. Oczywiście może się oka-
zać, że będzie ich dużo mniej, może się też okazać, 
że będzie ich więcej. Specjalnie dużego zwiększenia 
raczej nie przewidujemy, bo te potrzeby tak ogólnie, 
mniej więcej, są zdiagnozowane, ale oczywiście sa-
morządy będą zgłaszały – bo to głównie będzie po 
stronie samorządu… Dopiero wtedy, gdy okaże się, 
ile tych potrzeb będzie, będą odpowiednie konsultacje 
z Ministerstwem Obrony Narodowej. Bo tu, proszę 
państwa… Dlaczego nie robimy tego poprzez inne 
ustawy? Być może można byłoby tak to zrobić. No ale 
drogi wojskowe czy drogi obronne… Z reguły my nie 
ujawniamy ich listy, ona jest niejawna do momentu, 
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(senator sprawozdawca A. Zając) samorządy… A nawet patrząc na to głosowanie – bo 
rzadko się zdarza, żeby prawie jednogłośnie Sejm 
przyjął projekt ustawy… Dlatego proszę Wysoką Izbę 
zgodnie z tym, co zostało przyjęte na posiedzeniu 
Komisji Środowiska, o poparcie proponowanego pro-
jektu ustawy zawartego w druku nr 692 A. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

(Senator Alicja Zając: Nikt nie ma.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowana stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister środowiska.

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

Jest z nami pan Paweł Sałek, pełnomocnik rządu 
do spraw polityki klimatycznej, sekretarz stanu.

Czy pan minister chce zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ta implementacja ma zapew-

nić lepszy sposób monitoringu powietrza i koordy-
nację przepływu informacji w ramach całej Unii 
Europejskiej.

Ja mam bardzo konkretne pytanie: czy przyjęcie 
tej ustawy pozwoli przyspieszyć działania na rzecz 
rozwiązania problemów smogowych w Polsce? Bo 
wiemy, że na mapie Europy wyglądamy tragicznie. 
I czy to nowe prawo pozwoli także lepiej monitorować 
stan powietrza w tych mniejszych miejscowościach, 
przynajmniej rangi miast powiatowych? Ponieważ 
podczas posiedzenia komisji wspominał pan, że 
różnego rodzaju urządzenia, które są w dyspozycji 
różnych grup społecznych czy organizacji pozarządo-
wych i służą do tzw. bieżącej kontroli, są stosunkowo 
mało wiarygodne. A myślę, że te społeczności lokalne 
też chciałyby mieć pełną informację na temat stanu 
powietrza w tych środowiskach.

miały znaczenia merytorycznego, były raczej po-
prawkami porządkującymi, ale w opinii ministerstwa 
nie były potrzebne i nie wpłynęłyby na kształt usta-
wy. W związku z tym, tak jak mówiłam wcześniej, 
złożono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
który został przyjęty.

Chciałabym powiedzieć, że celem przekazanej 
Senatowi ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska 
jest przede wszystkim przeniesienie do polskiego pra-
wa niektórych postanowień dyrektywy Komisji Unii 
Europejskiej z sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre 
załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiających przepisy dotyczące metod refe-
rencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów 
pomiarowych do oceny jakości powietrza.

Transpozycja dyrektywy 2015/1480 obejmuje 
w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
następującą zmianę… Może ja nie będę mówiła 
o wszystkich szczegółach, powiem o tych najważniej-
szych sprawach, tj. że krajowe laboratoria referencyj-
ne działające na terenie państw członkowskich będą 
odpowiedzialne za proces koordynacji programów 
zapewnienia jakości organizowanych przez Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, a także 
wspierają prace prowadzone przez europejską sieć 
krajowych laboratoriów referencyjnych ustanowioną 
przez Komisję Europejską.

Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, o której mowa w art. 2 usta-
wy, reguluje kwestie systemowego oraz naukowe-
go wsparcia działań Inspekcji Ochrony Środowiska 
prowadzonych na rzecz wykonywania ocen jakości 
powietrza oraz systemu monitoringu zanieczyszczeń 
powietrza wynikami modelowania matematyczne-
go. Proponowane rozwiązania zapewnią organom 
Inspekcji Ochrony Środowiska systematyczne dostar-
czanie niezbędnych oraz jednolitych i dobrej jakości 
danych. Wykonanie tych prac powierzone będzie 
Instytutowi Ochrony Środowiska.

Chciałabym powiedzieć, że w ostatnich dniach 
obserwujemy pogarszanie się stanu powietrza, szcze-
gólnie na terenie naszego kraju, co szeroko przed-
stawiają różne media. A jeżeli chodzi o monitoring 
powietrza, to może dlatego te dane tak szybko się 
rozchodzą… Jeżeli chodzi o monitoring powietrza 
w Polsce, to jest to jeden z lepiej prowadzonych mo-
nitoringów na terenie Europy. W ostatnich latach 
doposażono laboratoria i system monitoringu kwotą 
50 milionów zł, a w 2015 r. wojewódzkie inspektoraty 
i pewnie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 
w sumie kwotą 28 milionów zł.

Myślę, że, obserwując ostatnio właśnie zaintereso-
wanie uchwałami smogowymi przyjmowanymi przez 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator chce dopytać? Proszę.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja króciutko. Może pan minister mógłby bardziej 

konkretnie odpowiedzieć na tę drugą część mojego 
pytania: czy w Lesznie, Rawiczu, Gostyniu i Kościanie 
są takie wiarygodne stacje pomiarowe? To są miasta 
powiatowe mojego okręgu wyborczego. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 
Tych punktów pomiarowych jest ponad 300, ja w tym 
momencie nie pamiętam wszystkich, którymi jest objęta 
Polska. Mogę wymieniać inne, ale nie odniosę się do 
tego, jak wygląda sytuacja w Lesznie czy w Rawiczu. 
Ja oczywiście to sprawdzę i przekażę tę informację. 
Ale stacje pomiarowe… Żeby się pochwalić wiedzą 
– akurat wiedzy na temat Leszna i okolic nie mam  – 
powiem, że są 4 stacje, w zasadzie 5 stacji pomiarowych 
w Warszawie, mamy stacje w Rybniku, w Wodzisławiu, 
w Zabrzu, w Katowicach, w wielu, wielu miejscach. 
Jest ponad 300 stacjonarnych stacji pomiarowych, one 
funkcjonują. A co do szczegółów, to ja przekażę panu 
senatorowi tę informację, nawet za chwilę, osobiście.

I chciałbym powiedzieć, że dodatkowo w naj-
bliższych w zasadzie dwudziestu kilku miesiącach 
Inspekcja Ochrony Środowiska będzie doposażona 
w nowe stacje mobilne służące do monitoringu czy-
stości powietrza.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania do pana ministra?
(Senator Alicja Zając: Czy ja mogę zapytać?)
Pani senator Zając. Proszę.

Senator Alicja Zając:
Nie pytaliśmy o to na posiedzeniu komisji, ale te-

raz, kiedy tak się przysłuchuję i patrzę na te wszystkie 
problemy związane właśnie z czystością środowiska, 
z badaniem jego stanu, to cały czas myślę o Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę o zajęcie miejsca na mów-
nicy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Paweł Sałek: Panie Marszałku, czy mogę odpowia-
dać?)

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Odpowiadając na to pytanie, chciałbym zauważyć, 
że mamy 2 elementy w tej ustawie. To jest element 
krajowy, związany z tym, że chcemy poprawić to, 
w jaki sposób kwestia jakości powietrza od strony 
modelowania jest prowadzona w kraju. To jest jeden 
element, krajowy. I jest drugi element, to jest element 
europejski, związany z tym, że dokonujemy aktuali-
zacji i wdrażamy do naszego prawa dyrektywy o tzw. 
postępie technologicznym w laboratoriach. Oczywiście 
te 2 elementy zawarte w tej ustawie w sposób pośredni 
i bezpośredni będą wpływały na jakość powietrza i na 
monitoring jakości powietrza – bo tutaj w pierwszej 
kolejności o tym mówimy – jako że to laboratorium 
jednak będzie włączone w system europejski, będą 
lepsze dane, społeczeństwo będzie lepiej informowane. 
Polskie społeczeństwo cały czas jest informowane, jak 
się kształtuje jakość powietrza w Polsce.

W ostatnich dniach w Warszawie – ja się odniosę 
do Warszawy – zarówno na stacjach pomiarowych, 
czyli z Państwowego Monitoringu Środowiska, który 
w tym momencie, tutaj mówię o ochronie… Tam były 
stany umiarkowane bądź dostateczne.

No, oczywiście sprawa smogu, niskiej emisji jest 
bardzo emocjonalna w przestrzeni medialnej, ale ja 
odsyłam w pierwszej kolejności do Państwowego 
Monitoringu Środowiska, dlatego że to jest certyfi-
kowany i zgodny z wszystkimi przepisami unijnymi, 
dyrektywami, rozporządzeniami i ustawami moni-
toring, który daje najbardziej wiarygodne dane na 
terenie całego kraju. Dzisiaj w Polsce jest ponad 300 
punktów pomiarowych, jeśli chodzi o jakość powie-
trza, o monitoring jakości powietrza, tak że to jest bar-
dzo nowoczesny i wyrafinowany system monitoringu 
powietrza w ogóle, można powiedzieć, w Europie. 
A problemy związane z czystością powietrza nie do-
tyczą tylko Polski. My w tym zakresie staramy się 
bardzo dużo robić i chyba troszeczkę udaje się zrobić. 
Dlatego też prośba do Wysokiej Izby, ażeby tę ustawę 
przyjąć, ponieważ ona nam pomoże kształtować na 
gruncie prawa krajowego i europejskiego… i popra-
wiać jakość powietrza oraz jego monitoring.
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Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Chodzi mi o art. 4. Mianowicie w całej ustawie prze-
wija się sformułowanie „modelowanie matematycz-
ne transportu i przemian substancji w powietrzu”. 
Według art. 4 po raz pierwszy będzie ono wykonane 
w 2019 r., a dotyczyć ono będzie oceny poziomu sub-
stancji w powietrzu w 2018 r. 

Czy mógłby pan minister wytłumaczyć, oczy-
wiście krótko, dlaczego to się wykonuje z rocznym 
opóźnieniem? Na ogół ludzie by chcieli, żeby to było 
wręcz on-line, tak by wiedzieli, czy danego dnia to 
powietrze jest akurat zanieczyszczone albo czy może 
być zanieczyszczone. A po roku to, wie pan, jest to 
tak troszkę herbatka po obiedzie. Ale być może ja tu 
źle rozumuję i może do czegoś innego to modelowa-
nie służy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie, odpowiadając… 

Pierwsza sprawa: w układzie międzynarodowym 
mamy cykl 2-letni, sprawozdajemy 2 lata po danym 
roku. To jest jedno. A w układzie krajowym te dane 
są jak gdyby po roku. Ale cały czas w aplikacji na 
stronie głównego inspektora ochrony środowiska 
jest podawana bieżąca informacja o stanie jakości 
powietrza w danym miejscu w kraju, na danej sta-
cji pomiarowej. Czyli te dane są cały czas dostępne. 
Sprawozdawczość międzynarodowa to jest kwestia 
około półtora roku do 2 lat, jak powiedziałem, a na-
sza krajowa – roku. Jest tak, bo te wszystkie dane 
trzeba zebrać i obrobić w odpowiedni sposób. Dane 
z państwowego monitoringu są wykorzystywane 
także podczas różnych konwencji, we współpracy 
międzynarodowej, w realizacji zobowiązań Polski 
także na arenie europejskiej, na potrzeby sprawozdań 
do Komisji Europejskiej. A z racji tego, że przepisy 
prawa europejskiego dopuszczają podejście mode-
lowania i generalnie rozkładu zanieczyszczeń, tego 
typu modelowanie jest stosowane w każdym kraju, 
bo nie można, że tak powiem, zagęścić tego w kraju 
tak, żeby wszędzie taka informacja dotycząca spraw 
związanych z powietrzem była przekazywana na bie-
żąco. Stąd też taka potrzeba po prostu.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli to jest na potrze-
by sprawozdawczości po prostu?)

Czy są takie plany, żeby wydzielić Inspekcję 
Ochrony Środowiska z tych jednostek budżetowych 
wojewody, a co za tym idzie, żeby po prostu była 
możliwość lepszego wynagradzania pracujących tam 
doskonałych fachowców? Ja nie mówię o wyposaże-
niu, bo wyposażenie jest zgodne z postępem tech-
nologicznym, bardzo dobrej jakości, ale od wielu lat 
obserwuje się, że tamtejsi pracownicy to jest grupa, 
która, niestety, no, zarabia mało, tak powiem w skró-
cie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję uprzejmie za to pytanie, Pani Senator.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Rzeczywiście jest tak, że pracownicy wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska jednak stosun-
kowo mało zarabiają. Rzeczywiście, to jest problem. 
Przy okazji różnego rodzaju działalności związanej 
z bieżącym funkcjonowaniem ministerstwa, także 
jeśli chodzi o sprawy legislacyjne, my tę sprawę 
podnosimy, ale to jest kwestia budżetu państwa, te 
osoby, które są pracownikami WIOŚ, są wynagra-
dzane w ramach budżetu państwa. I to jest tego typu 
problem. Ale…

(Senator Alicja Zając: Inspekcja weterynaryjna, 
inspekcja handlowa i inne inspekcje…)

Tak, zgadza się. Ale będziemy na ten temat roz-
mawiać z Ministerstwem Finansów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja też chciałbym zapytać o te stacje pomiarowe, 

ale może poprosiłbym pana ministra o odpowiedź na 
piśmie w sprawie tego, ile tych stacji pomiarowych 
jest w największym pod względem obszaru powie-
cie na Dolnym Śląsku, czyli w powiecie kłodzkim, 
który reprezentuję, ale też w powiatach ząbkowickim 
i dzierżoniowskim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dobrze.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

(senator A. Zając)



79
53. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

(sekretarz stanu  P. Sałek) jest dostarczany, rozprężany i później wtłaczany do 
sieci. Tak że takie dobre przykłady też są.

Co do miejskich sieci ciepłowniczych, to jest to do-
bry sposób walki o to, ażeby poprawiać jakość powie-
trza w Polsce, dlatego że było to w scentralizowanym 
układzie, wyrafinowanym technologicznie, ciepłowni 
komunalnej… No, a jednak ciepło pozyskane w ten 
sposób jest, można powiedzieć, ekologiczne i ono 
też jest stosunkowo najtańsze, jeśli chodzi o sposób 
pozyskania energii przez indywidualne gospodarstwa 
domowe. I my oczywiście w ramach całego programu, 
także w ramach programu „Czyste powietrze” i pro-
gramów Krajowego Programu Ochrony Powietrza, 
tę sprawę podnosimy i promujemy. Także Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ma pieniądze na ten cel. Ciepłownie komunalne czy 
też właściciele sieci wnioskują o to, ażeby tę sieć 
rozbudowywać i przyłączać nowych odbiorców tak, 
ażeby ognisko emisji, które powstaje w pierwszej ko-
lejności ze spalania paliw stałych w sektorze bytowo-
-komunalnym, zmniejszyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie ma.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Paweł Sałek: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów Poślednika i Szweda.

Otwieram dyskusję.
Stwierdzam, że nikt nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 693, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 693 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

Tak, to jest na potrzeby sprawozdawczości i po to, 
żeby w jakiś sposób rozpoznać rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Piecha.

Senator Wojciech Piecha:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o środki, jakie 

będą do dyspozycji ministerstwa i narodowego fun-
duszu ochrony środowiska na walkę ze smogiem, na 
walkę o czyste powietrze.

Drugie pytanie odnosi się do tego, w jakim kie-
runku pójdziemy, tzn. czy będziemy gazyfikowali, 
czy będziemy w większym stopniu opierali się na 
ogrzewaniu gazowym domów jednorodzinnych, czy 
będziemy szli w ciepło systemowe… W którym kie-
runku pójdziemy? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie, jeśli chodzi 

o ustawę, to do roku 2026 na działalność i funkcjo-
nowanie wynikające z tej ustawy zaplanowane jest 
27 milionów zł. Jeśli chodzi…

(Senator Wojciech Piecha: Miliardów.)
Odpowiadam już… A jeśli chodzi o rozwój sieci 

gazowych, to nawet wczoraj mieliśmy posiedzenie 
Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu 
Ochrony Powietrza, tematyka była konkretnie spro-
filowana na to, w jaki sposób sieć gazowa będzie 
się rozwijać. Spółka PGNiG przedstawiała stosowne 
informacje i pokazywała, jakie ogromne środki anga-
żuje w rozwój sieci gazowej. Ten temat zagęszczenia 
sieci gazowej pojawił się także na posiedzeniu komisji 
sejmowej, parlamentarnej, posłowie mówili nawet 
o tym, że będą chcieli posiedzenie komisji ochro-
ny środowiska poświęcić rozwojowi sieci gazowej 
na terenie kraju. Tak że tutaj ta sprawa postępuje. 
Oczywiście nie wszędzie. No, są w kraju miejsca, 
gdzie ta sieć nie jest rozwinięta i nie może być roz-
budowywana. Ale tutaj jest pomysł spółki PGNiG 
na to, żeby zrobić… I z tego, co pamiętam, już się 
budują 3 tzw. takie stacje regazyfikacji, gdzie ten gaz 
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(senator sprawozdawca J. Chróścikowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący, ja nie jestem w tej komisji, 
więc liczę na to, że pan uciszy mój pewien niepokój. 
Jednym ze sposobów na to, żeby się uporać z tym 
dramatem, jest oczywiście wybijanie całych stad, 
także prewencyjnie, na określonej przestrzeni. Jak 
ostatnio na ten temat rozmawialiśmy – bo przecież 
temat w Europie jest stary i w Polsce niestety też, 
i trudny – to wynikła sprawa taka, że wtedy na duże 
odległości przewożono tę wybitą… no, padlinę, co 
groziło, zdaniem wielu, rozprzestrzenianiem się tej 
choroby. Potem to uszczelniliśmy, pamiętam prace 
tu w parlamencie, i mam nadzieję, że teraz jest już 
tak, że w najbliższym otoczeniu musi to być zutyli-
zowane. Tak?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak, oczywiście… 
Jeśli mogę odpowiedzieć…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Oczywiście, ma pan rację, to był nawet przypadek 

przeze mnie podnoszony na posiedzeniu komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, tak.)
Zainterweniowaliśmy bardzo szybko. Co prawda 

tłumaczenie było wprost, że pojazdy były zabezpie-
czone, wszystkie przepisy były zachowane, ale nie 
życzyliśmy sobie takich sytuacji, lepiej to wszystko 
robić na miejscu. A to było akurat, jak dobrze pamię-
tam, do pana regionu przewożone, tam, gdzie kieruje 
się pana troska, widzę, że również w tym przypadku, 
za co dziękuję… My wszyscy musimy zwracać uwa-
gę, gdzie jest jakiś słaby punkt, żeby to ograniczać, 
żeby nie przenosić…

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
W tej chwili wszystkie nasze działania idą w tym 

kierunku, żeby rzeczywiście robić jak najwięcej bio-
asekuracji w gospodarstwach, rolnicy powinni jak 
najwięcej pilnować, dla własnego bezpieczeństwa, 
szczególnie więksi producenci, bo to im zależy, żeby 
nie stracić dochodów. A my jako konsumenci chcie-
libyśmy móc jeść naszą polską wieprzowinę, a nie 
importowaną.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zając.

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Pan marsza-
łek 15 grudnia skierował ustawę do nas, do komisji. 
Ustawę rozpatrzyliśmy na posiedzeniu 19 grudnia, 
czyli w dniu dzisiejszym.

Ustawa jest taką specustawą, która już po raz 
kolejny wprowadza do ustaw zmiany mające uła-
twić zwalczanie choroby, szczególnie afrykańskiego 
pomoru świń. Jest to bardzo duże wyzwanie, które 
wynika z potrzeby szybkiego działania… Dlatego też 
w takim bardzo szybkim trybie rząd i Sejm tę ustawę 
rozpatrzyli i my też w takim trybie ją rozpatrujemy.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
gdyż każdy dzień jest dla nas jakby wiążący, jeśli 
chodzi… Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni 
od jej przyjęcia… jej ogłoszenia w związku z tym, 
że jest to ustawa bardzo pilna. Proszę Wysoką Izbę 
o jej poparcie. 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 senator Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie, ponieważ na 

posiedzeniu komisji ten temat nie był podnoszony, 
a przedstawiciele związków branżowych czy orga-
nizacji rolniczych nie zajmowali stanowiska. 

Czy były w tej kwestii jakieś opinie związków 
branżowych hodowców trzody chlewnej i rolniczych 
związków zawodowych? Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję za pytanie.
Powiem tak, jak pan już przed chwilą powiedział, 

że ten temat nie był poruszany. Mógłbym powiedzieć, 
że wiemy tyle, ile mieliśmy możliwości… Ogólnie 
wiemy, że związki zawodowe dopominały się u pana 
ministra od rządu jak najszybszych działań w kie-
runku zwalczenia afrykańskiego pomoru świń. Stąd 
te działania zostały podjęte. Ja dziękuję rządowi, że 
w tak szybkim trybie to proceduje i to realizuje. To 
jest dla nas wielkie wyzwanie, bo gdyby to się już 
przeniosło na część… szczególnie na część terenu 
poznańskiego, czyli pana terenu, to byłoby ogromne 
zagrożenie dla dużych ferm, które się tam znajdują.
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wektor został przemieszczony, w tym wypadku 
jest to czynnik ludzki… Wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniu choćby strony społecznej, ale rów-
nież Polskiego Związku Łowieckiego, by doregu-
lować kwestię odłowu dzików i ich uśmiercania 
po odłowieniu, żeby już nie dochodziło do takich 
paradoksów, do jakich dochodziło w okolicach 
miasta stołecznego Warszawy, że odłowione dziki 
były przewożone w różne części kraju, co mogło 
stać się czynnikiem zakażającym. Stworzyliśmy 
również procedury dotyczące zachęcenia myśli-
wych do realizacji i odstrzału sanitarnego, i sa-
mych polowań. W przypadku realizacji odstrza-
łu sanitarnego myśliwi będą w myśl tej ustawy 
otrzymywać urlop w wymiarze 6 dni w skali roku. 
Czyli kwestia zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń została przez rząd potraktowana jako cel 
publiczny i w tym wypadku takie narzędzie zo-
stało uruchomione. W tejże projektowanej usta-
wie wprowadzana jest również zmiana dotyczą-
ca ustawy o granicy państwowej. Chodzi tutaj 
dokładnie o doregulowanie art. 10, czyli o moż-
liwość budowy innych urządzeń, służących nie 
tylko ochronie granicy. W tym wypadku chodzi 
o budowę zapory na odcinku granicy białorusko-
-ukraińsko-polskiej. Mamy pełną świadomość – 
obserwujemy stale rozwój afrykańskiego pomoru 
świń – że w tych miejscach, choćby na tym pasie 
granicznym czy w jego najbliższej okolicy, w stre-
fie WAMTA, czyli 50 km od granicy, gdy tylko 
następuje redukcja dzików, powstaje tzw. próżnia 
ekologiczna, która jest natychmiast wypełniana 
przez dziko żyjące zwierzęta z obszaru Ukrainy 
czy też Białorusi. Dlatego ze strony rządu zapro-
ponowano taki właśnie projekt. Niektórzy mogą 
to określić jako wręcz radykalną decyzję, ale po 
prostu musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
strony społecznej, a przede wszystkim być o krok 
przed wirusem.

Dlatego wnoszę, Wysoka Izbo… Tak jak pan se-
nator sprawozdawca, pan senator Chróścikowski, za-
znaczył, ten projekt jest procedowany w trybie bły-
skawicznym. W ciągu tygodnia przeszedł on przez 
Komitet Stały Rady Ministrów i Radę Ministrów, po-
tem przez Sejm Rzeczypospolitej, a dzisiaj to Wysoka 
Izba ten projekt rozpatruje. Dlatego w imieniu rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej proszę o uchwalenie tejże 
ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pytanie zadaje pan senator Kilian.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Czy ta ustawa spowoduje, że ograniczy się liczbę 

dzików grasujących na polach rolników? Chodzi mi 
szczególnie o województwo podkarpackie. Dziękuję.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Myślę, że w ramach prewencji będzie to też 
w Podkarpackiem, bo im bardziej się ta strefa rozsze-
rza, a ona jest już nawet na moim terenie lubelskim, 
a jesteśmy blisko siebie… W związku z tym dbamy 
o to, żeby jednak się nie rozprzestrzeniła i stąd m.in. 
te nadzwyczajne środki, które wprowadzamy, aby 
Ukraina…

(Senator Alicja Zając: I Słowacja, 2 granice.)
…nie dopuściła do wprowadzenia na nasz teren… 

Stąd właśnie to działanie.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania? Nie widzę.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu, pan Rafał Romanowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pragnie zabrać głos? Jeśli tak, to 
proszę o zajęcie miejsca.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to kolejny projekt, kolejna specustawa, któ-

ra wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko 
i wyłącznie strony społecznej, ale również orga-
nizacji rolniczych, producentów trzody chlew-
nej, a nie ukrywam, że nawet Polskiego Związku 
Łowieckiego, który jest w tej chwili jedynym 
narzędziem, jeżeli chodzi o depopulację dziko 
żyjących zwierząt, w tym wypadku dzików, któ-
re niestety są podstawowym wektorem, źródłem 
zakażenia afrykańskim pomorem świń. Stąd m.in. 
właśnie przypadki, które się pojawiły już w oko-
licach Warszawy, a mają zupełnie inne źródło 
zakażenia, bo nie jest to naturalna droga ASF, 
w tej drodze jest ponadstukilometrowa przerwa, 
sięgająca od Siedlec do Warszawy… Niestety ten 
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Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w przeciągu 2 lat zostały opubli-

kowane 2 raporty NIK w kwestii walki z ASF. Ten 
z 2015 r. był krytyczny, ale ten ostatni, niedawno 
zresztą omawiany na posiedzeniu komisji rolnictwa 
w Sejmie, był już, powiedziałbym, dramatycznie kry-
tyczny. NIK zarzucał wręcz rządowi bardzo słabe 
działania w zakresie bioasekuracji, wskazując, że 
plany były nierealne i że ta bioasekuracja zawodzi. 
Potwierdza to jeden z autorytetów w kwestii zdrowia 
świń, prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach, który też nie zostawia 
suchej nitki na metodach bioasekuracji i tym samym 
zapobiegania tej chorobie.

Czy ta ustawa ma jakąkolwiek szansę radykalnie 
zmienić niekorzystny proces postępowania tej cho-
roby w całym kraju? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przywołał pan 

2 raporty NIK – z 2015 r., dotyczący działań z roku 
2014, i raport, który jest w tej chwili analizowany. Ale 
to nie jest raport końcowy dotyczący bioasekuracji, 
to jest tylko i wyłącznie jego element, który traktu-
je bioasekurację bardzo wybiórczo, bo tyczy tylko 
i wyłącznie kilku powiatów na terenie województwa 
podlaskiego.

Ale pan senator zmusił mnie do takiej prostej 
odpowiedzi, bo przywołał pan prof. Pejsaka. Prof. 
Pejsak w 2014 r. w lutym, kiedy pojawiły się 2 do-
datnie przypadki 800 m od granicy państwowej 
z Białorusią, wzorem kolegów z Hiszpanii podnosił, 
że natychmiast należy wprowadzić moratorium na 
odstrzał dzików, bo dziki zdrowe wyprą dziki chore. 
I tak się zachowało kierownictwo resortu rolnictwa, 
wprowadziło na prawie rok moratorium na odstrzał 
dzików. Co się stało, jeżeli chodzi o behawior dzi-
ków? Stało się to, że dziki w tym okresie dały 2–3 
mioty, a zdrowe dziki nie wyparły chorych dzików. 
Populacja dzików wzrosła o ponad 200% i automa-
tycznie zostało wyprodukowanych – w wyniku nieod-
powiedzialnych podpowiedzi profesorów z Hiszpanii, 
którzy u siebie nie mają takiego pojęcia, jak dziko 
żyjące świnie… Bo łacińska nazwa trzody chlew-
nej czy też dzika europejskiego jest identyczna. Oni, 
nie mając takich doświadczeń, przekonali naszych 
profesorów i automatycznie ówczesne kierownictwo 

Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy obecna liczba lekarzy we-

terynarii pracujących w państwowej Inspekcji 
Weterynaryjnej jest wystarczająca do wykonywania 
zadań nakreślonych w procedowanej ustawie?

Drugie pytanie było zgłaszane w Sejmie przez 
klub Platformy Obywatelskiej. Chodzi o zwiększenie 
wynagrodzenia dla lekarzy weterynaryjnych. Czy 
rząd przewiduje – a jeśli tak, to w jakim okresie – 
zwiększenie wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi 
o to wynagrodzenie, to w projekcie ustawy budże-
towej na rok 2018 nie są przewidziane podwyżki 
dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej. Niemniej jed-
nak ten projekt ustawy daje możliwość wyznacze-
nia lekarza urzędowego do realizowania zadań nie 
tylko w ramach jego inspekcji, ale też w inspekcji 
ościennej. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie 
pana senatora. 

W sytuacji kryzysowej nie ma takiego pojęcia 
jak wystarczająca liczba lekarzy weterynarii za-
trudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. W kry-
zysowej sytuacji – a zdarzają się takie momenty, 
weźmy choćby ostatnie 2 weekendy w okolicach 
Warszawy – nawet gdyby tych lekarzy było np. 
200, i tak mieliby oni naprawdę co robić. Jeżeli 
w trakcie perlustracji terenu między Górą Kalwarią 
a Konstancinem-Jeziorną w ciągu jednego weeken-
du jest znajdowanych 41 padłych dzików, a w na-
stępny weekend znajdowane są 22 padłe dziki, to 
jakiekolwiek by było zatrudnienie w inspekcji, i tak 
byłoby ono niewystarczające.

Niemniej jednak minister Krzysztof Jurgiel zwra-
cał się do ministra finansów również w kwestii pod-
wyżek dla Inspekcji Weterynaryjnej. Cały czas nasze 
stanowisko, stanowisko ministerstwa rolnictwa, czyli 
organu nadzorującego inspektoraty weterynarii, jest 
jednoznaczne. Zależy nam również, aby dowartościo-
wać pracę inspektoratów weterynarii.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Poślednik.
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) Więc musimy po prostu iść do przodu i taki projekt 
specustawy, tak jak wspomniałem… 

Uprzejmie proszę o jak najpilniejsze uchwalenie 
go przez Wysoką Izbę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czerwiński zadaje pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja pamiętam 

– kto inny wtedy reprezentował resort – debatę na 
temat ASF, to było już chyba 2 lata temu, podczas 
której padł bardzo prosty pomysł, czyli ogrodzenie 
na granicy z Białorusią i Ukrainą. Wtedy były tylko 
2 ogniska, pierwsze na Lubelszczyźnie, drugie na 
Podlasiu, to na Podlasiu było większe. I byłaby spra-
wa załatwiona, jeśli chodzi o dziki oczywiście, nie 
mówimy o przenoszeniu przez człowieka, np. w pro-
duktach. I już. Minęły 2 lata i następuje gwałtowne 
przyspieszenie.

To pierwsze pytanie jest takie: co jest przyczy-
ną tego przyspieszenia? Być może ten raport NIK, 
o którym przed chwilą się dowiedzieliśmy. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Czy państwo zamierzacie rzeczy-
wiście takie ogrodzenie wybudować, czy będziemy 
kolejne 2 lata debatowali, aż się to rozprzestrzeni na 
Polskę zachodnią? A jeśli wybudujecie, to jak to bę-
dzie wyglądało? Za ile? Czy macie na to pieniądze? 
Proste pytania.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Pani 
Ministrze…)

Ostatnie. Czy dziki przeszły – ja mówię o dzikach, 
nie o tym, co jest rozprzestrzeniane przez ludzi – linię 
Wisły? Czy są po prostu już te przypadki ASF poza 
linią… tzn. z lewej strony linii Wisły? I czy są też 
zachorowania na fermach z lewej strony linii Wisły, 
czyli tam, gdzie się świnie tuczy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak pan se-

nator wspomniał, dyskusja o ASF to kolejny problem 
specustawy właśnie dotyczący afrykańskiego pomo-
ru świń. Została ona rozpoczęta ponad 2 lata temu, 
a szczerze mówiąc, powinna zostać rozpoczęta 3 lata 
temu, a nawet w 2007 r., kiedy stwierdzono pierwszy 
dodatni wynik, jeśli chodzi o afrykański pomór świń, 
na Kaukazie, a dokładnie w Gruzji. Prawdopodobnie 
źródłem ASF była pasza przywieziona właśnie do 
Gruzji z Afryki. Wtedy już, na początku 2008 r., roz-
poczęły się poważne sympozja naukowe na temat 

resortu zastosowało taki wariant i wyprodukowało 
kilkadziesiąt tysięcy podstawowych wektorów ASF, 
który się rozprzestrzenia w głąb naszego kraju.

Tak jak wspomniałem, to źródło zakażenia, które 
dotyczy miasta stołecznego Warszawy, bo już mamy 
przypadki ASF w mieście stołecznym Warszawa 
i w powiatach ościennych, jest źródłem ludzkim, 
czynnikiem ludzkim. Nie jest to czynnik naturalny. 
Tak wyśmiewane przeszukiwanie bagaży na granicy 
białoruskiej czy też granicy ukraińskiej w poszuki-
waniu produktów pochodzenia zwierzęcego, które 
nie są w odpowiedni sposób przetworzone termicz-
nie, powyżej 70°C… Był przypadek czeski, z miej-
scowości Zlin, był przypadek węgierski, gdzie ich 
służby weterynaryjne potwierdziły w produktach 
zwierzęcych z Ukrainy wynik dodatni ASF. Dlatego 
my musimy robić właśnie takie kroki do przodu, tak 
jak powiedziałem, żeby, że tak powiem, być przynaj-
mniej pół kroku przed wirusem. Tym bardziej że był 
właśnie kazus czeski, był kazus polski, a ten wirus 
może się praktycznie z godziny na godzinę przenieść 
nie tylko w okolice Warszawy, ale za chwilę może-
my mieć dodatni wynik w okolicy Berlina czy np. 
w okolicy Paryża. Stąd m.in. organizacje europejskie, 
choćby EFSA czy Komisja Europejska, powinny do 
tego podejść dużo bardziej rzeczowo i wręcz powinny 
potraktować ASF jako chorobę ekonomiczną. Bo to 
nie jest problem dla otoczenia, dla ludzi, to nie jest 
żaden… Od 1905 r., kiedy to stwierdzono pierwszy 
przypadek ASF, afrykańskiego pomoru świń, nie było 
żadnej mutacji ani żadnego ludzkiego zachorowania. 
A więc tutaj możemy się zdecydowanie od tego od-
ciąć. I taki komunikat powinien właśnie iść w świat: 
że to nie dotyczy ludzi. Ale również powinien iść 
komunikat, choćby ze służb kryzysowych miasta 
stołecznego Warszawy: Drodzy Państwo, jeżeli by-
wacie w Lesie Kabackim, w Lesie Bródnowskim czy 
w lesie na Żoliborzu, gdzie dziki żyją swobodnie, 
a będziecie, choćby przy okazji świąt, odwiedzali 
swoich najbliższych poza miastem, skąd pochodzicie, 
czyli na obszarach wiejskich, to miejcie świadomość, 
że możecie być czynnikiem, który przewozi ASF na 
duże odległości. Chodzi m.in. o takie kwestie jak 
uregulowania, które były do tej pory nienaruszalne, 
bo obszary zurbanizowane nie były dotknięte tzw. 
gospodarką łowiecką. Były odławiane dziki i były 
podpisywane przez samorządy lokalne umowy z pod-
miotami, które się tym zajmowały, ale już kolejny etap 
realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych nie 
był realizowany, czyli nie było miejsc docelowych, 
gdzie te dziki byłyby wypuszczane. A mamy takie 
przypadki, że dziki były wypuszczane na Mazowszu, 
w województwie warmińsko-mazurskim, w Puszczy 
Kozienickiej na terenie województwa mazowieckiego. 
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) 25 kilometrów. Inwestycja jest szacowana na kwotę 
130 milionów zł, z utrzymaniem w pierwszym roku 
jest to kwota rzędu 190 milionów zł.

Tak jak pan senator zaznaczył, ASF przekroczył 
linię Wisły. Są tam tylko i wyłącznie przypadki do-
tyczące dzików, nie ma żadnych przypadków, jeżeli 
chodzi o trzodę chlewną. Stąd tak intensywne dzia-
łania perlustracyjne prowadzone w kierunku Wisły 
i poszukiwanie padłych dzików przez Polski Związek 
Łowiecki, przez wszelkiego rodzaju służby zespolone 
wojewodów, tudzież wojskowe, WGZ, czyli wojskowe 
grupy zadaniowe, bo wojewodowie za pośrednictwem 
wojewódzkich sztabów wojskowych występują do 
pana ministra Macierewicza i takie WGZ są desy-
gnowane właśnie do bieżącej perlustracji na zachód 
od Wisły, a także od strony wschodniej, czyli w po-
wiatach legionowskim, wołomińskim. Tam również 
na bieżąco, praktycznie dzień w dzień, a w weekendy 
z bardzo dużą intensywnością wykonywane są poszu-
kiwania padłych dzików. Po prostu chcemy zlikwi-
dować tę puszkę Pandory, która może się znajdować 
w wolnej przestrzeni.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dobrze się 

składa, że procedujemy tę specustawę, jak pan ją na-
zwał, która nowelizuje 5 kolejnych ustaw, dając szanse 
na podejmowanie dodatkowych działań, niezbędnych 
do skutecznej walki z tą straszną chorobą. Chodzi 
m.in. o to, o czym przed chwilą pan mówił, o budowę 
specjalnych zapór, nawet płotów, a ja mówiłem o tym 
już od kilku miesięcy po to, żeby zapobiec tej migracji 
kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Widzimy, że 
mimo ogromnego zaangażowania wszystkich służb, 
czyli Inspekcji Weterynaryjnej i wszystkich służb 
podległych resortowi, również myśliwych, dużego 
nakładu środków finansowych na zaniechanie ho-
dowli przez producentów…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Już zadaję pytanie.
…Szczegółowej bioasekuracji niestety wirus 

z nami wygrywa, nie ma efektów, jakich byśmy 
oczekiwali. 

Moje pytanie jest takie: czy resort, widząc, jaka 
jest teraz sytuacja, rozważa albo opracowuje spe-
cjalny wariant B, np. typu hiszpańskiego, w osta-
teczności?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

właśnie afrykańskiego pomoru świń – po doświad-
czeniach hiszpańskich, gdzie zwalczano go ponad 30 
lat; Sardynia zwalczała ASF ponad 50 lat – i tego, że 
należy podejmować działania dotyczące bioasekura-
cji, ale nie bioasekuracji konkretnych gospodarstw, 
tylko bioasekuracji kraju. 

Wtedy już powinna zapaść decyzja dotycząca bu-
dowy takiej zapory, która by uniemożliwiała migrację 
dziko żyjących zwierząt. Wtedy temat nie był podej-
mowany. ASF rozwijał się nie tylko na Kaukazie, ale 
i w Rosji, wkroczył do państwa ukraińskiego czy też 
białoruskiego. Dzisiaj na to pytanie odpowiadałem 
na posiedzeniu komisji senackiej. 

Wiarygodność partnerów białoruskich czy ukra-
ińskich naprawdę obecnie „nie jest imponująca”. 
Białorusini dotychczas nie przyznali się do jakiego-
kolwiek przypadku ASF ani wśród trzody chlewnej, 
ani wśród dziko żyjących zwierząt. Ukraińcy przy-
znają się, ale nie podejmują żadnych działań zmie-
rzających do zwalczania ASF. Jeżeli chodzi o stronę 
ukraińską, to odpowiedź na konferencjach wysokiego 
szczebla, które skupiają nie tylko kraje europejskie 
z Unii Europejskiej, ale również choćby Ukrainę czy 
też Białoruś, czy też Rosję, jest zawsze jednoznaczna: 
procedury zostaną wdrożone. Np. ostatnio była w li-
stopadzie taka konferencja, poprzednia w styczniu. 
Tyle że takie odpowiedzi mamy sukcesywnie raz na 
pół roku. Temu gremium przewodniczy komisarz 
Andriukaitis i zawsze odpowiedź jest ta sama: za 
kolejne pół roku, za kolejne kilka miesięcy. Nie mają 
na to pieniędzy.

Z naszej strony, czyli przez Państwowy Instytut 
Weterynaryjny z Puław, wysyłane są cały czas bardzo 
pozytywne sygnały do strony ukraińskiej, że jesteśmy 
gotowi ich wspierać, jesteśmy gotowi wysyłać im 
odczynniki, jesteśmy w stanie ich szkolić, aby mogli 
przynajmniej badać bieżącą sytuację. A na Ukrainie 
zwalczanie ASF na razie odbywa się tak: gdy pojawi 
się źródło ASF, gdy pojawi się przypadek dodatni, 
to zwierzęta są ubijane i przetwarzane po prostu na 
żywność. Wszystkie organizacje światowe podnoszą 
bardzo wyraźnie, że nie jest to zagrożenie dla ludzi, 
w związku z czym taką mają metodę na zwalczanie 
ASF.

Jeśli chodzi o „budowę płotu” – w cudzysłowie, bo 
nie możemy mówić o jakimkolwiek płocie, ponieważ 
my się nie odgradzamy od państw ościennych, tylko 
chcemy wybudować zaporę, która nie będzie pozwa-
lała na migrację dziko żyjących zwierząt, w tym wy-
padku chodzi o dziki – to ten odcinek po ominięciu 
obszarów chronionych, bo część białorusko-ukraiń-
skiej granicy z naszym państwem to granica prze-
biegająca przez rzekę Bug, więc muszą być ominięte 
obszary chronione, będzie wynosił około 1 tysiąca 
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ma polegać ta efektywność. Jak 2 lata temu Prawo 
i Sprawiedliwość przejmowało rządy, to były 3 ogni-
ska ASF, a teraz są 104. I co pan na to?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wracamy do tego 

samego pytania, tylko ubranego w inne słowa. Tak jak 
powiedziałem na samym wstępie, Panie Senatorze, jeżeli 
w 2014 r., w lutym, byłyby podjęte skuteczne działania 
i nie wprowadzono by moratorium na odstrzał dzików 
na prawie rok, nie zwiększono by populacji dzików na 
wschodniej granicy o ponad 200%, czyli nie wyprodu-
kowano by automatycznie, jednym casusem, jedną nie-
odpowiedzialną decyzją ponad kilkudziesięciu tysięcy 
sztuk podstawowego wektora, to dzisiaj nie mielibyśmy 
tej sytuacji. I to rozporządzenie ministra rolnictwa do-
tyczące odstrzału sanitarnego z lutego 2016 r. w strefie 
WAMTA… Redukcja tych dzików pozwoliła na to, że 
mamy na chwilę obecną, Panie Senatorze, tylko 104 
przypadki ASF u trzody chlewnej. Jeżeli wspomniane 
działanie zostałoby podjęte już wtedy, to moglibyśmy się 
zamknąć w bardzo małej strefie, tak jak to było w przy-
padku Czech – tam to się zamknęło w strefie 57 km2 
i ta depopulacja dzików została naprawdę zrealizowana 
w bardzo skuteczny sposób. A u nas przez ten czas, 
tak jak powiedziałem, wyprodukowano kilkadziesiąt 
tysięcy, że tak powiem, pełznącego w głąb kraju pod-
stawowego wektora ASF, czyli dzików.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Czy my ponosimy już jakieś realne straty związane 

z ASF? To znaczy czy np. któreś z państw nie chce od 
nas kupować wieprzowiny? Są jakieś ograniczenia? 
I jeśli są takie straty, to ile one wynoszą? Po prostu 
będziemy mieli mniej więcej obraz tego, ile można 
włożyć, żeby jak najszybciej tę epidemię przynajmniej 
powstrzymać. A w szczególności pytam o Ukrainę. 
Jaki jest stosunek Ukrainy do naszej żywności?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z rynków glo-

balnych to rynki trzecie… W tym wypadku choćby 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Resort zawsze 
ma opracowany wariant B, już praktycznie od końca 
2015 r. Gdybyśmy nie podjęli tych działań, mówię 
choćby o pierwszym rozporządzeniu ministra rolnic-
twa dotyczącym odstrzału sanitarnego na początku 
roku, w lutym 2016 r., to nie mielibyśmy 103 czy 104 
przypadków ASF u trzody chlewnej, tylko mieliby-
śmy pewnie liczbę przypadków na poziomie krajów 
nadbałtyckich, gdzie sięga to tysięcy, czy też gwał-
towny wzrost liczby przypadków ASF u dzików, bo 
w bieżącym roku jest ich już grubo ponad 700. Czyli 
działania podejmowane w zakresie odstrzału sanitar-
nego, w zakresie badania dzików padłych i bieżącej 
perlustracji pozwalają na likwidowanie tego pod-
stawowego wektora, chodzi o dziki, ale oczywiście 
cały czas należy edukować społeczeństwo w zakresie 
czynnika ludzkiego, który niestety może być dodat-
kowym źródłem zakażenia lub w wielu przypadkach 
tym źródłem zakażenia jest.

Hiszpanie podjęli takie bardzo intensywne działa-
nia po dwudziestu kilku latach zwalczania ASF. Oni 
praktycznie zlikwidowali hodowlę trzody chlewnej 
na okres 24 miesięcy, przeprowadzili bardzo czynną 
dezynfekcję swojej hodowli i w ten sposób udało im 
się odtworzyć… Obecnie są potentatami, jeżeli cho-
dzi o produkcję trzody chlewnej, nie tylko na skalę 
europejską, ale na skalę światową. Tyle że między 
naszym krajem a Hiszpanią jest bardzo istotna róż-
nica. Oni nie mają podstawowego wektora, czyli nie 
mają dzików. Tak to niestety wygląda. A my po prostu 
musimy…

Wariant B, najkrócej to ujmując, przedstawia się 
w następujący sposób: może dojść do takiego mo-
mentu, że będziemy musieli nauczyć się żyć z ASF. 
I nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. I m.
in. choćby dlatego jest ta ustawa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zając.
(Senator Alicja Zając: Ja się nie zgłaszałam.)
Przepraszam.
(Senator Alicja Zając: Wcześniej…)
Pytanie zadaje pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w ocenie skutków regulacji tej 

ustawy jest stwierdzenie, że te przepisy spowodują 
zwiększenie efektywności w zakresie zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń. Proszę podać, na czym 
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) ne województwo leszczyńskie, a to jest mój okręg 
wyborczy. 

I stąd mam pytanie: czy może pan zapewnić na-
szych rolników z tej trybuny, że nie wykryto jeszcze 
w Wielkopolsce żadnych ognisk choroby ani żadnych 
zarażonych sztuk dzika? Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadałem 

na to pytanie już dzisiaj na posiedzeniu komisji. 
Z całą odpowiedzialnością i z całą stanowczością 
zapewniam, że nie ma przypadków tej choroby ani 
u dzików, ani u trzody chlewnej, jeżeli chodzi o wo-
jewództwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, czyli 
zachodnią część naszego kraju. Jedyne wykryte przy-
padki u dzików dotyczą województwa mazowieckie-
go, a dokładnie obwarzanka warszawskiego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku, ja w kwestii sprosto-

wania.
Panie Ministrze, przejmowaliście państwo rządy 

2 lata temu. I pan powinien mieć świadomość – a je-
żeli nie pan, to rząd Prawa i Sprawiedliwości – że ten 
wirus będzie się rozprzestrzeniał. 2 lata czekaliśmy 
na to, żeby wreszcie podjąć taką ustawę. Nie odpo-
wiedział pan na moje pytanie związane z tym, jaka 
będzie efektywność tej ustawy w zakresie zwalczania 
wirusa. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan minister chce się odnieść…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja odpowiedzia-

łem panu senatorowi już kilkakrotnie na to pytanie, 
ale odpowiem po raz kolejny. Gdyby były podejmo-
wane skuteczne działania w lutym 2014 r., właśnie na 
skalę państwa polskiego, a nie na skalę południowej 
Europy, to być może byśmy „okiełznali”, w cudzysło-

Chińska Republika Ludowa czy też Japonia zablo-
kowały naszą polską wieprzowinę. Japonia prowadzi 
bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące regionali-
zacji naszego kraju, czyli uznania tzw. stref wolnych 
i przyjmowania naszych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, czyli w tym wypadku trzody chlewnej, 
na rynek japoński. Mamy bardzo dobry przykład po 
stronie polskiej po katastrofie w Fukushimie, kiedy 
my jako pierwsi z Unii Europejskiej, z Europy uznali-
śmy ich regionalizację. Z tego być może wynika taka 
daleko idąca wdzięczność strony japońskiej i to, że oni 
z nami prowadzą bardzo intensywne rozmowy w tym 
zakresie. Również Chińczycy podejmują te rozmowy. 
Wietnam póki co nie zablokował naszej wieprzowiny 
i chce z nami podejmować… przyjmuje naszą pol-
ską wieprzowinę. Ale tutaj należy pamiętać o jednej 
bardzo istotnej kwestii. Na chwilę obecną – nawet na 
dzisiaj miałem to wyliczone – sama produkcja trzody 
chlewnej w skali kraju to jest ponad 25% całego sek-
tora rolnego. To jest ponad 50% sektora hodowlanego 
w branży rolno-spożywczej. Sam sektor trzodziarski 
to jest kwota rzędu około 12 miliardów zł rocznie. 
Sam sektor paszowy dla trzodziarstwa to jest kwota 
rocznie około 7 miliardów zł. Do tego należy jeszcze 
doliczyć zakłady przemysłowe, przetwórcze, zakłady 
ubijające zwierzęta, koszty pracownicze i pochod-
ne. Tak więc rozmawiamy tutaj o kwocie sięgającej 
w skali roku nawet 30 miliardów zł. Tyle może kosz-
tować, z wszelkimi pochodnymi, ten sektor. Tak więc 
naprawdę musimy podejmować wszelkie działania, 
aby po prostu, tak jak nazywam to od samego począt-
ku, być przynajmniej pół kroku przed wirusem ASF.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)
(Senator Jerzy Czerwiński: A na Ukrainie?)
A, tak Ukraina. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie 

mamy aż tak daleko idącej wymiany trzody chlewnej. 
Jak na razie te nasze produkty są wpuszczone na rynki 
ukraińskie, ale, tak jak powiedziałem, nie jest to dla 
nas taki partner, który by stanowił potężne zaplecze 
dla naszego eksportu, jeżeli chodzi o trzodę chlewną 
sprzedawaną poza nasz kraj.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nawiążę jak gdyby do tego, co 

pan przed chwilą powiedział o zagrożeniu naszej po-
tężnej produkcji trzody chlewnej. Szczególnie zadaję 
to pytanie w związku z tym, że gros tej produkcji 
to jest południowo-zachodnia Wielkopolska, daw-
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt się nie zapisał do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad, ustawa o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 683, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 683 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Aleksandra Szweda, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, która 
pracowała dziś nad nowelizacją ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przedstawiona nowelizacja ma na celu wpro-
wadzenie ustawowego upoważnienia dla ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego do wydawania rozporządzeń będących 
programami pomocowymi podlegającymi zgłosze-
niu do Komisji Europejskiej bez konieczności noty-
fikacji. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskaza-
no, że dopuszczalność pomocy w kulturze reguluje 
art. 107 ust. 3 lit. d traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Do 2014 r. na podstawie traktatu, po 
spełnieniu przesłanek określonych w art. 107 ust. 1, 
pomoc na kulturę mogła być udzielana po uprzedniej 
notyfikacji i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, 
zgodnie z art. 108 ust. 3 traktatu. W 2014 r. Komisja 
Europejska uprościła procedury przyznawania po-
mocy publicznej w kulturze przez włączenie tego 
sektora do rozporządzenia Komisji uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu. 
Oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych 
w wymienionym rozporządzeniu, a w szczególności 
w art. 53, pomoc na kulturę jest zwolniona z obo-
wiązku notyfikacji. Dlatego wprowadzono przepis 
precyzujący, iż minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego może udzielać 
pomocy publicznej na działalność kulturalną jako 
podmiot udzielający pomocy w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
w związku z realizacją umowy zawartej między Unią 
Europejską a państwem lub państwami członkowski-

wie, ten wirus w obrębie kilkudziesięciu kilometrów 
kwadratowych i być może dzisiaj byśmy z tym pro-
blemem się nie mierzyli. Ale, tak jak powiedziałem, 
na rok zostało wprowadzone moratorium, czyli był 
zakazany odstrzał dzików, a po zniesieniu tego mo-
ratorium nie podjęto żadnych działań dotyczących re-
dukcji liczby dzików. Dopiero pan minister Krzysztof 
Jurgiel w lutym 2016 r. w strefie WAMTA wprowadził 
pierwsze rozporządzenie dotyczące odstrzału sani-
tarnego. Między innymi w tej ustawie zmienia się 
choćby proporcja wynagrodzenia za odstrzelone dziki 
przy realizacji odstrzału sanitarnego z 70% do 80% 
na rzecz myśliwego. Chcemy zachęcić po prostu… 
Nie mówię już o Polskim Związku Łowieckim, ale 
personalnie o samych myśliwych, którzy podejmują 
olbrzymie wyzwanie, bo realizacja odstrzału sanitar-
nego i redukcja liczby dzików nie jest taka prosta. Jak 
dotąd jeszcze żaden dzik w Polsce nie przywiązał się 
do drzewa i nie wykrzyczał do myśliwego: odstrzel 
mnie! A więc trzeba po prostu mieć świadomość, 
w jaki sposób jest realizowana ta redukcja liczby dzi-
ków, w jaki sposób jest to podejmowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Wojciech Piecha: Jeszcze jedno…)
Pan senator Piecha. Proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Ja mam tylko jedno pytanie. Jak próbujemy zabez-

pieczyć tych dużych producentów trzody chlewnej 
przed rozprzestrzenianiem się ASF? I czy dotyczy to 
tylko gospodarstw indywidualnych? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
To znaczy, Panie Senatorze, nie ma takiego pojęcia 

jak… Jest produkcja trzody chlewnej i nie dotyczy 
ona tylko i wyłącznie gospodarstw indywidualnych 
czy też podmiotów prawa handlowego, które np. zaj-
mują się produkcją trzody chlewnej. Zasady bioaseku-
racji, produkcja trzody chlewnej, dobrostan obejmują 
wszystkie podmioty równocześnie, a więc te zasady 
dotyczą również… Dotyczą wszystkich podmiotów, 
które się zajmują produkcją trzody chlewnej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję za odpowiedzi na pytania.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) chodzi o fundusze norweskie, o Norweski Mechanizm 
Finansowy. Mówił o tym, że trwają negocjacje do-
tyczące przyszłej perspektywy finansowej i będzie 
potrzebna właśnie ta notyfikacja. Myślę, że szerszej 
informacji udzieli pan minister.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Jarosław Sellin pragnie zabrać 
głos w imieniu rządu?

Skoro tak, to zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Ja po prostu odpowiem na to pytanie, które padło. 

Jutro w Łazienkach Królewskich będzie podpisanie 
porozumienia między rządem a całym Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, czyli tymi państwa-
mi, które tworzą Europejski Obszar Gospodarczy, 
a przypomnę, że to są Norwegia, Islandia, Szwajcaria 
i Lichtenstein, te kraje, które składają się na fundusze 
nazywane w skrócie funduszami norweskimi. I w tej 
sytuacji od jutra będziemy mieli pół roku na wypraco-
wanie programu, żeby do tego programu dopasować 
rozporządzenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Stwierdzam, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, zawarty jest w druku nr 577, a sprawozda-
nie komisji jest w druku nr 577 S.

mi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. 
W konsekwencji w zależności od dostępności środ-
ków w ramach umów między Unią Europejską a pań-
stwem lub państwami członkowskimi Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu objętych pomocą pu-
bliczną minister właściwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego będzie mógł wydawać 
rozporządzenia, które jako programy pomocowe 
umożliwią sprawne wdrażanie mechanizmów finan-
sowych ze środków pozaunijnych, w tym zwłaszcza 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Sejm uchwalił ustawę na pięćdziesiątym trzecim 
posiedzeniu Sejmu w efekcie rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 8 grudnia 
podczas głosowania 420 posłów opowiedziało się 
za przyjęciem ustawy, 6 było przeciw, a 1 z posłów 
wstrzymał się od głosu.

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, któ-
ra pracowała dziś nad projektem, po krótkiej dyskusji 
jednogłośnie przyjęła zgłoszony przeze mnie wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Biuro Legislacyjne 
Senatu w swojej opinii nie zgłaszało uwag. 

W związku z tym w imieniu senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu rekomenduję Wysokiej 
Izbie przyjęcie nowelizacji ustawy o organizowaniu 
i prowadzaniu działalności kulturalnej bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

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 senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, po przyjęciu tej ustawy minister 

będzie mógł wydać rozporządzenie. 
Czy ministerstwo deklarowało, na jakim etapie są 

przygotowania tego rozporządzenia?
(Senator Aleksander Szwed: Można?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, podczas posiedzenia komisji za-

brał głos pan minister, mówił o konsultacjach, jeśli 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Wobec tego kieruję do przedstawiciela rządu pyta-
nie: czy chce zabrać głos w sprawie przedstawionego 
projektu ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję 
bardzo.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Jest pan minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Jestem, 
jestem.)

Jakoś mi niezręcznie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Już idę 
na mównicę.)

Dziękuję uprzejmie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Panie 

Ministrze.)
Panie Ministrze, wiem – mniejsza o źródło – że 

sytuacja finansowa Instytutu Polskiego w Paryżu jest 
słaba. Brakuje tam pieniędzy na pracowników, bra-
kuje na przyzwoite ich wynagradzanie itd. – akurat 
z tej strony to znam – a także na działalność. 

Czy w pana przekonaniu to przedłożenie lub inne 
działania ministerstwa są w stanie zmienić tę sytuację 
i zaktywizować działania tej zasłużonej placówki?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Pan marszałek Seweryński wie na ten temat rów-

nie wiele.
(Senator Mieczysław Augustyn: Więcej.)
Myślę, że pan senator miał na myśli Bibliotekę 

Polską w Paryżu, a nie Instytut Polski.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Instytuty polskie to są instytucje państwa 

polskiego, które należą do Ministerstwa Spraw 

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 
pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W związku z historycznymi zaszłościami, zmia-

ną granic, przesunięciami tych granic, tak się dzia-
ło w naszej historii, że bardzo duża część naszej 
spuścizny kulturalnej znalazła się poza granicami 
Polski, również ta, która została wytworzona przez 
emigrację. Instytucje takie bardzo często borykają się 
z trudnościami finansowymi i jeżeli nie zostaną one 
wspomożone, to właśnie z powodu braku środków 
finansowych mogą zostać zmuszone do zaprzestania 
prowadzonej działalności. Jedną z form ochrony dzie-
dzictwa narodowego jest prowadzenie działalności 
kulturalnej na zasadach przewidzianych w artykule 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa 
ta przewiduje, że w celu prowadzenia działalności 
kulturalnej ministrowie oraz kierownicy urzędów 
centralnych, a także jednostki samorządu terytorial-
nego mogą powoływać do życia instytucje kultury 
będące osobami prawnymi. Mają one status instytucji 
publicznych i należą do sektora finansów publicznych.

Na gruncie dotychczasowej ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie jest, 
nie było możliwe zapewnienie stałej pomocy finan-
sowej dla polskich instytucji kultury, które znajdują 
się za granicą. W związku z tym projekt nowelizacji 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ma na celu stworzenie ram instytucjonal-
nych, które umożliwiłyby zapewnienie stałych źródeł 
finansowania instytucjom, które zostały utworzone 
na podstawie prawa obcego i prowadzą działalność 
w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego 
dziedzictwa narodowego.

Połączone komisje rekomendują przyjęcie projektu 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Michała Seweryńskiego.
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(sekretarz stanu J. Sellin) Właściwie mówię w imieniu nie tylko własnym, 
ale także osób, które w ostatnim czasie do mnie zwra-
cały się z następującymi informacjami. Otóż były 
pewne telefony do ministerstwa, które pan reprezen-
tuje, ze strony instytucji prowadzonych za granicą, 
działających na rzecz kultury polskiej. Padało jedno 
pytanie: czy obecnie procedowana przez nas ustawa 
daje podstawę do tego, żeby można było finansować 
z naszych środków rządowych koszty wynagrodzenia 
osób zatrudnianych w takich zagranicznych placów-
kach? I ku mojemu zaskoczeniu podobno te odpo-
wiedzi były bardzo niepewne, stąd to zaniepokojenie 
osób pytających. 

Zatem ja pytam pana ministra, który jest wpro-
wadzony w tę ustawę od samego początku – bo prze-
cież najpierw, już dosyć dawno, była ona w komisji 
praw człowieka – czy zdaniem pana ministra obecny 
tekst ustawy umożliwia prawne, legalne finansowanie 
kosztów zatrudnienia osób zatrudnianych przez te 
placówki kultury działające na rzecz polskiej kultury 
za granicą.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Tak, jednoznacznie odpowiadam, że to jest moż-

liwe. Nie wiem, z kim osoby zaniepokojone się kon-
taktowały, z kim dokładnie rozmawiały i na jakim 
etapie to było. Projekt jest senacki, uwagi były wypra-
cowywane w ministerstwie i być może w trakcie tego 
wypracowywania takie wątpliwości były zgłaszane, 
może też wtedy były udzielane w ministerstwie nie-
pewne odpowiedzi. Ale teraz mamy wyraźny zapis 
w projektowanej ustawie, że pracownicy instytucji 
kultury, o których mowa, mogą być zatrudniani na 
podstawie przepisów państwa, w którym wykonują 
pracę, a finansowanie może być z budżetu państwa 
polskiego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jest jasne. Dziękuję, Panie Ministrze. 

Dodatkowe informacje przedstawię panu już poza 
protokołem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dobrze.)

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Skoro nie, to 

dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisała się pani senator Sagatowska.
Proszę bardzo.

Zagranicznych i zajmują się dyplomacją publiczną 
w chyba 26 krajach świata. Ale tutaj myślimy pew-
nie o Bibliotece Polskiej w Paryżu, instytucji bardzo 
zasłużonej, powstałej w XIX wieku i działającej do 
dziś. Rzeczywiście jest tak… I tutaj przede wszyst-
kim wyrażam wdzięczność senatorom, którzy podjęli 
się trudu przygotowania tej ustawy i jej zgłoszenia, 
ponieważ już od dłuższego czasu dyskutowaliśmy 
o tym, jaki mechanizm wypracować, żeby można było 
ze strony państwa polskiego tak zasłużonym instytu-
cjom, jak właśnie choćby Biblioteka Polska w Paryżu, 
dopomóc. Przez dziesiątki lat, zwłaszcza w czasie 
zaborów, ale też w czasie PRL, to my, Polacy żyjący 
w kraju, w ojczyźnie, często korzystaliśmy z dobro-
dziejstw i usług tego typu instytucji jak np. Biblioteka 
Polska w Paryżu, jeśli chodzi o możliwość pracy na-
ukowej, stypendia itd., itd. Teraz, kiedy staliśmy się od 
tego roku już oficjalnie państwem rozwiniętym, bo do 
takich nas zaliczono w rankingach światowych, czas 
najwyższy, żeby to państwo rozwinięte, czyli Polska, 
zadbała o te tak zasłużone instytucje jak Biblioteka 
Polska w Paryżu. Bardzo często sytuacja jest taka, że 
sami emigranci czy potomkowie emigrantów różnych 
fal emigracji już nie są w stanie utrzymywać bardzo 
często tak rozbudowanych i zasłużonych instytucji. 
Tą ustawą oczywiście wypracowujemy mechanizm, 
kiedy to wreszcie będzie możliwe. Dotąd mieliśmy 
możliwość wspierania tego typu instytucji wyłącznie 
dotacjami celowymi, czyli, krótko mówiąc, grantami, 
i to w dodatku przydzielanymi na zasadzie konkursu. 
Do tych konkursów zgłaszały się różne podmioty 
i instytucja taka jak Biblioteka Polska w Paryżu mu-
siała w tych konkursach rywalizować o te granty 
często z efemerydami… Tak też się zdarzało. Warto 
stworzyć mechanizm – i ta ustawa ten mechanizm 
stwarza – dzięki któremu będziemy mogli wreszcie 
pomagać tym instytucjom w formie dotacji podmio-
towej, czyli stałej dotacji podmiotowej na utrzyma-
nie, na taką najważniejszą podstawową działalność, 
a niezależnie od tego również w formie grantowej. Ale 
tu chodzi o wypracowanie wsparcia podmiotowego 
na utrzymanie budynków, na opłaty, na etaty, no, 
tak jak tu w Polsce normalnie utrzymujemy ważne 
instytucje kultury. Tak że ta ustawa właśnie umoż-
liwi zrealizowanie tego celu, czyli podpisanie takiej 
umowy, wypracowanie takiej umowy z Biblioteką 
Polską w Paryżu i przekazywanie polskich środków 
budżetowych z Polski, z budżetu państwa na tego 
typu instytucję, która działa poza granicami państwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz ja sobie pozwolę zadać pytanie. 
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do ojczyzny, ale trzeba przecież za to płacić. I to jest 
właśnie to, co m.in. pan marszałek poruszył, zadając 
swoje pytanie, w którym wyartykułował tę wielką 
troskę o tych ludzi. Do tej pory mówiono, że będzie 
pomoc, ale i pytano: no, skąd my będziemy brać pie-
niądze na wynagrodzenia? I ta obawa o to, czy… No, 
te telefony chyba wynikały z tego, że oni tak do końca 
nie wiedzieli, czy uda nam się wypracować tutaj takie 
rozwiązanie. Tak jak pan minister zapewnił, to rozwią-
zanie jest wypracowane, tak że teraz te instytucje będą 
mogły korzystać z tych środków, a na podstawie tej de-
legacji ustawowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego będzie mogło realizować umowy doty-
czące zatrudnienia, umowy o pracę, pokrywać koszty 
biurowe i wiele innych kosztów. 

Myślę, że ta ustawa przyczyni się do nadania jesz-
cze większego znaczenia tym placówkom, a to jest 
cząstka naszej ojczyzny. Ojciec Święty mówił, że 
Polska jest wszędzie tam, gdzie biją serca polskie. 
Szczególnie w tych instytucjach biją polskie serca, 
serca wielkich Polaków, założycieli tych instytucji. 
Te instytucje były depozytariuszami tego, co naj-
cenniejsze dla Polaków, a co w czasach zniewole-
nia nie mogło być u nas nawet przechowywane, bo 
oczywiście zostałoby zniszczone albo w jakiś spo-
sób zapomniane. Tak że chciałabym, żebyśmy jako 
komisja właśnie… Bo Senat nie mógł tego zrobić. 
Chciałam, żeby te słowa wybrzmiały, dlatego że jako 
Senat oczywiście możemy dalej realizować te zadania 
w ramach środków przeznaczanych na opiekę nad 
Polonią. Prawda? Bo my realizujemy to, co zgłasza-
ją te różne instytucje i biblioteki. To będzie wielka 
pomoc dla tych instytucji. Przyszłe pokolenia będą 
mogły przez następne lata korzystać z tego nasze-
go wielkiego dziedzictwa, któremu na imię Polska. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Janina Sagatowska: Gratuluję panu mar-

szałkowi.)
Dziękuję.
Czy są jeszcze zgłoszenia do dyskusji?
Jeżeli nie ma, to proszę pozwolić, że w sposób 

mało formalny wygłoszę tylko taki komentarz, że 
dopóki nie włączył się do tej sprawy pan minister 
Sellin, ona przez lata całe – wiem o tym, bo śledziłem 
to wszystko z bliska – nie mogła znaleźć właściwego 
rozwiązania w odpowiednich agendach rządowych, 
a była włączana nie tylko do agendy ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Tak że wyrazy uznania dla 
pana ministra są w pełni uzasadnione.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przejść do trzeciego czytania 

projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedy-

Senator Janina Sagatowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministrze! 
Zaproszeni Goście!

Projektowana ustawa jest bardzo ważna, szczegól-
nie dla Senatu. Senat jako opiekun Polonii na świecie 
przywiązuje szczególną wagę do potrzeb zgłasza-
nych w różnych dziedzinach i w różnej formie do 
Senatu, do rządu polskiego, do macierzy. Od lat Stała 
Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich 
na Zachodzie, która powstała jeszcze w 1979 r. 
w Rapperswilu, monitowała do różnych organów, 
do naszej ojczyzny, bym powiedziała – zarówno do 
rządu, do ministerstw, szczególnie do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i do Senatu, 
do komisji, której ma zaszczyt przewodniczyć, czyli 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, a także do komisji petycji i praworządno-
ści, do komisji ustawodawczej – w sprawie znale-
zienia sposobu na finansowanie nie tylko doraźnych 
zadań, o jakich mówił pan minister, ale chodziłoby 
także o umożliwienie prowadzenia placówek, takich 
właśnie jak już wymieniana biblioteka w Paryżu, 
Polskie Towarzystwo Historyczne… To wiele, wiele 
placówek, które są wielkim skarbem naszej kultury. 
W zbiorach tych muzeów, różnych instytucji, znajdują 
się bezcenne skarby, ich się nie wyliczy. Te skarby 
muszą być chronione, upowszechniane i przekazy-
wane do korzystania nam i przyszłym pokoleniom.

Mogę podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie 
tej ustawy, szczególnie wielką wdzięczność wyrazić 
chciałabym panu marszałkowi Seweryńskiemu, który 
jeszcze jako przewodniczący tej komisji, do której wa-
śnie… Bo próbując rozwiązać problem, te organizacje 
znalazły sposób, tzn. uznały, że może właśnie drogą 
petycji do Senatu ten problem uda się rozwiązać. I tak 
się stało. Senat więc może być dumny. Jednocześnie 
chciałabym także na ręce pana ministra złożyć wiel-
kie podziękowanie. Bo były spotkania w Senacie, od-
bywały się też konferencje, tak jak ostatnio w Nowym 
Jorku, z udziałem ministra Glińskiego – tam właśnie 
odbywała się kolejna konferencja, spotkanie Stałej 
Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich 
na Zachodzie.

Jaki jest ten właśnie wielki skarb tej ustawy? 
Jeszcze raz to mocno podkreślę, doartykułuję to, co 
pan minister już podkreślał. Senat także w jakiś sposób 
przyczyniał się do zachowywania, chociaż w części, 
tej kultury i umożliwiania związanej z tym działalno-
ści, korzystając ze środków, którymi dysponował na 
działania polonijne, ale tylko w zakresie określonych 
zadań, zaplanowanych na ten czy inny rok. A tutaj 
chodzi o to, że przecież tam są pracownicy, tam jest 
obsługa. Oni wszyscy oczywiście 24 godziny na dobę 
mogą pracować i wiele, wiele lat czynili to z miłości 
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(wicemarszałek M. Seweryński) służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej za 
czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestęp-
stwa i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne 
zmiany komisje proponują wprowadzić w przepisach 
dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Autor petycji postulował możliwość przywrócenia 
do służby policjanta wydalonego ze służby w wyżej 
opisanych okolicznościach i usunięcie przepisu stano-
wiącego, że postępowania dyscyplinarnego nie wzna-
wia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia dyscyplinarnego. W jego przypadku 
proces karny zakończył się prawomocnym orzecze-
niem uniewinniającym dopiero po 12 latach. W tej 
sytuacji zdaniem wnoszącego petycję uniewinnione-
go policjanta przepis uniemożliwiający wznowienie 
postępowania dyscyplinarnego ze względu na upływ 
5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscy-
plinarnego niweczy jego szanse na rehabilitację i na-
rusza prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia.

Zgodnie z propozycjami ujętymi w projekcie, 
postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po 
upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia dyscyplinarnego. Wyjątek stanowią sprawy 
zakończone orzeczeniem o wydaleniu ze służby. 
W tych przypadkach funkcjonariusze Policji i Straży 
Granicznej będą mogli wnieść wniosek o wznowienie 
postępowania dyscyplinarnego w każdym czasie.

Tak jak powiedziałem, jest to efekt petycji. Ta 
petycja, która wpłynęła 1 lutego 2017 r., została 
skierowana 14 lutego 2017 r. do rozpatrzenia przez 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
28 marca Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji rozpatrzyła petycję. 23 maja 2017 r. komisja 
kontynuowała pracę nad petycją. 20 czerwca 2017 r. 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
zapoznała się z projektem realizującym postulat pe-
tycji przygotowanym przez Biuro Legislacyjne, a na-
stępnie ten projekt, tak jak wcześniej wspominałem, 
trafił do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisje te wnoszą o przyjęcie przez Senat jed-
nolitego załączonego projektu ustawy oraz projektu 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania pana senatora Łukasza 
Mikołajczyka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie? Nikt się nie zgłasza.

nie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem 
z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 
innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Jest on zawarty w druku nr 560, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 560 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Łukasza Mikołajczyka, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić 

sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 
innych ustaw.

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skiero-
wał do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 
11 października oraz 28 listopada br. rozpatrzyły 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt ustawy, wprowadziły do niego 
poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Szanowni Państwo, to senacki projekt noweli-
zacji ustawy o Policji. Komisja Ustawodawcza oraz 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
tak jak już wspomniałem, 28 listopada przeprowa-
dziły pierwsze czytanie tego projektu. Przewiduje 
on, że funkcjonariusz będzie miał prawo do złożenia 
wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarne-
go na jego korzyść bez ograniczenia w czasie, i czyni 
to jednolicie dla wszystkich służb, z wyjątkiem Policji 
i Straży Granicznej. 

Połączone komisje projekt przyjęły i rekomendują 
go Izbie. Został on zgłoszony przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie 
petycji, która wpłynęła do Senatu.

Projekt zmierza do umożliwienia rehabilitacji 
prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postę-
powaniu karnym policjanta, który został zwolniony ze 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Seweryński) sam czyn – o ten sam czyn, to jest właśnie bardzo 
istotne i to jest klucz do tej sprawy – postępowaniu 
karnym funkcjonariusz zostaje uniewinniony. Jako 
wątpliwe z moralnego punktu widzenia należy zatem 
ocenić funkcjonujące w obecnym stanie prawnym 
rozwiązania, w świetle których funkcjonariusz Policji 
nawet po udowodnieniu swojej niewinności przed 
sądem nie może wrócić do służby. Co więcej, obecne 
przepisy nie dają mu nawet możliwości wzruszenia 
takiego orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli od jego 
wydania upłynęło 5 lat. W efekcie dla swoich koleża-
nek i kolegów, ale nie tylko dla nich, bo też dla całego 
społeczeństwa, funkcjonariusz taki już na zawsze 
pozostanie osobą, która została karnie wydalona ze 
służby.

Jak państwu senatorom wiadomo, wyjaśnienie 
spraw w sądach, których reformy się podjęliśmy, trwa 
niekiedy bardzo długo. Zdarza się, że nawet 2 razy 
dłużej niż wspomniane 5 lat, w czasie których po-
licjant może wystąpić o wznowienie postępowania 
dyscyplinarnego. Gdyby nie to, być może te zmiany, 
o których dzisiaj mówimy, nie byłyby w ogóle po-
trzebne. Do czasu jednak, kiedy sądy zaczną sprawnie 
działać – mam nadzieję, że tak się stanie – należy 
ze zrozumieniem i aprobatą przyjąć zaprojektowane 
przez Wysoką Izbę rozwiązania, które umożliwią 
rehabilitację prawną funkcjonariuszy.

Pragnę jednocześnie powiedzieć, że nie budzi wąt-
pliwości ugruntowana w doktrynie i potwierdzona 
w orzecznictwie odrębność postępowania karnego 
i dyscyplinarnego. Odpowiedzialność dyscyplinar-
na ma bowiem inny charakter niż odpowiedzialność 
karna i powinna pozostać od niej niezależna, przy-
najmniej w miarę możliwości niezależna. Dlatego 
też jako właściwe należy ocenić zaproponowane roz-
wiązanie umożliwiające wznowienie postępowania 
dyscyplinarnego w celu dokonania ponownej oceny 
zgromadzonego materiału dowodowego. Ponadto, jak 
słusznie zauważyli również projektodawcy w uza-
sadnieniu projektu ustawy, w niektórych służbach 
w ogóle nie występuje w tym zakresie ograniczenie 
czasowe.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Jako przedstawiciel rządu oraz resortu spraw we-
wnętrznych i administracji nie czuję się uprawnio-
ny do zajmowania stanowiska wobec rozwiązań, 
które Wysoka Izba zaproponowała w odniesieniu 
do innych służb, w tym Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służb Wywiadu Wojskowego oraz 
Służby Więziennej, bo po prostu MSWiA tych służb 
nie nadzoruje. Ja chcę się skupić na tym, co dotyczy 
mojego resortu. Ale jeżeli chodzi o rozwiązania doty-
czące służb podległych ministrowi spraw wewnętrz-
nych i administracji, w pełni te rozwiązania popieram.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Witam pana Jarosława Zielińskiego, sekreta-

rza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, oraz panią nadinspektor Helenę 
Michalak, zastępcę komendanta głównego Policji.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chcę przede wszystkim podziękować Senatowi 

za tę inicjatywę legislacyjną. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji od początku, od kiedy 
zaczęły się prace nad tym projektem ustawy, brało 
aktywny udział w kształtowaniu tej propozycji i po-
pierało ideę zaproponowanych rozwiązań. W efekcie 
powstał projekt, który w mojej ocenie stanowi bardzo 
dobre rozwiązanie nabrzmiałego od wielu lat proble-
mu, podniesionego w tej wyjściowej petycji, o której 
pan marszałek wspomniał i o której wspomniał pan 
senator sprawozdawca. Zostaną w ten sposób zli-
kwidowane niefunkcjonalne rozwiązania, które były 
zawarte w przepisach dotąd obowiązujących.

Szanowni Państwo, policjanci, strażnicy granicz-
ni, a także przedstawiciele innych służb z racji spe-
cyfiki wykonywanych zadań niejednokrotnie muszą 
się mierzyć nie tylko z sytuacjami zagrażającymi ich 
zdrowiu, a nawet życiu – czego tragiczny przykład 
mieliśmy niedawno w Wiszni Małej w województwie 
dolnośląskim… Ale przecież od 1990 r. zginęło już 
115 policjantów. Te ofiary na służbie mierzone są ta-
blicami przy Komendzie Głównej Policji przy ulicy 
Puławskiej w Warszawie. Ale oprócz tego policjanci 
– to oczywiście jest zupełnie inna sfera – coraz czę-
ściej muszą bronić również swojego dobrego imienia 
wobec podejrzeń rzucanych na nich przez inne osoby 
i jeżeli te podejrzenia okażą się uzasadnione, to oczy-
wiście muszą ponosić konsekwencje, ale jeżeli nie, to 
czasem powstaje z tego poważny problem.

Nie podlega dyskusji, że funkcjonariuszy powinny 
cechować najwyższe standardy moralne i etyczne, 
stanowiące fundament zaufania społeczeństwa do 
państwa i jego instytucji, a wszelkie zachowania, 
które zaufanie to podważają, muszą się spotykać 
z natychmiastową i odpowiednią reakcją. Nie można 
jednak ograniczać, tak jak czynią to obecne przepisy, 
możliwości wzruszenia prawomocnych orzeczeń dys-
cyplinarnych w sytuacji, gdy w prowadzonym o ten 
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Komunikaty

(sekretarz stanu J. Zieliński) wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas 
debaty do ustawy o zmianie ustawy o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 
oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej odbędzie się dziś, bezpo-
średnio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 182.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyza-
cyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego, druk nr 677, odbędzie się jutro, 20 grud-
nia, o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym trzecim 
posiedzeniu Senatu do ustawy o Służbie Ochrony 
Państwa odbędzie się w jutro, 20 grudnia, o godzi-
nie 10.00 w sali nr 176. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu senatorowi sekretarzowi.
Informuję, że wznowienie obrad nastąpi jutro 

o godzinie 11.00. Rozpoczniemy od drugiego czytania 
projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem 
Harcerstwa.

Ogłaszam przerwę w obradach.

Pragnę raz jeszcze podziękować paniom i panom 
senatorom za odpowiedzialne, właściwe, kompleksowe 
podejście do zasygnalizowanych w petycji problemów 
oraz tworzenie odpowiednich dla każdej ze służb – 
sądzę, że dla tych pozostałych także, tylko z ostroż-
ności do tego się nie odnoszę – rozwiązań prawnych. 
Myślę, że ten projekt ustawy będzie niekontrowersyjny 
i Wysoki Senat, mam nadzieję, w zgodzie uchwali te 
przepisy. One są bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Komunikaty.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Komunikaty. Posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 33)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Wznawiamy obrady.
Panie i Panowie Senatorowie! Zmarł senator 

Henryk Cioch, senator VIII kadencji i członek Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłego senatora.

(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 
racz mu dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 
niechaj mu świeci.)

(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem 
Harcerstwa.

Witam obecnych na posiedzeniu gości, przedsta-
wicieli krajowych i zagranicznych organizacji harcer-
skich. Bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. 
(Oklaski)

Witam przewodniczącego Związku Harcerstwa 
Polskiego w Londynie; komendanta Hufca „Wołyń”, 
Harcerstwo Polskie na Ukrainie; przedstawiciela 
Harcerskiego Hufca „Wołyń”, Harcerstwo Polskie 
na Ukrainie; przedstawicieli Harcerstwa Polskiego 
na Ukrainie – Lwów; przewodniczącą organizacji 
RSZ „Harcerstwo” – Białoruś; naczelnik Związku 
Harcerstwa Polskiego; przedstawicieli Związku 
Harcerstwa Polskiego; przewodniczącego Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej; przewodniczące-
go Skauci Europy – Stowarzyszenia Harcerstwa 

Katolickiego „Zawisza”. Bardzo serdecznie wszyst-
kich państwa witam.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 687, a sprawozdanie komisji – w druku nr 687 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście! Druhny i Druhowie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Senatowi 

uchwałę Senatu ustanawiającą rok 2018 Rokiem 
Harcerstwa, zgłoszoną przez grupę senatorów 
z Parlamentarnego Zespołu do spraw Harcerstwa 
w Polsce i Poza Granicami Kraju.

Muszę powiedzieć, że ten pomysł ogłoszenia Roku 
Harcerstwa rodził się w pewnych bólach, ponieważ rok 
2018 to przede wszystkim rok 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, tak że były pewne wąt-
pliwości. W tym czasie, w 1918 r., narodziło się wiele 
działań i instytucji, które będą świętowały w przy-
szłym roku 100 lat, także harcerstwo. 1 i 2 listopada 
1918 r. odbył się w Lublinie zjazd zjednoczeniowy, 
na którym z organizacji harcerskich i skautowych z 3 
zaborów utworzono Związek Harcerstwa Polskiego. 
Ale podnoszono także, że harcerstwo miało duży 
udział w utrwalaniu niepodległości – obrońcy Lwowa, 
uczestnicy broniący nas przed nawałą bolszewicką – 
a także miało duży udział w budowie świadomości 
i niepodległości przed rokiem 1918 oraz w budowie 
nowoczesnego państwa w latach następnych.

Z inicjatywą tą wystąpił Związek Harcerstwa 
Polskiego w osobie druhny Małgorzaty Sinicy, którą 
serdecznie witam. Ale uchwała obejmuje wszystkich 
harcerzy, wszystkie harcerki i harcerzy. Bardzo dzię-
kuję Komisji Ustawodawczej za pochylenie się nad tą 
uchwałą i nad tą inicjatywą.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) przed kataklizmem wojny. Dobrym tego symbolem 
był program konspiracyjnego harcerstwa „Dziś, jutro, 
pojutrze”, w którym troszczono się o to, co będzie 
jutro i pojutrze, kiedy wojna się skończy. Od 1911 r. 
harcerstwo było obecne w naszym życiu społecznym 
i narodowym każdego dnia. Zmieniały się realia i po-
trzeby, ale służba Bogu, Polsce i bliźnim cały czas 
była pełniona, była potrzebna. Wytyczała młodym 
ludziom kurs życia, cele i wartości. Próbowano w cza-
sach PRL ośmieszyć harcerstwo. Kiedy nie udało 
się go zniszczyć metodami administracyjnymi, pró-
bowano je ośmieszyć. Nadano mu wymiar infantyl-
ny, przedstawiano harcerzy w krótkich spodenkach 
biegających po lesie. To się niestety w dużej mierze 
udało, ale wiemy, że to nie jest obraz pełny, że to 
nie jest obraz prawdziwy. Zmienić go nie jest łatwo. 
Oczywiście wspaniała karta harcerstwa wiąże się 
z Armią Andersa. Mamy w swoich archiwach wiele 
wydanych w Palestynie książek harcerskich, tak-
że krzyże harcerskie, które były wybijane właśnie 
w Palestynie. Znany nam ks. prałat Peszkowski wła-
śnie tam, w tej armii, był instruktorem harcerskim. 
Generał Anders wyprowadził z Rosji radzieckiej całe 
rodziny. Było tam dużo młodzieży i dzieci i generał 
Anders powiedział: trzeba stworzyć dla nich harcer-
stwo, nie tylko po to, żeby im zająć czas, ponieważ to 
są przyszłe pokolenia, które będą Polsce potrzebne. 
Wojewoda śląski Michał Grażyński, przedwojenny 
przewodniczący ZHP, zapewnił wraz z innymi in-
struktorkami i instruktorami ciągłość ZHP do dnia 
dzisiejszego. Do dziś jego biały sznur, oznaka tej 
funkcji, jest w Londynie. Jest z nami druh Robert 
Rospedzihowski, który jest kontynuatorem tej trady-
cji. Harcerstwo przechowało depozyt niepodległości 
i ciągłości organizacyjnej, prawnej, ideowej, progra-
mowej i metodycznej.

W roku 2013 zgłosiłem ZHP działające poza 
granicami kraju do nagrody Strażnik Pamięci. Nie 
przyznano związkowi tej nagrody, ale wtedy popro-
siłem naczelnictwo w Londynie o materiały, o do-
kumenty, które mógłbym załączyć do tego wniosku. 
Pozwólcie państwo, że przytoczę tylko kilka zdjęć: 
1913, Birmingham – Baden-Powell wita polskich 
skautów i Andrzeja Małkowskiego; Baden-Powell 
w rozmowie z przewodniczącym ZHP, wojewodą 
śląskim Michałem Grażyńskim; Palestyna, 1944 r. – 
komendant ZHP na Wschodzie, harcmistrz Zygmunt 
Szadkowski, w otoczeniu instruktorów odkomende-
rowanych do Afryki i Indii. Kolejne zdjęcia: generał 
Władysław Anders w towarzystwie władz naczel-
nych ZHP na zlocie pięćdziesięciolecia harcerstwa 
– Anglia, 1960 r.; komendant światowego zlotu, harc-
mistrz Ryszard Kaczorowski, ówczesny przewodni-
czący ZHP, przemawia na Monte Cassino. Szanowni 
Państwo, to jest niezwykle piękna karta naszej histo-
rii, także naszych zmagań o niepodległość.

Organizacje harcerskie mają zaplanowane wie-
le imprez i prac programowych, wychowawczych 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzięki 
tej uchwale te prace i wydarzenia nabiorą jeszcze 
bardziej uroczystego charakteru i jeszcze głębszego 
wymiaru.

Wszystko zaczęło się w 1911 r., kiedy Andrzej 
Małkowski 22 maja wydał rozkaz powołujący pierw-
sze drużyny skautowe. Rozkaz, bo harcerstwo tym 
różni się od światowego skautingu, że mówimy, 
że harcerstwo to jest skauting plus niepodległość. 
Skauting polski rodził się w okresie zmagań o nie-
podległość i do tego nurtu wychowania skautowego 
dołączono walkę o niepodległość, wychowanie pa-
triotyczne.

Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę Baden-
Powella „Scouting for Boys”, powołał pierwsze 
drużyny, a także, można powiedzieć kolokwialnie, 
chodził od wioski do wioski i zakładał te druży-
ny, m.in. w Tarnowie, w Dębicy, głównie pomię-
dzy Lwowem a Krakowem. We Lwowie powstała 
pierwsza Naczelna Komenda Skautowa. Aczkolwiek 
w Krakowie już w 1910 r., czyli rok wcześniej, powstał 
„Zastęp Kruków”, którego powstanie też się przyj-
muje jako pierwszy moment powstania harcerstwa 
na ziemiach polskich. Niezwykle ważne jest to, że to 
właśnie Andrzej Małkowski nadał harcerstwu nie-
zwykły wymiar poprzez takie 3 ważne charyzmaty: 
służba Bogu, niepodległość i abstynencja. To nas wy-
różniało. I kiedy na zlocie w Birmingham w Wielkiej 
Brytanii pojawili się harcerze, już widać było, że to 
jest trochę coś więcej niż skauting. Nawiązujemy 
do tego. Można oczywiście o tych 3 charyzmatach 
Małkowskiego długo mówić, ale jest też czwarty, 
który był niezwykle ważny. Ten czwarty charyzmat 
Małkowskiego jest taki: całym życiem – całym ży-
ciem, a więc nie tylko przez całe życie, ale i każdym 
tchnieniem, całym sobą – pełnić służbę Bogu, Polsce 
i bliźnim. Bo harcerstwo nie jest jakimś chwytem 
pedagogicznym, tylko sposobem na życie.

Harcerstwo wychowało wiele pokoleń młodych 
ludzi, którzy pełnili swoją służbę, także w obronie 
ojczyzny. Wielu harcerzy zasiliło w 1914 r. Legiony 
Polskie. W 1918 r. była obrona Lwowa, potem wojna 
z bolszewikami, a potem, jak pamiętamy – znamy tę 
historię bardzo dobrze – były Szare Szeregi, a Szare 
Szeregi to nie tylko harcerze, ale także ta akcja skie-
rowana do młodzieży, obejmująca dużo więcej osób, 
nie tylko harcerki i harcerzy. Były Hufce Polskie, było 
Pogotowie Harcerek. Wszyscy kojarzą te przedsię-
wzięcia w czasie II wojny światowej z walką zbrojną, 
a to był tylko mały fragmencik. Generalnie Szare 
Szeregi i pozostałe organizacje cały czas myślały 
o wychowaniu, o tym, jak obronić młodych ludzi 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Małkowskiej, która przez długie lata mieszkała 
w Zakopanem i z którą instruktor mojego szczepu 
Bolesław Leonhard wielokrotnie się spotykał. To tak-
że matka harcmistrza Janka Bytnara, tego, którego 
uwolniono z rąk niemieckich w akcji pod Arsenałem. 
Na ręce matki Janka Bytnara miałem okazję skła-
dać przyrzeczenie harcerskie, a sam Janek Bytnar 
był patronem mojej drużyny. W tym ciągu postaci 
jest też Krysia Małkowska-Żaba, wnuczka Andrzeja 
Małkowskiego, wielokrotnie w ostatnim czasie spoty-
kająca się z nami w Polsce. Miałem okazję odbyć z nią 
taką bardzo emocjonalną podróż do Sromowców, 
gdzie jej mama Olga Małkowska zbudowała szko-
łę i cały ośrodek. Tam, do tych Sromowców do 
Małkowskiej przyjeżdżali najwyżsi, że tak powiem, 
dostojnicy ruchu skautowego na świecie.

Wiele by mówić o tych wspaniałych ludziach daw-
nych i nowych. Ale historia to także, a może przede 
wszystkim nasza przyszłość. Przykłady pociągają, 
zachęcają, ale także pokazują, że słaby człowiek po-
trafi wiele dokonać. Również zobowiązują, bo wielu 
oddało swój czas, wysiłki, zdrowie i życie dla Polski, 
dla nas, dla obrony wartości.

Dlaczego harcerstwo jest takie ważne dziś? 
Potrzeba wartości w każdym pokoleniu, etyki zako-
rzenionej w społeczeństwie. To było widać w 1989 r. 
i dziś widać wielkie okaleczenia po czasach PRL. 
A rozwój społeczny potrzebuje etyki. Także rozwój 
gospodarczy. Wspominaliśmy w tej Izbie parokrotnie 
o nagrodach Nobla z ekonomii, a przecież naukow-
cy opracowujący warunki rozwoju gospodarczego, 
kapitału ludzkiego podkreślali, jak ważna jest etyka 
dla rozwoju społecznego i gospodarczego. To jest 
oczywiście bardzo trudno budować. Kto się tym zaj-
mował, ten to wie. To jest wspólny wysiłek rodziców, 
nauczycieli, księży, wychowawców. To oczywiście 
wymaga społecznej zgody na dobre wychowanie i na 
wartości.

Dlatego w Senacie wracamy do tych spraw i do 
tych myśli. Była uchwała o potrzebie budowy at-
mosfery wychowawczej, były uchwały na 100-lecie 
harcerstwa, o „Zawiszakach”, o Andrzeju i Oldze 
Małkowskich, o ks. phm. Stefanie Wincentym 
Frelichowskim po to, aby budować siebie i młodych, 
przede wszystkim siebie, bo wychowanie to budo-
wa dobra w nas samych i dziele się nim z innymi. 
Ale w roku 2017 powstaje pytanie: czy utrzymamy 
harcerski sztandar? Czy harcerstwo przetrwa jako 
autentyczny ruch wychowawczy? Nie jako folklor, 
odtwarzanie przeszłości, mundurów i zwyczajów, 
ale jako autentyczny ruch odczytujący znaki czasów, 
odpowiadający na nowe zadania i nowe wyzwania. 
Druhny i Druhowie, czy utrzymacie harcerski sztan-
dar i czy będzie on powiewał wysoko?

Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się z harcer-
kami i harcerzami w Polsce i poza granicami kraju. 

Kolejna karta to harcerstwo na Wschodzie: na 
Litwie, na Ukrainie, na Białorusi, na Łotwie. Dużo 
można by o tym mówić. Bardzo się cieszymy, że są 
z nami przedstawiciele tych organizacji. Pozdrawiamy 
druha Stefana Adamskiego ze Lwowa, którego dzi-
siaj z nami nie ma, ale są tutaj jego przedstawiciele. 
Oczywiście losy harcerstwa w Polsce po II wojnie 
światowej były bardzo trudne. Na wyzwolonych te-
renach powstawały spontanicznie drużyny harcer-
skie. Rząd lubelski powołał Radę Naczelną według 
własnego uznania. Ale potem, w latach 1948–1949, 
rozbito harcerstwo, rozwiązano, zniszczono, założo-
no Związek Młodzieży Polskiej, a w tej organizacji 
– Organizację Harcerską Polski Ludowej. Warto też 
powiedzieć, że do 1956 r. była bardzo silna konspira-
cja harcerska walcząca zbrojnie i z władzami komu-
nistycznymi, i z sowieckim okupantem.

Potem był rok 1956 i powołanie ZHP, powrót wielu 
przedwojennych instruktorów na czele z Aleksandrem 
Kamińskim i Józefem Grzesiakiem „Czarnym”. To 
trwało krótko, potem przyszedł trudny czas zmagań. 

Ciągle dyskutowaliśmy o tym, czy być z młodymi, 
czy nie mieć nic wspólnego z władzami. Jednak u wy-
chowawców przeważał pogląd, że trzeba być z mło-
dymi. Ale jako taka trudność pojawiła się Harcerska 
Służba Polsce Socjalistycznej. I przyszedł rok 1980, 
kiedy na fali przemian związanych z Solidarnością 
powstały właśnie Kręgi Instruktorów Harcerskich im. 
Andrzeja Małkowskiego, a później, kiedy był stan wo-
jenny, Ruch Harcerski w Konspiracji i Ruch Harcerski 
Rzeczypospolitej. Bardzo ważnymi wydarzeniami 
były harcerskie białe służby w czasie pielgrzymek 
Ojca Świętego.

W 1989 r. powstają ZHR, Związek Harcerstwa 
Polskiego rok założenia 1918, „Zawiszacy”. Wiemy, 
że pluralizm to jest wartość, ale niekoniecznie w przy-
padku harcerskich mundurów. My w harcerstwie mó-
wimy, że ważniejsze od pluralizmu jest braterstwo. 
Wielu przedwojennych instruktorów prosiło o tę jed-
ność. Wiemy, że to nie jest łatwe.

Oczywiście to czas daleki i czas bliski jednocze-
śnie. Bo kiedy mówimy o roku 1911, wydaje się, że 
to było ponad 100 lat temu, ale mieliśmy przecież 
okazję, wielu z nas siedzących w tej sali, spotykać 
uczestników tej historii. 

Rozpocznę od harcmistrza Ryszarda 
Kaczorowskiego, przewodniczącego ZHP poza gra-
nicami kraju, późniejszego prezydenta Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej na uchodźstwie; harcmistrza 
Stanisława Broniewskiego „Orszy”, naczelnika 
Szarych Szeregów, z którym miałem okazję wielo-
krotnie się spotykać i współpracować; harcmistrzy-
ni Zofii Florczak, desygnowanej na naczelniczkę 
harcerek po wojnie; wreszcie Olgi Drahonowskiej-
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Kiedy w PRL w stanie wojennym rozwiązywano 
kręgi im. Andrzeja Małkowskiego, kręgi KIHAM, 
chcieliśmy przekazać kolejnym pokoleniom to, co naj-
ważniejsze – tekst prawa i przyrzeczenia harcerskie-
go, tekst uświęcony krwią wielu harcerskich pokoleń. 
We wrześniu 1982 r. złożyliśmy na Jasnej Górze wo-
tum w postaci tablicy z tekstem prawa i przyrzeczenia 
harcerskiego. To była pierwsza pielgrzymka harcerska 
na Jasną Górę. Trwają one nieprzerwanie do dziś. 
Chcieliśmy zawierzyć harcerstwo Matce Bożej i dać 
jej na przechowanie nasz najważniejszy depozyt, de-
pozyt niepodległego ducha. Oczywiście w kręgach 
im. Małkowskiego dział konspiracyjny ruch harcer-
ski, później Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.

Nie mamy wątpliwości, że harcerstwo ma sens tyl-
ko wtedy, kiedy jest strażnikiem wartości. W każdych 
warunkach, nawet gdy nikt nie wymaga, nawet gdy 
to bardzo kosztuje, młodzi podejmują wyzwania, ale 
to muszą być wyzwania mądre.

Chciałbym teraz przedstawić treść przygotowanej 
uchwały, ustanawiającej rok 2018 Rokiem Harcerstwa.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2018 Rokiem Harcerstwa.

W roku 2018 będziemy obchodzili 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Lata 1918–1922, 
w których dokonał się proces odrodzenia i zjedno-
czenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, 
spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich 
wymiarach życia państwowego, narodowego i spo-
łecznego.

Na całym obszarze państwa, we wszystkich dzia-
łaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, 
tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta 
Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały 
silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patrioty-
zmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny 
fizycznej młodzieży. Dnia 22 maja 1911 roku Andrzej 
Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz po-
wołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Od 
tego czasu możemy mówić, że harcerstwo to «skau-
ting plus niepodległość».

Do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 li-
stopada 1918 roku z organizacji skautowych i har-
cerskich z trzech zaborów Związku Harcerstwa 
Polskiego nawiązują obecnie wszystkie działające 
w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, ze 
Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami 
kraju, który w okresie powojennego zniewolenia ko-
munistycznego przechował depozyt niepodległości 
– ciągłości organizacyjnej, prawnej, ideowej, progra-
mowej i metodycznej polskiego harcerstwa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie 
dla działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy 
dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – 
Orlętach i harcerskich szeregach walczących z na-
wałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy 

Wszędzie, gdzie był, także poza Polską, spotykał się 
z Polakami. W tym gronie byli także harcerze i har-
cerki. W swoich wypowiedziach wytyczył wspaniały 
program dla harcerstwa, program wychowawczy.

W 1983 r. na Jasnej Górze mówił tak: „Co to zna-
czy «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowie-
kiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie 
zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło”. 
„Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie 
zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych 
interesów czy też własnych osądów. To znaczy mi-
łość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka 
solidarność”. I wreszcie. „Czuwam – to znaczy tak-
że: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 
dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas 
wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobo-
wiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje”. A to, co 
kosztuje, stanowi wartość.

W 1987 r. na Westerplatte mówił do młodzieży 
i licznie zgromadzonych harcerzy tak: „Każdy z was, 
młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje 
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można 
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od któ-
rej nie można się uchylić, nie można zdezerterować. 
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które 
trzeba utrzymać i obronić, tak jak Westerplatte, w so-
bie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych.”

Panie i Panowie Senatorowie! Druhny i Druhowie!
Sens harcerstwa to obrona wartości, wychowanie 

i służba. Jan Paweł II w 1999 r. w Toruniu dał har-
cerstwu patrona, bł. ks. phm. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego – wspaniałego, młodego, radosnego, 
który zostawił nam piękny pamiętnik, gdzie opisywał 
młodzieńcze zmagania ze sobą, a także swoje myśli.

Wiemy, że nowe czasy są trudne. Budowane jest 
społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na 
wiedzy. Dużo się zmienia. Trzeba zrozumieć kod 
kulturowy młodych ludzi i przekazać im wartości. To 
nie jest łatwe w cywilizacji, jak to się mówi, prawego 
kciuka. Chociaż ostatnio widziałem, że nawet dwa 
kciuki bardzo szybko pracują. Trzeba do tych ludzi 
dotrzeć, bo coś w tych młodych ludziach jest.

Muszę powiedzieć, że w 2005 r… Jestem dyrekto-
rem Cyfronetu. Naprzeciw naszej siedziby jest mur, 
ogrodzenie przedszkola. I na tym murze pojawiło się 
piękne graffiti z Janem Pawłem II. Co jakiś czas po-
jawia się tam kolejne, nowe graffiti z Janem Pawłem. 
Obok są takie już, powiedzmy, młodzieżowe graffiti.

Zrozumiałem, że młodzi ludzie czują w środku 
podobnie jak my, ale trzeba do nich dotrzeć, trzeba 
zrozumieć ich formy komunikowania. To jest nasze 
wspólne wyzwanie: jak przekazać młodym postawę 
służby Bogu, Polsce i bliźnim?
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również pana senatora 
Kazimierza Wiatra.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora prof. 

Jana Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie! Panie 

i Panowie! Druhny i Druhowie!
Ja chciałbym rozpocząć – a zachęcam do tego 

także pozostałych senatorów, choć może to wydłu-
żyć naszą dyskusję – od wyrazów wdzięczności, i to 
osobistych wyrazów wdzięczności. Prawdopodobnie 
wielu z nas, jak tutaj jesteśmy na tej sali, albo było 
harcerzami, albo też zawdzięcza harcerzom bardzo 
wiele. Ja należę do tej drugiej kategorii. Nie byłem 
harcerzem, ale konkretnym harcerzom zawdzięczam 
bardzo wiele. I chciałbym przy tej okazji dać wy-
raz tej wdzięczności, ponieważ z długiem chodzić 
przez życie za długo nie wypada. A ten dług dotyczy 
w pierwszym rzędzie faktu dla mnie niezaprzeczal-
nego, że wszystkie moje dzieci, Ania, Staś i Krzyś, 
nasze dzieci, mojej żony i moje, przeszły przez szeregi 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. I można po-
wiedzieć, że ZHR był tą organizacją i strukturą har-
cerską, która współwychowywała moje dzieci. Byli 
razem w tej drodze wychowawczej bardzo konkretni 
harcerze, Ela Skatulska, śp. Konrad Obrębski, jeden 
z najwybitniejszych harcerzy III Rzeczypospolitej. 
Ta lista oczywiście jest dłuższa, ale przynajmniej te 
dwa nazwiska chciałbym przypomnieć.

Ten dług wdzięczności to także spotkania z wy-
bitnymi polskimi harcerzami, którym bardzo dużo 
zawdzięczam, ponieważ wpłynęli na moje konkretne 
decyzje życiowe. Jednym z nich była rodzina, można 
powiedzieć, harcerska od wielu dziesięcioleci, czyli 
śp. prof. Tomasz Strzembosz i jego brat prof. Adam 
Strzembosz, śp. Tomasz i jego wspaniała małżonka, 
śp. Maryla Dawidowska, siostra Alka, tego najsłyn-
niejszego Alka, jakiego znamy. Dzięki Tomkowi 
Strzemboszowi poznałem także pana Stanisława 
Orszę-Broniewskiego, człowieka z tak innego w pew-
nym sensie świata niż ten świat, który wówczas do-
minował, peerelowsko-postpeerelowski, że tak jakby 

Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie 
– walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy 
walczących w konspiracji z władzą komunistyczną 
i sowieckim okupantem w latach 1944–1956 oraz 
w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, 
w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski 
Rzeczypospolitej.

Przywołujemy dziś pamięć o wielu pokole-
niach harcerek i harcerzy, którzy wychowywali 
młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, 
odbudowywali nasz kraj po obu wojnach świato-
wych i nieśli pomoc potrzebującym. Służba har-
cerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na 
trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych 
sercach.

Po stu latach, kolejne pokolenia polskiej mło-
dzieży podejmują kontynuowanie dzieła założycieli 
harcerstwa, a także tych, którzy w 1918 roku nada-
wali tej działalności nowy impuls i wymiar. Dziś 
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego «Zawisza», Związek 
Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organi-
zacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje 
harcerskie kontynuują to dzieło.

Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, 
zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że 
przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wska-
zaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, 
wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, 
dla dobra naszego Narodu i Państwa.

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest podkre-
śleniem uznania zasług polskiego harcerstwa oraz 
przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę 
o przyjęcie tej uchwały. Najważniejsze jej przesła-
nie to pamięć i wdzięczność, przyszła rola i nadzieja, 
służba Bogu, Polsce i bliźnim, dla dobra naszego 
narodu i państwa. 

Jan Paweł II powiedział: „Musicie być mocni. 
Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, 
którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! 
Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam po-
trzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”. Druhny 
i Druhowie, życzę wam tej mocy z całego serca. 
Bądźcie mocni! Czuwaj! Szczęść Boże! Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)
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(senator J. Żaryn) było apolityczne czy antypolityczne. Nie. Harcerze 
w II Rzeczypospolitej to jednocześnie ludzie o bardzo 
jednoznacznych poglądach, bardzo jednoznacznych 
poglądach niepodległościowych – należeli do wie-
lu obozów politycznych zgodnie ze swoimi sympa-
tiami. Bez wątpienia trzeba też sobie powiedzieć, 
że istnieli, szczególnie mocno zaznaczając swoją 
obecność w 2 głównych nurtach ideowo-politycz-
nych II Rzeczypospolitej – byli harcerze piłsudczycy 
i harcerze obozu narodowego. Chciałbym, żeby to 
też miało swój wyraz w tej naszej dyskusji, bo te 
środowiska w II Rzeczypospolitej w dużej mierze, 
jeśli można użyć tego słowa, opanowały polską mło-
dzież niepodległościową, tę młodzież harcerską, któ-
ra znalazła się w Szarych Szeregach, w Harcerstwie 
Polskim, w Hufcach Polskich w czasie II wojny 
światowej. Oddajmy więc tym obozom politycznym 
należną cześć za to, że dobrze wychowali młode 
pokolenie, także wewnątrz Harcerstwa Polskiego. 
Wspaniałymi harcerzami byli na pewno i Stanisław 
Sedlaczek, który zginął w obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz w sierpniu 1941 r., i Jędrzej Giertych, 
o którym jeszcze wspomnę, i bez wątpienia znany 
powszechnie Aleksander Kamiński. Niech to będą 
symbole drugowojenne. Nie zapominajmy o żadnym 
z tych największych nurtów, bo nie ma powodu, aby 
likwidować polską historię poprzez eliminację ko-
gokolwiek.

I w końcu trzecia kwestia: harcerstwo na drodze 
do niepodległej. Związek Harcerstwa Polskiego na 
obczyźnie trwał po II wojnie światowej. Niewątpliwie 
jedną z najbardziej zasłużonych rodzin harcerskich na 
obczyźnie jest wspomniana rodzina Marii i Jędrzeja 
Giertychów. Bardzo bym chciał, żeby to nazwisko 
tu wybrzmiało, bo wszystkie dzieci Giertychów de 
facto przeszły przez harcerstwo, w tym duchu były 
wychowywane na obczyźnie, i Giertychowie zrobili 
bardzo wiele dobrego dla polskiej sprawy.

Harcerstwo na obczyźnie – już zbliżam się do koń-
ca – to także współczesność, i to trzeba powiedzieć 
bardzo wyraźnie, a szczególnie powinien to powie-
dzieć senator, bo jesteśmy w Izbie, która opiekuje 
się Polonią i Polakami na Wschodzie. Otóż dzisiaj 
widzimy na obczyźnie bardzo wyraźny renesans har-
cerstwa, ponieważ harcerstwo objęło w swoje, że tak 
powiem, posiadanie tych młodych Polaków, którzy 
rodzą się dzisiaj tam, poza granicami kraju. Senat bez 
wątpienia – myślę, że na sto procent mogę to powie-
dzieć nie tylko we własnym imieniu, lecz w imieniu 
nas wszystkich – będzie wspierał polskie harcerstwo 
na uchodźstwie, które już nie jest na uchodźstwie, 
bo nie ma już powodu, żeby kontestować kraj, gdyż 
mamy niepodległą Polskę. To harcerstwo poza gra-
nicami kraju wychowuje jednak w imię tych samych 
wartości, które są tutaj, w Polsce, bo mamy niepod-
ległą Polskę. Ta więź między emigracją…

był na jakiejś innej orbicie, a on właśnie był na właści-
wej orbicie. I razem już w latach dziewięćdziesiątych 
powołaliśmy do życia Komitet dla Upamiętnienia 
Polaków Ratujących Żydów, który do dzisiaj istnie-
je, a którego członkami założycielami byli właśnie 
m.in. śp. Tomasz Strzembosz i śp. Stanisław Orsza-
Broniewski. Miałem też to szczęście, że mogłem po-
znać Duśkę, siostrę Janka Bytnara, ponieważ była 
sąsiadką mojej matki i zaprzyjaźniły się, jak łatwo 
można się domyśleć, i w związku z tym także ja, 
odwiedzając moją mamę, mogłem ją widywać.

Nie chcę tej listy za bardzo przedłużać, tych oso-
bistych wspomnień, bo ta mównica to może nie jest 
najwłaściwsze miejsce, ale zachęcam państwa do tego, 
by przy tej okazji przypomnieć sobie, ile każdy z nas 
najprawdopodobniej zawdzięcza harcerzom, tym kon-
kretnym ludziom, którzy zostali gdzieś w pamięci na 
drodze naszego życia.

Chciałbym także, poza daniem tego świadectwa 
dotyczącego moich spotkań z harcerzami, przypo-
mnieć państwu, że ten rok niepodległej – rok 2018, 
100-lecie odzyskania niepodległości – jest rokiem, 
który sam niejako podpowiada, że należy się w spo-
sób szczególny chwała i wdzięczność polskim har-
cerzom. Pan prof. Kazimierz Wiatr bardzo ładnie tu 
przedstawił – w samej uchwale również – tę historię 
harcerstwa. Ja chciałbym podnieść 2 kwestie, no, 
może 3 kwestie, jeśli zdążę.

Pierwsza rzecz to bez wątpienia kwestia święto-
ści harcerstwa polskiego. Nie jestem kapłanem i nie 
mam powodu, żeby wchodzić w język teologii, ale 
mogę powiedzieć, że bez wątpienia w tym 100-leciu 
harcerstwa polskiego mamy od samego początku do 
czynienia z pracą harcerzy, druhów nad tym, by ich 
wychowankowie byli ludźmi świętymi. Z punktu wi-
dzenia chrześcijańskiego dziedzictwa tak trzeba to 
nazwać. I nic dziwnego, że w związku z tym w dro-
dze, w tym 100-leciu mamy do czynienia z bardzo 
wieloma kapłanami. Ja chcę tu przypomnieć tylko 
jednego, postać ks. Kazimierza Lutosławskiego, po-
nieważ to jest jeden z tych, którzy współtworzyli 
harcerstwo. Liczę na to, że w to 100-lecie… Cała 
wspaniała rodzina Lutosławskich z naszym wiel-
kim kompozytorem na czele będzie uhonorowana, 
ale mam nadzieję, że szczególnie ks. Kazimierz 
Lutosławski, jeden ze współtwórców, obok małżeń-
stwa Małkowskich, polskiego harcerstwa. Kształt, 
wygląd lilijki to jego zasługa.

Druga kwestia. Harcerstwo oczywiście było apo-
lityczne i tak byśmy chcieli je widzieć. Dzisiejsze 
rozbicie harcerstwa, o którym pan profesor mówił, 
nie jest do końca wynikiem życia politycznego 
– jest to bardziej złożone historycznie. Ale trzeba 
sobie powiedzieć, że harcerstwo polskie nigdy nie 
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(senator J. Żaryn) Hufiec ZHP Świdnica. Celem rajdu jest krzewienie 
naczelnych ideałów harcerstwa, takich jak rozwój 
sprawności i aktywności dzieci i młodzieży, kształ-
towanie świadomości obywatelskiej i służby na rzecz 
społeczności lokalnej czy też rozwijanie umiejętności 
pracy zespołowej, czyli ideały, którymi od dawna 
kieruje się polskie harcerstwo.

Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie 
pozdrowić wszystkich harcerzy, z którymi miałem 
zaszczyt współpracować. Pozdrawiam Hufiec Ziemi 
Dzierżoniowskiej ZHP oraz harcerzy z powiatów 
kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, 
a także harcerzy z całego kraju, jak też harcerzy 
działających poza jego granicami. Życzę, aby nasze 
harcerstwo podejmowało wiele ciekawych inicjatyw, 
w tym także takich, jak wspomniany przeze mnie 
rajd „Granica”.

Na koniec chciałbym podziękować główne-
mu inicjatorowi uchwały ustanawiającej rok 2018 
Rokiem Harcerstwa, senatorowi, prof. Kazimierzowi 
Wiatrowi. Panie Profesorze, dziękuję za uchwałę, ale 
dziękuję również za Parlamentarny Zespół do spraw 
Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju, którego 
prace w bieżącej kadencji pan zainicjował, a którego 
zadaniem jest wspieranie naszego harcerstwa.

Niech w naszym kraju harcerstwo nadal działa, 
nadal rozwija się i nadal dba o nasze, polskie wartości! 
Dziękuję bardzo.(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Druhny 
i Druhowie! Szanowni Goście!

Chciałbym przyłączyć się do tych podzięko-
wań składanych na ręce pana profesora i senatora 
Kazimierza Wiatra za tę inicjatywę – inicjatywę, 
która wychodzi naprzeciw budowaniu świata war-
tości, ale też przypominaniu prawdy historycznej. 
I tutaj na przykładzie polskiego skautingu, polskie-
go harcerstwa na przestrzeni ponad 100 lat widać, 
jak to środowisko – te kolejne pokolenia ideowych, 
zapalonych, młodych ludzi o gorących sercach – pro-
wadziło sprawy nie tylko wychowawcze, dotyczące 
kształtowania charakteru, ale również obejmujące 
zaangażowanie patriotyczne, zaangażowanie społecz-
ne, charytatywne, i to w bardzo różnych wymiarach. 
Sądzę, że nikogo tutaj nie trzeba przekonywać do 
tego, że polskie harcerstwo ma swój trwały ślad w hi-
storii Polski XX i XXI wieku.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Już kończę.
…Między emigracją a Polską nie będzie tak dobra 

i tak skuteczna, jeżeli nie będziemy wspierać polskie-
go harcerstwa na obczyźnie. Oby tak się stało i oby 
dzięki temu ta Polska, która dziś składa się z wielu, 
wielu dziesiątków, z milionów ludzi poza granicami 
kraju i w kraju, mogła sobie powiedzieć za ileś ko-
lejnych lat, że dzięki polskim harcerzom jesteśmy 
dobrze wychowani jako Polacy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowne Druhny! 

Szanowni Druhowie!
Jak czytamy w uchwale o ustanowieniu roku 

2018 Rokiem Harcerstwa, w listopadzie 1918 r. 
odbył się zjazd zjednoczeniowy polskiego harcer-
stwa i w nocy z 1 na 2 listopada 1918 r. utworzono 
Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo powstało 
z połączenia ideałów i metodyki skautingu Roberta 
Baden-Powella oraz polskich dążeń niepodległościo-
wych, przygotowujących młodzież przez wychowa-
nie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej 
i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę. 
Cieszę się, że ten etos, te ideały, które kształtowa-
ły polskie harcerstwo przez minione lata, są żywe 
po dzień dzisiejszy. Myślę, że warto w tym miejscu 
zaznaczyć inicjatywy, które są podejmowane przez 
naszych harcerzy od lat i które są kontynuowane po 
dzień dzisiejszy.

Jako senator pochodzący z terenu Dolnego 
Śląska chciałbym powiedzieć kilka słów o rajdzie 
„Granica” organizowanym w Karkonoszach. Rajd 
„Granica” to ogólnopolski harcerski rajd, który or-
ganizowany jest przez Chorągiew Dolnośląską od 
26 lat. Jego uczestnicy przemierzają górskie szlaki 
Karkonoszy przez 4 dni, a następnie spotykają się 
na finale w Szklarskiej Porębie. Liczba uczestników 
rajdu stale się powiększa i ostatnio przekroczyła ty-
siąc osób. Biorą w nim udział grupy podzielone na 
zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, 
ale przede wszystkim biorą w nim udział harcerze 
z całej Polski. Organizatorami rajdu, obok Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego, 
są hufce ZHP z Dolnego Śląska, w tym z mojego 
regionu, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP oraz 
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(senator J.M. Jackowski) zwoliły wystawić jego zwłoki przed kremacją, po-
nieważ odszedł w opinii świętości. I dopiero potem 
nastąpiła kremacja. W sposób niezwykły zachowały 
się relikwie ciała. Nie chciałbym już tutaj wchodzić 
w szczegóły, w każdym razie się zachowały.

Co jest, Wysoka Izbo, ważne? Ważne jest, że pro-
ces beatyfikacyjny zaczął się jeszcze w 1964 r., ale 
po ustanowieniu diecezji toruńskiej w 1992 r. ten 
proces był bardziej intensywny. Ojciec Święty Jan 
Paweł II wyniósł go na ołtarze 7 czerwca 1999 r. pod-
czas nabożeństwa, na mszy świętej odprawionej na 
toruńskim lotnisku. I wtedy ojciec święty Jan Paweł 
II mówił tak: „Zwracam się także do całej rodziny 
polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był 
głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, 
nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju 
i pojednania”.

Warto też podkreślić, że 20 czerwca 1999 r. Rada 
Naczelna ZHR podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia 
bł. ks. phm. Frelichowskiego patronem harcerstwa 
polskiego. 29 lipca 1999 r. władze naczelne ZHR 
zwróciły się z prośbą do biskupa Leszka Sławoja 
Głódzia o nadanie sprawie oficjalnego toku zgodnego 
z wymogami prawa kanonicznego. Zostały podjęte 
działania. Zwrócono się do Konferencji Episkopatu 
Polski…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…której prymas Józef Glemp przedłożył sprawę 
w dniu 22 marca 2002 r. Ostatecznie został uznany 
za patrona harcerstwa polskiego.

Wysoka Izbo, przyjmujemy tę uchwałę. I bardzo 
dobrze, że towarzyszy jej również od razu w załącz-
niku bogaty program oficjalnych uroczystości, które 
będą towarzyszyły ogłoszeniu roku 2018 Rokiem 
Harcerstwa Polskiego. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
To, że chcę wyrazić poparcie dla tej uchwały, to 

nie jest żadna niespodzianka, bo jestem pod tym tek-
stem podpisany. Jednak chciałbym jeszcze podkreślić 
pewne szczególne cechy harcerstwa, na które warto 
zwrócić uwagę.

Ale zacznę od tekstu. Tekst uchwały wydaje mi 
się dobry przede wszystkim dlatego, że obejmuje 
wszystkie organizacje harcerskie, ich różnorodność, 
jaka występuje zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Tekst również podkreśla ciągłość, tę 100-letnią cią-

Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę na ten 
wątek, o którym mówił pan senator Kazimierz Wiatr, 
ale chciałbym go jeszcze trochę pogłębić, bo siłą rze-
czy pan senator nie mógł wszystkiego powiedzieć. 
Otóż chciałbym zwrócić uwagę na to, jakim darem 
dla polskiego harcerstwa i dla świata wartości było 
to, że święty Jan Paweł II w roku 1999 beatyfiko-
wał podharcmistrza Stefana Frelichowskiego. Jest to 
postać niezwykła w historii Polski, ale też w ogóle 
w skautingu europejskim – o amerykańskim nie chcę 
się wypowiadać. To postać, która łączy wszystkie 
elementy będące fundamentem tego, co określamy 
mianem harcerstwa, a jednocześnie tragicznie wpisa-
na w losy naszej ojczyzny przez to, co podharcmistrz 
robił.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że późniejszy bło-
gosławiony Stefan Frelichowski wstąpił do Związku 
Harcerstwa Polskiego – do 2. Pomorskiej Drużyny 
Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży – i zło-
żył przyrzeczenie harcerskie w 1927 r. W czerwcu 
1931 r. zdał maturę, a jesienią wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. W semina-
rium prowadził ożywioną działalność w różnych or-
ganizacjach i kołach seminaryjnych, ale też działał 
w harcerstwie. Latem 1935 r. zorganizował wyciecz-
kę letnią i wyjazd 20-osobowej grupy harcerzy na 
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale. 
W 1937 r., 14 marca, przyjął święcenia kapłańskie, 
a jednocześnie był związany z Pomorską Chorągwią 
Harcerzy ZHP. Działał w kierownictwie Wydziału 
Starszoharcerskiego chorągwi, był redaktorem biu-
letynu „Zew Starszoharcerski”. W przededniu wy-
buchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu 
Harcerek i Harcerzy.

Został aresztowany 11 września i nie został wy-
puszczony z grupą młodych księży, co jest interpreto-
wane m.in. tak, że w związku z jego zaangażowaniem 
w pracę wychowawczą, w pracę z młodzieżą został 
uznany przez władze okupacyjne, przez Niemców, 
za szczególnie niepożądanego czy wymagającego 
izolacji. Przeszedł przez różne obozy koncentracyj-
ne – Dachau, Sachen… Sachsenhausen, i wreszcie 
na koniec…

(Senator Kazimierz Kleina: Sachsenhausen.)
Tak, przepraszam, tutaj poprawił mnie kolega se-

nator. Dziękuję.
Ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego 

Stutthof, do jednego z podobozów. I tam, niosąc po-
moc chorym na tyfus plamisty, zachęcając do tego 
grupę 32 innych kapłanów, którzy w tym obozie prze-
bywali, został zarażony tyfusem. Zmarł na zapalenie 
płuc.

O tym, że był postacią niezwykłą, świadczy fakt, 
że Niemcy, władze okupacyjne, władze obozowe po-
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(senator P. Wach) twórcom harcerstwa polskiego, moim druhom, któ-
rzy mnie kształtowali w harcerstwie, wszystkim bo-
haterskim postaciom harcerstwa polskiego przez te 
100 lat, że dla mnie harcerstwo to radość życia, miłość 
ojczyzny i dyscyplina w podejmowaniu codziennych 
trudów i obowiązków. I tego życzę obecnym i wszyst-
kim druhom polskim. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Andrzej Pająk. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! 

Szanowni Państwo! Druhny i Druhowie!
Mamy rok szczególny, bo rok poprzedzający 

100-lecie odzyskania niepodległości. Ale również 
w tym roku, takim szczególnym, na pewno zasta-
nawiamy się nad przyszłością, patrzymy do przodu, 
chcemy iść do przodu i taka jest tylko droga nasza. 
Ale z drugiej strony nie możemy zrobić kroku do 
przodu, jeśli nie zastanowimy się, nie odpowiemy 
sobie na pytanie: skąd wyszliśmy? I myślę, że pięk-
nym mottem tego roku mogą być słowa Cypriana 
Kamila Norwida: „lecz aby mierzyć drogę przyszłą, 
trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło”. Trzeba nam 
jednoznacznie pamiętać, skąd się wyszło, żebyśmy 
mogli w sposób jasny, czytelny iść jasną drogą do 
przyszłości.

Szanowni Państwo! Dlaczego na Monte Cassino 
piękne wyrosły maki? Piękne wyrosły maki na Monte 
Cassino, bo zamiast rosy piły polską krew. Jaka jest 
możliwość, że wyrosną piękne pokolenia, piękne po-
kolenia młodzieży? Wyrosną wtedy, kiedy będą się 
karmić całą historią Polski, tymi wartościami i tą toż-
samością, tym wszystkim, co o nas stanowi i co o nas 
mówi, co pozwoli nam wychować wielkich Polaków 
i wielką, wspaniałą młodzież. I tutaj pozwolę sobie 
również zacytować Adama Asnyka, bo on nam daje 
odpowiedź na pytanie, w jakiej glebie trzeba kształ-
tować młode pokolenia:

„Zmarłych pokoleń idealna sfera
W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko,
A grób proroka, mędrca, bohatera
Jasnych żywotów staje się kołyską”.
A więc wtedy wychowamy piękne pokolenia, 

kiedy nasze szkoły, uniwersytety, gimnazja – tzn. 
szkoły podstawowe, już nie gimnazja, bo gimnazja 
odchodzą – wyścielimy tą właśnie ściółką składającą 
się z polskich bohaterów, z polskich wartości, z tego, 
co Polskę stanowi. To właśnie wtedy na tej glebie 
wyrosną polskie pokolenia. Chodzi nam o to, żeby 
pięknie ukształtować człowieka, który będzie miał 
piękny kształt myślenia. I tu pozwolę sobie – skoro 

głość działania harcerstwa w różnych jego aspektach 
i mimo różnych trudności. Te trudne okresy były wła-
ściwie od samego początku, a wojna światowa i okres 
powojenny wykazały to jeszcze dodatkowo.

Walorem tego, że Senat podejmuje uchwałę doty-
czącą harcerstwa i ogłasza rok obchodów 100-lecia 
niepodległości rokiem harcerstwa polskiego, ma zna-
czenie, dlatego że obecnie trwa ostra konkurencja, 
jeśli chodzi o młodych. To jest konkurowanie o czas, 
o uwagę, o serca, o umysły. Harcerstwo jest tutaj 
w trudnej sytuacji, bo obecnie właściwie dominuje 
kultura obrazu. I ona przeważa nieraz, jeżeli chodzi 
o młodych, nad kulturą działania.

A harcerstwo zdecydowanie ma ten walor, że pole-
ga na działaniu. 100 lat działalności, 100 lat przykła-
du bezpośredniego, przykładu niewerbalnego, który 
wynika z tego, że w hierarchii harcerskiej młodzi 
ludzie widzą nieco starszych od siebie, znacznie star-
szych od siebie i patrzą, jak te osoby się zachowują 
i jak właściwie przyrzeczenie harcerskie wypełniają. 
To jest wielki walor i właściwie trzeba działać na 
rzecz popularyzacji harcerstwa i zachęcać młodych 
i najmłodszych do aktywnego uczestnictwa w orga-
nizacjach harcerskich. Powiedziałbym, że przykład 
bezpośredni jest bardzo ważny. I jeżeli chodzi o pana 
prof. Wiatra, to jest on przykładem takiego wiernego 
i wytrwałego druha, który tę ideę krzewi, odkąd jest 
w Senacie, a i wcześniej… Ale ja go znam od czasu, 
od kiedy jest w Senacie, czyli 12 lat. Przez cały ten 
okres przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi do 
spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju.

Myślę, że my wszyscy, doceniając rolę, działania 
i doceniając rolę wychowania nie werbalnego, tyl-
ko poprzez przykład, powinniśmy nie tylko poprzeć 
uchwałę, ale też działać na rzecz popularyzacji har-
cerstwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Czudowska. Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście! Druhny i Druhowie!
Żeby nie było, że tylko mężczyźni zabierają głos 

w sprawach harcerstwa… Chciałabym powiedzieć, 
że też byłam harcerką i że aż się nie chce wierzyć, 
że w przyszłym roku minie 100 lat, jak wszyscy har-
cerze śpiewają: „wszystko co nasze Polsce oddamy! 
W niej tylko życie, więc idziem żyć! Świty się bielą, 
otwórzmy bramy. Rozkaz wydany: wstań, w słońce 
idź!”. Powiem tylko tyle, składając hołd wszystkim 
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(senator A. Pająk) W 1957 r., po reaktywowaniu, 1 Warszawska Drużyna 
im. Romualda Traugutta… Pierwszym drużynowym 
był profesor geografii Stanisław Zawadzki. Nie będę 
streszczał całej historii „Czarnej Jedynki”, powiem tyl-
ko, że w latach sześćdziesiątych oraz na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych z drużyną były 
związane takie wybitne postacie jak: Andrzej Celiński, 
Michał Kulesza, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, 
Marek Barański, Ludwik Dorn, Urszula Doroszewska, 
Wojciech Fałkowski, Dariusz Kupiecki, Anna Radziwiłł, 
która przychodziła z wykładami, Ireneusz Gugulski, 
Aleksander Kamiński. A w kręgu instruktorskim pod 
koniec lat sześćdziesiątych byli instruktorzy: Antoni 
Macierewicz, Marek Barański, Janusz Kijowski, 
Wojciech Onyszkiewicz, Piotr Naimski.

Myślę, że historia „Czarnej Jedynki” i ten doro-
bek pokazują, jak w różnych realiach politycznych 
i ustrojowych polskie harcerstwo potrafiło od zawsze 
dbać o to, co stanowi jego fundament – o wartości. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa.
Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od…
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie działa.)
Panie Senatorze, trzeba prawidłowo włożyć kartę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie działa.)
Pan senator przycisnął, tak?
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja osobiście.)
Dobrze, dobrze.
Dziękuję. Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89… przepraszam, 69 senatorów, wszy-

scy byli za. (Oklaski) (Głosowanie nr 1)
Dziękuję bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę ustanawiającą Rok 2018 Rokiem 
Harcerstwa.

Wysoka Izbo, ogłaszam przerwę do godziny…
Słucham? Komunikat.
To najpierw komunikat. Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Uprzejmie informuję o pięćdziesiątym trzecim 

posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich, które odbędzie się dzisiaj zaraz po ogło-
szeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 180A. 
Dziękuję bardzo.

już jestem troszeczkę w takiej konwencji poetów – 
zacytować Cypriana Kamila Norwida:

„Bo zaprawdę ci powiem: że narodów losy,
I koleje ludzkości, i świat, i niebiosy,
I słońce, i gwiazd chóry, i rdzeń minerału,
I duch!…
…i wszystko – bierze żywot z Ideału”.
Jak będziesz miał ideał w głowie, taki będzie 

kształt twojego działania, myślenia, taki będzie efekt.
Jakże nie patrzeć tutaj na harcerstwo? Jakiż oni 

mieli piękny kształt myślenia, ukształtowany przez 
ten dorobek wieków, dorobek pokoleń. I uważam, że 
nam wszystkim tutaj zebranym zależy na tym, aby, 
jeżeli Polska ma trwać, polska młodzież miała taki 
piękny kształt myślenia, jaki mieli polscy harcerze. 
I właśnie wtedy, kiedy będzie taki piękny kształt my-
ślenia, to Polska będzie trwała wiecznie. A o to nam 
wszystkim tutaj zebranym chodzi. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Druhny 

i Druhowie!
Pozwalam sobie, zgodnie z regulaminem, zabrać 

głos po raz drugi, ale tylko po to, żeby dokończyć jed-
ną kwestię, ponieważ chciałbym jeszcze wspomnieć 
o jednym fenomenie, nie tylko o patronie harcerstwa 
polskiego, bł. Frelichowskim, lecz także o fenomenie 
1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda 
Traugutta „Czarna Jedynka”. Historia tej drużyny 
jest historią niezwykłą, która pokazuje w pigułce nie 
tylko dzieje Polski, lecz także sposób formowania 
osób i również pluralizm, który był zawarty… a ten 
pluralizm wyraził się chociażby w osobach, które 
tworzyły to środowisko i które już w wolnej, niepod-
ległej Rzeczypospolitej, po 1989 r., zasiliły bardzo 
różne nurty polskiego życia politycznego.

Otóż 1 Warszawska Drużyna Harcerska 
im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka” jest jedną 
z najstarszych drużyn harcerskich, założoną w 1911 r. 
Od 1919 r. funkcjonowała w VI Gimnazjum, a potem 
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana 
w Warszawie. Warto wspomnieć, że w okresie oku-
pacji harcerze „Czarnej Jedynki” walczyli w Szarych 
Szeregach. Do jawnej pracy wrócili w 1945 r. 



105
53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Mianowicie w art. 2 powołujemy się na nieistniejące 
prawo. Nie ma, o ile wiem, podpisu prezydenta pod 
ustawą o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, a więc powołujemy się na prawo, 
w przypadku którego nawet numeru Dziennika Ustaw 
ani pozycji nie mogliśmy wpisać, bo tego nie ma. To 
jest jakaś bezprecedensowa sytuacja. Wydaje mi się, 
że powinniśmy po prostu poczekać, aż pan prezydent 
zdecyduje, co z tą ustawą.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, to jest typowy zabieg legislacyj-
ny. Przypomnę, że ta ustawa wejdzie w życie dopiero 
po określonym vacatio legis, to prawo, o którym pan 
mówi, wejdzie w międzyczasie w życie… Ja propo-
nuję, żeby pan senator sprawozdawca przedstawił 
sprawozdanie komisji, a później pan jako senator, tak 
jak każdy senator, będzie mógł zadać pytanie panu 
senatorowi.

(Senator Piotr Florek: A jak pan prezydent ją za-
wetuje, to co zrobimy?)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o pro-
jekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 
z druku nr 674…

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ale ja składam wniosek o zdjęcie 
tego z porządku obrad.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan składa wniosek formalny, Panie Senatorze? 
Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja też.)
A pan marszałek do niego się dołącza, tak?
(Rozmowy na sali)
Czy jest głos sprzeciwu? Jest głos sprzeciwu pana 

senatora Mamątowa?

Senator Robert Mamątow:
Tak, zgłaszam sprzeciw wobec tego wniosku.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.30.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 07  

do godziny 13 minut 32)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę wszystkich senatorów o zajęcie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że pan 

senator Stanisław Kogut złożył oświadczenie o wy-
rażeniu zgody na pociągniecie go do odpowiedzial-
ności za czyny określone we wniosku prokuratora 
regionalnego w Katowicach złożonym marszałkowi 
Senatu za pośrednictwem prokuratora generalnego 
w dniu 19 grudnia 2017 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego…

(Senator Jan Rulewski: Czy w tej sprawie można 
zabrać głos?)

Proszę bardzo… Ale w jakiej sprawie?
(Senator Jan Rulewski: Pytam, czy można zabrać 

głos.)
Ale w jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: Pytania.)
To nie jest żaden tryb.
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Poruszenie na sali)
Myślę, że… Nie chcę uprzedzać faktów, ale być 

może w dalszej części posiedzenia będziemy na ten 
temat rozmawiać, więc wtedy jak najbardziej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich i zawarty jest w druku nr 674, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 674 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie for-
malnej…)

Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, kiedy zapoznaliśmy się, już po 

pracach komisji, z projektem uchwały, doszliśmy do 
przekonania, że ona ma poważną wadę prawną, która 
moim zdaniem – poddaję to pod ocenę pana marszał-
ka – dyskwalifikuje ją jako możliwą do rozpatrzenia. 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem for-

malnym zgłoszonym przez pana senatora Augustyna.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Augustyna?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 60 senatorów, 18 – za przyjęciem 

wniosku, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 2)

Wniosek pana senatora Augustyna został odrzu-
cony.

Proszę pana senatora Słonia o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Powracam do sprawozdania Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu – druk nr 674.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 
13 grudnia 2017 r. rozpatrzyły w pierwszym czy-
taniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
uchwały, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą 
o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego pro-
jektu uchwały.

Przypominam Wysokiej Izbie, że te zmiany w re-
gulaminie podyktowane są zapisami ustawy z dnia 
24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora. Konieczne jest uregulowa-
nie m.in. w Regulaminie Senatu kwestii związanych 
z wykreśleniem zapisów dotyczących Zgromadzenia 
Narodowego z naszego regulaminu. Zarówno tryb 
prowadzenia obrad, jak i kwestie regulaminowe będą 
określone w odrębnym regulaminie, w Regulaminie 
Zgromadzenia Narodowego. Jednocześnie do naszego 
regulaminu zgodnie z tą ustawą wprowadzamy katego-
rię zachowań senatorów, które naruszają powagę Senatu.

Podczas obrad komisji senatorowie zaproponowali 
poprawki, które zabezpieczają w sposób niebudzący 
wątpliwości senatora przed zmniejszeniem o więcej 
niż połowę uposażenia miesięcznego w przypadku 
ponownego obniżenia uposażenia za kolejne zacho-
wanie, czyli za naruszenie. Senatorowie wprowadzili 
również w naszym regulaminie możliwość odwołania 
się nie tylko do Prezydium Senatu, ale także do opinii 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, ko-
misja wnosi o przyjęcie załączonego jednolitego 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze. Wobec tego przystępujemy do głosowania 
nad wnioskiem pana senatora…

(Senator Krzysztof Słoń: Panie Marszałku, mogę 
odejść od mównicy?)

Tak, bardzo proszę.
Przystępujemy do głosowania nad…
(Senator Piotr Florek: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, kontynuuję wniosek formalny. 

Prosiłbym, żeby legislator, nasz legislator wypowie-
dział się w tej sprawie, czy rzeczywiście możemy 
głosować, czy to głosowanie z formalnego punktu 
widzenia jest właściwe.

(Senator Robert Mamątow: Marszałek się wypo-
wie.)

(Głos z sali: Jest sprawozdanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, ale ta sprawa była omawiana na 

posiedzeniu komisji. Nie wiem, czy pan był na tym 
posiedzeniu komisji. Ta sprawa była już na tym po-
siedzeniu omawiana. Padł wniosek formalny złożony 
przez pana senatora Augustyna, poparty przez pana 
marszałka…

Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja poproszę o 10 minut przerwy. 

Jest głosowanie i…
(Senator Andrzej Wojtyła: Jesteśmy w trakcie gło-

sowania.)
Nie jesteśmy w trakcie głosowania, bo nie za-

rządzono głosowania. Trzeba umożliwić senatorom, 
z obu klubów, przyjście na głosowanie. O 10 minut 
przerwy poproszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.45.
(Głosy z sali: Dziękujemy.)
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 35  

do godziny 13 minut 43)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Na prośbę klubu Platformy przedłużam przerwę 

do godziny 13.55.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 43  

do godziny 13 minut 55)
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(senator sprawozdawca K. Słoń) ustawą pan marszałek Borusewicz – pozostawiamy 
to kompetencji i rozwadze marszałka prowadzące-
go. Ja uprzedzę fakty i poinformuję Wysoką Izbę, że 
w dyskusji złożę poprawki, które będą odpowiadały 
wnioskom senatora Borowskiego, a które pozwolą 
marszałkowi prowadzącemu obrady na zastosowanie 
tej zasady 3 kroków, czyli przywoływania… informo-
wania senatora o jego zachowaniu. Nie będzie to jakby 
jednorazowa decyzja o tym, że następuje nałożenie 
takiej, a nie innej kary. Tak że taką poprawkę złożę 
w trakcie dyskusji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, ten 
najistotniejszy przepis o karaniu senatorów narusza-
jących swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę 
Senatu… Chcę dookreślenia, chcę, żeby pan… Nie 
chodzi mi o powagę, tylko proszę mi odpowiedzieć: 
czy chodzi o nas na sali posiedzeń podczas obrad 
Senatu, tak? Bo to brzmi jakoś znacznie szerzej. Są 
przerwy, a w ich czasie są takie sytuacje… No, jeśli 
jest jakaś sytuacja konfliktowa, to przeważnie jest 
zarządzana przerwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy tu chodzi o czas 

posiedzeń? Tak mam to rozumieć?)

Senator Krzysztof Słoń:

Według mnie to dotyczy – tak jak zresztą intuicja 
podpowiada panu marszałkowi – posiedzeń Senatu, 
bo zgodnie z praktyką, z moim doświadczeniem 
i doświadczeniem pana marszałka, pewnie dużo 
większym, tego typu kwestie naruszania powagi… 
wykonywania mandatu senatora czy naruszania po-
wagi Senatu w innych sytuacjach również trafiają do 
odpowiednich organów, czy to do prezydium, czy do 
komisji regulaminowej, i podlegają tam odrębnemu 
rozpatrzeniu. Tutaj z całą pewnością chodzi o te sytu-
acje, które mogą mieć miejsce podczas obrad Senatu, 
i wtedy, kiedy marszałek prowadzący będzie musiał 
podejmować takie, a nie inne działania.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja myślę, że to 
trzeba dookreślić. To znaczy ja nie będę tego robił, 

projektu uchwały. Jednocześnie informuję, że taki 
sposób procedowania oraz zapis art. 2 stanowiący, 
że uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia ustawy 
z dnia 24 listopada, nie budzi zastrzeżeń legislacyj-
nych. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Krzysztofa Słonia.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja oczywiście w dalszym ciągu 

mam poważne wątpliwości co do tego, czy w regula-
minie możemy się powoływać na nieistniejąca ustawę, 
właściwie na ustawę, której uchwalanie jeszcze nie 
zostało zakończone, może tak powiem.

Chciałbym zapytać, czy podczas posiedzenia pró-
bowaliście państwo na potrzeby nasze, regulaminu, 
ku ułatwieniu panu marszałkowi i komisji, dopre-
cyzować, co u nas, w Senacie, kryć się będzie pod 
pojęciem naruszenia powagi Senatu. Ustawa tego nie 
określa, ale nic też nie zabrania nam tego, żebyśmy to 
dookreślili. To dobrze, bardzo cieszy to, że jest moż-
liwość odwołania się, że będzie opinia. To na pewno 
dobry ruch, wart odnotowania, ale wydaje mi się, że to 
za mało, bo tak niedookreślone sformułowanie często 
uniemożliwi komisji odniesienie się do tego. No bo 
jeden powie, że to narusza, a drugi, że nie narusza. 
To jest do tego stopnia ocenne, że nie wiadomo, na 
czym komisja i pan marszałek będą mogli się opierać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Podczas posie-

dzenia komisji pojawiały się również tego typu głosy, 
ale, jak sam pan senator raczył zauważyć, trudny do 
określenia jest katalog tych zachowań, które w sposób 
niebudzący żadnych zastrzeżeń mogą być zakwali-
fikowane do tego typu zachowań bądź nie. Zawsze 
– zresztą wspominał o tym podczas dyskusji nad 
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(senator K. Słoń) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Senatorze Przewodniczący, te kwestie były 
poruszane, ale nie skończyło się to ułożeniem ka-
talogu zachowań. Pragnę podkreślić, że w naszym 
regulaminie są inne określenia, które też nie są do-
precyzowane. Istnieje już zapis: senatorów, którzy 
uniemożliwiają, poprzez rażące naruszanie przepisów 
odpowiednich regulaminów, pracę Senatu lub jego 
organów. Tutaj też nie ma odrębnego katalogu zacho-
wań, które uniemożliwiają pracę Senatu. Nie ma też 
określenia, co znaczy rażące naruszenie. Zawsze jest 
to… Wszyscy, wybierając marszałków, godzimy się 
na to, że ich mądrość i wyczucie pozwoli im w od-
powiedni sposób zareagować i wykorzystać zapisy 
naszego regulaminu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam. 

Wycofuję pytanie.)
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wycofuję pytanie.)
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Mam pytanie. 
Czy regulacje obowiązujące do tej pory w ustawie 

z 23 listopada 1990 r. były niewystarczające? Czy była 
prowadzona na ten temat dyskusja podczas prac komi-
sji? Czy nastąpiła taka brutalizacja życia w Senacie, 
że trzeba wprowadzać tego typu regulacje i noweli-
zować ustawę? Co leży u podstaw zaostrzenia prawa 
i wprowadzenia tego przepisu? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Senatorze, podczas obrad komisji senato-

rowie nie odnosili się do poprzedniej regulacji, ale 
kwestie, o których pan wspomniał, były przez nich 
podnoszone. Były wątpliwości senatorów co do 
okoliczności, które wymogły taką właśnie zmianę 
przepisów. Rzeczywiście doszła tu kolejna kategoria 
zachowań, które powinny być w jakiś sposób dostrze-

dlatego że będę składał wniosek o odrzucenie, ale 
wydaje mi się, że to trzeba byłoby dookreślić.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Gaweł. Proszę.

Senator Robert Gaweł:

Panie Senatorze, w związku z pytaniem senatora 
Augustyna chciałbym uprzejmie poprosić o doprecy-
zowanie pojęcia „zdrowy rozsądek”. Tego pojęcia nie 
ma w projekcie uchwały, tylko po prostu mówiliśmy 
tutaj… Ostatnio była debata na temat powagi Senatu.

(Senator Krzysztof Słoń: Tak.)
Możemy przejrzeć materiały TVP Parlament 

z ostatniego pół roku i porozmawiać o tym, co jest 
powagą, a co nie jest powagą, co uwłacza godności 
senatora, co jej nie uwłacza.

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest dobry po-
mysł.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator odpowie?
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Rozsądek podpowiada mi, żeby nie próbować 

określać tego, co w praktyce obrad Senatu oznacza 
określenie „zdrowy rozsądek”.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, czy komisja rozważała… Może 

od innej strony. Skoro jest tak, że dokumentu bar-
dziej szczegółowego od regulaminu nie będzie, bo 
regulamin jest najbardziej szczegółowy, czyli, in-
nymi słowy, nie będzie żadnych przepisów, które by 
dookreślały pojęcie „naruszenie powagi Senatu”, to 
pozostawimy tu – jeśli my tego nie dookreślimy – 
dość duży margines uznaniowości.

Czy komisja rozważała inne postępowanie? Czy 
mogłaby dookreślić, o jakie zdarzenia, o jakie sytu-
acje, o jakie zachowania chodzi? Sprawiłoby to, że 
jakość prawa wewnętrznego, które stanowimy w tej 
chwili, byłaby wyższa i że margines uznaniowości 
byłby mniejszy.
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(senator K. Słoń) których we wszystkim innym najtrudniej jest zado-
wolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niż posiadają.

Tak więc rozbieżność naszych mniemań nie po-
chodzi stąd, aby jedni byli roztropniejsi od drugich, 
ale jedynie stąd, iż prowadzimy myśli nasze rozma-
itymi drogami i nie rozważamy tych samych rzeczy”.

Czyli pojęcie powagi, inaczej mówiąc, może być 
różnie interpretowane i dlatego zastanawiamy się, czy 
ten zapis jest konieczny. Rozumiem, że takich rzeczy 
na posiedzeniu komisji nie rozważano.

(Senator Krzysztof Słoń: Mogę już, Panie 
Marszałku?)

(Rozmowy na sali)

Senator Krzysztof Słoń:
Przeczucie nie myli pana senatora – o tych spra-

wach nie rozmawialiśmy. Ale bardzo mi się podoba 
to, że potrafimy jako senatorowie odnosić się także 
do perełek literatury. To może być podstawą do stwo-
rzenia takiego nieformalnego katalogu zachowań. 
Zresztą ja, mając dobre nastawienie do zachowań 
senatorów, stwierdzam, że nawet senatorowie niema-
jący wiedzy o takich przykładach z historii w sposób 
godny potrafią się zachować i szanują powagę wyższej 
Izby.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za tę opinię, 

którą był pan uprzejmy wyrazić. Ja się z nią w pełni 
identyfikuję. To dobrze świadczy o nas senatorach, ale 
myślę, że powinno też dobrze świadczyć o nas jako 
parlamentarzystach. W poprzedniej kadencji miałem 
przyjemność pracować w Sejmie. W mojej ocenie te 
regulacje, które miały miejsce w przytaczanej już 
przeze mnie ustawie z 23 listopada 1990 r., były wy-
starczające. Myślę, że polscy posłowie także są wy-
posażeni w rozsądek, o którym pisze Boy-Żeleński, 
i mam nadzieję, że są zdolni do autorefleksji. 

A zatem w mojej ocenie… Mam pytanie – nie 
wiem, czy komisja na ten temat rozmawiała i czy 
pan podziela mój pogląd – czy to nie jest zły sygnał 
dla opinii publicznej, że w parlamencie, w Sejmie 
dochodzi do jakichś złych praktyk, skoro zaostrza się 
zapisy ustawy właśnie w tym zakresie. Czy nie uważa 
pan, że to jest jednak zły sygnał dla opinii publicznej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

żone przez marszałka prowadzącego, czyli zachowań, 
które naruszają powagę Senatu.

Teraz będzie już mój komentarz. Ja sam do tej 
pory nie zauważyłem – to cieszy i jednocześnie jest 
powodem satysfakcji – aby w Senacie zaistniały prze-
słanki do zastosowania tych zapisów. Oczywiście 
przeczuwam, że chodzi tutaj bardziej o zachowa-
nia, które mają miejsce podczas posiedzeń Sejmu. 
Z tego wszystkiego wywodzę też – nie wiem, czy 
jest to podstawny wniosek – że nastąpiła koniecz-
ność, żeby ujednolicić regulamin związany z obra-
dami Zgromadzenia Narodowego, tak żeby były one 
procedowane zgodnie z konkretnym regulaminem 
Zgromadzenia Narodowego, a nie, tak jak było do 
tej pory, zgodnie z zapisami Regulaminu Sejmu. Jeśli 
chodzi o zmiany w naszym regulaminie, to przewidu-
jemy, że nie będzie tam już zapisu dotyczącego obrad 
Zgromadzenia Narodowego.

Reasumując, Panie Senatorze, powiem, że żad-
ne znane mi dotychczas zachowania senatorów – na 
posiedzeniu komisji takie przykłady nie były poda-
wane – nie przemawiają za tym, żebyśmy musieli 
w taki sposób zabezpieczać powagę Senatu, ale życie 
często przerasta nasze oczekiwania i w sposób wy-
przedzający powinniśmy na pewne fakty reagować. 
Podkreślam, że nasze zapisy korespondują z wnio-
skami wielu senatorów, którzy chcieli, aby w pewien 
sposób podkreślić rangę wyższej Izby oraz to, że 
w naszej Izbie, siłą rzeczy, nie zdarzają się sytuacje, 
które wymagałyby zastosowania tego typu kar.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zanim zadam pytanie krótka refleksja o zdro-

wym rozsądku, bo ktoś tu zapytał… Trzeba bardzo 
uważnie używać tego tytułu, bo pamflet Thomasa 
Paine’a z 1776 r. zatytułowany „Zdrowy rozsądek” 
zapoczątkował rewolucję amerykańską. On w tym 
pamflecie napisał, że nie jest zgodne ze zdrowym 
rozsądkiem, żeby mała wyspa rządziła wielkim kon-
tynentem. I tak się zaczęła rewolucja amerykańska. 
Z definiowaniem różnych pojęć, w tym powagi, trzeba 
też niezwykle uważać, gdyż, jak tłumaczy Tadeusz 
Boy-Żeleński… Pozwolicie państwo, że krótko za-
cytuję.

„Rozsądek jest to rzecz ze wszystkich na świecie 
najlepiej rozdzielona, każdy bowiem sądzi, że jest 
w nią tak bardzo dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, 
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stawiamy zapis „Senatu oraz jego organów”. A za-
tem tylko wykreśliliśmy określenie „Zgromadzenia 
Narodowego”. Tak samo w pkcie 2. Tam było: 
„Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego orga-
nów”, a myśmy teraz pozostawili „Senatu lub jego 
organów”. I to jest duch tej poprawki. Usuwamy tylko 
„Zgromadzenie Narodowe”.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania państwa senatorów?
Skoro nie ma, to otwieram dyskusję.
(Senator Krzysztof Słoń: Ja się zgłaszam.)
Jako pierwszy zabierze głos pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat i Sejm to są dwie odrębne Izby i źle się dzie-

je, kiedy jedna ustawa o wykonaniu mandatu posła 
i senatora, dotyczy tych dwóch Izb. My powinniśmy 
dbać o to, aby pokazywać tę oddzielność i odrębność 
naszej Izby, odrębność zwyczajów i odrębność regu-
laminu. Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu różnią 
się znacząco. Kto był posłem, to o tym wie. I posłowie, 
jak tutaj przychodzą, stają się senatorami, przeważnie 
stosują regulamin sejmowy i dziwią się, że czegoś nie 
można albo że coś jest inaczej sformułowane. Otóż 
w naszym interesie, w interesie Senatu, w interesie 
wszystkich senatorów jest utrzymywanie… i dbanie 
o to, żeby traktowano nas jako oddzielną Izbę. To 
nic, że Sejm ma znacznie większe kompetencje. To 
nie oznacza, że powinniśmy funkcjonować w cieniu 
Sejmu. Dlatego ja, kiedy procedowaliśmy zmianę 
ustawy o wykonywaniu mandatów posła i senatora, 
złożyłem wniosek o to, ażeby tej zmiany przepisu, 
zaostrzającej karę w sposób bardzo nieścisły, jeżeli 
chodzi o przedmiot, czyli to, co ma być karane… To 
znaczy złożyłem wniosek, aby tego nie wprowadzać 
do regulaminu. No ale mamy taką sytuację, że oto 
wczoraj czy przedwczoraj uchwaliliśmy ustawę, a już 
dzisiaj mamy zmianę regulaminu. Czyli błyskawicz-
nie przyszła za tym zmiana regulaminu. To nie jest 
dobra sytuacja, dlatego że, jak mówię i jak podkre-
ślał pan senator sprawozdawca, który sprawozdawał 
bardzo obiektywnie, nie było w Senacie przypadków, 
które by powodowały konieczność zaostrzania repre-
sji – bo o to tu chodzi. I to jest pierwsza zasadnicza 
sprawa.

Druga sprawa to kwestia definicji, bardzo nieostrej 
definicji. I tu chodzi o tylko ten jeden przepis, który 
wywołuje mój sprzeciw, bo reszta jest powtórzeniem, 
uporządkowaniem… I nie chodzi mi o Zgromadzenie 
Narodowe, bo tak, co do Zgromadzenia Narodowego 

Senator Krzysztof Słoń:

Moja opinia jest taka. Oczywiście można to roz-
patrywać dwojako: jako sygnał, że dzieje się coś złe-
go w polskim parlamencie, ale i jako swego rodzaju 
jarzmo, które parlamentarzyści sami na siebie na-
kładają po to, żeby chronić się przed zachowaniami 
niepożądanymi. Ja widzę tu bardzo istotną rolę naszej 
Izby. Wiadomo, że słowa uczą, a przykłady pociągają. 
Sądzę, że najlepszym przykładem tego, jak powinna 
wyglądać praca polskich parlamentarzystów, będzie 
praca senatorów, a to będzie wynikało z tego, że mar-
szałek nie będzie musiał wykorzystywać tego typu 
zapisów i żadne z naszych zachowań nie będzie podle-
gało karze na podstawie zapisów z regulaminu o unie-
możliwianiu pracy Senatu poprzez rażące naruszanie 
przepisów lub o naruszaniu powagi Senatu. To będzie 
nasza najlepsza odpowiedź na te uregulowania: poka-
zanie w praktyce, jak zachowania senatorów i sposób 
funkcjonowania Senatu i jego organów powinny wy-
glądać. Posłowie, mam nadzieję, skorzystają z tego 
i również tam takie praktyki zostaną wprowadzone.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
To może tak niewinnie wyglądać, ale państwo… 

Nie wiem, czy to był wymóg ustawy, na którą się 
powołujecie, ale państwo znacząco rozszerzacie nie-
które zapisy regulaminowe, niektóre rygory. Bo to 
tak niewinnie brzmi, że zamiast „Senatu” piszemy 
„Senatu i jego organów”. Ale tu najprawdopodobniej 
nie chodzi o nic innego, jak tylko o wszystkie komisje. 
Tak więc do tej pory chroniliśmy obrady plenarne 
przed różnymi naruszeniami regulaminowymi, a te-
raz taka, wydaje się, niewinna zmiana roztaczana jest 
na wszystkie organy Senatu. Jaki był tego powód? Bo, 
o ile wiem, z tej ustawy to nie wynika.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale może się 

mylę.)

Senator Krzysztof Słoń:
Spieszę uspokoić pana senatora. Otóż w art. 22, 

m.in. w art. 22, który zmieniamy, wcześniej było, 
cytuję: „Senatu, Zgromadzenia Narodowego oraz ich 
organów”. Tak mieliśmy zapisane do tej pory w regu-
laminie. A teraz, ponieważ Zgromadzenie Narodowe 
będzie pod rygorem odrębnego regulaminu, pozo-
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(senator B. Borusewicz) gradacji i aby również senator w dialogu z marszał-
kiem mógł mieć świadomość, że jego zachowanie 
może podlegać ocenie w świetle nowych zapisów 
regulaminu. Poprawki wnoszę również jako zadość-
uczynienie, w związku z pewnymi spostrzeżeniami 
poczynionymi przez pana senatora Borowskiego pod-
czas obrad połączonych komisji. Sądzę, że zarówno 
te poprawki, jak i te mówiące o braku możliwości 
bardzo dotkliwego ukarania senatora za kolejne w da-
nym miesiącu zachowania, które mogłyby podlegać 
naszemu regulaminowi, czyli że uposażenie nie bę-
dzie mogło być niższe w danym miesiącu niż połowa 
uposażenia, jak również zapis o tym, że w każdej tego 
typu sytuacji senator będzie mógł jeszcze skorzy-
stać z opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich… Myślę, że takie właśnie zapisy odróż-
niają nas od tego, co przewiduje Regulamin Sejmu RP.

Składając poprawki, wnoszę do pana marszałka 
o to, by zobowiązał komisje do przygotowania spra-
wozdania jeszcze na bieżącym posiedzeniu Senatu, 
tak by trzecie czytanie mogło się odbyć w czasie bie-
żącego posiedzenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Zastanawiający jest ten pośpiech przy uchwalaniu 

zmian w regulaminie pod dyktando niefunkcjonującej 
jeszcze w obiegu prawnym ustawy. Odwołujemy się 
do niej. Biuro Legislacyjne zapewnia, że ona jest. 
Konsultowaliśmy to. Zadałem pytanie: jak jest, to 
czy możemy ją zastosować? No nie, bo nie jest pod-
pisana przez prezydenta. Jest, ale jakby jej nie było. 
Być może jest to zgodne z zasadami techniki pra-
wodawczej, ale wydaje się nie do końca logiczne. 
A konsumuje ona przepisy, których cel powinien 
budzić sprzeciw każdego parlamentarzysty. Proszę 
państwa, pod rządami tej ustawy i zmienionych re-
gulaminów na sali posiedzeń będziemy mieli tak 
naprawdę mniejsze prawa niż poza salą posiedzeń. 
Poza salą posiedzeń będzie nas chronił immunitet 
i z wyłączeniem spraw drogowych nie będzie można 
nam władować mandatu, a tutaj na sali i owszem, ależ 
tak. A przecież to właśnie sala posiedzeń parlamentu 
ma gwarantować swobodę wypowiedzi wszystkich 
parlamentarzystów, szczególnie oczywiście opozy-
cyjnych, którzy są często zbulwersowani działaniami 
władz, podejmowanymi, co jest oczywiście naturalne, 
z innych pobudek i zmierzającymi w innym kierunku, 
aniżeli życzyłaby sobie tego opozycja.

można było to wprowadzić. Ale nie co do Senatu, 
bo nie ma takiej potrzeby. Ten przepis mówi o na-
ruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń 
powagę Senatu. Ale nikt nie jest w stanie zdefiniować, 
co znaczy „powaga Senatu”, czyli co powinno być 
w definicji. A przecież tu wprowadzana jest dotkliwa 
kara za naruszenie tej powagi Senatu. Ja mam zaufa-
nie do rozsądku wszystkich marszałków Senatu, też 
wszystkich wicemarszałków, ale w sytuacji kiedy 
chcemy stosować dość dotkliwą karę, powinna być 
ścisła definicja, dlatego że tu ta „powaga Senatu” 
będzie zależała… i to, kto naruszył powagę Senatu, 
będzie zależało od indywidualnej oceny każdego mar-
szałka, marszałka prowadzącego obrady.

Chcę także przypomnieć państwu, że w staro-
żytnym Rzymie, który podbijał sąsiednie państwa 
i narody, stosowano także… Starożytny Rzym za-
wierał układy, umowy i układy pokojowe gwarantu-
jące niezależność, suwerenność – no, różnie to było 
zapisywane – a na końcu takiej umowy był przepis 
mówiący o tym, że druga strona musi szanować po-
wagę Rzymu. I ten przepis mógł być stosowany i był 
stosowany dowolnie, tzn. kiedy trzeba było wypo-
wiedzieć umowę, pokój, zabrać bogactwo sąsiadów 
albo wziąć do niewoli ich bogów. I ten przepis, jak 
mówię, był kluczem do tego, żeby realizować swo-
ją imperialistyczną politykę. Ja nie podejrzewam tu 
nikogo o imperializm, absolutnie nie, ale mówię, do 
czego taki przepis, bardzo nieostry, był stosowany.

Dlatego wnoszę o odrzucenie tej uchwały. My nie 
musimy stosować takich samych przepisów regula-
minowych jak Sejm, bo jesteśmy odrębną Izbą i nie 
ma takiej realnej potrzeby. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
W przestrzeni publicznej senatorowie wiele mogą, 

ale też wiele się od nich wymaga. Nie obawiałbym 
się kwestii, które regulują zmienione zapisy naszego 
regulaminu, ale zarówno w duchu tych głosów, które 
wybrzmiały na posiedzeniu połączonych komisji, gdy 
omawialiśmy te zmiany, jak i w duchu tych głosów, 
które wybrzmiały w toku dyskusji o ustawie dzisiaj, 
wnoszę o zmiany w regulaminie. Wnoszę poprawki 
do tej ustawy, które w jeszcze większym stopniu za-
bezpieczą funkcjonowanie Izby Wyższej przed nie-
pożądanymi zjawiskami. A mianowicie dadzą one 
marszałkowi narzędzia do tego, aby jego reakcja na 
ewentualne zachowania senatorów mogła podlegać 
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(senator M. Augustyn) taka pokusa. Ba, nawet złożony był projekt do komisji 
regulaminowej, w której wtedy zasiadałem, ażeby po-
stąpić tak jak w Sejmie, czyli żeby ograniczyć prawo 
zadawania pytań do pewnej liczby albo żeby trzeba 
było, tak jak w Sejmie, składać wcześniej te pytania 
itd. I wtedy większość jednak uznała, że po pierwsze, 
Senat to Senat, że jest tutaj pewna tradycja debaty 
i że powinniśmy się tego trzymać, a po drugie – i to 
poddaję państwu pod rozwagę – braliśmy jednak pod 
uwagę to, że nie można… Szczególnie pan marszałek 
Borusewicz do tego przekonywał, także mnie – przy-
znaję ze skruchą – także mnie, umęczonego tymi 
pytaniami i tym siedzeniem, trzeba było przekonać 
i przekonano skutecznie: nie róbmy tego. Nie róbmy 
tego, gwarantując opozycji prawo do wyrażania swo-
ich opinii, do pewnego rodzaju nawet obstrukcji, która 
też jest próbą zwrócenia uwagi publiczności obser-
wującej debatę na jakieś zagadnienie, jakąś sprawę.

Dlatego w trosce o jakość debaty w Senacie, w tro-
sce o to, byśmy na sali posiedzeń mieli prawa nie 
mniejsze niż na zewnątrz, by tu przede wszystkim 
obowiązywał nas immunitet, wnoszę o to, byśmy 
jednak nie przyjmowali tych zmian w regulaminie, 
a już na pewno nie w takiej formie. Chociaż, co jesz-
cze raz podkreślę, widzę oczywiście wysiłek komisji 
regulaminowej, ażeby nie stosować tutaj nadmier-
nych rygorów, zwłaszcza widzę go w tej poprawce. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zgłosiłem się do głosu właściwie w ostatniej 

chwili, ponieważ naszły mnie pewne wątpliwości, 
kiedy słuchałem ostatnich kilku wypowiedzi. Dlatego 
też nie mam jakiegoś długiego przemówienia, mam 
raczej jedną, wydaje mi się, istotną wątpliwość, którą 
kieruję do komisji i do senatora sprawozdawcy, pana 
senatora Słonia, który złożył konkretną poprawkę. 
A mianowicie moja wątpliwość – dość istotna, jak 
mi się wydaje – polega na tym… 

Pytanie, jakie powinienem był już wcześniej za-
dać, jest takie: czy treść wypowiedzi z mównicy lub 
w fazie pytań może naruszać powagę Senatu? Według 
mnie byłoby to wbrew immunitetowi. Mówię tutaj 
o wypowiedzi standardowej, bez maski, bez rozbie-
rania się, bez tupania, bez jakichś szczególnych ge-
stów, chodzi o treść wypowiedzi. Czy treść zawarta 
w spokojnej, normalnej wypowiedzi wygłaszanej 
podczas pytań czy wystąpienia może naruszyć po-
wagę Senatu? Uważam, że – z punktu widzenia re-

Byliśmy tu świadkami bardzo ostrych wypowie-
dzi, zachowań, które – mówił o tym pan marsza-
łek, to nie jest tajemnica, chociażby na posiedzeniu 
Konwentu w czasie poprzedniego posiedzenia – są 
próbą zwrócenia uwagi opinii publicznej na jakąś 
sprawę, na jakieś zagadnienie. Przykładem jest cho-
ciażby ta maska pana senatora, który chciał odwołać 
się do problematyki greckiej, bo tam dla wyrażenia 
rozpaczy tego typu maski się zakładało. Ale ktoś, 
dowolnie interpretując regulamin, i były przecież ta-
kie reakcje na sali, mógłby powiedzieć, że to narusza 
powagę Senatu, prawda? No, można powiedzieć, że 
nie naruszało tej powagi w starożytności, ale współ-
cześnie w polskim Senacie narusza.

Otóż, ja uważam, że te przepisy są kontrowersyjne 
ze względu na obowiązujący nas immunitet, ale mają 
jeszcze jeden aspekt, który chyba był zamierzony, 
mianowicie teraz mówi się, że jest to tzw. efekt mro-
żący. Karierę robi teraz takie powiedzenie i z niego tu 
korzystam. Chodzi o to, żeby prewencyjnie obniżyć 
temperaturę wypowiedzi parlamentarnych, żeby była 
obawa, że można być ukaranym finansowo, można 
otrzymać mandat od marszałka. Ten efekt mrożący 
jest niebezpieczny, oznacza, że opozycji próbuje się 
narzucić jakieś ograniczenia. Nie chcę tu używać zbyt 
mocnych słów, bo też trzeba docenić to, co zrobiła 
komisja regulaminowa, wyznaczając górny pułap, 
wnosząc kwestię ostrzeżeń w poprawce, którą złożył 
pan senator Słoń. To trzeba docenić. To samo dotyczy 
wymagania opinii komisji regulaminowej, chociaż 
niestety niewiążącej.

Uważam, że nie powinniśmy przyjmować tego 
przedłożenia, dlatego że ono godzi w istotę debaty 
parlamentarnej, która przecież, Drodzy Państwo, nie 
jest dyskusją tylko o przepisach, bo opozycja w kraju 
demokratycznym może przegrać wszystkie głosowa-
nia dotyczące przepisów, taka jest arytmetyka, a wy-
grać kolejne wybory. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że 
te przepisy były złe, ale również dlatego, że potrafiła 
i potrafi przekonać opinię publiczną.

Otóż my dzisiaj, mówiąc w Senacie, co będzie-
my czynili za chwilę, pewnie z dużą temperaturą, 
o prawach wyborczych obywateli Rzeczypospolitej, 
będziemy mówili nie tyle do siebie, żeby przekonywać 
się do zmiany przepisów, choć to ważne, ile przede 
wszystkim do opinii publicznej, próbując w sposób 
jak najbardziej przekonujący, często ekspresyjny – 
państwo ze swego punktu widzenia, my ze swego 
punktu widzenia – przekonać do swoich racji.

Proszę państwa, kiedy stosowaliście państwo na-
rzędzia zawarte w regulaminie, bardzo konsekwent-
nie zmuszając nas do tego, byśmy godzinami siedzieli, 
bo trwało zadawanie pytań – w poprzedniej kadencji 
i w jeszcze wcześniejszej też – również rodziła się 
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(senator P. Wach) Dlatego proszę o przegłosowanie, przyjęcie moje-
go wniosku dla dobra Senatu i wszystkich senatorów. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Słoń i pan marszałek 
Borusewicz. 

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Słoń zgłosił wniosek o wyznaczenie ko-
misjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Głosu sprzeciwu nie słyszę.
Ogłaszam przerwę w obradach…
Ale przed tym poproszę jeszcze o przedstawienie 

komunikatu.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
w sprawie wniosków zgłoszonych podczas drugie-
go czytania do projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu odbędzie się 10 minut po ogło-
szeniu przerwy w sali nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam przerwę do godziny 16.30.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 45  

do godziny 16 minut 32)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 696, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 696 A.

Proszę senatorów o zajęcie miejsc.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

gulaminu – nie może, bez względu na to, jakie słowa 
są używane lub kogo dotyczy wypowiedź. Bo gdyby 
tak było, to immunitet byłby naruszony. Tak mi się 
wydaje. I zwracam się tutaj do komisji, a w szczegól-
ności do sprawozdawcy, który jako jeden z członków 
komisji jest obecny na sali, żeby komisja to rozpatrzy-
ła i ewentualnie, jeżeli uzna tę wątpliwość za istotną, 
żeby pan senator Słoń zechciał zmodyfikować swoją 
poprawkę. Bo mnie się wydaje, że gdyby użycie pew-
nych słów lub pewnych treści uznać za naruszenie 
powagi Senatu, to byłoby to bezpośrednie wkroczenie 
w zakres immunitetu, bo my mamy prawo mówić tu 
właściwie to, co chcemy. Oczywiście wypowiedź jest 
w jakiś sposób regulaminowo ograniczana, ale do-
tychczas jedynie co do czasu. A w tym zakresie Senat 
był Izbą bardzo liberalną, bo, po pierwsze, to było 10 
plus 5 minut, po drugie, marszałek na ogół pozwalał 
kończyć wypowiedzi nawet przekraczające ten limit 
czasowy. Ale to było tylko ograniczenie czasu, nie 
zaś użycia słów czy treści zawartych w wypowiedzi. 
I myślę tu tylko o spokojnej i normalnej wypowie-
dzi, a nie o żadnych demonstracjach z tego miejsca. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma ponownie pan senator… pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pod tę definicję naruszenia powagi Senatu można 

przecież podciągnąć nie tylko słowa i zachowania, ale 
też gesty. Można też podciągnąć reakcję, inną reakcję, 
w której słowa nie będą stosowane. Jeżeli ktoś… Np. 
płacz, tak? Senator nie powinien płakać. Czy śmiech 
na sali albo nawet rechot, śmiech, który może przejść 
w rechot. Tego typu zachowania też mogą uwłaczać 
powadze Senatu.

Ja mówię o tym jeszcze raz, żeby pokazać, jak 
trudno będzie zdefiniować to pojęcie. I my w zasa-
dzie, proponując… Pan senator Słoń, który proponuje, 
ale także z zastrzeżeniami oczywiście… Ja dziękuję 
panu senatorowi za to bardzo wyważone wystąpienie 
i takie, w którym widać refleksję nad tym, co to może 
oznaczać w przyszłości. Ale także Wysoka Izba, któ-
ra będzie głosowała, czy senatorowie… Może część 
będzie wiedziała, jaka jest definicja. Ja się przyznaję, 
że złożyłem wniosek o odrzucenie, bo nie wiem, jak 
powinna wyglądać ta definicja, żeby wiadomo było, 
jakie zachowanie jest karane.
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funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(senator A. Bielan) łecznego; zniesienie penalizacji agitacji wyborczej, 
w tym zbierania podpisów, bez zgody pełnomocnika 
wyborczego komitetu wyborczego; zmiana składu 
PKW z sędziów wskazywanych przez prezesów Sądu 
Najwyższego, NSA i Trybunału Konstytucyjnego na 
7 osób wskazywanych przez kluby poselskie i po jed-
nym sędzi z NSA i z Trybunału Konstytucyjnego; 
zmiana reguł dotyczących korzystania z elektronicz-
nej aparatury liczącej; zwiększenie liczby komisarzy 
wyborczych do 100 i zniesienie reguły, iż komisarzem 
wyborczym jest sędzia; wprowadzenie instytucji 
urzędnika wyborczego powoływanego przez szefa 
KBW w każdej gminie i deregulacja instytucji urzęd-
ników wyborczych w urzędach. Urzędnicy wyborczy 
będą mogli kandydować w wyborach, choć w innym 
okręgu niż ten, w którym wykonują swoje zadania.

Jeśli chodzi o posiedzenie połączonych komisji, 
to na posiedzeniu tym gościliśmy m.in.: zastępców 
dyrektora Departamentu Administracji Publicznej 
MSWiA, głównego specjalistę w Departamencie 
Administracji Publicznej MSWiA, przedstawicieli 
Polskiego Związku Niewidomych, przedstawicieli 
Ruchu Kontroli Wyborów, naczelnego dyrektora 
Archiwów Państwowych, przedstawicieli Związku 
Powiatów Polskich, prezesa Fundacji „Rodzic nie 
pęka”, przedstawicieli Związku Miast Polskich, 
przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
przedstawiciela rzecznika praw obywatelskich i jesz-
cze wielu innych zaproszonych gości. Na całym 
posiedzeniu komisji obecny był również przedsta-
wiciel wnioskodawców, poseł Łukasz Schreiber, 
który udzielał zarówno wyczerpujących wyjaśnień 
dotyczących uzasadnienia ustawy i procedowania 
nad nią w Sejmie, jak i wyczerpujących odpowie-
dzi na pytania obecnych senatorów. Zresztą spotka-
ło się to z uznaniem ze strony senatorów opozycji. 
Rzeczywiście, taka sytuacja w Senacie nie zdarza 
się często w przypadku projektów poselskich, dlatego 
doceniliśmy obecność przedstawiciela izby niższej.

Na początku pan poseł omówił tę ustawę, ale 
ja już nie będę tego powtarzał. Później rozpoczę-
ła się dyskusja i było wiele, wiele rund pytań. Jeśli 
chodzi o takie najczęściej przewijające się wątki, to 
podnoszona była, chociażby przez pana marszałka 
Borusewicza, kwestia przyjęcia tego nowego modelu 
Państwowej Komisji Wyborczej, przejścia z modelu 
sędziowskiego na model parlamentarno-sędziowski. 
Pan poseł oczywiście bronił tego modelu i wskazy-
wał, że jest to model powszechnie spotykany w kra-
jach Unii Europejskiej. Podawał tutaj pewne liczby, 
statystyki. Mówił, że model sędziowski jest raczej 
w mniejszości, że co do zasady najczęściej mamy do 
czynienia albo z modelem mieszanym, parlamentar-
no-sędziowskim, albo z modelem wręcz rządowym, 
gdzie rząd kontroluje proces wyborczy – tak jest np. 
w Niemczech czy we Francji.

i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Marka Pęka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, wraz 
z wnioskami mniejszości, o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 14 grudnia 2017 r. ustawie o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolo-
wania niektórych organów publicznych.

Celem ustawy… Może na początek powiem kilka 
słów o celu i przedmiocie ustawy. Ustawa dokonu-
je zmian w 6 ustawach. Zmiany w ustawie z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ustawie 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa i w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o pe-
tycjach dotyczą: budżetu obywatelskiego, obowiązku 
transmisji, nagrywania i publikacji nagrań sesji i sej-
mików, obowiązku publikacji imiennego wykazu gło-
sowań radnych, powołania w organach stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego komisji skarg 
wniosków i petycji, obowiązku wprowadzenia do 
porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez 
przewodniczącego klubu radnych, uprawnień kontro-
lnych radnych w zakresie podobnym do uprawnień 
parlamentarzystów, określenia liczby radnych nie-
zbędnych do utworzenia klubu radnych, corocznej 
debaty o stanie samorządu połączonej z udzieleniem 
wotum zaufania organowi wykonawczemu, inicja-
tywy uchwałodawczej mieszkańców, powierzenia 
funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej przed-
stawicielowi klubu opozycyjnego.

Zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy i w konsekwencji w ustawie 
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy też są wielowątkowe. Wymienię tylko kilka 
z nich, a mianowicie: usunięcie możliwości wyborów 
dwudniowych; liberalizacja zasad oddawania głosu 
ważnego; wprowadzenie 2 rodzajów obwodowych 
komisji wyborczych; zmiana zasad przechowywania 
i udostępniania archiwalnych dokumentów z wybo-
rów; ograniczenie biernego prawa wyborczego w wy-
borach na wójta oraz do rad powiatów i sejmików 
województw; przeniesienie kompetencji do tworzenia 
obwodów i okręgów wyborczych z rad na komisa-
rzy wyborczych; wprowadzenie obserwatora spo-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) dzania tak głębokich zmian w systemie wyborczym 
były wybory w 2014 r. One są tutaj kazusem, który 
pokazuje wadliwość aktualnie obowiązującego sys-
temu wyborczego. Skala nieprawidłowości w tych 
wyborach zarówno po stronie Państwowej Komisji 
Wyborczej, jak i po stronie… w aspekcie ogromnej 
liczby, niespotykanej wręcz liczby nieważnych gło-
sów jak najbardziej daje wiele do myślenia i uzasadnia 
gruntowne zmiany w tym obszarze. Zresztą poseł 
wnioskodawca wielokrotnie podkreślał, że ta ustawa 
ma głównie na celu uzyskanie pełnej przejrzystości, 
transparentności procesu wyborczego. To jest najwyż-
sza wartość w procesie wyborczym, ażeby wszystko 
było uczciwe, transparentne, by wola suwerena zo-
stała wyrażona w taki sposób, który odda, jaka ona 
rzeczywiście jest.

Na posiedzeniu komisji wypowiedział się oczy-
wiście również legislator senacki. No, miał spory 
zestaw uwag o charakterze legislacyjnym. Była 
również jedna uwaga o charakterze konstytucyj-
nym, która jest pewnym novum w tej dyskusji, bo 
taki zarzut nie padł na etapie procedowania ustawy 
w Sejmie. Mianowicie podniesione zostało, iż ustawa 
odbiera kompetencje do tworzenia okręgów wybor-
czych w wyborach samorządowych radom gmin, 
powiatów i sejmikom województw i przyznaje je ko-
misarzom wyborczym powoływanym przez PKW na 
wniosek ministra właściwego do spraw administra-
cji. Argumentacja pana mecenasa była taka, że takie 
rozwiązanie w istotny sposób oddziałuje na czynne 
i bierne prawo wyborcze do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego, a jest to prawo 
konstytucyjne, które powinno się charakteryzować 
powszechnością i równością. I dalej: sposób kształ-
towania okręgów wyborczych wpływa np. na to, czy 
grupa wyborców zamieszkująca dany obszar jed-
nostki samorządu terytorialnego będzie włączona do 
okręgu sprzyjającego lub utrudniającego przełożenie 
głosów tej grupy na owoce zwycięstwa wyborczego, 
czyli uzyskanie reprezentacji. Skoro ustawodawca za 
powszechnie obowiązujące źródło prawa uznaje np. 
wyznaczenie obszarów działania urzędów skarbo-
wych, co nie wpływa w żaden sposób na charakter, 
wysokość czy sposób realizacji prawa podatkowego, 
to tym bardziej źródłem prawa powszechnie obowią-
zującego jest wyznaczenie granic okręgów wybor-
czych. W polskiej konstytucji – kontynuował pan 
mecenas – przyjęto zamknięty katalog podmiotów 
uprawnionych do wydawania przepisów powszech-
nie obowiązujących. Konstytucja wskazuje również 
podmioty uprawnione do ich wydawania. Zgodnie 
z art. 94 konstytucji akty prawa miejscowego mogą 
być wydawane jedynie przez organy samorządu 
terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, a komisarz wyborczy nie jest ani jednym, 
ani drugim.

Były pytania dotyczące tego, czy ustawa nie jest 
procedowana na późno, czy rzeczywiście jesteśmy 
w stanie w oparciu o nowe przepisy skutecznie i do-
brze przeprowadzić najbliższe wybory samorządowe. 
Odpowiedź była taka, że na razie mieścimy się w ter-
minach konstytucyjnych, w terminach ustawowych 
i że najprawdopodobniej wszystko uda się zrobić.

Tematem, który szczególnie rozgrzał emocje za-
równo senatorów, jak i obecnych na sali gości, była 
kwestia likwidacji głosowania korespondencyjnego. 
Szczególnie mocno sprzeciwiały się temu osoby, które 
reprezentowały środowiska osób niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych. Podkreślały one duże walory tego 
rozwiązania, ułatwiającego takim osobom korzysta-
nie z prawa wyborczego.

Nie brakowało również głosów krytycznych do-
tyczących tego rozwiązania. Takie uwagi padały ze 
strony zarówno posła Schreibera, jak i senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości. Przytaczano liczne fakty 
związane z tym, że… W stosunku do głosowania 
korespondencyjnego istnieją nawet zarzuty o charak-
terze konstytucyjnym, istnieją wątpliwości, czy nie 
ma tutaj naruszenia zasady bezpośredniości wybo-
rów. Poza tym podawane są liczne przykłady na to, że 
również w skali europejskiej ten sposób głosowania 
ulega licznym wypaczeniom i sprzyja fałszowaniu 
wyborów. Przykład austriacki jest tutaj najbardziej 
wymowny.

Muszę jednak przyznać, że ta sprawa została 
podniesiona również wśród naszych senatorów i że 
wyraźnie skłaniano się ku temu, żeby jeszcze raz ją 
przemyśleć. Zdecydowanie opowiadano się za tym, 
ażeby wprowadzić głosowanie korespondencyjne jako 
absolutny wyjątek dotyczący osób niepełnospraw-
nych, z zastrzeżeniem, że cała filozofia, cała insty-
tucja głosowania korespondencyjnego ma znaczenie 
szczególnie w wyborach parlamentarnych. Statystyki 
wskazują, że w wyborach samorządowych w bar-
dzo niewielkim zakresie korzystano z tego upraw-
nienia. Wiadomo jednak, że ta sprawa pojawiła się 
również w przestrzeni publicznej i bardzo mocno 
była podkreślana w mediach. W związku z tym cały 
czas jest to przedmiot namysłu senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości.

Pojawiały się też zarzuty związane z tym, że w za-
kresie powoływania komisarzy wyborczych tak duże 
kompetencje otrzymuje minister spraw wewnętrznych 
i administracji. Pan poseł miał na obronę argument, 
że w tym momencie komisarze są rekomendowani 
przez ministra sprawiedliwości. Dochodzi tutaj do 
pewnego przesunięcia resortowego, ale filozofia, mo-
del są podobne.

Na posiedzeniu komisji mocno wybrzmiała teza, 
że jedną z przyczyn procedowania ustawy i wprowa-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Senator Marek Martynowski:

Ja zgłaszam sprzeciw.
(Senator Jan Rulewski: Zmień tę płytę…) 

(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ogłaszam 10 minut przerwy, do godziny 17.00, po 

której przegłosujemy ten wniosek.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 51 do 

godziny 17 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Zaczniemy od przegłosowania wniosku formalne-

go zgłoszonego przez pana marszałka Borusewicza.
Kto jest za ogłoszeniem przerwy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 64 senatorów, 18 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Stwierdzam, że wniosek pana marszałka został 

odrzucony.
Wobec tego proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Przewodniczący… Panie Marszałku! Panie 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej! 
Wysoka Izbo!

Ja się bardzo cieszę, że tylu państwa przyszło, żeby 
wysłuchać mojego wystąpienia.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Uważam to za sukces.
Proszę państwa, decydujemy o bardzo ważnej 

ustawie, ustrojowej. Wniosek, który był zgłoszony, 
o obecność pana ministra przy omawianiu tak ważnej 
ustawy, był jak najbardziej uzasadniony, no ale skoro 
pana ministra nie ma, to my musimy i tak procedo-
wać.

Proszę państwa, wybory samorządowe są najtrud-
niejsze do zorganizowania, z największą liczbą kandy-
datów i komitetów wyborczych. W praktyce będą to 
poczwórne wybory. Będą to wybory do rad gmin, do 
rad powiatów, do sejmików wojewódzkich, wybory 
bezpośrednie na wójtów, burmistrzów, prezydentów 

Były również zgłoszone uwagi legislacyjne, co 
do których… One częściowo zostały, że tak powiem, 
skonsumowane przez poprawki zgłoszone przez se-
natora Prawa i Sprawiedliwości. Te poprawki zo-
stały przyjęte. Posiedzenie komisji zakończyło się 
głosowaniem nad licznymi wnioskami, poprawkami. 
Były także wnioski mniejszości. Odrzucono wniosek 
o odrzucenie ustawy, a następnie przyjęto wniosek 
o przyjęcie ustawy z bodajże 7 poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

wniosek formalny.)
Pan marszałek Borusewicz ma wniosek formalny.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, spokojnie doczekałem do 
końca sprawozdania. Chcę powiedzieć, że to jest 
niezmiernie ważna ustawa, a na sali nie ma przed-
stawiciela rządu. Ja uważam… Składam wniosek 
o przerwę i o sprowadzenie tutaj czy o poproszenie 
tutaj przedstawiciela ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, bo do niego należą sprawy wyborcze. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Zwłaszcza te sprawy…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiem pański 

wniosek, Panie Marszałku, ale pan doskonale wie, 
że to jest projekt poselski, więc nie ma obowiązku 
obecności…)

Panie Marszałku, moglibyśmy się na to zgodzić, 
gdyby była to ustawa o niewielkim znaczeniu, a to 
jest bardzo ważna ustawa. Ja mam pytania do mi-
nistra spraw wewnętrznych, który jest kompetentny 
w sprawie tej ustawy, ma kompetencje w ramach 
tej ordynacji wyborczej i będzie miał w ramach na-
stępnej. Absolutnie niestosowne jest to, że ministra 
nie ma. 

A więc powtarzam: składam wniosek o zarzą-
dzenie przerwy do czasu przybycia przedstawiciela 
ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To jest wniosek formalny, jak rozumiem. Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, wniosek for-

malny.)
Czy jest sprzeciw?
Proszę bardzo, pan senator Martynowski.
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(senator sprawozdawca P. Florek) razy po 5 lat. Definicja głosu ważnego, tego znaku 
„x”… Oczywiście składaliśmy poprawki. Mamy 
przygotowane kolejne poprawki, żeby to wyelimi-
nować, żeby wrócić ten zapis o co najmniej 2 liniach 
itd., żeby wrócić do tego, co było normalne przez 
wiele lat. Wszyscy wiedzą, jak się głosuje w wybo-
rach. Dzieci wiedzą, co to jest przecięcie 2 kresek – 
krzyżyk, „x”. To wszyscy wiedzą. A my tworzymy 
teraz nowe prawo, żeby to skomplikować. Jest jesz-
cze sprawa dopisków na karcie. Teraz będzie można 
nawet tam, gdzie jest kratka, pisać, dopisywać. To 
oczywiście stworzy… Państwo mówiliście, że dużo 
było tych głosów nieważnych. Teraz można się spo-
dziewać, że w zależności od komisji, która będzie 
liczyć i będzie interpretować – a interpretacja będzie 
bardzo trudna – tych głosów może być jeszcze więcej. 
Finansowanie kampanii wyborczej… Też będziemy 
składać poprawki w tym względzie. Tajność wyborów 
to następna sprawa. Urny mamy przejrzyste, kartki 
będziemy wrzucać nie w kopertach i jeszcze koło 
urny będzie stal członek komisji wyborczej, który 
będzie pilnował i nam przypominał, żebyśmy to jakoś 
tak złożyli, żeby to się nie rozłożyło – szczególnie na 
początku, jak urna będzie pusta, bo inaczej będzie 
można zauważyć, jak kto głosował. I jeszcze ważna 
sprawa: kto podejmie ostateczną decyzję o ważności 
wyborów? Izba Sądu Najwyższego.

Chcecie państwo organizować i również nadzoro-
wać wybory, bo do tego się to wszystko sprowadza.

Dlaczego państwo zmieniacie ordynację wy-
borczą? Nasze przekonanie jest jasne: bo państwo 
nie wygracie tych wyborów samorządowych, tak 
czujecie, dlatego mimo krótkiego terminu chcecie 
państwo, żeby tę ordynację zmienić. O tym dobrze 
wiecie. Jeżeli nie macie takiego celu, jeżeli ja się 
mylę, to przyjmijcie naszą poprawkę, kolejną która 
już jest zgłoszona, którą będziemy jeszcze pona-
wiać, o terminie wejścia w życie ustawy. Niech 
ona wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
i nie będzie żadnego problemu, skoro państwo ma-
cie takie intencje, że to nie ma znaczenia w tych 
wyborach.

(Senator Czesław Ryszka: Wtedy będzie dobra…)
Czy w tej procedurze dochowano staranności? 

Tryb poselski, konsultacje… Jak wyglądały prace, 
obrady w Sejmie, ile było poprawek – to wszyscy wi-
dzieliśmy. Trudno się było w tym wszystkim połapać. 
Dlatego ostrzegamy o zagrożeniach, o destabilizacji 
procesu wyborczego. Państwo nie ufacie samorzą-
dom, dlatego zabieracie im wszystkie kompetencje 
i tutaj wyraźnie widać również ten trend. Będziemy 
na pewno zgłaszać dużo poprawek w czasie debaty. 
Na pewno głosowanie korespondencyjne musi być 
przywrócone, będzie poprawka o wykreślenie tego 
artykułu. Co do definicji znaku „x” będą kolejne po-
prawki. Będą poprawki dotyczące art. 499, terminu 

miast, a w Warszawie jeszcze dodatkowo wybory do 
rad dzielnic. Czyli bardzo trudne, skomplikowane, 
do policzenia również.

Te wybory są prowadzone w jednomandatowych 
okręgach wyborczych, ale będą to też wybory pro-
porcjonalne. W organizowaniu tego typu wyborów 
mamy już sporo doświadczenia. Udział brało w nich 
tysiące osób. Teraz wprowadzamy całkowicie nowy 
model organizacyjny, i to na 10 miesięcy przed wy-
borami. Może on spowodować chaos kompetencyjny, 
decyzyjny, wykonawczy ze względu na to, że tego 
czasu jest naprawdę niedużo.

Do tej pory był ten schemat i było jasne, jak te 
wybory przebiegają. Pomagało też wieloletnie do-
świadczenie. Teraz mają nastąpić zmiany. Niektóre 
z nich są odłożone w czasie, m.in. te, jeżeli chodzi 
o okręgi wyborcze, będą tylko po części. Ale to jest 
tylko odłożone w czasie i to wróci. Będzie nowy szef 
Krajowego Biura Wyborczego, powołany na 7-let-
nią kadencję, wybrany przez Państwową Komisję 
Wyborczą, ale wskazany przez właściwego ministra 
spraw wewnętrznych, czyli obecnie przez MSWiA. 
Będą nowi komisarze – już nie 400, tylko 100 osób, 
ale już nie sędziowie – którzy będą powoływani przez 
ministra do spraw wewnętrznych. Będą to osoby 
bez żadnej praktyki. Do tej pory sędziowie, którzy 
byli powoływani, mieli wieloletnią praktykę. Teraz 
rozpoczną na nowo, przy tak skomplikowanych, jak 
powiedziałem, wyborach. Będą 2 komisje wybor-
cze – jedna do przeprowadzenia wyborów, druga do 
liczenia głosów. Na posiedzeniu komisji mówiliśmy 
też na temat tego, jakie mogą być z tego tytułu per-
turbacje. Te komisje będą generalnie obsadzane przez 
komitety partyjne, co też jest nowością. Będą też nowi 
urzędnicy wyborczy. To jest armia kilku tysięcy… 5 
czy 6 tysięcy osób. To też były osoby, które były dele-
gowane z urzędów, które miały doświadczenie. Teraz 
to będą osoby nowe. Ja tylko sygnalizuję, dlaczego 
jest złożony wniosek o odrzucenie ustawy, żebyście 
państwo zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw, 
jakie nas czekają.

Zmiany proponowane w ustawie prowadzą do upo-
litycznienia wyborów. Co do tego nie mamy żadnych 
wątpliwości. Zasadnicze zmiany w ustawie dotyczą 
również likwidacji głosowania korespondencyjnego, 
czyli powszechności wyborów. Tutaj były poprawki 
i są poprawki. Będziemy je składać, bo to jest skandal, 
żeby uniemożliwić wszystkim obywatelom uczestni-
czenie w wyborach. Dlatego takie poprawki złożyli-
śmy i będziemy składać dalej.

JOW-y… Tu też zaszła zmiana podczas prac ko-
misji. Najpierw miało ich nie być, teraz będą JOW-y 
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Dwie ka-
dencje wójtów, burmistrzów, prezydentów… Dwa 
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(senator sprawozdawca P. Florek) borach. Dlatego jeszcze raz proszę: proszę państwa, 
jest wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy… A je-
żeli państwo uznacie, że można tę ustawę poprawić, 
to czekamy również na wnioski z państwa strony. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dzień dobry… Oj…
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Florek: Dzień dobry.)
To znaczy: dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Znów chwytamy przyszłych i obecnych wyborców 

za gardło, narzucając im w warunkach ekstremalnych 
– czytaj: nocnych – i w tempie przyspieszonym nową 
ustawę, ordynację wyborczą, dodajmy, że zwiększają-
cą również niektóre uprawnienia mieszkańców gmin, 
powiatów i województw. Moje wystąpienie w żadnej 
mierze nie jest afirmacją tego dokumentu. A skoro 
występuję – i to, jak zawsze, w sposób rzeczowy – to 
tylko dlatego, że ma to za zadanie złagodzić niesmak 
tego dania wigilijnego Anno Domini 2017, a przede 
wszystkim zapobiec udławieniu się ośćmi, co ta usta-
wa może spowodować przed kolejną Wigilią, czyli 
w 2018 r.

Mój wniosek mniejszości obejmuje 3 propozycje.
Pierwsza, najdalej idąca, to ta, o której wspo-

mniał już pan senator Florek, sprawozdawca wniosku 
mniejszości. W gruncie rzeczy autorów tego wnio-
sku można doszukiwać się poza mną – chodzi tu 
przede wszystkim o stanowisko Państwowej Komisji 
Wyborczej, notabene doświadczonej, światłej w za-
kresie przeprowadzania wyborów, i to niejedynych 
wyborów, bo wiele ich było. To komisja, która nasze 
wyobrażenia – czasem słuszne, czasem niesłuszne 
– przelicza na godziny, miesiące, na liczbę urn, na 
złotówki, a przede wszystkim przekłada na powagę 
aktu wyborczego.

Drugim, można powiedzieć, autorem tego pierw-
szego wniosku mniejszości, który jest ujęty jako 
ostatni, jest oczywiście rzecznik praw obywatelskich 
będący przecież odbiorcą czy adresatem wielu skarg, 
a także uczestniczący… czy będący mecenasem w za-

wejścia ustawy itd., itd. Mógłbym wymieniać długo, 
ile tych poprawek złożyłem.

Możecie państwo jeszcze dokonać sensownych 
zmian. Wszyscy, zgłaszając poprawki, możemy się 
zastanowić, możemy tę ustawę poprawić, tak żeby ona 
była do przyjęcia dla wszystkich. To, że ta ustawa na 
dzisiaj jest zła, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli 
ona wejdzie w życie, to wszyscy państwo… Myślę, 
że to będzie ważne, bardzo ważne głosowanie, jedno 
z najważniejszych – ustawa ustrojowa, dotycząca sa-
morządów w całej Polsce, na wszystkich szczeblach. 
10 miesięcy – tak mało czasu jest do wyborów, wy-
starczy spojrzeć na kalendarz i policzyć.

Proszę państwa, nie zmienia się tak ważnej usta-
wy ustrojowej na… Można zmieniać na co najmniej 
– taka była zasada – rok wcześniej, ale najlepiej, 
żeby to był dłuższy czas, żeby wszyscy się mogli 
przygotować. A zmiany, które państwo wprowadza-
cie… Upolityczniacie tę ustawę. Te zmiany mogą 
doprowadzić do tego, że będzie wiele komplikacji, że 
długo, długo po wyborach nie będziemy znać wyni-
ków wyborczych. Ja nie wspomnę już o programach, 
o innych sprawach, ale możemy długo nie znać wyni-
ków wyborczych. Podawaliśmy przykład, jak to było 
w przypadku ostatnich wyborów. Proszę państwa, 
zdecydowanie możecie liczyć na to, że ten rekord 
zostanie pobity. A wtedy wnioski zostały z tego wy-
ciągnięte.

(Senator Robert Gaweł: Ostatnie były…)
Proszę państwa, jest wiele niebezpieczeństw, dla-

tego ważną sprawą jest to głosowanie. Każdy z nas, 
kto podniesie rękę za lub przeciw, będzie z tego na 
pewno przez samorządowców rozliczony. Samorządy 
w Polsce odgrywają bardzo istotną, bardzo ważną 
rolę. Wielu z nas pochodzi z samorządów. Byliśmy 
w radach miasta, województwa i znamy te zagadnie-
nia. I wiemy o tym, że ta ustawa, w taki sposób przy-
gotowana, stwarza bardzo dużo niebezpieczeństw. 
Jak się spotkamy po wyborach, to będziecie państwo 
mogli dłużej podyskutować. Tak jak mówiliśmy wie-
lokrotnie… Nie będę wspominał o innych ustawach, 
jak np. Trybunał Konstytucyjny – co państwo mó-
wiliście, a co z tego wyszło? I wiele, wiele innych 
ustaw. Można by je wymieniać długo. Np. wszystkie 
policyjne itd.

Jak się okazuje, proszę państwa, podnieść rękę 
– a jest dyscyplina – to jest prosta sprawa, ale konse-
kwencje tej ustawy, tego, jak to będzie, poniesiemy 
wszyscy. A musimy dbać o samorząd w Polsce, on 
jest bardzo ważnym samorządem. Jest administracja 
państwowa i administracja samorządowa. Samorządy 
realizują w tej chwili bardzo ważne zadania dotyczące 
wydatkowania środków unijnych. W tym kontekście 
zastanówmy się, co może wydarzyć się po tych wy-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) ograniczyć tylko do osób niepełnosprawnych. Raz, że 
to byłoby trudne, a dwa, jest wiele osób, które nie mają 
świadectwa niepełnosprawności. Teraz mówię nieja-
ko sensu largo, czyli o głosowaniu również w wybo-
rach parlamentarnych, bo są osoby niesamodzielne, 
obłożnie chore i nie było potrzeby wystawiania im 
dokumentów, gdyż one dawały… Na pewno nie mo-
żemy tak zrobić.

Podczas posiedzenia komisji niestety nie skwito-
wano bardzo złego poglądu, który przedstawili chyba 
obywatele z kontroli wyborów…

(Głos z sali: Ruch Kontroli Wyborów.)
Tak, z Ruchu Kontroli Wyborów. Dziękuję, Panie 

Przewodniczący.
Dowodził on, że to wykracza, że dopuszczenie 

korespondencyjnego głosowania wykracza poza ramy 
konstytucyjne, innymi słowy, tworzy jakieś zaoczne 
wręcz – tamtych słów nie będę powtarzał – głoso-
wanie zniekształcające prawdziwość aktu i wyniki 
głosowania. Bardzo mocno się pomylił, ponieważ 
pierwszą zasadą każdego głosowania w każdym kraju 
demokratycznym jest powszechność. Wszystko, co 
ogranicza tę powszechność, jest nadużyciem. Poza 
tym bezpośredni udział, bezpośrednie głosowanie nie 
polega na fizycznym akcie, nie tłumaczy się go jako 
fizycznej obecności przy urnie. Bezpośrednie głoso-
wanie to inne niż np. w Stanach Zjednoczonych w wy-
borach prezydenckich, gdzie głosuje się przy pomocy 
elektorów. To są wybory pośrednie, nie bezpośrednie. 
My zaś mamy wybory bezpośrednie i ta zasada jest 
realizowana. Zatem państwo, którzy macie w swoich 
szeregach, szykach… I to się okazało podstawą do 
takiego zniekształcenia tej ordynacji. Jest to głęboko 
nieprawdziwe i jest po prostu potwierdzeniem, że te 
osoby nie znają konstytucji.

Wreszcie trzecia rzecz. Z uwagą się państwo przy-
słuchują, dlatego nie zrobię przerwy w swoim wystą-
pieniu i nie założę na siebie… teraz już nie maski, ale 
stroju przedszkolaka. Otóż przedszkolaki nie wiedzą, 
co to jest litera „x”. To prawda, uczą się o tym dopiero 
w szkołach. Litera „x”, która była związana do tej 
pory z aktem głosowania – jest to fakt powszechnie 
znany w kraju – do tego jeszcze ograniczona w jakiś 
sposób prostokątem czy kwadratem… Nie jestem 
pewny, ale kwadrat to wariant prostokąta. Otóż literę 
„x” jednoznacznie definiuje się jako przecięcie 2 linii. 
Państwo wprowadzacie pojęcie co najmniej 2 linii. 
Nie będę roztrząsał przyczyn tej zmiany, ale skrzy-
żowanie co najmniej 2 linii oznacza, że może to być 
100 linii, a także że mogą to być inne znaki. Znam 
takie znaki, sam widziałem – właściwie moja żona 
mi opowiadała – że przy kratce PiS i PO były znaki 
składające się z 2 linii krzyżujących się w kształcie 
litery „v”. Komisja miała problemy z rozstrzygnię-
ciem, czy to są linie krzyżujące się, czy to jest znak 
zwycięstwa. Nie będę mówił o bardziej przykrych 

kresie upowszechniania aktu wyborczego. Ja nie 
ukrywam, że jako człowiek doświadczony, przynaj-
mniej jeśli chodzi o ilość kadencji, korzystałem z jego 
wiedzy w zakresie spełniania konstytucyjnej zasady 
powszechności aktu wyborczego wtedy, gdy wpisa-
liśmy do ordynacji dotyczącej wszystkich organów 
władzy państwowej udział osób niepełnosprawnych 
przebywających na stałe lub okresowo za granicą – 
a liczba ta nie jest mała – a także nawet tych, którzy 
do tej pory, to znaczy do roku 2014, nie mogli w ogóle 
uczestniczyć w wyborach ze względu na los, czyli 
niepełnosprawność w zakresie wzroku.

Z tych powodów pierwszy wniosek mniejszości, 
tzn. pierwsza poprawka we wniosku mniejszości 
zmierza do tego, aby tę ustawę – wraz z dopracowa-
niami, o których jeszcze będę mówił, a może nawet 
więcej powiedzą moi koledzy – przenieść do praktyki, 
do stosowania dopiero od 1 stycznia 2019 r. Tu jest 
oczywiście też wpisany ten dobry zamysł, np. cyfry-
zacja procesu głosowania. To jest też dyscyplinowanie 
zwiększenia aktywności. Nie trzeba tego tłumaczyć.

Drugi wniosek zmierza do tego, żeby przywró-
cić instytucję głosowania korespondencyjnego. 
Wprawdzie w samorządach ona nie obejmuje naszych 
obywateli, rodaków przebywających za granicą, a tyl-
ko zamieszkujących obszar Polski, ale też obcokra-
jowców, którzy również muszą mieć świadomość tego 
aktu wyborczego, nawet podwojoną. Uważamy, że 
ta instytucja zdała egzamin, gdyż skorzystało z niej 
40 tysięcy osób. I twierdzę, że ta liczba będzie się 
powiększała. Skorzystało 40 tysięcy wyborców i ta 
liczba będzie się powiększała. W tym przypadku 
myślimy, podobnie jak wtedy, że dopóki nie ma lep-
szego rozwiązania, nie naruszajmy tego, co jest, co 
już jest dobrocią tej ustawy i co tak ładnie zostało 
przedstawione, nie tylko przeze mnie, bo moje wy-
stąpienie jest bardzo skromne, ale przede wszystkim 
przez samych adresatów, czyli osoby niepełnospraw-
ne. Przypominam, że ten zapis o głosowaniu kore-
spondencyjnym obejmuje też rencistów i emerytów, 
a także osoby – szczególnie na wsi, myślę o rolni-
kach – posiadające świadectwo niepełnosprawności 
potwierdzone też prawem do zasiłku opiekuńczego. 
Oczywiście w tym zakresie obiecano, zwłaszcza mój 
kolega z mojego okręgu wyborczego obiecał, że się 
nad tym pochyli, ale niestety państwo przychodzicie 
z tym samym rozwiązaniem i w sprawozdaniu pana 
przewodniczącego Pęka nie znalazłem tego elementu, 
który był przedstawiany na posiedzeniu komisji, doty-
czącego możliwości przywrócenia tego rozwiązania. 
Być może ta poprawka skłoni państwa do zastano-
wienia się nad tym.

Oczywiście nie jest do przyjęcia pogląd pana mar-
szałka Karczewskiego, że tę całą ordynację należy 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) które dzisiaj proponujecie. Uważam, że to wprowa-
dza naprawdę dużo chaosu do naszej pracy. To jest 
i tak ustawa robiona w ogromnym pośpiechu, jest 
bardzo dużo poprawek, bardzo dużo uwag, a jeszcze 
w dodatku państwo nie podjęliście żadnej decyzji na 
posiedzeniu komisji. Wręcz przeciwnie, wchodziliście 
z nami w niepotrzebny spór, a później zgłosiliście 
takie właśnie poprawki. To jest moim zdaniem dosyć 
żenujące, naprawdę.

Chciałabym powiedzieć o poprawkach, które były 
też proponowane przez naszych legislatorów. To są 
poprawki nr 8, 9, 10, 11. Poprawka nr 8 eliminuje 
fragmenty przepisów powtarzających normy zawarte 
w innych przepisach. Poprawka nr 9 eliminuje prze-
pis nakazujący oznaczenie nieruchomości. Poprawka 
nr 10 definiuje pojęcie własności prywatnej, a po-
prawka nr 11 usuwa nowelizacje, które nie zmieniają 
brzmienia przepisów.

Są tam po prostu takie błędy, które powinny być 
wyeliminowane. Ktoś wczoraj powiedział, że Senat 
jest właśnie po to, żeby zauważać rzeczy, których nie 
zauważył Sejm. I w sytuacji, kiedy eliminujemy po-
prawki, które naprawiają to, czego nie zauważył Sejm, 
i nie uwzględniamy propozycji naszych legislatorów, 
które nie są polityczne, naprawdę bardzo trudno się 
pracuje. Z tej Izby będą wychodziły niedopracowane, 
złe ustawy. Będzie się to na nas mściło i wpływało 
na opinię o Senacie.

Chcę zwrócić państwa uwagę na 3 poprawki, nr 4, 
13 i 15, oraz na poprawkę nr 6. Poprawki nr 4, 13 
i 15 przywracają radom gminy kompetencje do wy-
znaczania okręgów wyborczych, a poprawka nr 6 
naprawia ustawę w zakresie modyfikowania okręgów 
wyborczych ze względu na zmianę granicy gminy.

I teraz tak. Przywracanie gminie kompetencji do 
wyznaczania okręgów wyborczych… Przypominam, 
że w dyskusji było to bardzo często stawiane jako 
główny argument przeciwko ustawie. Bardzo łatwo 
manipuluje się okręgami. Okręgi od zawsze były usta-
lane przez rady gmin i nie ma żadnego powodu, żeby 
to zmieniać.

Jest jeszcze 1 poprawka, na którą chcę zwrócić 
państwa uwagę. Jest to poprawka nr 7, która zapewnia 
zgodność terminu na przekazanie wyborcom infor-
macji o możliwości głosowania przez pełnomocnika 
oraz terminu na zgłoszenie zamiaru głosowania przez 
pełnomocnika. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli 
wprowadzimy możliwość głosowania koresponden-
cyjnego dla osób niepełnosprawnych, to będziemy 
musieli wprowadzić także tę poprawkę. Dzięki niej 
osoba niepełnosprawna w odpowiednim terminie 
dowie się o tym, że w ogóle będzie miała taką moż-
liwość. To, co jest teraz w ustawie, kompletnie to 
uniemożliwia. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

znakach, które też są złożone z krzyżujących się li-
nii, i to po wielokroć, a które są zakazane w Polsce. 
Taki znak przy jednym kandydacie też się ukazał, 
a jest to ścigane na mocy prawa konstytucyjnego. 
Zatem namawiam do przywrócenia tej starej formuły 
definicji znaku „x” jako znaku powszechnie rozpo-
znawalnego. I przy okazji powiem, że moją intencją 
bynajmniej nie jest tylko takie właśnie stawianie spra-
wy. Jak wiadomo, procesy wyborcze coraz bardziej 
podlegają technikom cyfrowym, technikom zliczania 
głosów, a komisje wyborcze zaledwie to kontrolują. 
Nie będę opisywał swoich przygód, swoich obserwacji 
z Kirgistanu, którymi dzieliłem się również z posłami 
z PiS. To właśnie ta technika wymaga, żeby ten znak 
był czytelny – nie tylko dla nas, ale i dla komputerów. 
Otóż jeśli chodzi o znak, który się składa ze 100 li-
nii, wzajemnie się przecinających, to nie wiem, czy 
komputery najnowszej generacji właściwie taki głos 
zaliczą. Zresztą Państwowa Komisja Wyborcza – i nie 
tylko ona – wskazywała, że wiele problemów wynika 
z faktu niewłaściwego postawienia krzyżyka.

Jak powiadam, osią naszego apelu, który pokrywa 
się z opinią organizacji osób niepełnosprawnych i in-
nych, zwykłych Polaków, jest jednak przywrócenie 
tego głosowania korespondencyjnego. Chciałbym, 
żeby państwo wykazali, że skreślenie tego przepisu 
bynajmniej nie wynika tylko z chęci kontrolowania 
wyborów. Chciałbym, żebyście porzucili te obawy. 
Jest prawdą, że w trakcie dwuipółletnich rządów 
państwo nie przywrócili praworządności w stosunku 
do osób niepełnosprawnych. Nie zrealizowaliście 2 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a teraz się oba-
wiacie, że te osoby postawią niewłaściwe „x”, i z tego 
powodu tych ludzi skreślacie. Skreślacie zatem też 
konstytucję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tor Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska:
Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Chciałabym najpierw podzielić się krótką refleksją 

na temat wczorajszego posiedzenia komisji. Myślę, 
że było ono dosyć długie i burzliwe. Ze smutkiem 
stwierdzam, że odrzucaliście państwo poprawki, 
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serwowałem, jest to przykładny sposób reagowania na 
nieprawidłowości. Co więcej, ta niezależność komisji 
wyborczej naprawdę przez wiele lat była gwaran-
cją tego, że pewne rzeczy, które tam są na porządku 
dziennym, u nas nie miały miejsca.

Po ostatnich wyborach w 2015 r. miałem okazję 
spotkać się z przedstawicielami organizacji między-
narodowych, którzy przyjechali tutaj i którzy podsu-
mowali całokształt tych ostatnich wyborów, zresztą 
wygranych przez państwa. I nie było absolutnie żad-
nych poważnych zarzutów, wręcz wystawiona była 
laurka. To co takiego jest złego, że oto nagle musimy 
coś zmieniać? No, odpowiedź oczywiście nasuwa się 
sama: trzeba tę niezależność złamać.

Była mowa o tym znaku „x”. No, też brałem udział 
w wyborach, które można za sekundę… przepraszam 
za skrót myślowy – które już niedługo będzie można 
weryfikować elektronicznie, przesyłać te dane bez-
pośrednio. Pomysł, że „x” to jest przecięcie dowolnej 
ilości linii już chociażby z tego punktu widzenia jest 
absurdalny. Bo tego najprawdopodobniej nie da się 
potem wczytać. Coś, co jest ustalone… Bo jeżeli mó-
wimy, że mogę zrobić albo „x”, czyli 2 linie, albo 3 
linie, albo 5 linii… Tego już na pewno, według mnie, 
zdigitalizować się nie da.

Powiedziawszy to wszystko, chciałbym teraz 
powiedzieć państwu 2 słowa na temat poprawki, 
którą złożyłem. Tak samo jak w debacie o Sądzie 
Najwyższym, kiedy próbowałem państwa przekonać, 
że jeżeli minister sprawiedliwości z państwa obo-
zu przychodzi i rzuca techniczną uwagę, iż tego, co 
wymyślił pan prezydent, nie da się zrobić bez dodat-
kowych finansów i bez dodatkowego vacatio legis… 
Mówił o tym, że żeby zapewnić możliwość składania 
skarg i ich analizowania – no, możliwość składania 
zapewniliście – przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
analizowania tych dziesiątek tysięcy, jakie oni prze-
widują, skarg, trzeba czasu, trzeba pieniędzy i trzeba 
technicznej możliwości. W ramach pewnej filozofii 
nieskładania poprawek państwo przeszli nad tym gło-
sem swojego ministra, którego słuchacie we wszyst-
kich innych sprawach jak wyroczni, do porządku 
dziennego. I przyklepaliście coś, wobec czego on – to 
było na piśmie – był przeciwny, ponieważ uważał, że 
to sprowadzi bałagan. W przypadku tej ustawy ma-
cie państwo dokładnie to samo. Przyszedł dyrektor 
Archiwów Państwowych i powiedział, że wszystkie 
dokumenty, które ma w swoich zasobach, że najważ-
niejsze dokumenty dotyczące historii Polski stanowią 
łącznie – mogę się oczywiście pomylić, przepraszam 
– jakieś 330 km bieżących. I powiedział państwu, że 
jedne wybory samorządowe spowodują przymus… 
To, że każecie państwo trzymać te karty do głoso-
wania przez 2 lata, a może nawet 5 lat, spowoduje 
jednorazowo przyrost 250 km bieżących dokumen-
tacji. I powiedział państwu, że on błaga – to jest 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, zacznę od tego, że bardzo ża-

łuję, że wyszedł pan marszałek Bielan. Tak ładnie 
nas przywitał, że chciałem mu powiedzieć „dzień 
dobry”. Niestety teraz go nie ma, ale mam nadzieję, 
że nas słyszy.

Wysoka Izbo, na początku padł tutaj argument, 
który przez prawą stronę naszej sali został potrakto-
wany sceptycznie. Mówiliśmy o roku 2019, o propo-
zycji, żeby to wprowadzić po roku 2018, czyli w 2019. 
Chciałbym powiedzieć, że nikt z naszej strony tego 
nie chce, bo uważamy, że ustawa generalnie jest zła. 
Traktowaliśmy to jako pewien test prawdziwości 
państwa intencji. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby 
była dobra zmiana… Ona będzie dobra niezależnie 
od terminu, w którym zostanie wprowadzona. To po 
pierwsze.

Po drugie, podczas naszej debaty na posiedzeniu 
komisji padały argumenty podważające wiarygod-
ność Państwowej Komisji Wyborczej w związku z za-
mieszaniem w roku 2014. Niektórzy, tylko niektórzy, 
senatorowie Prawa i Sprawiedliwości delikatnie su-
gerowali, że były tam jakieś oszustwa. Większość, 
w tym zresztą pan poseł sprawozdawca, powiedziała, 
że sposób prezentacji w formie książeczki był my-
lący. I większość z nas z tym się zgodziła. Tylko że 
w państwa projekcie tego, co niby doprowadziło do 
błędów o takiej skali, w ogóle nie zmieniacie. Czyli 
najważniejszy element, co do którego mieliście wąt-
pliwości, akurat zostawiacie.

Jeżeli macie jakiekolwiek pretensje do Państwowej 
Komisji Wyborczej za rok 2014, to dlaczego państwo 
nie mówicie, że w 2015 r. były jakieś machlojki? To 
wtedy wszystko było w porządku, tak? Jest to, przy-
znacie państwo, rozumowanie lekko karkołomne 
i wybiórcze.

Miałem okazję w ostatnich 2 latach być obserwa-
torem w czasie 6 różnych mających miejsce w różnych 
częściach Europy wyborów. No, chciałbym państwu 
powiedzieć, że w porównaniu z tym, co się dzieje 
i co miałem okazję zaobserwować w innych krajach, 
naprawdę sposób przeprowadzania wyborów i ten 
najważniejszy element, czyli właśnie Państwowa 
Komisja Wyborcza… No, w stosunku do tego, co ob-
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(senator sprawozdawca A. Pociej) Dlaczego tak długo o tym mówię? Otóż w tej usta-
wie jest parę innych… Zresztą państwo sami je wy-
łapaliście… Ona była jak zwykle robiona na kolanie. 
Mieliście państwo przyzwolenie polityczne, żeby ją 
naprawić, więcej, mieliście czas. No bo akurat tak się 
ułożył kalendarz procedowania nad tą ustawą, że był 
na to czas. No i dzięki za to, że pan senator Pęk – chylę 
czoła – ponieważ miał na to zgodę, przejął bardzo 
dużo poprawek naszego biura, które…

(Rozmowy na sali)
…i sam dodał, tak jest…
(Senator Marek Pęk: I jeszcze doda.)
I jeszcze doda, jak mnie tutaj zapewnia… Jestem 

bardzo szczęśliwy, że przyznajecie również państwo, 
że nasze Biuro Legislacyjne ma rację i że przynaj-
mniej w zakresie tej ustawy – to nie zmieni tego, że 
ona niestety jest bardzo polityczną ustawą… Jestem 
szczęśliwy, że przynajmniej w tym zakresie wracamy 
do jakichś norm, które obowiązywały tu przez wiele 
lat, że jeżeli mówią nam specjaliści, że coś jest zu-
pełnie zepsute, to możemy to naprawić. Ale niestety 
w tak zwanym ogóle to nie zmienia tego, że następuje 
upolitycznienie wyborów w Polsce i według mnie 
regres w stosunku do tego, co było.

I ostatnia rzecz. Przepraszam, że wracam do tego 
konkretnego przykładu. Padł tutaj argument co do 
wyznaczonego człowieka, który będzie stał przy 
urnie i patrzył na ręce, kto co wrzuca. Szanowni 
Państwo, przecież wiecie, że to nie ma żadnego zna-
czenia. A zupełnym przypadkiem, ponieważ poje-
chałem tam to oglądać… To jest dokładnie… Tym 
się szczyci komisja wyborcza na Białorusi. No, przy-
sięgam wam. Nie ma w tym, co mówię, żadnej za-
mierzonej złośliwości. Tylko tak się składa, że oni na 
Białorusi dokładnie tak uważają – że to jest ich wspa-
niałe zwycięstwo, że jest człowiek przy urnie. Mam 
nadzieję, że to da wszystkim do myślenia. Dziękuję. 
Do widzenia. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Udzielam głosu panu senatorowi Florkowi w celu 

krótkiego uzupełnienia sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Może nie tyle uzupełnienie, ile… Wśród 15 wnio-

sków mniejszości są również – to tak żeby domknąć 
sprawę tych wszystkich wniosków – 2 wnioski, któ-
re zostały złożone przeze mnie. To też jest wniosek 
mniejszości. Ja powiem tylko krótko, czego te wnioski 
dotyczą.

Otóż pierwszy z tych wniosków, oznaczony nr 1, 
dotyczy – tylko tak pokrótce powiem – budżetu 
obywatelskiego. Chodzi o to, żeby nie narzucać sa-

wasz urzędnik – żebyście tego nie robili. Co więcej, 
trzeba się chwilę zastanowić nad tym, po co w ogóle 
mamy trzymać te dokumenty, skoro Sąd Najwyższy 
ma bardzo krótki termin na rozpatrzenie wszystkich 
protestów wyborczych i na podjęcie decyzji o tym, 
czy wybory są ważne, czy nie są ważne. To jest ter-
min – nie pamiętam, może się mylę – wynoszący 
chyba 30 dni. To co wy chcecie zrobić państwo z tymi 
250 km kart? To jest nie do… W ogóle nie ma żadne-
go powodu, żeby je trzymać, bo decyzja o tym, czy 
są ważne, czy nie są ważne, zapada w ciągu 30 dni. 
Jak w 2014 r. były protesty i problem, czy mamy do 
czynienia z jakimś fałszerstwem wyborów, czy nie…

(Senator Rafał Ślusarz: Prezydent podpisał obie 
ustawy.)

Proszę?
(Senator Rafał Ślusarz: Prezydent podpisał ustawę 

o KRS i…)
A, dziękuję, Panie Senatorze. Zauważyłem… Ale 

to w tej chwili. Tak?
(Senator Rafał Ślusarz: W tej chwili ogłosił.)
A, dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: To będziemy…)
(Rozmowy na sali)
Wracając do mojej myśli, jeżeli można…
(Rozmowy na sali)
Chcę powiedzieć, że jeżeli…
(Rozmowy na sali)
Sekundę, bo trochę się głośno zrobiło…
(Senator Jarosław Duda: Przepraszamy.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Panie 

Senatorze.)
Wracam do mojej myśli. Jeżeli naprawdę jest 

tak, że po 30 dniach nic z tą informacją nie można 
zrobić, to absolutną bzdurą byłoby trzymanie tych 
dokumentów. Co więcej, przecież jeżeli chodzi o tę 
nową izbę Sądu Najwyższego, to państwo, wasz 
układ polityczny wskaże zupełnie nową izbę. No 
to powiedzcie mi – i mam nadzieję, że ktoś mi to 
wytłumaczy – dlaczego tego nie można przez te, no 
trudno, 2 lata… Jeżeli już jest jakikolwiek powód, 
choć ja go nie widzę… Ale jeżeli państwo widzicie 
jakiś powód, to dlaczego nie chcecie tego trzymać 
w gminach przez 2 lata? Nie mówię o 5 latach, no 
bo to już jest zupełny absurd.

Mówiono o tym, że organizacje pozarządowe po 
tych informacjach, że coś mogło być źle w 2014 r., pró-
bowały przejrzeć karty do głosowania. Wylosowali 
sobie – taka była informacja – 1000 okręgów wybor-
czych. Po 10 dniach złapali się za głowy i powiedzieli: 
nie, nie, to może 100, bo to jest w ogóle nie do przej-
rzenia. I powiedzieli: no co można przeczytać z tej 
karty? To, że ktoś postawił „x” albo „y”, i nic więcej. 
Że ona albo jest ważna według prawa, albo nieważna.
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(senator sprawozdawca P. Florek) Jako pierwszy zapisany jest na liście pan senator 
Kazimierz Kleina.

Proszę określić, do którego sprawozdawcy kieruje 
pan pytanie.

(Senator Jan Rulewski: Do nas.)
(Senator Kazimierz Kleina: Do pana senatora 

Pęka.)
Proszę. Panie Senatorze, proszę…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, 

Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym tutaj 
zapytać o kilka spraw dotyczących właśnie ustawy. 
Pierwsza kwestia dotyczy…)

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, czy pan 
marszałek da mi minutkę? Ja po prostu muszę przy-
nieść sobie notatki…)

Proszę przynieść, a w tym czasie…
(Senator Kazimierz Kleina: To ja poczekam se-

kundeczkę.
…pan senator chwilę poczeka.
(Senator Kazimierz Kleina: Co, zginęły? Zginęły 

dokumenty?)
(Senator Władysław Komarnicki: To jest dobry 

znak.)
(Głos z sali: Zrobiliście kopię?)
(Senator Władysław Komarnicki: Dobry znak. 

Proszę ich nie szukać.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Dobrze, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, będę starał się mówić w miarę 

krótko.
Kwestia pierwsza dotyczy osób niepełnosprawnych 

i starszych czy osób, które miały prawo do głosowania 
korespondencyjnego. Wydawało się, że to był nasz duży 
sukces. Mimo że w wyborach z wykorzystaniem tej 
metody nie brało udziału aż tak wiele osób, to jednak da-
wało to możliwość głosowania tym osobom, które miały 
ograniczone możliwości uczestniczenia w wyborach. 
Dawało im takie poczucie, że mogą się czuć pełnopraw-
nymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Chciałbym za-
pytać teraz… Bo pojawiły się tam poprawki mniejszości 
i wyście nad tym głosowali na posiedzeniu komisji. Były 
poprawki mniejszości, one są zgłoszone. Pan senator 
mówił w swoim sprawozdaniu, że to wymaga jeszcze 
pewnego przemyślenia. Rozumiem, że to przemyślenie 
nastąpiło. Która z tych poprawek mniejszości według 
pana by spełniała te wymogi, jeśli chodzi o przywróce-
nie możliwości korespondencyjnego głosowania? Która 
byłaby rozwiązaniem najlepszym? Chodzi o to, żeby-
śmy nie musieli składać jakichś kolejnych poprawek, 
żeby one się ze sobą nie kłóciły. Chodzi mi tutaj o te 
poprawki, które, jak pan mówił, byłby do zaakcepto-
wania, a równocześnie przywracały ten stan, jaki był 
poprzednio. To jest jedna sprawa.

morządom… Są wymienione w ust. 7 w ustawie… 
Ja tylko zacytuję pkt 1: „wymogi formalne, jakim 
powinny odpowiadać zgłaszane projekty”. No i m.
in. mowa o wymaganej liczbie podpisów mieszkań-
ców popierających projekt, przy czym nie może być 
ona większa niż 0,1% mieszkańców itd. Uważam, 
że samorządy, jeżeli chodzi o budżety obywatelskie, 
naprawdę świetnie radzą sobie w Polsce bez ustawy, 
w której my byśmy im narzucali jakieś określone 
warunki. I stąd pierwsza poprawka.

Druga poprawka – moim zdaniem zdecydowanie 
ważniejsza – to jest poprawka nr 12, proszę państwa. 
Chodzi o to, że w artykule… Chodzi o art. 5. Skreśla 
się tam pkt 138. Chodzi o to, żeby nie wykreślać 
art. 499, żeby on pozostał w ustawie. Przytoczę ten 
art. 499: kto w związku z wyborami bez pisemnej 
zgody pełnomocnika wyborczego prowadzi agita-
cję wyborczą, podlega karze grzywny albo aresztu. 
Proszę sobie dokładnie przeczytać ten przepis. Jeżeli 
on zostanie wykreślony, to co nam w tej sytuacji gro-
zi? Ktoś – nie wiem, np. jakieś prywatne radio – może 
prowadzić agitację bez zgody naszego pełnomocnika, 
powodować koszty, pieniądze… I to nie będzie rozli-
czone. Ten przepis po prostu trzeba zachować, trzeba 
wrócić do niego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
W podobnym trybie, z krótkim uzupełnieniem 

sprawozdania, zgłosił się pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie od rzeczy będzie przypomnienie wysiłku, któ-

rzy włożyli parlamentarzyści – wszyscy, jak myślę, bo 
ich nie liczyliśmy – w to, że Polska w 2012 r. ratyfi-
kowała konwencję o osobach niepełnosprawnych. Ta 
konwencja nas zobowiązuje do nadawania obywate-
lom niepełnosprawnym wszystkich tych praw, które 
posiadają osoby, powiedzmy, sprawne, zwłaszcza czy 
też przede wszystkim praw w zakresie przestrzegania 
praw człowieka i obywatela. A niewątpliwie wybory 
takim prawem są. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?
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(senator K. Kleina) (Senator Jarosław Duda: Kto?)
(Senator Marek Pęk: Prawdopodobnie ja.)
(Senator Kazimierz Kleina: …po prostu niepo-

trzebnie nie strzępić języka i nie pytać w kółko. 
Jakbyśmy znali ten pomysł już teraz, tobyśmy wie-
dzieli, jaki jest punkt wyjścia.)

Panie Senatorze, proszę mnie nie męczyć. Musi 
się pan uzbroić w chwilkę cierpliwości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące komisa-

rzy. Mianowicie ta ustawa powołuje komisarzy i ci 
komisarze mają 7 dni przed dniem wyborów informo-
wać mieszkańców o odbywających się wyborach. Ale 
jak czytamy opinię Biura Legislacyjnego, to widzi-
my, że do tej pory ta kompetencja należała do wójta, 
burmistrza i prezydenta i była prawem miejscowym. 
Komisarze takiego prawa nie mają. Czy była dyskusja 
na ten temat? I jakie jest pańskie zdanie: czemu ma 
służyć powołanie komisarzy? Dlaczego nie chcecie 
państwo, aby to wójt, burmistrz czy prezydent dalej 
był organizatorem wyborów na terenie danej jednostki 
samorządu terytorialnego? Przecież jest to podmiot 
wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, ja myślę, że, tak najbardziej ogól-
nie… No, trzeba powiedzieć, że po prostu od początku 
mówiliśmy, że w wyborach samorządowych ważne 
jest, żeby pewne rozwiązania, które mają wpływ na 
przejrzystość tych wyborów, ich transparentność 
i uczciwość, nie były skupione w rękach ludzi, któ-
rzy bezpośrednio biorą udział w tych wyborach. To 
jest taka dwoistość. Lepiej tego w tych samych rę-
kach nie pozostawiać. Zresztą podobnie jest, można 
powiedzieć, jeśli chodzi o skład Państwowej Komisji 
Wyborczej. Również tutaj nam zarzucano, że eli-
minujemy Sąd Najwyższy z tego składu. No, Sąd 
Najwyższy zajmuje się oceną ważności wyborów, 
tak więc w związku z tym również lepiej, żeby tutaj 
tych 2 ról nie kumulować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Drugie pytanie dotyczy kwestii związanej z dwie-
ma komisjami. Jedna to komisja, która przeprowadza 
wybory. Druga komisja to ta, która ustala wyniki, 
liczy i po prostu sprawdza te oddane głosy. Czy na 
posiedzeniu komisji analizowaliście koszty związane 
z wprowadzeniem tych 2 komisji? Oczywiście koszty 
w skali kraju. Czyli jaki byłby szacowany koszt wybo-
rów, jeżeli odbyłyby się według tego starego systemu 
głosowania, czyli z 1 komisją, a jaki po wprowadze-
niu tej drugiej komisji?

I trzecie pytanie. I to już byłby koniec na jakiś 
czas, a może w ogóle więcej pytań bym nie musiał 
zadawać. Czy analizowaliście w komisjach taką kwe-
stię, albo czy może to jest zapisane w ustawie, że 
zakłada się, że kierowanie komisją rewizyjną w ra-
dzie gminy obligatoryjnie należy do opozycji w tej 
gminie? Czy ta sprawa była analizowana? Może taki 
zapis się pojawił? Wydaje się, że to byłoby dość do-
bre rozwiązanie, bo dawałoby to takie poczucie, że 
opozycja także ma istotny wpływ na to, co się dzieje 
w radzie gminy. Czy może jest taki zapis, który to 
umożliwia? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę o zwięzłe odpowiedzi.

Senator Marek Pęk:
Tak jest. Dziękuję, Panie Marszałku. Będą zwię-

złe.
Jeśli chodzi o 2 ostatnie pytania, czyli trzecie 

i drugie, to nie przypominam sobie, żeby te kwestie 
były przedmiotem obrad komisji, ale może któryś ze 
sprawozdawców mniejszości mnie poprawi.

(Senator Kazimierz Kleina: Kwestia kosztów…)
Tak, mówię o kwestii kosztów 2 komisji i kwestii 

komisji rewizyjnej.
(Senator Kazimierz Kleina: No, to będę prosił, 

żeby sprawozdawcy mniejszości się do tego odnieśli.)
A jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne, 

to nie jest to tajemnicą, bo to już zaistniało gdzieś 
w przestrzeni publicznej, że rozważamy wprowa-
dzenie poprawki, która umożliwi głosowanie kore-
spondencyjne osobom niepełnosprawnym. Uważamy, 
że w tym zakresie rzeczywiście warto taki wyjątek 
zrobić. Niemniej jednak dalej podtrzymujemy te 
wszystkie argumenty dotyczące zagrożeń związanych 
z głosowaniem korespondencyjnym. I tyle mam na 
razie do powiedzenia. Jeszcze musicie państwo się 
uzbroić w chwilkę cierpliwości. Myślę, że na etapie 
debaty te poprawki prawdopodobnie ja zgłoszę.

(Senator Kazimierz Kleina: No tak, tylko że warto 
byłoby je znać wcześniej, żeby…)
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się do takich pytań, które są związane z moją rolą 
jako sprawozdawcy. Trudno mi jest odpowiadać na te 
wszystkie pytania związane z chociażby motywacja-
mi posłów wnioskodawców i izby niższej. Ja jestem 
senatorem i mam rolę polegającą na przedstawieniu 
sprawozdania z posiedzenia komisji. Ale to rzeczy-
wiście na posiedzeniu komisji było omawiane.

Dlaczego MSWiA? Bo przyjęliśmy właśnie ten 
model rządowo-parlamentarny, który jest również 
upowszechniony w Europie. Większość krajów eu-
ropejskich taki model przyjęła. I uznaliśmy, że mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji, jeśli chodzi 
o jego kompetencje, o dziedzinę, którą się zajmuje, 
jest jakby bardziej w naturalny sposób związany 
z procesem wyborczym niż minister sprawiedliwości. 
Dlatego takie przesunięcie resortowe.

Kwestia komisarzy. My dodaliśmy też popraw-
kę, która doprecyzowała ten przepis, że komisarzem 
może być osoba mająca wykształcenie prawnicze. 
Dodaliśmy w Senacie, że ma być to dodatkowo oso-
ba dająca rękojmię należytego… Mówię w tym mo-
mencie z głowy, bo akurat nie mogę znaleźć tego 
w notatkach, więc może nie wprost jest to tak powie-
dziane, ale państwo możecie sięgnąć do druku. Tak 
więc chcemy to jeszcze dodatkowo wzmocnić, bo nie 
wystarczy, że to ma być magister prawa, ale to ma być 
jeszcze człowiek dający rękojmię. W związku z tym 
wydaje mi się, że chodzi tu o kwalifikacje o cha-
rakterze zarówno moralnym, jak i merytorycznym. 
Jest to jakaś taka klauzula dość otwarta, szeroka, ale 
chyba właśnie też po to, żeby był szeroki wybór. Ja 
nie jestem przekonany do tego, że tego typu osoba-
mi mają być osoby takie, jak notariusze, adwokaci, 
którzy nawet, bym powiedział, szczególnymi swoimi 
przepisami korporacyjnymi są zobowiązani do apo-
lityczności. W związku z tym nie wyobrażam sobie, 
że notariusz angażuje się w taką rolę. Ale to jest moje 
prywatne zdanie.

A jeszcze było pytanie o wybory korespondencyj-
ne. Ja tutaj chciałbym troszeczkę zdemitologizować 
ten problem. Pan senator Rulewski podawał jakieś 
takie bardzo wysokie liczby. Mówił o 40 tysiącach…

(Senator Kazimierz Kleina: Nawet o 50…)
(Senator Jarosław Duda: 57…)
Właśnie. Ja mam dane z wyborów do Sejmu 

w 2015 r. Wtedy w kraju wysłano niecałe 10 tysięcy 
pakietów wyborczych w głosowaniu koresponden-
cyjnym. A w wyborach prezydenckich w 2015 r. – 
12 tysięcy… niecałe 13 tysięcy.

(Senator Jarosław Duda: Nie…)
Wiadomo, że wtedy to głosowanie koresponden-

cyjne ma większe znaczenie, bo dotyczy osób miesz-
kających poza granicami naszego kraju.

A więc naprawdę akurat w wyborach samorządo-
wych ta procedura ma najmniejszy ciężar gatunkowy 
w sensie jego użycia w wyborach, ale oczywiście jest 

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym pociągnąć temat komisarzy. Też 

będę miała kilka pytań. Czy może pan się podjąć 
uzasadnienia, dlaczego komisarzy ma powoływać 
minister spraw wewnętrznych i administracji? Proszę 
o przynajmniej kilka motywacji takiego zapisu. 
Proszę mi również uzasadnić, jaki jest sens tego, żeby 
także minister spraw wewnętrznych i administracji 
powoływał szefa Krajowego Biura Wyborczego. To 
jest moje pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, które chciałabym zadać. Czy 
może pan odpowiedzieć, czy to jest w porządku, że na 
komisarzy wyborczych mogą być powoływane osoby 
z wykształceniem prawniczym, a nie sędziowie, np. 
notariusze, radcy prawni, komornicy, prokuratorzy 
albo inne osoby, które studiowały prawo czy uzyskały 
wyższe wykształcenie w dziedzinach prawniczych, 
bez znajomości prawa wyborczego? A to pytanie łą-
czy z pytaniem o liczbę komisarzy. Na jaką liczbę 
państwo w końcu się zdecydowali: na 400, na 300, 
na 100, na 200 itd.?

I trzecie pytanie… Bo ja mam 18 pytań, ale oczy-
wiście będę w różnych turach je zadawała. Trzecie 
pytanie jest związane z głosowaniem koresponden-
cyjnym. Dlaczego tak strasznie boicie się głosowa-
nia korespondencyjnego i automatycznie ucinacie tę 
możliwość ludziom o różnym stopniu niepełnospraw-
ności, którzy mogliby czuć się w pełni obywatelami 
naszego kraju i brać udział w głosowaniu za pomocą 
internetu? A trzeba zważyć, że mamy epokę, w której 
już w szkołach podstawowych wprowadzamy lekcje 
informatyki i uczymy młodzież umiejętności korzy-
stania z internetu i posługiwania się tym źródłem.

I na zakończenie dodam, że chciałabym – nie 
wiem, Panie Marszałku, jak procedura przewiduje – 
żeby na moje pierwsze pytanie, czyli dotyczące próby 
uzasadnienia, dlaczego komisarzy ma powoływać 
minister spraw wewnętrznych i administracji, mógł 
również odpowiedzieć przedstawiciel projektodaw-
ców tej ustawy, bo jest obecny na sali pan poseł. Bo 
jestem ciekawa, co motywowało utworzenie takiego 
projektu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja odpowiem na te wszystkie pytania, tzn. posta-

ram się odpowiedzieć, ponieważ one rzeczywiście 
były tematem obrad komisji. Ja bym bardzo pań-
stwa prosił, żebyście państwo właśnie ograniczyli 
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(senator M. Pęk) towałem do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Akurat w moim okręgu wyborczym, w powiecie, 
w którym, jak mi się wydawało, mam największe 
poparcie, było najwięcej głosów nieważnych. Skala 
rekordowa, niespotykana. W związku z tym my na-
prawdę patrzymy na ten udział wyborców w dużo 
szerszym zakresie. I ja myślę, że rzeczywiście nazwa 
tej ustawy jest trafna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki…
(Senator Kazimierz Kleina: To może…)
Proszę nie komentować, tylko zapisywać się w ko-

lejce.
Teraz pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja też startowa-

łem do sejmiku. Było trochę głosów nieważnych, ale 
wybrali mnie i byłem wiceprzewodniczącym sejmi-
ku…

(Senator Marek Pęk: Pewnie więcej niż trochę.)
Miałem 12 tysięcy głosów.
I jedna taka uwaga, proszę przyjąć to do wiado-

mości: nikt nie został ukarany za sfałszowanie wy-
ników Polsce. Bardzo proszę, żeby nie operować tym 
stwierdzeniem.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Przepraszam.
Moje pytanie, Panie Senatorze Sprawozdawco… 

Zgodnie z metodologią, jaką przyjęliście wobec kry-
teriów dotyczących komisarzy wyborczych, z pew-
nością najważniejsze jest to, że nie mogą być oni 
sędziami. 

Ale dlaczego, Panie Senatorze, w wyborach, które 
odbywają się pół roku po wyborach samorządowych, 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego dopusz-
czacie, aby komisarze wyborczy byli sędziami? Nie 
rozumiem tego.

Następne pytanie. Przepraszam, muszę powtórzyć 
to, co powiedział pan senator Libicki, bo prosili mnie 
o to samorządowcy. W nazwie tej ustawy są słowa 
„zwiększenie udziału obywateli w procesie wybie-
rania”. A co jest w samej ustawie? Jądro. Ta ustawa 
pogłębia dyskryminację, ta ustawa likwiduje głoso-
wanie korespondencyjne, z którego korzystają osoby 
starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne. Skąd taka 
dyskryminacja tych osób u państwa się bierze? Z taką 
wrażliwością.

I ostatnie moje pytanie. W ramach pakietu demo-
kratycznego wprowadzacie zapisy, że kluby radnych 
w sejmikach wojewódzkich muszą składać oświad-

ważna, bo to jest grupa… Tu nie chodzi o jej liczeb-
ność, tylko o jej…

(Senator Jarosław Duda: …jakość.)
Tak, o jej jakość. Tu chodzi o to, że trzeba tym 

ludziom pomóc w wyborach – to nie podlega dyskusji. 
I, tak jak mówię – już ucinając temat – zrobimy to.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich… Jest nieobecny. 

To następny na liście jest pan senator Libicki.
Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Pytanie do pana senatora Pęka.
Panie Senatorze, tytuł tej ustawy mówi, że jej au-

torom chodzi o zwiększenie wpływu obywateli na 
proces wyborczy. 

Otóż ja chciałbym w związku z tym zapytać: jeżeli 
jednocześnie w tej ustawie ogranicza się możliwość 
głosowania korespondencyjnego, to to jest zwięk-
szenie czy zmniejszenie wpływu obywateli na pro-
ces wyborczy? Chciałbym zapytać, czy była o tym 
mowa na posiedzeniu komisji. A jeżeli nie było, to 
czy mógłby pan wyrazić swoją opinię w tej materii? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, oczywiście, tak, jeśli czytać lite-

ralnie tę ustawę, to trudno o inny wniosek, ale na ten 
udział obywateli w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych składa się o wiele więcej różnego rodzaju aspek-
tów niż tylko to, ile osób bierze udział w głosowaniu. 
Tutaj właśnie bardziej bym nawiązał do tego jakościo-
wego spojrzenia. Bo przecież wtedy obywatele biorą 
większy udział w całym procesie wyborczym, kiedy 
ten proces jest bardziej przejrzysty, transparentny, 
kiedy również mają takie realne przeświadczenie, że 
ich głos jest traktowany poważnie, że nie zostanie 
wypaczony, że wynik wyborów nie zostanie wyko-
ślawiony, chociażby przez ogromną liczbę głosów 
nieważnych, jak to było w poprzednich wyborach.

Tu państwo wcześniej podnosiliście, że wielu z was 
ma duże doświadczenie samorządowe, że wiecie, jak 
to jest. Ja np. nie mam doświadczenia samorządo-
wego, ale bardzo chciałem je mieć i w 2014 r. star-
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(senator W. Komarnicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.
(Senator Marek Pęk: No nie wiem, czy… Ja już 

odpowiedziałem.)
Dobrze.
Pytanie zadaje pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji była 

mowa o tym i podnoszone były argumenty za tym, 
że zapisy tej ustawy łamią art. 62 konstytucji i art. 39 
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych? Czy pan się 
z tym zgadza jako prawnik? To moje pierwsze py-
tanie.

Po drugie, chciałbym zapytać, bo powtarzał pan to 
wielokrotnie, czy podtrzymujecie państwo, czy pan 
podtrzymuje powody, dla których to właśnie podno-
szone tu wielokrotnie głosowanie korespondencyjne 
jest groźne dla procesu wyborczego. Jakie to są po-
wody? Proszę wymienić chociaż 1, który zagraża 
czytelności, bezpośredniości, wolności wyborów. 
Pytam o głosowanie korespondencyjne. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, był pan na posiedzeniu komisji, 

więc pan wie, że bodajże przedstawiciel środowiska 
kontroli wyborów mówił o tym, jakie to są procedury 
związane z tym, że w tym obszarze dochodzi do du-
żych nadużyć. Ja tu już przytaczałem, przedstawiając 
sprawozdanie…

(Senator Jarosław Duda: Przepraszam, Panie 
Marszałku. Ale jakie to są powody? No niech pan 
powie, jakie to są powody, dla których się wycofuje…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

(Senator Jarosław Duda: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan zadał 
pytanie, a teraz pan je powtarza. Odpowiedź będzie.)

(Senator Jarosław Duda: Ja nie powtarzam, tylko 
chciałbym usłyszeć…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Będzie od-
powiedź.)

Panie Senatorze, no to proszę prześledzić chociaż-
by analizę wyborów w Austrii, tam jest to dość szcze-
gółowo opisane. Przypominam, że to właśnie głoso-
wanie korespondencyjne, patologie w tym obszarze 

czenia, czy popierają zarządy, czy zarządów nie po-
pierają. Zgodnie z wykładnią przedstawicieli Biura 
Analiz Sejmowych może to wyglądać tak, że ktoś 
będzie miał swoją osobę w zarządzie województwa, 
a jednocześnie złoży oświadczenie, że tego zarządu 
nie popiera, i dzięki temu będzie miał przewodni-
czącego komisji rewizyjnej. A może być też tak, że 
przewodniczący komisji rewizyjnej nie zostanie wy-
brany. Panie Senatorze, co wówczas?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, te kwestie nie były przedmio-
tem obrad komisji, ja niestety nie jestem w stanie 
tak z głowy odpowiedzieć na te pytania. Myślę, że 
jeszcze jest szansa ewentualnie zadać je panu posłowi 
wnioskodawcy. No, niestety, z przykrością muszę 
stwierdzić, że to jakby przekracza moje kompetencje.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję za 
szczerą odpowiedź.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, zanim zadam pytanie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
Panie Senatorze, zanim zadam pytanie, przed-

stawię taki króciutki komentarz, ponieważ i w pana 
wystąpieniu, i wczoraj padł argument dotyczący 
zapewnienia, że skasowanie głosowania korespon-
dencyjnego to jest taki ukłon w stronę bezpośred-
niości. No, bezpośredniość jednak nie na tym polega, 
nie chodzi o to, jak się głosuje, tylko o to, że się nie 
głosuje na elektora, który jest pośrednikiem. To jest 
przymiot bezpośredniości. To tytułem wytłumaczenia 
tego błędu, taki mój komentarz do pytania, dlaczego 
państwo kasujecie głosowanie korespondencyjne.

Ponieważ przed chwilą senator Libicki odpowie-
dział, a ja muszę zadać jakieś pytanie, jednocześnie 
wiem, że pan senator postoi tu chwilę, to zapytam, 
czy pan senator nie chciałby wody.

(Senator Marek Pęk: Nie, nie. Na razie dziękuję. 
Bardzo dziękuję za troskę.)
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(senator M. Pęk) prawdę sprowadzi transmisje do internetu i dla ludzi 
starszych będzie to oznaczało regres.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o od-
powiedź…)

Przepraszam, jeszcze jedno. Mogę?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
Chciałbym usłyszeć, jak będzie wyglądało… 

Chodzi o to, że radny będzie miał prawo zaglą-
dać do wszystkich dokumentów spółek gminnych 
i spółek handlowych. Co zagwarantuje, że tajemnice 
handlowe nie będą mogły być ujawnione? W ust. 2 
zmienianego art. 24 mówicie państwo tak: z zacho-
waniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 
Otóż moje doświadczenie samorządowe jest takie, 
że rzeczywiście jako radny nie mogłem dostać in-
formacji o tych kwestiach. Mówiono mi, przekazy-
wano ustnie, że jest to objęte tajemnicą handlową. 
Co zmieni taki zapis?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

3 pytania, 3 odpowiedzi.
Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, nie będę odpowiadał na te py-
tania. Po prostu nie czuję się na siłach. Jeszcze raz 
podkreślam: jestem sprawozdawcą komisji i dość 
szczegółowo przedstawiłem przebieg posiedzenia 
komisji. Mogę ewentualnie jeszcze bardziej szcze-
gółowo odnieść się do tego, kto zabierał głos, o co 
pytał, jaka była odpowiedź. Ale nie będę z panem 
senatorem omawiał krok po kroku każdego prze-
pisu ustawy, bo mam w tym zakresie taką samą 
wiedzę i takie same kompetencje jak każdy inny 
senator.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo. Czy na pytania, na które pan nie odpowiada, 
można dostać odpowiedź na piśmie? No, nie można 
się…)

Nie. Ja nie jestem zobowiązany odpowiadać na 
piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nie ma takiej formuły. Proszę 

nie zabierać głosu.
(Senator Władysław Komarnicki: To od kogo mo-

żemy dostać odpowiedź, Panie Marszałku?)
Nie udzieliłem panu głosu!
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam.)
Proszę poczekać na swoją kolejkę.
Głos ma pan senator Sługocki.
Może pan zadać pytanie. Proszę bardzo.

doprowadziły do powtórzenia wyborów w Austrii. 
Tak więc coś jest na rzeczy. Jeśli chodzi o szczegóły, 
to proszę doczytać.

(Senator Jarosław Duda: Ale, Panie Marszałku, 
bardzo przepraszam…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy ma pan kolejne pytanie?
(Senator Jarosław Duda: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:

Chciałbym doprecyzować. Pan mi każe coś do-
czytywać, Panie Senatorze Sprawozdawco, ale to jest 
pana rola, żeby odpowiedzieć mi na pytanie, jakie są 
powody, dla których wycofujemy się z głosowania 
korespondencyjnego. Gdzie w czasie ostatnich wy-
borów stwierdzono w Polsce jakieś nieprawidłowości 
w tym zakresie? Czy w ogóle stwierdzono?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy pan chce 
coś dodać?)

O to samo będę pytał pana przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej, bo nie znam takich 
przykładów.

(Senator Marek Pęk: Ja już udzieliłem odpowiedzi 
na to pytanie, Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, w pierwszej turze odejdźmy 

troszeczkę od wyborów, bo ustawa zmienia też usta-
wy dotyczące samorządów. Proszę powiedzieć, czy 
wyjaśniono, co to oznacza, że rada gminy nie może 
w stopniu istotnym zmienić projektu uchwały budżetu 
obywatelskiego proponowanego przez mieszkańców. 
Jak wiadomo, uchwała rady w tym zakresie może być 
zaskarżana. Co znaczy „w sposób istotny”? I dla kogo 
istotny? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zmiany szóstej, art. 20. 
Mianowicie wydaje się, że skoro obrady gminy są 
transmitowane i rejestrowane, to jest to krok do przo-
du w zakresie wykorzystania Biuletynu Informacji 
Publicznej. Chcę zapytać: a co z tymi radami gmin, 
w których są telewizje lokalne, za pośrednictwem 
których transmitowane są obrady na szeroką skalę? 
Ja uważam, że wprowadzenie tego przepisu tak na-
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ideą tej ustawy jest zwiększenie transparentności, 

przejrzystości, uczciwości przeprowadzania wybo-
rów. Ja mam tu jednak pewne wątpliwości. W związ-
ku z tym zadam pytanie, wynikające też z pewnego 
doświadczenia i pewnych procesów, które już miały 
miejsce.

W ostatnich wyborach u mnie w gminie w okrę-
gach jednomandatowych były 2 remisy, na 15 okrę-
gów. Tak à propos, 4 lata temu w 1 okręgu też był 
remis. I niech mi pan powie, czy w związku z obec-
ną propozycją oddawania głosu na karcie wyborczej 
w taki, a nie inny sposób – czyli teraz będzie można 
zakreślać, skreślać, a więc głosować inaczej niż po-
przez wstawienie 2 przecinających się linii – ta uczci-
wość czy możliwość osiągnięcia tego celu, jakim jest 
sprawiedliwy wynik czy niemożność sfałszowania 
wyborów, będą większe czy mniejsze?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że będą większe. 

Zresztą ta przyjęta metodologia oddawania głosu jest 
zgodna z pewną tendencją wyrażoną również w róż-
nych dokumentach europejskich, takich jak kodeks 
dobrych praktyk, o ile się nie mylę. Jest też instrukcja 
OBWE dotycząca wyborów, gdzie jest wskazanie, 
ażeby w obszarze zaliczania głosów jako ważnych 
mieć podejście liberalne, proobywatelskie, to znaczy 
że trzeba tutaj rezygnować z jakiegoś ścisłego forma-
lizmu co do tych znaków, a działać raczej zdroworoz-
sądkowo, na takiej zasadzie, żeby obronić ważność 
głosu. Wydaje mi się więc, że w tym momencie jest 
dużo większa szansa… Szczególnie chodzi o takie 
przypadki, gdy ktoś np. się zagalopuje i zakreśli nie 
tego kandydata, którego chciał zakreślić, a potem do-
konuje jakichś tam zamazań, korekt. Teraz taki głos 
łatwiej będzie uratować. Do teraz było tak, że już 
postawienie takiej linii przy tym kandydacie, na któ-
rego nie chciało się głosować, eliminowało całkowicie 
całą tę kartę. A więc odpowiadam tu twierdząco: tak, 
wydaje mi się, że jest to właśnie propozycja, która 
zwiększy udział obywateli, ich dostęp do wyborów 
i zwiększy szanse na oddanie przez nich ważnego 
głosu.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, być może na posiedzeniu komi-

sji… Pytałem pana o intencje, o to, dlaczego wójto-
wi, burmistrzowi, prezydentowi odbiera się prawo 
organizowania wyborów. Mówił pan o dwoistości, 
nieklarowności i o tym, że to zainteresowany orga-
nizuje wybory. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że taka sama sytuacja jest na poziomie krajowym. 
Minister spraw wewnętrznych i administracji ma, po-
wiedziałbym, określone barwy polityczne. Dlaczego 
w wypadku, gdy wybory organizuje wójt, burmistrz, 
prezydent, jest dwoistość i proces jest nietransparent-
ny, a wtedy, kiedy daje się określone kompetencje 
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, to 
jest to czytelne, klarowne, zgodne z intencją ustawo-
dawcy, prawe i sprawiedliwe? No, Panie Senatorze, na 
litość boską… Bardzo proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, dla mnie to jest oczywiste: na 

poziomie… Minister nie kandyduje na urząd wójta 
i burmistrza. A tutaj, w wyborach na te konkretne 
stanowiska, bezpośrednio zaangażowani są właśnie 
ci ludzie. Czyli tutaj na tym jednym poziomie wszyst-
kie role są skumulowane, wszystko jest w jednych 
rękach, i tyle.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
No tak, Panie Senatorze, ale proszę zwrócić uwa-

gę, że w niektórych przypadkach ci wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci, którzy by kandydowali po 
raz trzeci, nie będą mogli kandydować, ale im też 
odbieracie państwo prawo organizowania wyborów. 
Dlaczego? Przecież to jest pewna niekonsekwencja.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, tak jak umiałem, to odpowiedzia-

łem już na to pytanie.
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(Senator Piotr Florek: Tak.)
Ja naliczyłem 14, tak, chyba 14 przepisów, które 

zwiększają kontrolę społeczną i udział obywateli, jeśli 
chodzi o obrady samorządów, rad gmin, powiatów 
i sejmików, i co najmniej 7 postanowień, nie tylko 
przepisów, ale ogólnie grup przepisów, w zakresie 
różnego rodzaju zwiększenia jawności i transparent-
ności procesu wyborczego. Gdyby ta ustawa była tak 
zła, że trzeba byłoby ją odrzucić w całości, to mógł-
bym to zrozumieć. Ale co z tymi pomysłami? Czy one 
wszystkie są takie złe? Dlaczego państwo złożyliście 
wniosek o odrzucenie ustawy w całości? Bo mogę 
zrozumieć inne poprawki, to się da wytłumaczyć.

(Senator Bogdan Borusewicz: Bo jest ustawa o sa-
morządach.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

Senator Piotr Florek:
Jeżeli chodzi o tę informację w BIP, to ma pan 

rację, że ta transmisja z posiedzenia będzie tam za-
mieszczana i w związku z tym każdy będzie mógł 
skorzystać. Jeżeli uzna za stosowne w odpowiednim 
momencie to odsłuchać, zobaczyć, to oczywiście bę-
dzie taka możliwość.

Różnimy się, Panie Senatorze, jeżeli chodzi o to dru-
gie pytanie, które pan zadał. Bo ja jednoznacznie mó-
wiłem o upartyjnieniu wyborów, o tym, jak na poszcze-
gólnych szczeblach to będzie w tej chwili wyglądało, 
poczynając od Państwowej Komisji Wyborczej. Wiemy, 
jakie będą zmiany, one są odłożone w czasie, będzie tak 
dopiero w następnych wyborach, ale wiadomo, że już 
nie będzie po 2 przedstawicieli z każdego sądu, tylko 
będzie 9 wskazanych, wprawdzie też sędziów, ale to 
m.in. jest to. No, jest kwestia szefa Krajowego Biura 
Wyborczego. Kuriozalną sprawą są oczywiście komi-
sarze, bo to są osoby, które w tej chwili będą nowymi 
osobami, a wymogi są bardzo jasne: wyższe wykształce-
nie prawnicze, w związku z czym zamieniamy sędziów, 
którzy są niezależni, niezawiśli… Państwo oczywiście 
uważacie, że tylko sędziowie przez was wskazani są 
niezależni i niezawiśli, a ci, którzy w tej chwili są, na 
pewno są źli i dlatego trzeba tej zmiany dokonać. Można 
by pewnie jechać dalej, jeżeli chodzi o szczebel gminny, 
o pracowników samorządowych, którzy będą zatrudnie-
ni w wyborach. Tak więc widać, że wszystko mamy po 
kolei poukładane tak, że jest wpływ polityczny w tych 
wyborach. Dlatego uważamy, że to jest niedobre. I stąd 
jest główny wniosek.

Oczywiście są w tej ustawie również mniejsze spra-
wy, które w pewien sposób oczywiście ułatwiają… No, 
jeden zapis mi się nie podoba. Tam jest taki zapis, że 
jeżeli chodzi o gminy, to jest możliwość, żeby przed 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, likwiduje się tu… 

to znaczy odchodzi się od sędziów jako komisarzy 
wyborczych. Mają być za to ludzie z wykształceniem 
prawniczym, nieskazitelni. Czy w związku z tym 
prokuratorzy mogą być komisarzami wyborczymi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem obrad 

komisji. No, musiałbym… Musiałbym się nad tym za-
stanowić. Wydaje mi się, że chyba też przepisy o pro-
kuraturze raczej ograniczają prokuratorom możliwość 
udziału… Ale …

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie jest pan 
pewny.)

…nie jestem pewny. Tylko gdybam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, chciałbym zadać pytanie spra-

wozdawcy wniosku mniejszości.
(Senator Jan Rulewski: 3 ich było.)
Głównemu, a nie dopowiadającemu…
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję za uznanie.)
(Senator Piotr Florek: Ty jesteś główny.)
Pierwsze to pytanie pomocnicze, Panie Marszałku, 

Wysoka Izbo. Bo tu padała taka sugestia, że jakoby 
obrady rad gmin, powiatów i sejmików województw 
nie będą transmitowane, według nowych przepisów, 
przez telewizje lokalne. 

Czy rzeczywiście w ustawie znajduje się jakikol-
wiek zapis zabraniający transmisji przez telewizje 
lokalne, czy też może znajduje się taki zapis, który 
nakazuje umieszczenie wszystkich przebiegów obrad 
w wersji elektronicznej w BIP i umożliwia np. sięgnię-
cie przez dowolną telewizję w dowolnym momencie 
dla wygody użytkowników do tychże transmisji i ich 
przekazanie? To jest pierwsze pytanie.

Drugie jest bardziej poważne. Otóż reprezentuje 
pan wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o od-
rzucenie ustawy w całości.
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(senator P. Florek) Senator Jerzy Czerwiński:

Oczywiście, jak zawsze.
Panie Senatorze, pewne plusy są i dlatego trzeba 

ją odrzucić od razu? No, być może jest w tym jakaś 
logika.

(Senator Piotr Florek: Nie, nie…)
A teraz pytania. Czy transmisja z lokalu wybor-

czego upartyjni wybory, a jeśli tak, to w jaki sposób? 
Proszę mi to wytłumaczyć. Czy to, że protokół będzie 
niezwłocznie sporządzany, bez uzgadniania go z ko-
misją nadrzędną, upartyjni wybory? Czy to, że mę-
żowie zaufania będą mogli rejestrować pracę komisji, 
upartyjni wybory? Czy liczenie głosów co najmniej 
w składzie 2/3 komisji upartyjni wybory? Czy to, 
że polskie organizacje, które się zajmują wyborami, 
będą mogły wystawić swoich obserwatorów, upartyj-
ni wybory? Czy to, że głosy będą liczone wspólnie 
przez całą komisję, a nie w podgrupach, co do tej 
pory umożliwiało robienie przekrętów, też upartyjni 
wybory? Nie będę już tego dalej cytował.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję panu za to, że pan to wyjaśnił. 

Oczywiście, to są sprawy…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę 

o zwięzłą odpowiedź, Panie Senatorze.)
Proszę?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę 

o zwięzłą odpowiedź.)
No, to są takie sprawy, Panie Senatorze… Co do 

transmisji to przecież do tej pory było podobnie, ta 
ustawa dużo nie zmienia. Można oczywiście mieć 
swoich przedstawicieli, ale jestem przekonany, że 
w tych wyborach będzie inaczej, proszę państwa, 
niż myślicie. Nie jest tak, że jak coś zmieniamy, to te 
zmiany będą akurat nam sprzyjać. Zobaczymy. Przy 
pełnej mobilizacji będą obsadzone wszystkie komisje, 
chociaż tam też jest obsada troszeczkę partyjna, bo 
5 na 9… Jestem przekonany, że tych obserwatorów, 
którzy będą się tym zajmować, którzy będą próbowali 
pilnować tych wyborów, będzie sporo, ale to, o czym 
pan mówi, to same drobne sprawy.

Weźmy np. te 2 komisje. No, Panie Senatorze, 
jest tak, że jedna komisja pracuje do godziny 21.00, 
sporządza protokół, potem idzie do domu, a potem się 
okazuje, że ta komisja, która została, ponownie liczy 
te kartki, które zostały wrzucone do urny. No, liczy 
te wszystkie oddane głosy ponownie. Jak się okaże, 
że są jakieś nieścisłości, bo ktoś się pomylił o 1 głos, 
2 głosy, to trzeba będzie tamtą komisję ściągać z po-
wrotem, żeby ona poprawiła protokół. Zdecydowanie 
prostszym rozwiązaniem byłoby np. powiększenie 
komisji o 3–4 osoby. Nie byłoby z tym problemu. 
Przecież zawsze można się podzielić w ciągu dnia 

absolutorium, gdy dyskusja… Zapomniałem w tej chwi-
li, ale zaraz mi się przypomni. To chyba dyskusja nad 
raportem. To jest coś nowego, że przeprowadza się dys-
kusję nad raportem. I np. tam jest zapisane, że w debacie 
nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez 
ograniczeń. Znając np. pana posła Szynkowskiego vel 
Sęka z Poznania, który jest obecny na sali, a który był 
radnym Rady Miasta Poznania… Ja sobie wyobrażam, 
Panie Pośle, że na pewno 3 dni pan pociągnie tę wypo-
wiedź. Tak więc można znaleźć takie drobne sprawy 
w ustawie, jednak my nie sądzimy, że te usprawnienia, 
które polegają na tym, że ktoś tam… No, ma być trans-
misja, ale transmisja to żadne wielkie usprawnienie, no 
bo to do tej pory też można było to w pewien sposób 
nagrywać. To, że będzie tam ta osoba, która będzie przy 
urnie stała i pilnowała, żebyśmy te kartki właściwie 
wrzucali, można nazwać ułatwieniem, ale z drugiej 
strony też nie zgodzimy się z tym, że to są jakieś wiel-
kie ułatwienia. Tak że ja za bardzo tych plusów, Panie 
Senatorze, nie widzę. Może pan mi podpowie jakiś plus, 
co do którego przyznam panu rację. One nie są aż tak 
znaczące, żeby to miało wpłynąć na nas w ten sposób, 
żebyśmy odstąpili od tego wniosku w sytuacji, gdy dla 
nas najważniejszą sprawą jest czas. Zostało 10 miesię-
cy do wyborów, a jeszcze nie wiadomo… Przecież po 
14 dniach chyba nastąpi wejście tej ustawy w życie. 
Potrzebne jest jej opublikowanie, potrzebny jest jeszcze 
podpis pana prezydenta. I jak policzymy teraz te wszyst-
kie terminy, no to zobaczymy, że tego czasu nie ma za 
dużo. A pamiętajmy, że trzeba np. wybrać 100 nowych 
komisarzy, którzy nigdy nie byli w tej roli i nie mają do-
świadczenia żadnego. I oni zaczną tworzyć… Jak będzie 
wyglądała współpraca z gminą? Przecież tam nie będą 
już delegowani pracownicy urzędu, tylko znowu ludzie 
przez komisarza wyznaczeni. Jak będzie wyglądała ta 
współpraca? No, Bogu dzięki, że państwo odstąpiliście 
od tego, że to komisarze mieli ustalać okręgi w gminach 
i w powiatach, no bo to już by był koniec, już z góry 
można by było założyć, że ta ustawa jest niewykonalna 
w tym terminie. No, ale państwo ratujecie tę ustawę 
w jakiś sposób – właściwie to posłowie, nie państwo, ją 
poprawili – a jednak tych zagrożeń jest cały czas mnó-
stwo. Tak że jeśli chodzi o to, co pan mówił o tym, że 
są pewne plusy, to my nie ukrywamy, że pewne plusy 
też w tej ustawie są. Co do tego nie ma wątpliwości, 
niemniej jednak mówimy też o głównych zagrożeniach, 
które wynikają z tych zmian.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy mogę, Panie 

Marszałku, dopytać?)
Krótko.
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(senator P. Florek) interpretacji przez komisję, czy to będzie jednoznacz-
ne, czy nie. Jeżeli już chciano iść w tym kierunku, to 
zdecydowanie prostsze byłoby rozwiązanie, zgodnie 
z którym ktoś, ktoś się pomylił na tej kartce, może 
zwrócić się do komisji – można było iść w tym kie-
runku, ale w nim nie poszli – a komisja odnotowuje 
ten fakt, komisyjnie odbiera mu kartkę i daje nową, 
jeżeli oczywiście koniecznie by chciał, bo stwierdził, 
że się pomylił.

Proszę państwa, no ale my w końcu jesteśmy 
osobami odpowiedzialnymi. To są osoby, które mają 
skończone osiemnasty rok życia i jak idą głosować, to 
powinny być do tego przygotowane. Jeżeli się pomylę, 
to jest to moja wina. Procent osób, które się mylą, 
wynosi, z tego, co słyszałem, 0,2 czy… Nie wiem, 
coś tam za przecinkiem, jakaś nieduża cyfra. To jest 
procent osób, które się mylą. To jest niedużo, a my 
próbujemy w tej chwili ten krzyżyk jakoś unowocze-
śnić, mówimy, że nie tylko 2 linie, tylko więcej itd. 
No, sztuka… Polacy mają bardzo dużą wyobraźnię. 
Ja już sobie wyobrażam, jakie mogą być te różnego 
rodzaju znaczki postawione w tych kratkach. A to, 
że można na kratce coś napisać, a w innym miejscu 
postawić krzyżyk, i tam, gdzie coś jest zapisane, to 
będzie ważne, a tam… A jak będę coś pisał i zdarzy 
się akurat tak, że przetną się 2 kreski w tym napisie, 
w nazwisku czy coś takiego… To może być źródłem 
nadużycia. Należy wrócić do przepisu, który do tej 
pory obowiązywał. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

W trybie sprostowania pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Póki pan senator Florek jest przy mównicy i tak 

żeby nie szła fałszywa informacja w kraj, w miasto… 
Otóż obie komisje nie liczą wspólnie głosów w urnie. 
Urna jest zaklejana, a one liczą tylko i wyłącznie karty 
niewydane, te niewykorzystane.

(Senator Piotr Florek: Tak, tu się zgadzam z pa-
nem. Karty niewydane liczą razem, a potem ta ko-
misja, która pozostaje, po raz drugi liczy te karty 
niewydane – takie są zapisy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panom senatorom.
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.

w taki sposób, że część osób jest obecna na posiedze-
niu, a część nie. I byłoby to zdecydowanie prostsze. 
Uważacie państwo, że jak będą 2 komisje, to będą to 
lepiej liczyć? No, sama nazwa tej drugiej komisji – 
ona jest od ustalenia, a nie od policzenia – jest, moim 
zdaniem, troszeczkę niefortunna. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki. Proszę okre-

ślić, do kogo pan je adresuje.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Do pana senatora Florka, więc może niech pan se-

nator Florek nie odchodzi od mównicy. Pytanie mam 
takie. Zapisy tej ustawy się dosyć mocno zmieniały, 
były poprawki, ponad 100 poprawek, które sami au-
torzy zgłosili. W pewnym momencie był taki zapis, 
że po postawieniu tego znaku „x” czy innego zna-
ku, będzie można, jeśli się ktoś pomylił, go skreślić 
i jeszcze raz ten znak postawić. Chciałbym zapytać, 
czy to nadal w tej ustawie jest, a jeśli jest, to czy pan 
senator nie uważa, że to otwiera furtkę do bardzo 
dużych nadużyć. Bo bardzo łatwo jest skreślić jakiś… 
Do tej pory było tak, że jeżeli pojawiały się tam inne 
znaki z wyjątkiem jednego „x”, to głos był po prostu 
nieważny. Tak więc w jakiś sposób, jeśli on był źle 
zaliczony… Dochodziło do pewnego, powiedzmy, 
braku odzwierciedlenia tego wyniku. Gdyby ten prze-
pis się utrzymał, to bardzo łatwo można by po prostu 
zmienić ten głos na głos w drugą stronę, skreślając 
ponownie, stawiając znak gdzieś niżej na tej karcie. 
Bardzo bym prosił o wyjaśnienie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, to rzeczywiście może być źró-

dłem wielkich nadużyć. Dlaczego? Ten przepis był 
do tej pory dosyć prosty, jasny: 2 kreski przecinające 
się, wstawione w odpowiedniej kratce… I nie było 
żadnych wątpliwości. Posłowie stwierdzili, że ktoś 
się może pomylić i skreślić w tej kratce… No i że 
dobrze by było, gdyby on to mógł zmienić, zamalować 
tę kratkę i postawić ten krzyżyk w innej kratce. No, 
proszę państwa, już nie wspomnę o tych dopiskach, 
o tym, że nawet na kratkach mogą być dopiski itd. 
To doprowadzi do tego, że tych głosów nieważnych 
może być… Mało tego, w grę wchodzi także kwestia 
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(senator T. Grodzki) I jeszcze jedno, ostatnie zdanie. Jeżeli te wybory 
nie były sfałszowane, to ja pytam: po co były te wy-
cieczki do Brukseli i skargi na to, że były sfałszowane 
wybory? Tego nie rozumiem. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam do pana senatora Florka, może od razu, 

pytanie: jakie mogą być konsekwencje tego, co pan 
nazywa upartyjnieniem tych wyborów? 

Bo wybory powinny być pięcioprzymiotnikowe, 
m.in. powinny być wyborami równymi, czyli takimi, 
które gwarantują zarówno głosującym, jak i startu-
jącym podmiotom wyborczym równe szanse. Czy 
ja dobrze pana rozumiem, że pan, Panie Senatorze, 
uważa, że równość wyborów może być zachwiana 
poprzez upartyjnienie tego procesu organizacji i kon-
troli wyborczej, o którym pan mówi?

Poza tym mam pytanie do pani senator 
Zdrojewskiej. Czy tę ustawę w ogóle można popra-
wić? Bo pani senator koncentrowała się na popraw-
kach. Czy ona jest do poprawienia ze względu na 
fundamentalne zastrzeżenia, o których mówił pan 
senator Florek?

I mam pytanie do pana senatora Pęka. Powiedział 
pan na początku, że zamiast Ministerstwa 
Sprawiedliwości wchodzi minister spraw wewnętrz-
nych i administracji, który też jest z rządu i w związ-
ku z tym on będzie proponował kandydatów na ko-
misarzy wyborczych. 

Czy komisja w jakikolwiek sposób wypowiadała 
się na temat skutków tego wyznaczenia, tego, że to 
właśnie minister spraw wewnętrznych i administracji 
zamiast sędziów będzie proponował komisarzy? Czy 
też nie zajmowała się tą sprawą? A jeśli zajmowała 
się tą sprawą, to do jakich konkluzji doszła? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę, zgodnie z kolejnością.

Senator Piotr Florek:
Tak, rozumiem, że krótko mam odpowiadać.
Oczywiście co do tego, że jest upartyjnienie 

wyborów, chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. 
Podawałem już, od samej góry, jak wyglądają wy-
bory w tej chwili… Nie ma sędziów, przeważnie, 
oprócz Państwowej Komisji Wyborczej po części, 
bo tam jest tylko 2 sędziów, a dalej wybieramy… 
W związku z tym to, że te wybory będą upartyjnione, 

Ja mam pytanie w zasadzie do obu panów sprawoz-
dawców, większości i mniejszości. Proszę mi wyja-
śnić… Cała ta inicjatywa zmiany kodeksu wyborcze-
go wzięła się z poglądu Prawa i Sprawiedliwości, że 
wybory samorządowe zostały sfałszowane, było dużo 
głosów nieważnych, a ten bonus w postaci pierwszej 
strony książeczki dla PSL niektórych konfundował. 

Jak to się stało, jakie jest wyjaśnienie, że pod dzia-
łaniem tego samego kodeksu wyborczego wybory 
prezydenckie i wybory parlamentarne nie były sfał-
szowane? Czy jest jakieś wyjaśnienie tego prostego 
faktu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, tak krótko. No, wydaje mi się, że 

jednak od strony technicznej wybory do parlamentu 
i wybory prezydenckie są dużo prostsze w obsłudze. 
Jednak w wyborach samorządowych ta rozbudowana 
książeczka i wszystkie trudności dla obywateli zwią-
zane z tym, żeby się zorientować, gdzie jest miejsce na 
oddanie głosu, postawienie znaku, to spowodowały. 
Tyle.

(Senator Tomasz Grodzki: To były fałszerstwa czy 
błędy?)

Nie, no, ja oczywiście nie mówię, że to są fał-
szerstwa, ale to, że w tych wyborach było tak dużo 
głosów nieważnych, niezależnie od tego, czy były to 
błędy, czy fałszerstwa, bardzo mocno wpłynęło na 
wypaczenie wyniku wyborczego. To jest oczywiste.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator sobie życzy, żeby drugi senator 

też odpowiedział na to pytanie?
(Senator Tomasz Grodzki: Jeśli mogę prosić, krót-

ko…)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
No krótko, odnośnie do sfałszowania wyborów. Ja 

słyszałem w telewizji wypowiedź pana przewodni-
czącego Państwowej Komisji Wyborczej, który mó-
wił, że nie wpłynęła żadna informacja o sfałszowaniu 
wyborów. Pan senator rzeczywiście mówił o tym, że 
niektóre wybory są prostsze, ale przypominam, że 
te, które będą, które są przed nami, są najbardziej 
skomplikowane. To trzeba wziąć pod uwagę.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)
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(senator P. Florek) Podstawowe pytanie jest takie: czy zauważyli pa-
nowie oraz komisje, poza tym, co pokazuje opinia 
biura, daleko idący brak precyzji w przepisach tej 
ustawy? Ja właściwie przejrzałem ją pobieżnie. Myślę, 
że panowie ją czytali dokładnie, a na posiedzeniu 
komisji była ona dyskutowana.

Podam 2 przykłady, konkretnie, z tekstu. Na przy-
kład strona 58 tekstu ustawy, pkt 102, §1: „Każda 
zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta 
podpisami”. I dalej są liczby. Tutaj jest „powinna”… 
„Powinna” to znaczy, że jak zabraknie 10 podpisów, 
bo zostaną, że tak powiem, zdyskwalifikowane, to 
lista będzie nadal ważna, czy nie? To jest jeden przy-
kład. „Powinna być poparta podpisami”… To jest 
strona 58 omawianej ustawy, pkt 102.

Dalej. Strona 37… To są przykłady, ja to tylko 
przeglądałem. Strona 37, pkt 48 ppkt b, tam jest §2a. 
Zacznę od pktu 2. Tam oba punkty są bardzo wątpli-
we, chodzi mi o ich zapis. Tutaj chodzi o wymagania 
dotyczące komisarzy, pisze się, że komisarzem może 
być osoba mająca „tytuł naukowy profesora albo sto-
pień doktora habilitowanego nauk prawnych”. To by 
trzeba analizować, ale z tego zapisu wynika, że jeśli 
chodzi o tytuł profesora, to w jakiejkolwiek dyscypli-
nie, a jeśli o stopień doktora habilitowanego, to tylko 
nauk prawnych.

Z kolei w pkcie 1 jest dość skomplikowane zdanie, 
w którym wymienia się osoby, które mogą być, nie-
zależnie od wymagań przepisu §2 pkt 3, członkami 
komisji wyborczej. Tam jest… Nie będę czytał całego, 
bo nie stać nas tu na pełną analizę…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, ale proszę sformułować pytanie.)

Tam w jednym zdaniu jest użyte „lub”, a potem 
„albo”. Czy to jest to samo, czy nie? Czy znaczenie… 
Czy te alternatywy są takie same? Według mnie to 
jest użyte w sposób różny. Myślę, że to dyskwali-
fikuje w ogóle ten tekst. Co pan na ten temat sądzi 
osobiście i jak to było traktowane na posiedzeniu 
komisji? Te uwagi, o których mówię, nie są zawarte 
w opinii biura.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Senatorze.
No cóż, trudno mi w tym momencie analizować, 

czy tam w konkretnym przepisie „powinno” oznacza 
„musi”, czy… Wydaje mi się, że w języku tekstów 
prawnych „powinno” oznacza „musi”. A kwestia 
„lub” i „albo”… W zasadach techniki prawodaw-
czej jedno jest rozumiane jako alternatywa zwykła, 
a drugie – jako alternatywa rozłączna, tak więc… 

nie ulega żadnej wątpliwości. A jeszcze procedura 
odwoławcza, pamiętajmy o tym, że tam jest najpierw 
Państwowa Komisja Wyborcza, a potem jeszcze Sąd 
Najwyższy, apelacja itd. A co się stało, co będzie, 
co się dzieje w Sądzie Najwyższym itd., no to o tym 
wszyscy wiemy.

Czyli jest pełne podporządkowanie, upartyjnie-
nie od góry… Jakie to będzie miało przełożenie na 
wybory bezpośrednie, równe, no to zobaczymy, ale 
należy mieć obawy o to, że to upartyjnienie jednak 
będzie miało wpływ, z różnych względów ten wpływ 
będzie. Można by tutaj wymieniać, jakie to mogą 
być… No, to są obawy, to są przyzwyczajenia, np. 
przejrzyste urny, może ktoś zobaczy… To wszystko 
jest realne. W związku z tym należy brać pod uwa-
gę, że rzeczywiście może się to przełożyć w jakimś 
stopniu na wyniki wyborów. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma pani senator Zdrojewskiej, do której było 

kierowane pytanie, więc poproszę pana senatora Pęka.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, no, była poruszana w komisji 

kwestia ministerstwa, ale bardziej w tym kontek-
ście, że… Właściwie już to wyjaśniałem, dlaczego 
wcześniej był to minister sprawiedliwości, a teraz 
jest to MSWiA. Tak więc, no, na zasadzie kryterium 
właściwości odpowiedniego resortu…

W tym kontekście mówiliśmy też o tym, że jeśli 
chodzi o ten przyjęty model, to obecnie to wygląda 
tak, że na 29 państw europejskich zbadanych na zlece-
nie Senatu w 16 jest model parlamentarno-sędziowski, 
w 10 – rządowy, a w 10 – sędziowski. Tak więc te 
kompetencje ministra sprawiedliwości – a w ustawie: 
ministra spraw wewnętrznych i administracji – nie 
są jakimś niespotykanym rozwiązaniem, ono jest po-
wszechne w Europie. No, ja mogę tylko żartobliwie 
po raz kolejny – ponieważ odpowiadałem już na to 
pytanie – powiedzieć, że opozycja powinna się cie-
szyć, że zabieramy te kompetencje z tego najbardziej 
zdemonizowanego resortu w obecnym rządzie, czyli 
resortu pana ministra Ziobry.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie. Ja mam pytanie do obu panów 

sprawozdawców. 
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(senator M. Pęk) Ja niejako wpiszę się jeszcze w tok wypowiedzi 
pana senatora Wacha. Moje pytanie będzie skierowa-
ne zwłaszcza do pana Pęka, bo jest on prawnikiem.

Art. 1 pkt 7 ppkt 2 mówi o tym, że „rada gminy 
określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego”, w szcze-
gólności wymogi formalne i „wymaganą liczbę pod-
pisów mieszkańców popierających projekt, przy czym 
nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców 
terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego”. Nie 
może być większa? Dlaczego? Zazwyczaj stawia się 
kryterium, że coś nie może być „mniejsze niż”. Ale 
„większe niż” chyba może być? Czy to jest błąd me-
rytoryczny czy zamierzenie? Proszę mi wyjaśnić. To 
jest pierwsza sprawa, taka zasadnicza.

Druga to jest refleksja dotycząca słynnego znaku 
„x”, art. 5 pkt 2. Przez znak „x” rozumie się co naj-
mniej 2 przecinające się linie. Czy nie prościej byłoby 
zamiast „znaku «x»” napisać „krzyżyka”? W naszym 
społeczeństwie krzyż jest powszechnie znany. Nikt 
się nie pomyli w kwestii formy jego zapisu. W cza-
sach dawnych, kiedy analfabetyzm był jeszcze dość 
powszechny, składano podpis w postaci krzyżyka. 
Krzyżyk zastąpiłby wszystko i być może nie byłoby 
tej rozbuchanej dyskusji, że się ktoś pomyli. Ja mogę 
złożyć poprawkę w sprawie takiego zapisu.

Chciałabym prosić o wyjaśnienie zapisu „nie może 
być większa niż”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję.
Pani Senator, niestety z przykrością stwierdzam, 

że ta kwestia nie była przedmiotem obrad komisji.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam bardzo. 

Jak pan sądzi?)
Musiałbym się nad tą sprawą zastanowić.
(Senator Jadwiga Rotnicka: …Merytorycznie? 

Tak?)
Ja po prostu nie jestem w stanie odpowiadać 

z głowy na wyrywki na pytania na temat każdego 
przepisu ustawy. Może pani zadać takie pytanie panu 
Hermelińskiemu, który na pewno jest tu większym 
ekspertem i zna szczegóły.

Co do drugiej sprawy, to zachęcam do złożenia 
odpowiedniej poprawki. Ja już trzykrotnie mówiłem 
na temat tego znaku i naprawdę nic więcej tu nie 
wymyślę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.

No, zachęcam pana senatora do zareagowania w po-
staci odpowiedniej poprawki. Tak mówiąc bardziej 
generalnie: wydaje mi się, że zarówno na etapie sej-
mowym, jak i na etapie senackim jesteśmy otwarci 
na poprawki. Prawie wszystkie uwagi Państwowej 
Komisji Wyborczej zostały uwzględnione na etapie 
sejmowym. Tak więc zachęcam do doprecyzowania 
tego tekstu. Taka jest nasza rola jako senatorów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.
(Senator Piotr Florek: Było do dwóch…)
To proszę. Przepraszam.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Piotr Florek:

Ja krótko.
Panie Senatorze, oczywiście dosyć dokładnie 

przeczytałem całą ustawę i rzeczywiście takich 
miejsc, o jakich pan mówi, jest mnóstwo. Ta ustawa 
była robiona w Sejmie, że tak powiem, na kolanie. 
Było wprowadzanych mnóstwo poprawek, a wiado-
mo, że jeżeli w takiej ustawie wprowadza się… Było 
zgłoszonych, nie wiem, około 150 czy 200 poprawek 
w czasie procedury w Sejmie. Dużo z nich zostało 
przyjętych, oczywiście tych, które były zgłaszane 
przez Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym 
trudno teraz zapanować nad całą ustawą.

Przywołam tu tylko przykład, który pan podał, 
odnoszący się do Państwowej Komisji Wyborczej, 
do jej składu. No, jest sprawą jasną i oczywistą… 
Trzeba to czytać literalnie: pracowała w polskiej szko-
le wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie 
badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł 
naukowy profesora – i tu jest „albo” – albo stopień 
naukowy doktora habilitowanego. Nie ulega żadnej 
wątpliwości…

(Senator Piotr Wach: Nauk prawnych.)
Doktora habilitowanego nauk prawnych. Czyli 

doktor habilitowany musi być doktorem nauk praw-
nych, a profesor, jakikolwiek by był – chodzi oczywi-
ście o sam tytuł profesora – może być w Państwowej 
Komisji Wyborczej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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to jest temat bardziej taki, bym powiedział, publi-
cystyczny niż temat na sprawozdanie z posiedzenia 
komisji w Senacie Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie…
Pan chce uzupełnić, Panie Senatorze? To proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, o ile wiem, to ok. 40% wójtów 

wymieniono w czasie ostatniej kadencji, ale nie wia-
domo, ilu z tych wójtów było 1 kadencję, ilu 2, ilu 3. 

Czy nie było takich głosów, że najgroźniejsza pod 
względem właśnie tego zniechęcenia, ale także pod 
kątem nadużyć będzie ostatnia kadencja, bo ona wte-
dy już nie dopinguje wójta do starania się o głosy 
wyborców? Wprowadzając 2 kadencje, co drugiego 
wójta stawiacie w takiej sytuacji, że on będzie ostatnią 
kadencję.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, też mogę powiedzieć, że Prawo 

i Sprawiedliwość jeszcze kilka miesięcy tam postu-
lowało dużo mocniejszy wariant dwukadencyjności, 
więc, wydaje mi się, jest tutaj z naszej strony jakieś 
ustępstwo, jakieś wyjście naprzeciw temu, co państwo 
na ten temat mówicie. Ja mogę jeszcze powiedzieć 
o takim jednym bardziej uchwytnym obiektywnie czy 
zobiektywizowanym argumencie. Podnoszono, zdaje 
się, w trakcie prac komisji sejmowych, że ponieważ 
jest 4-letnia kadencja, to po przyjęciu dwukadencyj-
ności będziemy mieć jeden z najkrótszych w Europie 
okresów sprawowania urzędu wójta i burmistrza. 
W związku z tym również wyszliśmy tutaj jakoś na-
przeciw i przedłużyliśmy kadencję. W tym momencie 
to jest 10 lat. Wydaje mi się, że to jest w polityce 
naprawdę długi okres. Można się i wykazać, i wyżyć, 
i zrealizować swoje plany, swoje założenia. Ja jestem 
zwolennikiem dwukadencyjności w szerszym zakre-
sie, niż ona obecnie obowiązuje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja mam akurat pytanie do pana 

senatora Florka.
(Senator Piotr Florek: Tak, tak.)
Panie Senatorze, omawiając swoje poprawki czy 

uzasadniając wnioski mniejszości, mówił pan o za-
grożeniu w zakresie przeprowadzenia wyborów. 

Senator Jerzy Wcisła:

Ja mam pytanie do senatora Marka Pęka.
Panie Senatorze, nie umiał nam pan powiedzieć, 

czym można usprawiedliwić obawy przed matacze-
niem w przypadku głosowania korespondencyjnego. 
Ja teraz spytam o inną rzecz. 

Czy potrafi pan uzasadnić ograniczenie do 2 ka-
dencji burmistrzów, wójtów i prezydentów? Czy ist-
nieją jakieś dane, które pokazują, że burmistrz czy 
wójt w trzeciej kadencji jest bardziej skłonny do nad-
użyć niż w pierwszej kadencji? Czym argumentujecie 
ograniczenie kadencyjności?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, to jest temat na esej, dlaczego 

tak jest…
(Senator Jan Rulewski: Kartka… Kartka wybor-

cza.)
To nie są jakieś twarde dane. Prawda? Może być 

wójt, który sprawuje funkcję 4 kadencje i jest czysty 
jak łza, jest skuteczny, jest twórczy. Ja tego nie kwe-
stionuję. Ale pewna taka prawidłowość życia – nie 
tylko w zakresie sprawowania władzy, ale w każdej 
innej dziedzinie – sprawia, że dochodzi do pewnego 
takiego mechanizmu wypalenia, do takiego mechani-
zmu, że człowiek, który jest wybierany po raz kolejny, 
jest już mało dynamiczny, mało twórczy, że tworzy się 
pewien dwór wokół takiego włodarza. Wielu z nas… 
Ja np. w Krakowie znam takich przykładów wiele, 
chociażby prezydenta miasta Krakowa, który jest 
czwartą kadencję, a wielu Krakowian marzy o tym, 
żeby się zmienił. Ale jest wielkim pracodawcą i stoi 
za nim cała społeczność, która jest zainteresowana 
jego reelekcją.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę o ciszę.)
Wydaje mi się – mówię to też z moich doświad-

czeń – że im niższy poziom samorządowy, tym pa-
tologie tego wielokadencyjnego sprawowania urzędu 
są większe. Ja obserwowałem w moim okręgu wy-
borczym wiele takich przykładów, np. wybory na 
wójtów odbywały się wręcz bez żadnej konkurencji. 
To znaczy, był jeden kandydat i nie było konkurenta. 
Nikt nie wierzył w to, że w ogóle jest sens startować 
przeciwko niemu. Mało tego, wielu nie brało udziału 
w tych wyborach ze zwykłego strachu, z obawy o to, 
że spotka ich cały mechanizm zorganizowanych szy-
kan, zastraszania, że przykrości spotkają najbliższych 
i ich potencjalnych wyborców. Ale, tak jak mówię, 
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(senator M. Augustyn) a liczbę osób, które trzeba powołać w Polsce, szacuje 
się na – nie wiem – około 5 tysięcy pewno, jak nie 
więcej, bo mamy 2 tysiące 500 gmin, a są duże okręgi, 
duże miasta, gdzie będzie więcej tych osób. W związku 
z tym to jest armia ludzi, która będzie musiała przy-
gotować te wybory. Właśnie o tym mówiliśmy, że są 
niebezpieczeństwa z tego tytułu. Dlatego mówiliśmy, 
że jeżeli inicjatorzy tej ustawy uważają, że tutaj nie 
chodzi o to, żeby wygrać wybory, żeby coś zmienić, 
szczególnie można… No, w dużych miastach jest inna 
sytuacja, w małych miastach jest… Jeżeli nie o to cho-
dzi, to należałoby rzeczywiście wprowadzić te zmiany 
z jakimś opóźnieniem, żeby one weszły w życie – nie 
wiem – chociażby 1 stycznia 2019 r. po to, żeby można 
było dobrze przygotować się do tych zmian, które są 
wprowadzane.

Rzeczywiście może się zdarzyć, że lokale, że te 
wszystkie przygotowania, które trzeba wykonać wcze-
śniej – wysyłać zawiadomienia, ogłosić listy itd.… 
To znowu będzie miał wójt zadanie do wykonania, 
w końcu to jest zadanie zlecone. To są sprawy, któ-
re mogą bardzo skomplikować wybory. I oczywiście 
tego się boimy. Ustawodawca powinien to wziąć pod 
uwagę. Ja rozumiem, że wnioskodawcy niekoniecznie, 
ale od tego jest też rząd i my jako parlament, żeby to 
przeanalizować, skoro nie było wcześniej konsultacji 
wymaganych, skoro się wcześniej o tym nie mówiło. 
Skoro tego typu analiz nie było i ich nie ma, to nie wie-
my, jak to się zakończy. No, działamy trochę w ciemno.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła. Pytanie do pana senatora 

Marka Pęka, tak?
(Senator Jerzy Wcisła: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja chciałbym kontynuować tę 

sprawę wypalania się wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów. No, załóżmy… Mnie to do końca nie przeko-
nuje, ale załóżmy, że ma pan rację i że zachodzi takie 
zjawisko, że po 2 kadencjach ci wybrani zaczynają 
się wypalać. 

Proszę więc powiedzieć: czy te badania, które 
wykonaliście, albo te dane, na podstawie których 
tak mówicie, dotyczą tylko wójtów, burmistrzów, 
prezydentów, samorządowców? Czy dotyczą też po-
słów i senatorów? Bo moim zdaniem tu powinna być 
pewna logika, a więc należy wprowadzić dwukaden-
cyjność także w wyborach do parlamentu.

(Senator Marek Pęk: Panie Senatorze, wszyst-
kie…)

Chciałbym pana zapytać o zmianę siedemdziesiątą 
pierwszą, która wprowadza cały rozdział 9 dotyczą-
cy urzędników wyborczych. Jak pan ocenia, także 
na podstawie swego doświadczenia, możliwość nor-
malnej pracy tychże urzędników wyborczych, skoro 
nie muszą oni mieć, w świetle przepisów tej ustawy, 
żadnego doświadczenia w zakresie przeprowadzania 
wyborów, a na dodatek w ogóle nie mogą pochodzić 
z gminy, w której będą pracować, bo art. 191b §2 
stanowi, że „urzędnikiem wyborczym nie może być 
osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców” itd.? Jak 
pana zdaniem ludzie niebędący urzędnikami w da-
nej gminie, być może niebędący urzędnikami wcale, 
niemający żadnego doświadczenia, bo nie muszą go 
mieć, będą mogli odpowiadać za przeprowadzenie 
wyborów w sąsiedniej gminie? Ja dam przykład, Panie 
Senatorze: ktoś mieszkający – pan jest z Poznania 
– w Środzie zostanie urzędnikiem wyborczym dla 
miasta Poznania i będzie odpowiadał za otwarcie 
wszystkich lokali, za dowiezienie wszystkiego gdzie 
trzeba itd. Czy pana zdaniem to jest w ogóle możliwe?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Może jeszcze pan senator Jerzy Wcisła zada py-

tanie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. 
Czy pan również ma pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy mniejszości?
(Senator Jerzy Wcisła: Ja mam pytanie do pana 

senatora Marka Pęka.)
Dobrze. To za chwileczkę.
Proszę, Panie senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o to, czy jest to w ogóle 

możliwe, to ja mówiłem dzisiaj w wystąpieniu, jakie 
są zagrożenia z tego tytułu i co może się zdarzyć w tej 
sytuacji. Jasne jest to, że jeżeli tym urzędnikiem był 
urzędnik danego urzędu miasta oddelegowany do tego, 
żeby przygotować lokal, załatwić wszystkie sprawy 
związane z wyborami itd., to była współpraca urzędu, 
pracowników i można było to wykonać. Ja sobie nie 
mogę wyobrazić, żeby w tej sytuacji, po tych zmia-
nach… Pewno będą takie miejscowości i takie oso-
by, które sobie poradzą i jakoś to zorganizują, lepiej 
albo gorzej, ale zorganizują, ale należy się również 
spodziewać, że będą z tego tytułu wielkie problemy 
i wielkie kłopoty, jeśli chodzi o przygotowanie samych 
wyborów. Tym bardziej że kalendarz będzie napięty, bo 
przecież te osoby będą powoływane przez komisarza, 
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Pan senator Jarosław Duda zadaje pytanie panu 
senatorowi Florkowi. Tak?

(Senator Jarosław Duda: Tak. Dziękuję, Pani 
Marszałek.)

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:

Panie Senatorze…
(Senator Krzysztof Słoń: Ale prosimy o włączenie 

mikrofonu.)
Dziękuję.
Panie Senatorze, będę drążył ten temat, który mnie 

niesłychanie intryguje. Bo ani w czasie posiedze-
nia komisji, ani dzisiaj nie usłyszałem powodów, dla 
których zabrania się głosowania korespondencyjne-
go. Padają tylko jakieś zupełnie nieprawdopodobne, 
niepotwierdzone żadnymi dowodami sugestie, że to 
powodowało jakieś fałszowanie. 

Czy znane są może panu, Panie Senatorze, tego 
typu przypadki, które miałyby miejsce w tej omawia-
nej tutaj Austrii? Bo… Chyba że tu chodzi o kwestię 
związaną z Belgią, bo ponoć zarzucano… W Belgii 
rzeczywiście ograniczono głosowanie koresponden-
cyjne. Ale powiem państwu dlaczego. Otóż dlate-
go, że wprowadzono tam głosowanie elektroniczne. 
W 150 miejscach w Belgii jest już głosowanie elek-
troniczne, a w Brukseli jest ono obowiązkowe. Może 
więc to o to chodzi w tym ograniczeniu głosowania 
korespondencyjnego. Czy panu senatorowi coś na ten 
temat wiadomo? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
No, wiadomo, była przecież mowa o tym, że główną 

przyczyną tego ograniczenia dotyczącego głosowania 
korespondencyjnego było to, że te wybory były fałszo-
wane i że było fałszerstwo. Tylko nikt nie potrafił podać 
na to jakichkolwiek dowodów. I w tej chwili, w erze 
komputerów i internetu, mówienie o fałszowaniu wybo-
rów korespondencyjnych jest dla mnie po prostu śmiesz-
ne. Ten sposób głosowania… Ja znam np. osoby, które 
mieszkają w Polsce, a są ze Stanów Zjednoczonych, 
i które głosują w ten sposób w każdych wyborach, nawet 
w sprawie jakichś lokalnych wyborów przysyła im się 
pismo… Bo oni podali do rejestru, gdzie przebywają, 
podali adres, i głosują w ten sposób. I nie ma z tego ty-
tułu żadnego problemu. My zaś jesteśmy podejrzliwi… 
No, to znaczy mówiąc „my”, nie mówię o nas, ale mówię 
w tej chwili o ustawodawcy i o tych propozycjach, które 
były… Chodzi o nastawienie, że wszystko tu jest podej-

Wicemarszałek Maria Koc:

Zaraz, chwileczkę.
Czy pan senator Jarosław Duda też ma do pana…
(Senator Jarosław Duda: Ja mam pytanie do pana 

senatora Florka.)
Do Florka. Dobrze.
To proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, ta kwestia nie była przedmio-

tem obrad komisji i nie jest przedmiotem tej ustawy. 
Ale wszystko przed panem. Jeżeli jest taki pomysł 
w gronie Platformy Obywatelskiej, proszę stworzyć 
taką większość w parlamencie, która taką ustawę 
przeprowadzi.

(Głos z sali: Już niedługo.)
(Senator Jerzy Wcisła: Ja jeszcze do pana senatora 

Pęka… Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Mnie nie chodziło o pana, Panie Senatorze, zdanie, 

tylko o źródła, na których to twierdzenie opieracie. 
Bo ja rozumiem, że posiadaliście jakieś źródła, które 
świadczą o tym, że po 2 kadencjach człowiek jest 
bardziej wypalony. 

I pytam: czy te źródła mówią tylko o wójtach, bur-
mistrzach, czy mówią generalnie o ludziach, którzy 
po 2 kadencjach zaczynają się wypalać?

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, to jest taka troszkę abstrakcyj-

na dyskusja. No, każdy ma swoje spojrzenie na ota-
czającą nas rzeczywistość. Państwo nie podzielacie 
naszych poglądów dotyczących również np. patolo-
gii w różnych sferach życia publicznego, chociażby 
w wymiarze sprawiedliwości, w polskim biznesie, 
kwestionujecie nasze ustawy związane z uszczelnia-
niem systemu podatkowego itd., itd., itd. W związku 
z tym naprawdę nie będziemy się tutaj przekonywać 
co do tego, czy ktoś wypala się po 5 latach, po 10 la-
tach czy po 15 latach. Myśmy przyjęli pewną miarę, 
pewien wzorzec i tego się trzymamy.

(Senator Jerzy Wcisła: Czyli nie ma takich źródeł. 
Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(senator P. Florek) ustawy jest jej duszą. W sytuacji, kiedy… Chodzi mi 
o kodeks wyborczy, o art. 5. Po tej zmianie będzie 
zapis, że przez znak „x” rozumie się co najmniej 2 li-
nie… A art. 41 mówi o tym, że dopisanie na karcie 
do głosowania dodatkowych numerów list, nazw lub 
nazwisk, poczynienie innych znaków lub dopisków, 
w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność 
oddanego na niej głosu. Słyszałam tutaj stanowisko 
pana senatora, że jest to tak naprawdę obrona waż-
ności głosu. Mam jednak wątpliwości – i stąd moje 
pytanie – czy cena tej walki nie będzie zbyt duża, czy 
my w ten sposób nie wylewamy dziecka z kąpielą, czy 
nie otwieramy dość dużej furtki do nadużyć.

Ważne jest też to, czy przy tworzeniu tej ustawy 
– to właściwie też powinno być pytanie – korzysta-
no ze statystyk. Rozmawiałam tutaj z szefem PKW, 
który mówił, że obecnie dostępne statystyki – prze-
cież nie mieliśmy takiej ustawy – wskazywały na 
to, że nieważne głosy to są te puste karty oddane. 
Szczególnie dzisiaj… W kontekście art. 440, nawet 
jak się pomylimy i zaznaczymy 2 głosy… przy li-
stach zaznaczymy 2 kratki, to przecież ten głos będzie 
ważny. Czy dla tych pojedynczych głosów warto – 
chciałabym usłyszeć odpowiedź – wprowadzać coś 
takiego, co pozwoli czy też umożliwi… Nie wiemy, 
jak będzie, ale to może umożliwić dość dużą skalę… 
dać możliwości nadużyć. I stąd ta moja wątpliwość. 
Najbardziej chciałabym usłyszeć zdanie wnioskodaw-
cy, ale tu mamy do dyspozycji tylko sprawozdawców. 
Dziękuję bardzo.

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

Senator Piotr Florek:
Jeżeli chodzi o fałszowanie wyborów… Proszę 

państwa, według danych… Najwięcej głosów nieważ-
nych było w wyborach do sejmików wojewódzkich. 
Dlaczego w wyborach do sejmików wojewódzkich? 
W gminie to my przeważnie znamy tego swojego 
sąsiada, który kandyduje. W powiecie też jest łatwo. 
A jeżeli chodzi o kandydatów np. do sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego, to nie wszyscy znali te 
osoby. I tak się zdarzyło, że duża część osób nie po-
stawiła żadnego krzyżyka i wrzuciła karty do urny. 
No i się okazało, że to są głosy nieważne – mieliśmy 
ich chyba 21–22%, najwięcej w skali kraju. No ale 
jeżeliby odrzucić te siedemdziesiąt parę procent, toby 
się okazało, że ten procent jest normalny, taki jak 
wszędzie w innych… Po prostu troszeczkę inaczej to 
liczymy. Albo trzeba się zastanowić, czy sama kampa-
nia wyborcza, kampania medialna, uświadamiająca, 
nie jest wystarczająca do tego, żeby wyedukować 

rzane, że coś tutaj może być fałszowane. A najgorsze jest 
to – bo zawsze długopis ma dwa końce – że wyciąga 
się takie argumenty… Oczywiście zawsze znajdzie się 
argumenty dla tej strony i dla drugiej strony, tylko że 
często na podstawie argumentów jednostkowych, na 
bazie jednostkowych przypadków budujemy ustawy. 
A z tym oczywiście zgodzić się nie możemy. Dlatego 
uważamy, że jeżeli chodzi o głosowanie koresponden-
cyjne… W swoim wystąpieniu w dyskusji będę mówił 
o kilku poprawkach, które będę zgłaszał, i wtedy szerzej 
powiem o głosowaniu korespondencyjnym. Przecież 
są osoby starsze, osoby, które z różnych przyczyn, np. 
zdrowotnych, nie mogą dotrzeć do lokalu wyborczego. 
Dlaczego chcemy… Przecież to nie jest duża grupa; 
ta grupa na pewno nie wpłynie na wynik wyborów. 
Na posiedzeniu komisji było mówione… Ja słyszałem 
o czterdziestu paru tysiącach takich osób. Tutaj ktoś 
mówił o 12…

(Senator Jarosław Duda: Pani Marszałek, mogę 
coś dopowiedzieć à propos tego, co pan mówi?)

O tym, ile osób?
(Senator Jarosław Duda: Dopytać. Ja mam taką 

wiedzę, że 57 tysięcy w drugiej turze w wyborach 
prezydenckich…)

No to…
(Senator Jarosław Duda: 57 tysięcy w wyborach 

prezydenckich w drugiej turze. To jest taka skala.)
No, to jest chyba realne. W pierwszej turze to było 

chyba… Bo jest różnica, ile w pierwszej i ile w drugiej 
turze, w zależności… Jak sobie przypominam z posie-
dzenia komisji – o ile dobrze sobie przypominam – to 
mówiono o 46 tysiącach osób, a nie pięćdziesięciu… 
W każdym razie mówimy o tej skali. To jest mniej 
więcej 40–50 tysięcy osób. Tak że to naprawdę nie 
jest duża liczba. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pani Lidia Staroń.
Proszę, Pani Senator.

Senator Lidia Staroń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam takie pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do którego z panów 

senatorów?)
Wszystko jedno, może być pan senator…
(Senator Piotr Florek: Może być do mnie.)
Może już nie będę fatygowała…
Ja mam następujące pytanie, bo mnie jednak cały 

czas nurtuje sprawa tego znaku „x”. Uważam, że sens 



140

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(senator P. Florek) idą głosować. No, to jest inna sprawa, ale ich trzeba 
edukować w szkole przede wszystkim, na zajęciach. 
My jesteśmy już przyzwyczajeni, bo to są nasze ko-
lejne wybory. No, jest taka zasada, że mamy kratkę 
i coś w tej kratce musimy postawić. Wiemy, że trzeba 
postawić jakieś tam dwie kreski – czy to znak „x”, 
czy to „+”, czy to „y”, czy inne przecinające się linie 
– i koniec. O tym wszyscy wiemy. Jak zaczniemy 
w tej chwili mówić, że… A już w telewizji widzia-
łem 1 kratkę całkiem zamalowaną, w drugiej kratce 
krzyżyk i jeszcze jakiś dopisek. No więc to będzie 
tak skomplikowane, że można podejrzewać, że tym 
razem liczenie naprawdę zostanie sfałszowane. No bo 
ten, co skreślił, zrobił to, co chciał, ale to od komisji 
zależy, jak ona to policzy. A kolejne przeliczanie? 
Jakie protesty będą! No, tu się sprawa komplikuje, 
dlatego nie należy za bardzo wzbogacać tego, co jest 
proste i jasne. Nie komplikujmy sobie życia, tylko 
zachowajmy to, co się przyjęło. Dlatego też myślę, że 
moja poprawka w tym względzie będzie konieczna. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Klich prosił panią senator Barbarę 

Zdrojewską o odpowiedź na pytanie. Tak?
(Senator Bogdan Klich: Tak, Pani Marszałek, bo 

zadałem pytanie wtedy, kiedy pani senator nie było.)
Dobrze.
Zapraszam panią senator na mównicę…

Senator Bogdan Klich:
Może powtórzę. Pani senator przedstawiała po-

szczególne artykuły, które zdaniem mniejszości po-
winny zostać zmodyfikowane, ale nie mówiła pani 
nic o całości ustawy. 

Czy dobrze rozumiem, że tę ustawę można po-
prawić przy pomocy tych zmian, które proponuje 
mniejszość, czy też po prostu ona jest niepoprawialna, 
jak ja sądzę?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, podobne pytanie wcześniej zadał 

też pan Czerwiński. Zapytał, czy skoro ta ustawa 
jednak ma swoje plusy… Ona rzeczywiście ma parę 
plusów, ale to jest tak, jakbyśmy coś bardzo brzydkie-
go jakoś upiększyli, polukrowali i przedstawili jako 
nowy, dobry produkt. Ale on taki nie jest. I te plusy, 

wyborców, jak należy to skreślić. Trzeba jak najwięcej 
na ten temat mówić. Tylko że jak my zaczniemy co 
wybory zmieniać te przepisy, to wyborcy naprawdę 
się pogubią.

No i tu wracam do tego krzyżyka, bo ma pani 
rację. No, jeżeli to mają być co najmniej 2 linie, to 
teraz możemy na ten temat dyskutować. Co najmniej 
2, a więc może być ich 8, 10, 20, również 50, bo to 
też będą co najmniej 2 linie. Jak będzie to skreśla-
nie wyglądało? Nie wiem. Mnie się wydaje, że to, 
co pani mówiła, wspominając, że jeżeli 2 krzyżyki 
zaznaczymy… Tego nie jestem pewien, ale kiedyś 
było tak, że ten pierwszy, wyżej postawiony, się li-
czył, a teraz, wydaje mi się, byłby to głos nieważny. 
Ale już sam nie wiem. Może państwo z Państwowej 
Komisji Wyborczej odpowiedzą. Wydaje mi się, że 
w przypadku, gdy postawimy 2 krzyżyki, głos będzie 
jednak nieważny, ale nie mam pewności, tak że…

(Senator Jerzy Czerwiński: Na tej samej liście jest 
ważny.)

Na tej samej liście liczy się ten, który jest wyżej 
postawiony. No, tak było kiedyś, więc możliwe, że to 
jest w dalszym ciągu aktualne. Nie wiem, czy się tutaj 
coś zmieniło, czy nie. Jeżeli tak, to mogę tylko po-
twierdzić, że wtenczas głos jest ważny. No, były takie 
możliwości, jednak ma pani rację, że w tej chwili te 
różnego rodzaju dopiski i przekreślenia, tym bardziej 
że w kratce jeszcze mogą być… No więc załóżmy, że 
w 1 kratce jest jakiś krzyżyk, z kolei w innej krat-
ce… Już podawałem taki przykład. No, nie wiem, 
powiedzmy, że ktoś tam coś napisał i akurat w tej 
jednej kratce postawił jakąś literę alfabetu polskie-
go, np. „y”. To są 3 przecinające się kreski, a miały 
być co najmniej 2e, a więc to też będzie ważny głos. 
Ktoś napisze „Szynkowski” – przepraszam, Panie 
Pośle – a w tym nazwisku jest literka „y”. No i jeśli on 
akurat w tej kratce napisze tę literkę „y”, to się okaże, 
że to też będzie ważny głos, o ile ona będzie wyżej 
napisana. No, w takim razie, tak jak pani mówiła, to 
będzie głos oddany na tego kandydata. Więc to jest 
tak skomplikowane, że nie mogę sobie wyobrazić, 
jak członkowie komisji będą debatować nad każdym 
z tych głosów. Mogą czasami 2–3 dni debatować, 
który głos jest ważny, a który nieważny, i kilka razy 
to przeliczać.

No, wniosek z tego jest prosty: należy wrócić do 
tego, co było. Ja też taki wniosek złożę. Nie wiem, czy 
dzisiaj jeszcze, czy jutro, ale w swoim wystąpieniu 
również złożę taki wniosek o wykreślenie tej zmiany, 
a to znaczy, że zaproponuję wrócić do tego, co było, 
co nie stwarzało wielkich problemów. Chodzi też o to, 
że mamy pewne przyzwyczajenia i doświadczenia, 
bo chodzimy co jakiś czas na wybory. Rozumiem, 
że nie dotyczy to ludzi młodych, którzy pierwszy raz 
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(senator B. Zdrojewska) Ja naprawdę jestem doświadczonym samorządowcem. 
Otóż każda z tych poprawek jakoś tam ratuje jakiś 
mały fragmencik tej ogromnej pracy, jaką są wybory.

A podstawowa rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, 
to jest to, że nie został nawet rok do najbliższych wy-
borów. I to wszystko powoduje, że będzie taki chaos, 
jakiego jeszcze nie widzieliśmy. A mamy przed sobą 
kilka poważnych wyborów, mamy też chyba jeszcze 
w tym roku referendum prezydenckie. Prawda? Ja po 
prostu nie wyobrażam sobie, jak to będzie. Jednak 
myślę, że o tym dużo kompetentniej ode mnie opowie 
pan przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 
jak go dopuścimy do głosu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
No właśnie, jak go dopuścimy do głosu, a chcieli-

byśmy już dopuścić pana przewodniczącego do głosu.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Są.)
Jeszcze pan marszałek.
No to, Panie Przewodniczący, musi pan jeszcze 

poczekać.
Proszę, Panie Marszałku.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie, 

kolejka jest…)
A, jest kolejka? Nie, pan Wcisła i pan Duda już 

pytali, zadawali pytania. To teraz pan marszałek i pan, 
Panie Senatorze…

Przepraszam, nie zauważyłam.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam pytanie do sprawozdawcy większości od-

nośnie do tej części zmieniającej przepisy dotyczące 
samorządu, nie wyborów, ale samorządu.

Art. 19a: przewodniczący rady powiatu może wy-
dawać polecenia służbowe pracownikom starostwa 
i uzyskuje uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników. I tutaj jest zastrzeżenie: 
„zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania 
związane z funkcjonowaniem rady powiatu”. Rady 
powiatu, tak? Czy pan nie sądzi, że taki zapis, który 
powoduje podwójne podporządkowanie służbowe – 
po pierwsze, staroście, a po drugie, równocześnie 
przewodniczącemu rady powiatu – może spowodować 
problemy i chaos?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, no, po raz kolejny… Nie było to 

przedmiotem obrad komisji. Pan był na posiedzeniu 

które się tu znalazły, te kilka plusów w tej ustawie, 
nie niwelują tego, jak ona jest zła. Stąd też nasz wnio-
sek, złożony na posiedzeniu komisji, o odrzucenie 
ustawy w całości, ponieważ to jest jedyny sposób na 
uchronienie się przed ogromnymi komplikacjami, 
komplikacjami, do jakich ta ustawa doprowadzi.

I tutaj jest kilka aspektów. Pierwszy aspekt to są 
aspekt polityczny, to znaczy taki, że ta ustawa będzie 
budziła ogromne wątpliwości co do tego, czy nie uprzy-
wilejowuje niektórych partii przy takim skonstruowa-
niu tych zapisów, to znaczy wątpliwości co do tego, czy 
nie jest to kolejna ustawa, która daje specjalne upraw-
nienia władzy wykonawczej. To jest istotne, bo cały 
czas mówimy o trójpodziale władzy. A drugi aspekt 
jest taki, że ta ustawa jest bardzo niechlujnie przygoto-
wana. Jest to wyjątkowy bubel ustawodawczy, o czym 
świadczy liczba poprawek zgłoszonych w Sejmie i licz-
ba poprawek zgłoszonych u nas. A przypominam… 
Zwracam uwagę na to, że tych poprawek byłoby dużo, 
dużo więcej, gdybyśmy mieli więcej czasu. Nikt z nas 
niestety… A jeszcze będą poprawki składane w trakcie 
dyskusji, ja też przed chwilą znalazłam taką kwestię, 
która wymaga poprawy. Podobnie pan senator Florek.

Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że sam sposób 
procedowania tej ustawy – do czego my, niestety, powoli 
zaczynamy się przyzwyczajać – jest po prostu skandalicz-
ny. To znaczy mamy do czynienia z ustawą, w przypadku 
której nie ma odpowiedniej dyskusji na poziomie Sejmu. 
I dostajemy taką ustawę, że tak powiem, zupełnie wywró-
coną do góry nogami, zresztą po poprawkach osób, które 
ją zgłosiły. Otrzymujemy ustawę zupełnie wywróconą 
do góry nogami, czyli de facto zupełnie nową ustawę. 
Materiał porównawczy dostaliśmy wczoraj wieczorem. 
Konia z rzędem temu, kto jest w stanie stworzyć odpo-
wiednie, właściwe poprawki w tak krótkim czasie.

Zwracam jeszcze uwagę na to, że nie mieliśmy 
w ogóle czasu na to… No, pomijam to, że mieliśmy 
też przecież wczoraj ważne sprawy w Senacie. Ale 
nie mieliśmy czasu na to, żeby zwrócić się do ko-
gokolwiek o opinię. Ja mam fantastycznych radców 
w naszej gminie, we Wrocławiu; to są osoby, które 
od wielu lat organizują wybory. Jestem pewna, że 
każdy z nich weźmie tę ustawę czy ten materiał po-
równawczy, który dostaliśmy, gdzie będzie widać, 
co zostało zmienione, i zauważy, jak wiele czeka nas 
problemów. Ja w swoim wystąpieniu… Ja sobie to 
teraz wypisałam. Siedzę i sobie wypisuję, wypisuję… 
Wypisałam 20 czy 30 takich problemów, jakie staną 
przed osobami, które będą musiały te najbliższe wy-
bory przeprowadzić.

A po co te poprawki? Bo pytano właśnie o to, po 
co te poprawki, skoro odrzucamy; pytał o to pan se-
nator. Panie Senatorze, ja uważam, że każda z tych 
poprawek… Proszę zwrócić uwagę na to, jakie one są. 
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(senator M. Pęk) stawie definicji zawartej w ustawie, że głosujemy 
poprzez postawienie znaku z co najmniej, minimum 
2 liniami, które się przecinają. I z tego tytułu będą 
różne interpretacje. Mówi pan, że… Pan powiedział, 
że w wyborach, które pan obserwował, to komisja 
ustalała wolę wyborców. Tak to pan powiedział. No 
więc ja sobie nie mogę wyobrazić, jak u nas, w Polsce 
komisje będą ustalały wolę wyborców. Komisje mają 
ustalać to, co jest na karcie do głosowania: że głos 
jest albo ważny, albo nieważny i na kogo zagłosowa-
liśmy, a nie wolę wyborców. Bo ta wola wyborców 
może być w różny sposób artykułowana na kartach: 
poprzez różnego rodzaju znaczki, które dopuszczamy 
w tej chwili, poprzez różnego rodzaju dopiski. Czy 
więc będziemy czytać te dopiski i ustalać, gdy będą 
wątpliwości, jaka była wola wyborcy? No bo wola 
wyborcy, gdy ktoś napisał na jakiegoś, powiedzmy, 
radnego jakąś adnotację, by była taka, że on go nie 
chce, więc na pewno chodziło o innego. No, komisja 
nie jest od tego. Komisja musi mieć proste, jasne, 
czytelne przepisy i koniec. Nie należy tego kompli-
kować. Dlatego uważam, że na podstawie tej definicji 
można podejrzewać – jeszcze raz to powtórzę – że 
będzie dużo głosów nieważnych i że będzie bardzo 
dużo odwołań ze względu na możliwość interpretacji 
tego przepisu na różne sposoby. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku. Do kogo pytanie?

Senator Bogdan Borusewicz:
Do pani sprawozdawcy mniejszości, pani 

Zdrojewskiej.
Chciałbym powtórzyć pytanie, które zadałem 

sprawozdawcy większości, dotyczące art. 19a, który 
wprowadza podwójne podporządkowanie służbowe 
pracowników starostwa, tak?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Nie będę powtarzał całego pytania. Wiadomo, o co 

chodzi. Czy to nie spowoduje problemów organiza-
cyjnych, problemów z kierowaniem takim urzędem, 
gdzie jednak podporządkowanie powinno być jasne 
i jedno? Oczywiście jasne, ale przede wszystkim po-
winno być jedno.

Ja zgodziłbym się, gdyby z jakichś powodów to 
podporządkowanie zostało przekazane przewodniczą-
cemu rady. No, taka sytuacja też jest możliwa, w celu 
wzmocnienia pozycji rady można odebrać staroście 
urząd. Ale tutaj będziemy mieli 2 podporządkowa-
nia. Czy pani nie sądzi, że to spowoduje problemy, 
spory kompetencyjne i utrudni funkcjonowanie tego 
urzędu?

komisji. Ja nie jestem tutaj po to, żeby jakieś swoje 
stanowiska przedkładać i się pochylać nad każdym 
przepisem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

mniejszości, do pana senatora Florka. Kilkukrotnie 
w trakcie składania sprawozdania dzielił się pan sena-
tor swoimi, można powiedzieć, wielkimi obawami co 
do kwestii uznawania głosów za ważne na podstawie 
znowelizowanej ustawy. 

Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie pan 
twierdzi, że komisja wyborcza będzie miała problemy 
w określeniem, co jest głosem ważnym, a co nie jest 
głosem ważnym.

A teraz chciałbym, że tak powiem, uzasadnić, 
dlaczego o to pytam. Miałem przyjemność, zresztą 
z kolegą Wiesławem Kilianem, uczestniczyć jako 
obserwator w wyborach parlamentarnych w Gruzji. 
I tam akurat, jeśli chodzi o ich ordynację wyborczą, 
tak naprawdę karta do głosowania… Wyborca ma 
określić… Ma być możliwe określenie woli wybor-
cy, niezależnie od tego, czy to będzie zakreślenie 
kółkiem, czy to będzie zakreślenie krzyżykiem, 
czy to będzie wykreślenie wszystkich innych kan-
dydatów, a pozostawienie jednego. I powiem panu, 
Panie Senatorze – zapewne pan mi zaraz odpowie 
– że tam sobie z tym doskonale radzą. Tam cała 
komisja, składająca się z 7, 9 osób plus obserwato-
rzy, ustala, jaka była wola wyborcy i czy ten głos 
jest głosem ważnym. Brałem udział w pierwszej 
turze wyborów w Gruzji, w drugiej turze wybo-
rów i przy liczeniu głosów nie było… Były różne 
głosy, różne, że tak powiem, sposoby określenia 
woli wyborcy, jednak komisja nie miała problemów. 
Na jakiej podstawie pan twierdzi, że będzie z tym 
problem? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Głosy uznane za ważne – pan mówił… Na pod-

stawie czego twierdzę, że będzie problem? Na pod-
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Senator Bogdan Borusewicz:

Nie, nie, spokojnie, poczekam.
(Senator Jarosław Duda: Nie będą potrzebne.)
(Senator Marek Pęk: Nie?)
Nie, pytanie będzie tak proste, że żadna dokumen-

tacja nie będzie potrzebna.
(Senator Marek Pęk: To wreszcie jakieś proste 

pytanie.)
Proste pytanie, potrzebna będzie tylko pewna lo-

gika, ale to każdy ma w głowie.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać w sprawie 

znaków w kratce. Obecnie jest tak, że w kratce ma 
być znak „x”. Każdy inny, dopiski, inne znaczki itd. 
unieważniają głos, głos jest nieważny. Dopisków nie 
można robić, bo będzie głos nieważny. Ta zmiana 
ordynacji zmienia tę sytuację i dopuszcza różne roz-
wiązania. Muszą być 2 przecinające się linie, ale mogą 
być także dopiski i głos jest ważny pomimo tych do-
pisków. Głos jest ważny także wtedy, kiedy 1 kratka 
jest zaczerniona. Czyli są różne możliwości.

(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie, Panie 
Marszałku, poproszę.)

I pytanie.
(Senator Jacek Włosowicz: Proste.)
Czy w sytuacji, kiedy jest zero-jedynkowa możli-

wość, tak jak w obecnej ordynacji, czyli albo jest tak, 
albo głos nie jest ważny… Czy w sytuacji, w której 
dopuszcza się różne inne możliwości, możliwość bez-
prawnego działania, czyli fałszowania, jest większa, 
czy jest mniejsza?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Miało być proste pytanie, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: No i jest.)
Jest jedno z trudniejszych. Ja mogę powtórzyć to, 

co mówiłem wcześniej: wszystkie wskazania z uza-
sadnienia pana posła Schreibera, którymi się kierowa-
li posłowie, o ile wiem, pokazują, że te zmiany mają 
pomóc ratować głosy, to znaczy mają się przyczynić 
do tego, aby była większa możliwość takiej interpre-
tacji na rzecz obrony ważności danego głosu. Do tej 
pory ten sztywny formalizm może i rzeczywiście 
był, tak jak pan marszałek mówi, zero-jedynkowy, 
taki łatwy do interpretacji, ale przynosił duże szko-
dy, dlatego że wielu ludzi po prostu w bardzo łatwy 
sposób mogło swój głos stracić. Tu nie chodzi o ludzi 
takich jak my, sprawnych fizycznie i intelektualnie, 
tylko takich, którzy rzeczywiście mają problemy z pi-
saniem, z takim szybkim i łatwym oddaniem głosu 

Senator Barbara Zdrojewska:

Rozumiem i powiem raczej na podstawie swo-
jego doświadczenia niż tego, o czym mówiliśmy 
na posiedzeniu komisji. Postaram się szybciut-
ko. Otóż te procedury były reformowane 2 razy. 
Kiedyś było tak, że rada miejska w dużym mieście 
miała dużo większe uprawnienia i przewodniczący 
rady miasta miał dużo silniejszą pozycję. Jednak 
kolejna reforma samorządowa, wprowadzająca 
bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów, spo-
wodowała wzrost ich znaczenia w gminie. Miało 
to swoje pozytywne skutki, ale miało też negatyw-
ne skutki. Skutki oceniane przez samorządowców 
jako pozytywne to wiadomo: wzmocnienie wła-
dzy, silny prezydent, bardziej decyzyjny, większa 
więź z mieszkańcami itd. Widać, jak popularni są 
prezydenci. To są te wszystkie pozytywne sprawy. 
Ale były też skutki negatywne, np. osłabienie po-
zycji rady miejskiej, osłabienie funkcji radnych.

I ja w tej ustawie widzę jakieś plusy, bo widzę 
w tej ustawie jednak chęć wzmocnienia funkcji 
rady, pewnego wzmocnienia. Stąd się bierze m.in. 
ten punkt, który mówi o tym, że pracownicy biu-
ra rady gminy czy rady miejskiej wykonują polece-
nia przewodniczącego. Skąd to się w ogóle wzięło? 
Wzięło się to stąd, że mieliśmy dosyć kuriozalne, 
szokujące wręcz sytuacje, w których prezydent lub 
wójt, burmistrz skonfliktowany z przewodniczącym 
rady gminy, który np. mógł być z opozycji, a zdarzają 
się tego typu sytuacje, odmawiał mu nawet biurka, 
odmawiał pracownikom gminy wykonywania pole-
ceń przewodniczącego itd.

Ale ma rację pan marszałek, że ta dwuwładza też 
tak naprawdę nie do końca rozwiązuje problem. Ja 
uważam, że to jest krok naprzód, uważam to mimo 
wszystko za plus, ale tak do końca… Według mnie 
nie byłoby problemów, gdyby biuro rady miejskiej 
lub też biuro rady gminy było podporządkowane 
przewodniczącemu rady gminy. Tak że nie byłoby 
z tym żadnego problemu i nie mielibyśmy wtedy 
tego, na co zwracał uwagę pan marszałek, takiej 
dwuwładzy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Tak, Panie Marszałku? Do kogo pytanie?
(Głos z sali: Do senatora…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, do pana 

senatora Pęka.)
Do pana senatora Pęka.
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Duda: Pan senator znowu do-

kumenty zgubił.)
(Głos z sali: Nie są potrzebne.)
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(senator M. Pęk) będą podlegały każdorazowo indywidualnej ocenie, 
więc to… No, zobaczymy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Senatorze, pan też chce zadać pytanie?
(Senator Grzegorz Napieralski: Tak, tak, do pana 

senatora…)
Proszę bardzo. Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Pani Marszałek, bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Chciałbym 

kontynuować wątek poruszony przez senatora, mar-
szałka Borusewicza. 

Z czego wynikają te zmiany i ta całkowicie inna 
sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o te dopiski, skreślenia, 
o ten inny system, można powiedzieć, głosowania? 
Z czego to wynika? Co legło u podstaw tego, żeby 
takie właśnie przepisy wprowadzić do ustawy? Jaki 
błąd był popełniony albo gdzie, według wnioskodaw-
ców tego projektu, pojawiły się obawy, że coś może 
być nie tak i trzeba to zmienić?

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, ja już odpowiadam chyba czwar-

ty albo piąty raz właściwie w tej samej kwestii, więc 
powiem krótko. Z tego, co przedstawił nam na posie-
dzeniu komisji pan poseł Schreiber, wynika, że ten 
kierunek jest zgodny z wytycznymi pewnych doku-
mentów Komisji Europejskiej, OBWE, które general-
nie zmierzają do tego, żeby przyjmować stanowisko 
liberalne, odchodzić od takiego skrajnego, zero-je-
dynkowego formalizmu na rzecz uznawania głosów 
za ważne. No, tutaj to jest najważniejsze, prawda?

(Senator Grzegorz Napieralski: Czy ja mogę do-
pytać, Pani Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.
(Senator Grzegorz Napieralski: Mogę?)
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Ja wiem, Panie Senatorze, tylko ja mam pytanie, 

czy zachodziły albo czy są jakieś dowody… Czy są 
dowody, że ten poprzedni system… Czy wydarzyło 
się coś takiego, o czym można powiedzieć, że to spo-
wodowało, że wybory mogły być sfałszowane albo 
były sfałszowane?

na karcie. Ja tyle mam do powiedzenia. Mówiłem już 
o tym kilka razy. Upieram się, że wspomniane zmiany 
są zmianami na lepsze.

(Głos z sali: I to jest ważne.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze… To ja jeszcze dopytam pana, ponieważ 

czytałem opracowanie, bardzo obszerne, robione 
przez specjalistów Fundacji im. Stefana Batorego na 
temat tych 5 milionów głosów nieważnych w wybo-
rach w 2014 r. i tam wskazany był inny powód niż 
ten, o którym pan mówi. Te 5 milionów…

(Senator Marek Pęk: A, nie, bo to jest w ogóle 
inny temat…)

Nie, nie, ale tutaj, jak rozumiem…
(Senator Marek Pęk: Ja nie mówię, że te przepisy, 

które…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale spokojnie, Panie 

Senatorze, niech pan marszałek zada pytanie. Panie 
Marszałku, proszę o pytanie i pan senator odpowie.)

Kiedy zabiorę głos, to o tym powiem, że to jest 
jakby pójście nie w tę stronę, pójście w złą stronę. Ale 
wie pan, różne znaczki można wstawiać. I w sytuacji, 
kiedy dopiski unieważniają… Takie dopiski mogą być 
i często były słowami obelżywymi…

(Głos z sali: Teraz będą.)
W tej sytuacji, jeżeli w kratce się jakaś pierwsza 

czy środkowa litera słowa obelżywego przetnie, to 
głos będzie ważny. Ja nie wymieniam, jakiego sło-
wa… Ale chcę powiedzieć jeszcze o sytuacji bardziej 
skrajnej. Jeżeli ktokolwiek, jakiś człowiek w zasadzie 
nieobliczalny – ja do tego nie nawołuję, absolutnie, 
ale chcę pokazać skrajność i konsekwencje – w kratce 
wpisze Hakenkreuz, to…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję, 
Panie Marszałku…)

…głos będzie ważny?
(Senator Marek Pęk: Panie Senatorze, to jest…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Głos będzie ważny, 

Panie Senatorze? Chociaż człowiek… Ten znak jest 
karany, jest penalizowany i takich… Wie pan, chcę 
pokazać pewne konsekwencje.)

Senator Marek Pęk:
Myślę, że na to pytanie lepiej może odpowiedzieć 

jako ekspert pan prof. Hermeliński, ale pewnie będzie 
się musiała ukształtować pewna praktyka, te sprawy 
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Senator Barbara Borys-Damięcka:

Pani Marszałek, przepraszam, ale pół godziny 
temu rozmawiałam z legislatorami, podeszłam i za-
pytałam, czy w ramach procedury możemy przed-
stawicielowi autorów tej ustawy zadawać pytania. 
Uzyskałam odpowiedź, że nie możemy, że wykluczają 
to §33 i §43 naszego regulaminu.

(Senator Jacek Włosowicz: Możemy.)
(Senator Jarosław Duda: To prawda.)
(Senator Piotr Florek: Posłowi sprawozdawcy…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem.)
Wiec proszę nie mieć do nas pretensji o to, że ja 

mam z kolei pretensje do pana sprawozdawcy, że nie 
jest w stanie zreferować…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, rozu-
miem…)

Po co w ogóle zebrała się ta komisja? To jest bez 
sensu, naprawdę. Dlatego zadajemy tyle pytań.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pani Senator, przyjmuję pani komentarz, bo nie 
jest to pytanie. Przyjmuję ten komentarz.

Pan senator sprawozdawca odpowiada już od kilku 
godzin i odpowiada zgodnie ze swoją wiedzą i rów-
nież z zakresem…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: No to marna 
jest ta wiedza pana sprawozdawcy. Przykro mi.)

Ale proszę bez takich komentarzy, Pani Senator.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców? Są pytania.
Proszę, pan Klich i pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeżeli powtórzę jakieś pytanie, to proszę je uchylić.
Nie odnotowałem pytania o to, jak wyglądała 

opinia prawna naszego senackiego biura prawnego 
odnośnie do tego projektu ordynacji. Czy komisja ją 
miała? Czy komisja się nad nią pochyliła? Jakie wnio-
ski, Panie Senatorze, wynikają z tej opinii prawnej? 
Bardzo proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator, pan marszałek ma pytanie rów-

nież do pana…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja do pani 

senator Zdrojewskiej.)
Dobrze.
To proszę, pan senator sprawozdawca większości. 

Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, było wiele – i na posiedzeniu ko-
misji chyba też było to przytaczane – takich przypad-
ków, że ktoś pochopnie… no, np. dosłownie uczynił 
małą kreskę, no i koniec, żadnej możliwości korekty. 
I teraz ten przykład, który był też przez pana mar-
szałka podawany, że można nawet zamazać jeden 
z tych kwadracików, żeby uratować głos… No, to 
wszystko jest właśnie po to. Wydaje mi się, że akurat 
tu celowe jest odejście od takiego bardzo sztywnego 
formalizmu. Tyle mogę powiedzieć.

(Senator Grzegorz Napieralski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Pani senator Borys-Damięcka. Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Pani Marszałek, nie może pan Pęk jako doro-
sły, odpowiedzialny człowiek, w dodatku prawnik, 
cały czas mówić: ja nie wiem, pan poseł Schreiber 
to, pan poseł Schreiber tamto… Przecież w posie-
dzeniu komisji biorą udział żywi ludzie, którzy są 
odpowiedzialni i którzy przegłosowują poprawki 
czy ustawę, która trafiła do państwa komisji, i to 
w dodatku do trzech komisji. Czyli państwo bie-
rzecie odpowiedzialność za to, co przegłosowali-
ście w komisji, i głosujecie z całym przekonaniem 
o swojej słuszności i o tym, że jest to fantastyczna, 
świetna ustawa dla Rzeczypospolitej, jeśli chodzi 
o wybory. Nie może pan ciągle robić uników, mó-
wić, że pan na to pytanie może odpowiedzieć albo 
nie może odpowiedzieć. Trzeba było zwrócić się do 
marszałka i poprosić o zaproszenie przedstawiciela 
wnioskodawcy jako gościa…

(Senator Marek Pęk: Ale jest.)
…żebyśmy… No ale dlaczego nie możemy mu 

wobec tego zadawać pytań…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Pani Senator…)
…żeby nam to wyjaśnił?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Senator, ale jeszcze przed chwilą siedział 

tu – już od kilku godzin – przedstawiciel wniosko-
dawców, pan poseł Szymon Szynkowski, przed chwi-
lą wyszedł, siedział tu tyle godzin. Jest pan prezes 
Hermeliński. Jeżeli państwo macie życzenie, oczywi-
ście dam panom głos. Ale na razie zadajecie, już po 
raz któryś, te same pytania senatorowi sprawozdawcy.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie te same 
pytania…)

Jeżeli więc chcecie…
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lokalnym, czyli aktów prawa miejscowego, konsty-
tucja również wskazuje podmioty uprawnione do ich 
wydawania. Zgodnie z art. 94 konstytucji akty prawa 
miejscowego mogą być wydawane jedynie przez or-
gany samorządu terytorialnego oraz terenowe organy 
administracji rządowej.

A ten zarzut dotyczy tego, że komisarz wyborczy 
nie jest ani organem samorządu terytorialnego, ani 
terenowym organem administracji rządowej. Zgodnie 
z kodeksem wyborczym komisarz wyborczy jest peł-
nomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej i taki 
organ według pana mecenasa nie może wydawać ak-
tów prawa miejscowego. Zatem przyznanie mu prawa 
do kształtowania okręgów wyborczych do rad budzi 
uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej. To 
jest ten zarzut.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja do pani senator Zdrojewskiej mam pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do pani senator 

Zdrojewskiej. Dobrze.)
Tak, tak, do pani senator Zdrojewskiej.
Takie samo pytanie, jeżeli chodzi o kratki i waż-

ność głosów. Tak? Czy jeżeli… W obecnej ordynacji 
ta sytuacja jest zero-jedynkowa – albo się postawi 
odpowiedni krzyżyk, czyli przekreśli się kratkę, prze-
ważnie w poprzek, albo głos jest nieważny. Dopiski 
to głos nieważny, inne znaczki – głos nieważny. Ta 
ordynacja przewiduje różne inne możliwości, m.in. 
także zamazaną kratkę. 

Czy w takiej sytuacji, gdy jest więcej możliwo-
ści, szczelność wyborów jest mniejsza, czy większa? 
Takie logiczne pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
To znaczy, to nie tylko moim zdaniem. Było to 

też poruszane w dyskusji, niekoniecznie za każdym 
razem na posiedzeniu komisji, chociaż posiedzenie 
komisji było bardzo długie. Ale też nie pytaliście pań-
stwo np. o zdania organizacji pozarządowych itd., 
czego głównie dotyczyła dyskusja.

A jeśli chodzi o te krzyżyki, to przede wszystkim – 
tu zaznaczam, że to jest moje zdanie, wynikłe niejako 
z wysłuchania dyskusji na posiedzeniu komisji, ale 
też prześledzenia dyskusji w mediach itd. – uważam, 
że będzie większy kłopot, po prostu będzie więk-
szy kłopot, niż do tej pory. Moim zdaniem wyborcy 
przyzwyczaili się do tego, że stawiają jakiś znak iksa 

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, ja zacząłem od tego, przedsta-
wiając moje sprawozdanie, że przytoczyłem takie 
najważniejsze elementy opinii naszych legislatorów. 
No, było wiele uwag natury legislacyjnej, część z tych 
uwag została przejęta przeze mnie w moich popraw-
kach doprecyzowujących ustawę. Były też uwagi 
o charakterze merytorycznym. Przytaczałem je tutaj 
dość dokładnie, więc nie chcę tego jeszcze raz czytać. 
Była też jedna uwaga o charakterze konstytucyjnym, 
o tyle zaskakująca, że do tej pory w ogóle nie pojawiła 
się ona w debacie na poziomie sejmowym.

(Senator Jarosław Duda: Senackim.)
Na sejmowym. W ogóle nie było wątpliwości kon-

stytucyjnych co do tej ustawy.
(Senator Jarosław Duda: Przepraszam.)
Także poseł wnioskodawca nie podzielił tych za-

strzeżeń.
Nie wiem, czy pan senator chce, żebym ja punkt po 

punkcie to odczytał. To chyba nie ma sensu. Wszyscy 
możemy się zapoznać z tą opinią, ona liczy 12 stron. 
Były w niej różnego rodzaju zastrzeżenia: konstytu-
cyjne, formalne, legislacyjne, częściowo przez nas 
przejęte.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, jeśli można, tylko dopytam. Jakie 

zastrzeżenia natury konstytucyjnej, jeśli chodzi o ten 
projekt ustawy, przedstawiło biuro prawne Senatu?

Senator Marek Pęk:
Dobrze. W takim razie jeszcze raz, specjalnie dla 

pana senatora z Krakowa.
(Senator Bogdan Klich: Bardzo dziękuję.)
Jest tutaj taka wątpliwość, która dotyczy pewnego 

zamkniętego katalogu aktów prawa miejscowego. 
Chodzi o to, że sposób kształtowania okręgów wy-
borczych wpływa m.in. na to, czy grupa wyborców 
zamieszkujących dany obszar będzie włączona do 
okręgu sprzyjającego lub utrudniającego przełożenie 
głosów tej grupy na owoce zwycięstwa wyborczego, 
czyli uzyskanie reprezentacji. Skoro ustawodawca 
za powszechnie obowiązujące źródło prawa uznaje 
np. wyznaczenie obszarów działania urzędów skar-
bowych, co nie wpływa w żaden sposób na charak-
ter, wysokość lub sposób realizacji obowiązku czy 
prawa podatkowego, to tym bardziej źródłem prawa 
powszechnie obowiązującego jest wyznaczenie gra-
nicy okręgów wyborczych.

W polskiej konstytucji przyjęto zamknięty katalog 
podmiotów uprawnionych do wydawania przepisów 
powszechnie obowiązujących. W przypadku prze-
pisów powszechnie obowiązujących o charakterze 
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(senator B. Zdrojewska) No, w międzyczasie…
(Senator Arkadiusz Grabowski: W którym mo-

mencie?)
W międzyczasie. Po pierwsze, zmienia się ko-

misja, a po drugie, ktoś to wyciąga za pomocą rąk. 
Może można postawić ręką… Ja nie będę tutaj wni-
kała w różne sposoby typu kradzież znaczka u filate-
listów itd. Ale zapewniam pana, że są takie sposoby. 
To jest tak, że jeżeli wprowadzamy np. nowy auto-
mat, to można go oszukać, prawda? I bardzo szybko 
się okazuje w tzw. praniu, że jest to bardzo proste. 
Zapewniam pana, że w sytuacji, gdy są takie komisje, 
też może to być dosyć proste i się przekonamy o tym.

I chciałabym powiedzieć – bo tutaj państwo się 
powołują na wybory w Gruzji – że też byłam jako 
obserwatorka w Gruzji. Tam rzeczywiście w komisji 
wyborczej… To, co zwróciło moją uwagę, to duży 
chaos. Był duży chaos przy wrzucaniu do urny, bo 
tam stoi jakaś specjalna osoba, siedzi komisja, jest 
kilkunastu obserwatorów, jest po prostu jeden wielki 
bałagan. Tak to wygląda tak naprawdę. Druga sprawa. 
Podczas liczenia głosów kręcą się osoby z aparatami, 
nagrywają to, stoją z kamerami itd. Naprawdę sprawia 
to wrażenie ogromnego chaosu. I chociaż wydaje 
się, że w sytuacji, gdy wszyscy stoją dookoła, nie 
można czegoś takiego zrobić, to doskonale państwo 
wiedzą, że właśnie z tego korzystają iluzjoniści, bo 
im większy jest bałagan, tym łatwiej dokonać bardzo 
prostego oszustwa.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale ilu mamy ilu-
zjonistów, a ile mamy lokali wyborczych? No, Pani 
Senator…)

Ale to proszę sobie… Dobrze, to ja powiem. To 
ja powiem, że…

(Wicemarszałek Maria Koc: No, proszę.)
…ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że 

ktoś przygotowuje np. 50 kart z zakreślonym nazwi-
skiem swojego preferowanego kandydata, a następnie 
te karty podmienia. No, to jest bardzo proste, napraw-
dę, zapewniam państwa, że jest to proste.

I zobaczą państwo, że po wprowadzeniu takich 
standardów jak w Gruzji… W ogóle bym się z tego 
zresztą nie cieszyła, bo uważam, że to raczej jest dla 
nas zawstydzające, jeśli chodzi o wybory.

I jeszcze dopowiem o sprawie, która tutaj nie była 
poruszana, o przezroczystej urnie.

(Głos z sali: Ale to wcześniej było.)
O co chodzi z tą przezroczystą urną? Wydaje 

się, że jak jest przezroczysta, to mamy do czynienia 
z większą przezroczystością wyborów. Owszem, tyl-
ko ja przypominam jeszcze, że wybory są też tajne, 
tzn. mamy prawo do tajności wyborów. W związku 
z tym, jeżeli nie mamy kopert – mówiliśmy o tym 
na posiedzeniu komisji – wrzucamy kartkę i ona się 
rozwinie czy coś innego z nią się stanie, to osoby 
będące w lokalu wyborczym mogą zauważyć, na kogo 

czy krzyżyka. Tak? Jedni to nazywali krzyżykiem, 
drudzy iksem. To jest bardzo proste, bo jeżeli linie 
są ze sobą skrzyżowane, to to jest jasne. A zaczernie-
nie powoduje coś takiego… Jeżeli np. pan marszałek 
postawi znak „x”, to rzuca pan kartę do urny i może 
pan się liczyć z czymś takim – a bywały tego typy 
przypadki – że ktoś dopisze… skreśli ten znak, to 
znaczy, zaczerni go po prostu, i postawi w innym 
miejscu znak „x”. To jest bardzo prosty sposób na 
sfałszowanie wyborów. Bardzo prosty.

(Senator Bogdan Borusewicz: W takiej sytuacji 
głos będzie ważny, tak?)

(Senator Bogdan Klich: Będzie ważny?)
(Rozmowy na sali)
W takiej sytuacji głos będzie ważny, tak jak mó-

wię. Stąd jest to oburzenie. Tak? Ja rozumiem, że 
będzie ważny.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Głos nawet nie bę-
dzie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grabowski jeszcze chciałby zadać 

pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Pani Senator, proszę chwilę zaczekać, bo ja wła-

śnie do pani mam pytanie w związku z tym, co pani 
powiedziała. Bo ja nie wiem… Nie nadążam za to-
kiem pani rozumowania. Jeżeli zmienimy ordynację 
wyborczą, kodeks wyborczy w taki sposób, że karty 
do głosowania będą komisyjnie wyjmowane przez 
wszystkich, przy udziale wszystkich członków ko-
misji wyborczej… Nie tak, jak do tej pory miało to 
miejsce, że karty były dzielone i liczone po kątach.

(Senator Jan Rulewski: Nie po kątach, tylko na 
jednym stole.)

To w którym momencie ma dojść do tego zafał-
szowania głosu poprzez dopisanie, jak rozumiem, 
w domyśle przez członka komisji wyborczej, który 
ma dostęp do kart i, że tak powiem, wolę zmiany de-
cyzji wyborcy? W którym momencie? Jeżeli to będzie 
publiczne już w tym momencie liczenie głosów, przy 
wszystkich członkach komisji, wszyscy wszystkim 
będą patrzeć na ręce, co więcej, będzie transmisja 
z lokalu wyborczego z liczenia głosów… W którym 
momencie dojdzie do tego sfałszowania?

Senator Barbara Zdrojewska:
No tak, ale mamy 2 komisje, prawda?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, ale ja rozu-

miem…)
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(senator B. Zdrojewska) tajności wyborów i tego, że jak będzie transmisja, to 
ludzie będą widzieć, kto był…

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
…i oddał, że tak powiem, głos w wyborach…
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
A czy – bo zapewne uczestniczy pani w wybo-

rach – widziała pani kiedyś spisy wyborców, to, jak 
wyglądają one w lokalu wyborczym?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, widziałam.)
Że wszyscy sąsiedzi, którzy, że tak powiem, loka-

lizacyjnie… którzy mieszkają obok, widzą…
(Senator Barbara Zdrojewska: Pani Marszałek, 

czy pan senator mógłby zadać pytanie?)
Ja zadaję pytanie. Czy wie pani o tym, że spis 

wyborców jest w komisji wyborczej ogólnodostępny 
i każdy, kto przychodzi po pani głosować, a mieszka 
w okolicy, pod podobnym adresem, to tak naprawdę 
widzi pani podpis na… I te podpisy nie są jakoś spe-
cjalnie ukrywane przez członków komisji.

(Senator Jan Rulewski: Są ukrywane.)
Nie, nie…

Senator Barbara Zdrojewska:
To znaczy moim zdaniem nie ma pan możliwo-

ści… Jeżeli wejdzie pan do lokalu wyborczego, to nie 
może pan poprosić o możliwość spojrzenia, jak kto 
głosował. Nie ma takiej możliwości.

(Głos z sali: Ale przecież…)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ale jest na li-

ście…)
Ale jak się pan podpisuje na swojej liście, na swojej 

ulicy, no to przeważnie jest to…
(Rozmowy na sali)
No, sąsiedzi widzą, proszę pana, ale…
(Senator Arkadiusz Grabowski: No ale…)
Jezu, no…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę…)
Ale to, proszę pana, nie znaczy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o spokój.)
…że ma pan prawo korzystać z takich danych. 

Jeżeli ja jestem np. działaczem partyjnym i chcę 
sprawdzić, czy członek mojego ugrupowania głosował 
tak, jak ja chcę, czyli czy wziął udział w referendum, 
choć miał nie wziąć udziału, to wtedy wystarczy, że 
obejrzę nagrania i zobaczę, czy on fizycznie był, czy 
nie był. Po prostu zobaczę to, oglądając transmisję. 
I na to zwracam państwa uwagę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
No, trudno. Można też śledzić, jak ktoś idzie do 

lokalu wyborczego.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja jeszcze…)
Proszę, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja jeszcze do pani…)

głosowaliśmy. To po pierwsze. Po drugie, osoby, które 
oglądają to dzięki transmisji, a będzie transmisja, 
będą mogły…

(Senator Kazimierz Wiatr: Można złożyć.)
Można złożyć, ale nie wszyscy złożą.
…Będą mogły ewentualnie zobaczyć, jak kto…
(Senator Kazimierz Wiatr: No, można złożyć.)
Posłuchajcie.
…Będą mogły zobaczyć, jak kto głosował. Ale 

jest jeszcze jedna…
(Rozmowy na sali)
Ale posłuchajcie państwo. Wyobraźcie państwo 

sobie coś takiego… Proszę nie kiwać głową, tylko 
ze mną najwyżej popolemizować, Panie Profesorze.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale to jest zabronione 
w Senacie.)

Właśnie dlatego mówię: popolemizować.
Proszę zwrócić uwagę na to, że zdarzały się re-

ferenda w Polsce, kiedy w czasie referendów część 
partii zwracała się do swoich członków i sympatyków 
o niebranie udziału w głosowaniu, tzn. o… I teraz 
wyobraźmy sobie, że jeżeli będzie upublicznione, 
kto głosował w danym lokalu wyborczym, to taka 
osoba będzie poddana… no, wszyscy będą wiedzieli, 
że ona jednak wzięła udział w głosowaniu. To w jaki 
sposób zabezpieczymy takiej osobie tajność głosowa-
nia? W jaki sposób?

(Senator Jacek Włosowicz: Ale o czym mówimy?)
No, zwracam… No, zwracam na to uwagę.
(Senator Jacek Włosowicz: Ale…)
Proszę?
(Senator Jacek Włosowicz: Tajność głosowania 

czy tajność udziału?)
Ale tajność udziału też ma pan zagwarantowaną.
(Senator Jacek Włosowicz: Ale o czym mówi-

my…)
Proszę?
(Senator Jacek Włosowicz: …o tajności głosowa-

nia czy tajności udziału?)
Ale ma pan prawo do tego, żeby nikt pana nie 

oceniał. Dlatego w różnych krajach nie przeprowa-
dza się tej transmisji. No, w Gruzji się przeprowa-
dza. Gratuluję, że dochodzimy do tych standardów. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Grabowski, tak?
Pani Senator, jeszcze jest pytanie do pani.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Pani Senator, ja przepraszam, ale jeszcze chwil-

ka… Bo to ostatnie zdanie, którego pani użyła, co do 
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator prof. Wiatr. Tak? Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja mam pytanie do pani senator, więc jeśliby pani 

senator jeszcze tutaj…Bo o to samo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, Pani Senator.)
Pani wypowiedzi są niezwykle inspirujące do tzw. 

dyskusji akademickiej, więc ciężko tutaj się powstrzy-
mać… Aczkolwiek mam wrażenie, że są tu mylone 
pewne zasadnicze pojęcia. Ja rozumiem – i myślę, że 
prawnicy mogą się co do tego wypowiedzieć – że to, 
iż wybory są tajne, dotyczy tego, jak kto głosował. 
Ale nie słyszałem o tym, żeby sam udział w wyborach 
był tajny. Nie zauważyłem, żeby biorące udział oso-
by owijały się kocem i tak wchodziły do… Przecież 
można stanąć przed lokalem wyborczym i patrzeć, 
kto tam wchodzi – prawda? I to samo, co widać dzięki 
kamerze, można własnym wzrokiem śledzić, zoba-
czyć. Nie widziałem, żeby ktoś owinięty kocem czy 
jakąś inną narzutą wchodził do lokalu wyborczego 
i przebierał się czy odwijał się w tych kabinach, w któ-
rych się głosuje. 

Tak że, Pani Senator, moje pytanie jest takie: czy 
pani rozumie to tak, że tajność oznacza także tajność 
udziału w wyborach, czy tak, jak to jest powszech-
nie rozumiane, tzn. że chodzi o tajność tego, jak kto 
głosował?

Co do przezroczystej urny, to… Przecież można 
kartkę złożyć, jeśli ktoś się bardzo boi, że ona się 
rozwinie. Tu, w Senacie, mamy przezroczystą urnę 
i czasami było widać, jak kto głosował. Ale to jest 
tylko kwestia niezapobiegliwości albo świadomej 
decyzji głosujących. Bo jeśli taką kartkę złoży się na 
pół, to ona może się rozłożyć, ale jeśli złoży się ją na 
czworo, to ona raczej się nie rozłoży. Tak że to jest 
kwestia bardzo prosta do rozwiązania.

Moje pytanie dotyczy tego, czy pani rozumie to 
tak, że tajność oznacza tu także tajność samego aktu, 
udziału w głosowaniu. Faktem jest, że w przypadku 
referendum ma to znaczenie. Niemniej jednak nie ma 
zapisów mówiących o tym, żeby taka tajność była 
zapewniona.

Senator Barbara Zdrojewska: 
Tak, ja to rozumiem.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę, Pani 

Senator.)
(Senator Jan Rulewski: To nie było pytanie.)
To znaczy było tu jakieś pytanie. I szybciutko od-

powiem. Po pierwsze, ja nie jestem… Ja jestem prakty-

(Rozmowy na sali)
Do pani Zdrojewskiej?
(Senator Bogdan Borusewicz: Do pani senator 

Zdrojewskiej, tak.)
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
No, to jest oczywiście kwestia referendum. W re-

ferendum liczy się udział w głosowaniu. I ta lista 
wyborcza, na której odznacza się głosujących, jest 
tu pewnym problemem.

Ale ponieważ było pytanie o Gruzję, to ja mam 
pytanie do pani senator. Czy to sprawne liczenie gło-
sów w turze głosowania dotyczyło 2 kandydatów czy 
większej ich liczby?

Wicemarszałek Maria Koc:
Ale, Panie Marszałku, Gruzja nie jest tematem 

naszej debaty. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem, ale…)
…żebyśmy się skupili…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan senator 

Grabowski zadał pytanie z pewną sugestią.)
To znaczy pan senator nie zadał pytania, tylko 

powołał się na pewien przykład.
(Senator Bogdan Borusewicz: No to ja się powo-

łuję…)
A pan marszałek dopytuje się o wybory w Gruzji. 

Więc ja myślę…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. Ja chcę 

uściślić ten przykład pana senatora Grabowskiego.)
Panie Marszałku, ja uchylam to pytanie, bo uwa-

żam, że na temat Gruzji nie będziemy dyskutować.
(Senator Bogdan Borusewicz: No dobrze.)
Czy są jeszcze…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja z kolei uwa-

żam… Chciałabym powiedzieć jednak coś o tej 
Gruzji.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Tam było 2 kan-
dydatów.)

Czy są jeszcze…

Senator Barbara Zdrojewska:
Bo coś warto przenieść z Gruzji do nas. Tam rano 

komisja wyborcza bierze urnę i jeździ z tą urną do 
osób niepełnosprawnych. I to jest bardzo dobre roz-
wiązanie.

(Głosy z sali: Ooo, tak!)
(Głos z sali: Małą urnę, drugą.)
(Głosy z sali: Brawo!)
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(senator B. Zdrojewska) Senator Piotr Florek:

No, generalnie te same zasady obowiązują co do 
wszystkich wyborów, jeżeli chodzi o referendum, 
również. Ale w referendum ważna jest też chyba fre-
kwencja, liczba osób i… Stąd tutaj to pytanie pana 
senatora odnośnie do jawności osób uczestniczących 
w głosowaniu… Proszę państwa, z tego, co ja wiem, 
wynika, że to wygląda w ten sposób, że jak składam 
podpis, a teraz chyba się nie zasłania, kiedyś chyba 
było, już nie pamiętam… Ja na swojej stronie mogę 
uzyskać informację czy zobaczyć, czy mój sąsiad był 
na głosowaniu, czy nie był, ale już w komisji wybor-
czej nie można uzyskać informacji, czy ktoś głosował, 
albo jeżelibym prosił o przewrócenie kartki itd.… 
Tego się nie podaje, nie informuje się o tym. Czyli ja 
ewentualnie na swojej stronie, na której składam pod-
pis, mogę zobaczyć, podpatrzyć, czy któryś z moich 
sąsiadów głosował, czy nie. Właśnie na tym to polega, 
że nie przekazuje się informacji, czy pan X czy Y albo 
czy mój sąsiad z sąsiedniej ulicy głosował, czy nie, 
takiej informacji uzyskać nie można. A więc to jest 
prawda odnośnie do tej informacji, kto głosował… 
A w referendum to już nie wiem… To może potem 
pan przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 
bo ja już dokładnie nie pamiętam, jak wygląda sprawa 
referendum… Na pewno co do referendum to bardzo 
istotna jest sprawa frekwencji, w związku z tym te 
zabezpieczenia pewnie tam obowiązują. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do sprawozdawców? Nie 

ma.
Dziękuję bardzo.
Jest z nami przewodniczący Państwowej Komisji 

Wyborczej, pan Wojciech Hermeliński.
Czy pan przewodniczący pragnie zabrać głos? Na 

pewno…
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Jeśli można, to bardzo proszę.)
To zapraszam, Panie Przewodniczący, na mównicę 

i bardzo proszę o wystąpienie.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wystąpie-

nia. Chciałbym przedstawić argumenty, których wagę 
i znaczenie Państwowa Komisja Wyborcza uznała za 
warte podkreślenia, przede wszystkim w odniesieniu 
do procedury wyborczej, bo dla Państwowej Komisji 
Wyborczej, dla nas najważniejsze jest to, czy propono-

kiem, nie jestem specjalistą ani od ordynacji wyborczej, 
ani od wyborów. Ale staram się przygotować, przeczytać 
ustawę, a także zapoznać się z opiniami. To jest opinia 
przedstawiana przez pana rzecznika praw obywatel-
skich – jeśli pan pozwoli, to ja później dostarczę panu 
fragment tej opinii – który w tym sensie zakwestionował 
prawidłowość tego typu wyborów. Jako praktyk zdaję 
sobie sprawę z tego, że, tak jak pan mówił, czasami 
ratunkiem są koperty, czasami się okazuje, że to jest za 
drogo, można to złożyć itd., że są różne rodzaje głosowa-
nia i pracy komisji wyborczych, które mogą powodować 
jakieś uniedogodnienia. Ale praktyka pokazuje, że jak 
się wprowadza zmiany, to dobrze jest zmieniać to, co 
się nie sprawdziło, a zostawiać to, co się sprawdziło. 
Szokujące było dla mnie to, że osoby, które się wypowia-
dały na posiedzeniu komisji, mówię tu o ustawodawcy, 
mówię o panach posłach, nie były w stanie podać ani 
przykładów fałszerstw… Za chwilę będzie odpowiadał 
pan przewodniczący komisji wyborczej, to zapewne 
odpowie nam na pytanie dotyczące fałszerstw dokony-
wanych przez osoby niepełnosprawne czy za pomocą 
osób niepełnosprawnych. Z tego, co ja wiem, wynika, 
że nie było zgłaszanych takich przypadków. Niestety, 
muszę przyznać z bólem, że w sposób obraźliwy dla 
niepełnosprawnych ta sprawa była poruszana na po-
siedzeniu komisji. To było po prostu oburzające, kiedy 
część ustawodawców, posłów, osób, które uczestniczyły 
w posiedzeniu komisji, sugerowała oszustwa wybor-
cze z udziałem osób niepełnosprawnych, tym właśnie 
motywując fakt pozbawienia osób niepełnosprawnych 
możliwości głosowania korespondencyjnego. Ale dzię-
kuję, że się państwo z tego wycofujecie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Do kogo ma pan py-

tanie, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Do pana senatora 

Florka.)
Do pana senatora Florka.
Panie Senatorze, zapraszamy.
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest sprawoz-

dawca mniejszości…)
Pan nieopatrznie usiadł już na swoim miejscu, 

więc zapraszamy tutaj.
(Senator Piotr Florek: Zadowolony, a tu…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy ordynacja do referendum, 

kiedy istotna jest frekwencja, powinna wyglądać nie-
co inaczej niż ordynacja do wyborów powszechnych?
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(przewodniczący W. Hermeliński) różne systemy wyborcze: system sędziowski, system 
rządowy, system mieszany. Można tutaj dawać przy-
kłady różnych krajów, ale żeby już nie przedłużać… 
Zresztą padały te przykłady.

Jednak w naszym przekonaniu ustawodawca po-
winien być konsekwentny. Jeżeli uważa, że system 
sędziowski nie zdał egzaminu… Chociaż ja też – tak 
jak tutaj państwo senatorowie pytali o przyczyny, 
o to, dlaczego on nie zdał egzaminu, i odpowiedź 
nie padła, na poziomie Sejmu też nie – do dzisiaj 
odpowiedzi merytorycznej, bo oczywiście padały 
różne odpowiedzi, nie usłyszałem na pytanie o to, 
dlaczego system sędziowski musi odejść już w niebyt. 
Obecny system, który jest tworzony, nazywam nie-
stety pewną hybrydą, bo najgorzej, jeżeli się weźmie 
część… Tak jak mówili posłowie np.: część bierzemy 
z systemu niemieckiego, część bierzemy z brytyj-
skiego – właśnie ta druga komisja – pozostaje część 
polskiego, czyli pozostajemy my, jako Państwowa 
Komisja Wyborcza. 

Pan poseł Schreiber wczoraj na posiedzeniu ko-
misji, o ile ja dobrze pamiętam, odpowiadając na 
pytanie, powiedział, że w sumie to nie ma żadnego 
znaczenia, czy będzie minister taki, czy inny – mi-
nister sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych – bo 
jeden minister zastępuje drugiego, więc to niczego 
nie zmienia. Zmienia. Szanowni Państwo, zmienia, 
ponieważ zmienia się całe, że tak powiem, otoczenie. 
Na razie mamy, powiedziałbym, taki system praw-
ny, na którego czele stoi minister sprawiedliwości, 
czyli ten organ, który od strony administracyjnej 
nadzoruje wymiar sprawiedliwości. On przedstawia 
Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na ko-
misarzy, a Państwowa Komisja Wyborcza – organ 
sędziowski; 9 sędziów– tych komisarzy powołuje. Są 
również okręgowe komisje wyborcze, które składają 
się z sędziów… Prawdopodobnie ich już nie będzie, 
jeśli chodzi o wybory parlamentarne, a te komisje 
działają przy wyborach parlamentarnych. No i są 
komisarze, na razie nadal powoływani, komisarze 
sędziowie; w komisjach terytorialnych przewodni-
czącymi są sędziowie. Od tego systemu się odchodzi 
i z tego systemu… Ale ten system tworzy pewną za-
mkniętą całość. I teraz, jeżeli zmieniamy ministra, 
to z punktu widzenia całego systemu wyborczego… 
Jeśli chodzi o przechodzenie z systemu sędziowskiego 
na system, nazwijmy to, rządowy czy jak inaczej to 
określimy, to minister spraw wewnętrznych jest, jak 
myślę, właściwym ministrem do powoływania komi-
sarzy. Z tym że nie można powiedzieć, że tutaj się 
nic nie zmienia. Zmienia się cały system. Następuje 
zmiana, przejście do innego systemu, niesędziowskie-
go – tak go w uproszczeniu nazwę. W związku z tym 
jest to istotna różnica.

O ile teraz my powołujemy komisarzy na wniosek 
ministra sprawiedliwości… Minister nam przedsta-

wana… no, uchwalona już przez Sejm i dyskutowana 
dzisiaj ustawa daje gwarancję, że najbliższe wybory 
samorządowe, wybory do organów samorządu tery-
torialnego czy również następne wybory, które będą 
się odbywały przecież w ciągu najbliższych lat, będą 
mogły zostać przeprowadzone w taki sposób, jak 
wybory w roku 2015 oraz wcześniejsze – szybko, 
terminowo, przejrzyście, sprawnie. To jest dla nas 
główne zadanie. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, 
to oczywiście tego nie umniejszamy, nie pomijamy, 
ale na pierwszym planie znajdują się te kwestie, które 
dla nas są istotne, czyli to, ażebyśmy mogli najbliższe 
i następne wybory przeprowadzić sprawnie i możli-
wie najszybciej, a jednocześnie z zachowaniem oczy-
wiście wszystkich gwarancji zawartych w kodeksie 
wyborczym. 

Dlatego z punktu widzenia Państwowej Komisji 
Wyborczej najważniejsze są 2 kwestie, które ja pod-
kreślam ostatnio dosyć istotnie i mocno, mianowicie 
kwestia powoływania komisarzy wyborczych, jak 
również kwestia powołania nowej obsady kadrowej, 
że tak się wyrażę, Krajowego Biura Wyborczego. Dla 
nas te 2 instytucje są pewnymi filarami, na tym się 
opieramy. Przecież jako dziewięcioosobowa komi-
sja wyborcza składająca się z sędziów nie jesteśmy 
w stanie sami, bez pomocy tych 2 filarów, przepro-
wadzić wyborów. My tylko wybory nadzorujemy pod 
kątem zgodności z prawem, powołujemy komisarzy 
na wniosek jeszcze nadal ministra sprawiedliwości, 
rozpatrujemy skargi, jakie do nas spływają w związku 
z działalnością komisji, ostatecznie ustalamy i ogła-
szamy wyniki wyborów. Jednak kwestie związane 
z przeprowadzeniem wyborów od strony technicz-
nej, administracyjnej, finansowej – my też nie mamy 
żadnego budżetu, żadnego aparatu urzędniczego – 
ciążą na barkach, że tak powiem, Krajowego Biura 
Wyborczego i komisarzy wyborczych. Tak że z tego 
powodu my, jako Państwowa Komisja Wyborcza, 
przedstawiamy w sposób bardzo istotny i mocny na-
sze zastrzeżenia.

Kilka słów, jeśli chodzi o komisarzy wyborczych. 
Pan senator Pęk powiedział, że teraz odchodzimy 
od tego systemu sędziowskiego i zmieniamy go na 
system sędziowsko-parlamentarny, tak chyba się pan 
senator wyraził. Ja bym to inaczej nazwał. Dla mnie 
teraz robi się taki system ministerialno-parlamen-
tarno-sędziowski, bo element sędziowski już jest na 
szarym końcu. Tzn. żeby było jasne – ja to zawsze 
podkreślam – chciałbym powiedzieć, że ustawodawca 
ma prawo ukształtować system wyborczy tak, jak 
uważa to za stosowne, byleby oczywiście pełnił on tę 
funkcję, której służy, czyli sprawne i uczciwe prze-
prowadzanie wyborów. I oczywiście – tak jak tutaj 
państwo czy panowie senatorowie wspominali – są 



152

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(przewodniczący W. Hermeliński) zaakceptować sytuacji – nie wiem, ile ich będzie, 
ale podejrzewam, że będą – ażeby komisarzami, któ-
rzy są przecież naszymi pełnomocnikami… Kodeks 
wyborczy mówi, że komisarz wyborczy jest pełno-
mocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli 
oskarżony wniósł o ustanowienie pełnomocnika czy 
obrońcy, ale jest z niego niezadowolony, to ma prawo 
prosić o zmianę, o wyznaczenie innego pełnomocnika 
z urzędu. No, my takiego prawa, obawiam się, mieć 
niestety nie będziemy. Tak że tutaj będzie docho-
dziło do tego, że komisarze będę powoływani przez 
ministra, a dużo rzadziej przez Państwową Komisję 
Wyborczą. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz, niepomiernie ważniejsza, to jest 
kwestia – i tu są przepisy jeszcze bardziej rygo-
rystyczne – powoływania szefa Krajowego Biura 
Wyborczego. Zgodnie z kodeksem szef Krajowego 
Biura Wyborczego jest naszym organem wykonaw-
czym. Jest jednocześnie sekretarzem Państwowej 
Komisji Wyborczej. W myśl obecnych przepisów jest 
powoływany przez Państwową Komisję Wyborczą 
na wniosek przewodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej. Teraz przepisy mają się zmienić. Pierwsza 
taka autopoprawka posłów zmierzała do tego, ażeby 
kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego… 
Bo chcę jeszcze podkreślić, że w ciągu 30 dni wygasa 
mandat obecnego szefa Krajowego Biura Wyborczego 
i w ciągu tych 30 dni musimy wybrać nową osobę. 
Otóż pierwsza taka autopoprawka poselska prowa-
dziła do tego, że kandydatów, 3 kandydatów będzie 
przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej Sejm, 
Senat i prezydent. Potem jednak posłowie z niewiado-
mych względów – to znaczy mogę domyślać się, dla-
czego, za chwilę o tym powiem – postanowili zmienić 
tę procedurę i wprowadzili zasadę, że kandydatów 
będzie nam przedstawiać minister spraw wewnętrz-
nych i administracji. I tak to zostało uchwalone przez 
Sejm. A więc to będzie trójka kandydatów, którzy 
będą zaopiniowani przez szefów kancelarii Sejmu, 
Senatu i prezydenta.

No, przyznam się, że dla mnie jest to co najmniej 
niezręczność. Ja nie bardzo chciałbym się widzieć 
w roli szefa którejkolwiek z tych kancelarii, jeżeli 
przesłanie ministra będzie takie: ja wam przedsta-
wiam trójkę kandydatów, zaopiniujcie ich, ale wcale 
nie muszę tej opinii uwzględnić. Przyznam się, że 
troszkę to jest niezręcznie zrobione i ja czułbym się 
tutaj dotknięty. I to w zasadzie działa… I to czułbym 
się dotknięty nie tylko jako szef tej kancelarii, ale 
też jako piastun tego organu, bo to w jakiś sposób, 
pośrednio, uderza trochę, przepraszam, i w Sejm, 
i w Senat, i w prezydenta, przez to, że się tutaj w taki 
sposób te opinie lekceważy. Wydaje mi się, że jednak 
opinia tych ciał nie powinna być przez ministra lek-
ceważona. Minister może ją wziąć pod uwagę bądź 
może nie wziąć pod uwagę, bo istota opinii na tym 

wia te kandydatury. One co jakiś czas się pojawiają 
z uwagi na upływ kadencji poszczególnych komi-
sarzy – kadencje są indywidualne, czyli nie kończą 
się wszystkie naraz, tylko kończą się stopniowo. 
W związku z tym nie mamy problemu z powoły-
waniem komisarzy. Z reguły ci kandydaci, których 
nam przedstawia minister sprawiedliwości, to są 
sędziowie, czyli my jako środowisko sędziowskie 
mniej lub lepiej ich znamy. Minister przedstawia nam 
całe ich dossier, my się z kandydatem spotykamy, 
rozmawiamy z nim, chcemy uzyskać jak najwię-
cej wiedzy o nim. Ostatnio powołaliśmy komisarza 
w Bydgoszczy, zresztą bardzo znakomitego praw-
nika, który był wiele kadencji w okręgowej komisji. 
Często tak się właśnie zdarza, że przychodzą do nas 
doświadczeni kandydaci, którzy pracowali ileś lat 
w komisji okręgowej, więc mają niemałą praktykę 
w zakresie prawa wyborczego. No, tu będzie sytuacja 
odmienna, bo będziemy musieli – przepraszam za 
słowo – hurtem powołać nagle 100 komisarzy, na co 
będziemy mieli 60 dni. Minister będzie nam te kan-
dydatury przedstawiał. I ja tutaj się obawiam… Żeby 
było jasne – tu nie chodzi o jakieś kwestie polityczne. 
Mnie chodzi o kwestie braku wiedzy, doświadczenia, 
praktyki. Nie sądzę – jestem prawie że przekonany, 
że tak nie będzie – ażeby wszyscy kandydaci przed-
stawieni przez ministra spraw wewnętrznych byli 
kandydatami co najmniej o takiej wiedzy jak obecni 
kandydaci czy obecni komisarze. Prawo wyborcze 
jest dziedziną niszową i specjalistów w tym zakresie 
jest mało. Owszem, są specjaliści konstytucjonaliści, 
no ale nie sądzę, żeby takie osoby aplikowały na sta-
nowisko komisarza. Tak więc raczej będą to osoby tuż 
po skończeniu studiów, bo jedyny wymóg – zresztą 
państwo senatorowie o tym mówili – to jest posia-
danie wykształcenia wyższego prawniczego. Tak że 
podejrzewam, że nie będzie żadnego doświadczenia, 
żadnej praktyki, która jest niezbędna na stanowi-
sku komisarza. W związku z czym podejrzewam, 
jestem prawie pewien, że może zajść sytuacja, iż 
część kandydatów, których nam zarekomenduje mi-
nister spraw wewnętrznych i administracji, nie będzie 
spełniała kryteriów, jakich oczekujemy. Kryteriów 
merytorycznych – żeby było jasne. No więc wiedza… 
Może też dojść do sytuacji, w której przedstawio-
ny kandydat będzie, że tak powiem, jakimiś innymi 
wadami dotknięty. Karalność… No, może coś takie-
go zaistnieć, a minister może to akurat przeoczyć. 
W związku z czym pojawia się pytanie: co dalej? Czy 
jeżeli my odmówimy powołania tego kandydata, to 
minister nam przedstawi nowego? Przepisy tego nie 
regulują. Prawdopodobnie będzie tak, że minister 
odczeka, aż minie 60 dni, i następnego dnia powoła 
kandydata na stanowisko komisarza. No, nie możemy 
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(przewodniczący W. Hermeliński) pewnego rodzaju destabilizacją wyborów. Nie mówię, 
że do wyborów nie dojdzie, ale chaos, destabilizacja 
wywołana też przez inne okoliczności, o których za 
chwilę wspomnę, niestety może nastąpić.

Z przykrością muszę powiedzieć, że to jest ze 
strony ustawodawcy przejaw braku zaufania do 
Państwowej Komisji Wyborczej. To jest, przepraszam, 
swego rodzaju bat, który się szykuje na Państwową 
Komisję Wyborczą: jeżeli nie wybierzecie nowej oso-
by, to ja jako minister spraw wewnętrznych wam tę 
osobę narzucę. Przyznam, że nie za bardzo rozumiem 
dlaczego. Nie podano żadnej przyczyny, operowa-
no tylko takimi półsłówkami, szczególnie podczas 
posiedzenia komisji sejmowej, na którym padały ze 
strony… Do jakichś monstrualnych rozmiarów nakrę-
cona została spirala takiej obsesyjnej podejrzliwości. 
No, niestety Ruch Kontroli Wyborów w tym celował 
podczas tamtego posiedzenia komisji sejmowej. To 
są tego rodzaju podejrzenia, że Państwowa Komisja 
Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prawdopodob-
nie mogą w jakiś sposób… może nie sfałszować wy-
bory, ale doprowadzić do jakichś nieprawidłowości. 
Proszę pamiętać, że na poziomie krajowego biura czy 
państwowej komisji my w ogóle nie dysponujemy 
żadnymi protokołami i nie mamy możliwości żadnego 
ich sfałszowania czy zafałszowania. To w ogóle nie 
wchodzi w grę. Dlatego też mówię, że to jest rodzaj 
bata, którym nie pozwala się Państwowej Komisji 
Wyborczej we własnym zakresie wybrać swobodnie 
swojego organu wykonawczego. No, jest dla mnie 
oczywiste, że każda instytucja, która chce korzy-
stać z pomocy, która to pomoc jest niezwykle ważna, 
powinna mieć możliwość swobodnego wyboru tej 
pomagającej osoby, zwłaszcza jeżeli ma to służyć 
prawidłowemu przeprowadzeniu wyborów. No, nie 
wyobrażam sobie innej sytuacji, w związku z czym 
tym bardziej budzi to moje zaskoczenie.

Chcę powiedzieć, że odracza się, że tak powiem, 
odejście czy likwidację obecnej kadry Państwowej 
Komisji Wyborczej o 2 lata, a dokonuje się tej właśnie 
rewolucji kadrowej w Krajowym Biurze Wyborczym. 
No, nie wiem, czy nie można było tego skoordynować. 
Trzeba być konsekwentnym. Można było powiedzieć 
tak: już teraz, w dniu dzisiejszym czy w dniu wejścia 
w życie ustawy, likwiduje się sędziowską Państwową 
Komisję Wyborczą i wprowadza się system rządowy 
czy administracyjny, a jednocześnie wprowadza się 
system narzucania szefa i kierownictwa Krajowego 
Biura Wyborczego. Trzeba było albo utrzymać i pań-
stwową komisję, i krajowe biuro w obecnym stanie 
– szczególnie, że to dotyczy wyborów, które niedługo 
mają nastąpić – albo być konsekwentnym i zmienić 
wszystko razem. Trzeba to jakoś skoordynować. Nie 
bardzo rozumiem ten rozziew, bo państwowa komisja 
zostaje na czele tej piramidy, która już jest piramidą 
stricte administracyjną. Sędziowie z niej znikają, 

polega. I jest to też lekceważenie – no przepraszam, 
że to mówię – Państwowej Komisji Wyborczej, bo 
jeżeli się zakreśla ten 30-dniowy termin i daje nam się 
do wyboru 3 kandydatów… No, jak to kiedyś powie-
działem, to jest trochę tak, jak z wyborem samocho-
du marki Ford – można sobie wybrać dowolny kolor 
pod warunkiem, że będzie czarny. Tak więc my też 
jesteśmy postawieni trochę w takiej sytuacji: macie 
tę trójkę kandydatów i już.

A jestem jeszcze bardziej przekonany co do tego, 
że jeżeli chodzi wiedzę, praktykę, doświadczenie tych 
osób, to będzie, niestety, nikła, jeszcze mniejsza niż 
w przypadku komisarzy. Proszę pamiętać, Szanowni 
Państwo Senatorowie, że jeśli chodzi o szefa 
Krajowego Biura Wyborczego, to jest tutaj wymagana 
naprawdę ogromna wiedza i praktyka. I przez 3 lata 
naszej pracy w roli sędziów w Państwowej Komisji 
Wyborczej myśmy doszli do wniosku, że osoby, które 
są w kierownictwie krajowego biura – czyli nie tylko 
szefowa, ale i dyrektorzy poszczególnych zespołów 
– są rzeczywiście osobami o naprawdę ogromnej wie-
dzy i o ogromnym doświadczeniu. Dzięki temu mo-
żemy spokojniej z nimi współpracować. Byłoby nam 
rzeczywiście trudno tak pracować – czy byłoby to 
wręcz niemożliwe, obawiam się – gdybyśmy nie wy-
brali żadnej osoby z tych 3 kandydatów. 30 dni mija 
i minister nam powołuje osobę, która ma być szefem 
Krajowego Biura Wyborczego, biura, na którym, jak 
powiedziałem, opiera się, opierają się… W zasadzie 
my przede wszystkim na nim się opieramy, a na tym 
biurze opierają się wszystkie akcje wyborcze czy re-
ferendalne. No i taka osoba, która… Pamiętajmy też 
o tym, że nowy szef krajowego biura przychodzi też 
z osobami, co do których będzie chciał, żeby z nim 
współpracowały, czyli dokonuje się zmiana praktycz-
nie całego kierownictwa, a nie tylko szefa poszcze-
gólnych zespołów. A być może też – co nie daj, Boże 
– pracowników. Jeżeli to się dzieje na kilka miesięcy 
przed wyborami… Bo podejrzewam, że jeżeli ustawa 
wejdzie w życie gdzieś w połowie stycznia, potem 
30 dni na zmianę, czyli połowa lutego… No, potem 
ten nowy szef musi w jakiś sposób się zainstalować, 
że tak powiem, musi zapoznać się z pracownikami, 
pewnie przyprowadzi też nowych ludzi, tych swoich. 
Minie kolejny miesiąc i w zasadzie zostanie niecałe 
pół roku na przeprowadzanie wyborów przy pomocy 
zupełnie nowych ludzi. Przyznam się, że ja naprawdę 
nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.

Tak że w naszym przekonaniu właśnie w tym okre-
sie, takim newralgicznym, władze powinny jednak 
wstrzymać się z tym, unikać wszelkich gwałtownych 
ruchów, które by zmierzały do jakichś rewolucji ka-
drowych. Obawiam się, że to wprowadzi tutaj niestety 
chaos. Tak jak już podkreślałem, może to nawet grozić 
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(przewodniczący W. Hermeliński) Krajowego Biura Wyborczego… W moim przekona-
niu można rozważać, czy to nie narusza konstytucji, 
przede wszystkim preambuły do konstytucji, która 
mówi o współdziałaniu władz – nie bardzo wiem, ja-
kie może być współdziałanie z osobą, powiedziałbym, 
narzuconą – ale także art. 2 konstytucji, który mówi 
o demokratycznym państwie prawnym. No, trudno 
mówić o demokratycznym państwie prawnym, kie-
dy organ egzekutywy w zasadzie ubezwłasnowolnia 
niezależny dziewięcioosobowy organ składający się 
z sędziów wyborczych, najwyższy organ wyborczy. 
Zastanawiam się też, czy nie jest naruszona zasada 
sprawiedliwości społecznej, jeżeli jest to rozumiane 
jako działalność, która godzi w tę ustrojową organi-
zację wyborów. Tak że te wątpliwości poddaję pod 
państwa rozwagę.

Jeszcze jedna rzecz, jeśli można, o której bym 
chciał powiedzieć. Chodzi o kwestię związaną z nie-
równym traktowaniem podmiotów, które zgłaszają 
kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji 
wyborczych. W świetle art. 178 i art. 182 z 9 miejsc, 
które są zagwarantowane dla członków tych komisji, 
od razu 6 miejsc jest niejako automatycznie zawaro-
wane dla partii politycznych i koalicji partii, a tylko 
3 miejsca pozostają dla komitetów obywatelskich czy 
dla komitetów organizacji, a wydaje mi się, że one są 
nie mniej ważne. Nie wiem, czy komitety obywatel-
skie nie są nawet ważniejsze niż komitety partyjne. 
Przepraszam, z całym szacunkiem dla partii, ale to 
przecież obywatele mają, że tak powiem, wiodącą 
rolę w procesie wyborczym. Ja uważam, że jest to 
naruszenie art. 32 konstytucji, jak również art. 169 
konstytucji, który mówi, że wybory do organów sa-
morządu terytorialnego są równe. Ja tę równość ro-
zumiem nie tylko tak, że każdy ma 1 głos, ale i tak, 
że ta równość dotyczy przebiegu całej procedury, 
formowania komisji wyborczych i innych stadiów 
procesu wyborczego.

No i ten nieszczęsny… Mamy też zastrzeżenia co 
do tego nieszczęsnego znaku „x”. Przyznam, że dla 
mnie to jest przede wszystkim nielogiczne. To jest tak. 
Tam jest podana definicja znaku „x”… W art. 5 pkt 2 
noweli jest znak „x”, litera alfabetu. Ten znak „x” 
zapisany jest jako 2 linie przecinające się pod jakimś 
kątem. Obok znaku jest definicja i z definicji wynika, 
że ten „x” to wcale nie jest „x”, bo to może być…

(Senator Jan Rulewski: To może być wszystko.)
To mogą być co najmniej 2 linie, czyli to mogą 

być 2 linie, to mogą być 4 linie, to może być 6 linii. 
Ale w zasadzie ta definicja nie ma żadnego znacze-
nia, bo w art. 41 mówi się, że dopisanie na karcie do 
głosowania dodatkowych numerów list, nazw lub na-
zwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków 
na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza 
nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. 
Czyli w zasadzie to nie musi być „x” – to może być 

sędziów się ruguje – przepraszam, ale takiego słowa 
muszę użyć – a tylko na szczycie, na samym wierz-
chu, zostawia się Państwową Komisję Wyborczą jako 
rodzaj takiego kamuflażu. Przepraszam, ale nie wiem, 
czemu ten kamuflaż ma służyć. No, czy on ma służyć 
temu, że jeżeli wybory się, powiedzmy, nie powiodą, 
jeżeli będą one przebiegały w sposób zdestabilizowa-
ny, to potem Państwowa Komisja Wyborcza zostanie 
winnym, którego oskarży się o nieudolność? No, nie 
wiem, czy temu to ma służyć. Mam nadzieję, że nie, 
no ale dla mnie ten proces jest trochę niezrozumiały. 
Brakuje tu właśnie konsekwencji.

Ja bym tutaj… Jest jeszcze jedna rzecz, o której 
bym zapomniał. Chodzi o kwestię związaną z od-
woływaniem szefa Krajowego Biura Wyborczego. 
Jeśli chodzi o komisarzy, to przepis jest wyraźny – 
i obecny, i ten nowy. Mówi on, że jeżeli komisarz 
nie wykonuje swoich obowiązków bądź wykonuje je 
nienależycie, to Państwowa Komisja Wyborcza go 
odwołuje. Jeśli zaś chodzi o szefa Krajowego Biura 
Wyborczego, to obecny przepis pozwala Państwowej 
Komisji Wyborczej i na powołanie, i na odwołanie 
go, nawet bez podania przyczyny. Kodeks nie podaje 
przyczyn. Możemy w każdej chwili obecnego sze-
fa krajowego biura odwołać. Z kolei wprowadzony 
już przez Sejm przepis, na podstawie którego mo-
żemy odwołać szefa Krajowego Biura Wyborczego, 
jest bardzo enigmatyczny i, powiedziałbym nawet 
– przepraszam za słowo – niechlujnie sformułowa-
ny. Art. 5 pkt 70 noweli wprowadza nowy §2b: „Do 
odwołania szefa Krajowego Biura Wyborczego prze-
pis §2 stosuje się odpowiednio”. Chodzi o art. 190 
§2 kodeksu wyborczego, który mówi tak: „Szef 
Krajowego Biura Wyborczego jest powoływany przez 
Państwową Komisję Wyborczą spośród trzech kan-
dydatów przedstawionych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, we wniosku złożonym po 
zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa 
Kancelarii Senatu oraz Szefa Kancelarii Prezydenta”. 
Nie bardzo rozumiem, jak mamy teraz odpowied-
nio ten przepis stosować, czy my mamy… czy my 
w ogóle możemy odwoływać szefa Krajowego Biura 
Wyborczego, czy musimy się zwrócić o zezwolenie 
do ministra. No, nie bardzo wiem. Ten przepis mówi 
o powoływaniu, że spośród 3 kandydatów… No, ale 
jak będziemy chcieli odwołać, to tych kandydatów 
już nie będzie. Został tylko 1 – ten, który został po-
wołany. Ten przepis w ogóle nie jest zrozumiały i on 
praktycznie wiąże nam ręce, bo w sytuacji, w której 
szef Krajowego Biura Wyborczego działa nieudolnie, 
nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków, my 
nie jesteśmy w stanie tego szefa odwołać. Ja muszę 
powiedzieć, że cała grupa tych nowych przepisów 
dotyczących powoływania i odwoływania szefa 
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(przewodniczący W. Hermeliński) oduczenie wyborcy stosowania tej żelaznej zasady 
będzie teraz bardzo trudne. Członkowie Państwowej 
Komisji Wyborczej pamiętają, że jeszcze w roku 2015 
trafiały się pytania, czy można głosować na stronie 
ze spisem treści na karcie wyborczej. Tak więc mimo 
wysiłków, jakie czynimy, żeby jednak prowadzić edu-
kację w tym zakresie, obawiam się, że przez parę 
miesięcy naprawdę trudno będzie całkowicie zmienić 
dotychczasowe zwyczaje czy wiedzę wyborców, bo 
to jest przecież zmiana o 180 stopni.

Chciałbym powiedzieć o sprawie związanej z nie-
pełnosprawnymi, ale wcześniej zwrócę uwagę pań-
stwa senatorów… Nikt o tym nie mówił, ani podczas 
prac komisji sejmowej, ani dzisiaj. Mianowicie na-
kłada się na Państwową Komisję Wyborczą 2 nowe 
obowiązki. Mówię to nie dlatego, że chcemy uniknąć 
odpowiedzialności czy nadmiernej ilości pracy, bo 
przed tym nigdy się nie broniliśmy i nie bronimy. 
Ale to są obowiązki, które w ogóle wykraczają poza 
cele i poza istotę Państwowej Komisji Wyborczej. 
Mianowicie nakłada się na komisję obowiązek… 
Chodzi o art. 5 pkt 12 noweli, który dotyczy art. 17 
kodeksu wyborczego. Tę kwestię poruszał już chyba 
ktoś z państwa senatorów. Była ona poruszana także 
w przywoływanej tu opinii Biura Legislacyjnego. 
Mianowicie nakłada się na Państwową Komisję 
Wyborczą obowiązek „utworzenia obwodów głoso-
wania lub ich zmiany, powołania lub zmian w skła-
dach komisji terytorialnych” wtedy, kiedy właściwi 
komisarze wyborczy tego obowiązku nie wykonają. 
Państwowa Komisja Wyborcza ma ich najpierw we-
zwać do wykonania tego obowiązku, a jeżeli tego nie 
zrobią, Państwowa Komisja Wyborcza ich zastąpi 
i dokona podziału na obwody.

I tutaj muszę powiedzieć tak: my, jako członko-
wie Państwowej Komisji Wyborczej, jako sędziowie, 
nie mamy do tego żadnych instrumentów, żadnej 
wiedzy. A przecież właśnie taka jest istota rzeczy: 
gminę na obwody czy na okręgi dzieli rada gminy, 
czyli organ, który od lat jest na miejscu, który zna 
wszystkie uwarunkowania geodezyjne, strukturalne, 
ludnościowe czy historyczne. Te warunki trzeba brać 
pod uwagę i tamte osoby mogą najlepiej dokonać 
podziału.

Jeżeli ten obowiązek miałby przejść na Państwową 
Komisję Wyborczą… My nie jesteśmy w stanie tego 
zrobić. Czy mamy tam być, na miejscu? Tu nie chodzi 
o to, żeby wziąć mapę, a potem linijką i cyrklem po-
nakreślać granice. Trzeba tam być, trzeba to wszystko 
zobaczyć, trochę porozmawiać. Jeżeli będzie większa 
liczba takich problemów – może tak być w związku 
z tym, o czym mówiłem, czyli niedoświadczeniem, 
brakiem doświadczenia i wiedzy komisarzy – to sytu-
acja może się bardzo, że tak powiem, multiplikować. 
Słusznie podkreślają tutaj państwo legislatorzy, że 
podział gminy na okręgi to jest zadanie własne gminy.

wszystko. To może być kropka, to mogą być 3 kropki, 
to może być trójkąt, to mogą być 2 trójkąty, to mogą 
być jakieś krzyżyki. To mogą być różnego rodzaju… 
Co komu do głowy przyjdzie, może to sobie nama-
lować w tej kratce, a nawet obok kratki. A wtedy to 
może być problem.

Ja muszę państwu powiedzieć… Szanowni 
Państwo Senatorowie, wczoraj w internecie zoba-
czyłem taką oto rzecz. Ja pozwoliłem to sobie wydru-
kować, żeby państwu pokazać. Jeden z internautów 
udzielił takiej rady, co zrobić, ażeby głos był ważny. 
Powycinał z karty wszystkie… No, wyborca musi 
wejść do kabiny z nożyczkami pewnie. Powycinał 
wszystkie puste kratki i zostawił tylko tę jedną, na 
której postawił krzyżyk – na tę osobę głosuje. Czy to 
będzie głos ważny? Przyznam, że nie wiem. Przede 
wszystkim mam obawy, że taki głos czy działanie 
osoby, która to zrobiła – z tym że to będzie nie do wy-
krycia, bo jeżeli ten głos wrzuci do urny w kopercie, 
to nie będzie wiadomo, kto to zrobił – może podpadać 
pod kodeks karny, pod art. 248, który mówi o nisz-
czeniu czy uszkadzaniu dokumentów wyborczych. Bo 
karta wyborcza jest dokumentem wyborczym. Czy 
mimo to, że to może być uważane za przestępstwo, 
ta karta będzie ważna? Tego nie wiem.

Drugi internauta radzi z kolei, żeby wszystkie 
niewycięte kratki zamalować flamastrem na czer-
wono i zostawić krzyżyk tylko w jednej kratce, przy 
nazwisku kandydata, na którego się głosuje. Ale czy 
zamazane kratki będą świadczyły o tym… Jeżeli to 
będzie głosowanie w wyborach proporcjonalnych, 
to czy będzie można stwierdzić, że głos jest ważny? 
Tam liczy się przede wszystkim osoba, która jest na 
pierwszym miejscu. Jeżeli będzie to głosowanie do 
sejmiku czy na burmistrza, to wtedy głos może być 
nieważny. Przyznam, że naprawdę mam tu wątpli-
wości i obawiam się… Może nawet mniejszy nacisk 
kładłbym tu na jakieś ewentualne fałszerstwa. Ja się 
obawiam, że to wszystko doprowadzi do chaosu i że 
komisje obwodowe – któryś z państwa senatorów 
o tym wspominał – będą miały problemy z ustalaniem 
intencji wyborcy. Wówczas będą się pewnie zwracały 
do komisji wyższego rzędu o interpretację, tak jak 
było w 1989 r. – pamiętam, że wówczas była masa 
tego rodzaju wątpliwości – a komisje wyższego rzę-
du będą się zwracały o interpretację do Państwowej 
Komisji Wyborczej.

Ja rozumiem intencję wnioskodawców. Chciano 
uniknąć fałszowania wyborów. Z tym że jeżeli w ko-
deksie – tak jest obecnie i tak było w poprzednich or-
dynacjach – przez lata funkcjonowała żelazna zasada, 
że głos jest ważny tylko wtedy, gdy na karcie znajduje 
się jeden krzyżyk postawiony w jednej kratce, a je-
żeli krzyżyków jest więcej, to głos jest nieważny, to 
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(przewodniczący W. Hermeliński) państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestęp-
stwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocz-
nie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję, więc 
nam nawet nie wolno się zająć takimi sprawdzeniami. 
Zresztą jak by to miało wyglądać w praktyce? Czy 
jedziemy tam na miejsce, otwieramy te wszystkie 
worki, przeliczamy te głosy, czy te worki są przywo-
żone do nas, do PKW, i my tutaj zaczynamy działać? 
Przecież mogą być zarzuty, że część dokumentów 
zginęła, że coś zostało zagubione… W moim przeko-
naniu tego rodzaju obowiązki w ogóle nie mogą wcho-
dzić w grę z przyczyn obiektywnych, nie z przyczyn 
subiektywnych, nie dlatego, że my tego nie chcemy 
przyjąć na siebie, tylko po prostu to są przyczyny 
obiektywne.

I ostatnia rzecz, niepełnosprawni. Tu rzeczywiście 
dużo powiedziano, podano bardzo dużo argumentów. 
Ja tu pewnie nic nowego nie dodam. W każdym ra-
zie chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory 
w 2014 r., to udział w głosowaniu wzięło 1 tysiąc 
668 osób niepełnosprawnych, taka była dokładna 
liczba. A w wyborach parlamentarnych w roku 2015 
wysłano ok. 45 tysięcy kopert, wróciło ok. 40 ty-
sięcy. Jest duża rozbieżność, ale trzeba pamiętać, że 
w wyborach samorządowych możliwość głosowania 
korespondencyjnego osób niepełnosprawnych jest 
ograniczona, ona jest ograniczona tylko do osób, które 
są dotknięte poważnym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, czyli chodzi o dawny I i II sto-
pień niepełnosprawności…

(Głos z sali: Znaczny.)
Znaczny, tak, znaczny i umiarkowany. Dlatego 

ta liczba jest najmniejsza. Ale ja niestety nie mogę 
zgodzić się z argumentami, które słyszałem, szczegól-
nie tymi, które padały za wykreśleniem głosowania 
korespondencyjnego. Padały takie argumenty, jak sły-
szałem podczas posiedzenia komisji sejmowej, że zda-
rzają się wypadki sprzedaży głosów. Przyznam się, 
że nie bardzo sobie wyobrażam, że niepełnosprawny 
będzie zadawał sobie trud, żeby zgłosić się do gminy, 
zażądać przesłania mu dokumentów, a potem za parę 
groszy ten głos sprzeda. No, nie wiem, może takie 
wypadki jednostkowe były, ale nie bardzo mi się chce 
w to wierzyć. Padały też zarzuty, że w takiej sytuacji 
można dosypać do urny koperty… Przecież można 
sprawdzić, ile kopert wysłano, ile było w urnie, jeżeli 
kopert w urnie było więcej niż wysłano, to rzeczywi-
ście świadczy to o przestępstwie, ale takich wypad-
ków też nie było.

Tutaj pan poseł chyba Schreiber mówił o tym, 
że pozostają nakładki Braille’a i że osoby niepełno-
sprawne mogą głosować przez pełnomocnika. No, 
przepraszam, nakładki Braille’a to nie jest żadna ła-
ska. Te nakładki Braille’a muszą zostać, one są prze-
znaczone dla osób niewidzących i niedowidzących. 

To jeszcze nie wszystko. Pójdę dalej. Jeżeli 
Państwowa Komisja Wyborcza miałaby się zamienić 
w takiego quasi-komisarza, to od decyzji… W myśl 
obowiązującego jeszcze kodeksu w wypadku, kie-
dy rada gminy nie podzieli gminy na okręgi albo 
podzieli ją w sposób niewłaściwy, mieszkańcom 
gminy przysługuje prawo odwołania się do komi-
sarza wyborczego. Jeżeli komisarz wyborczy rów-
nież podejmie decyzję w ich mniemaniu wadliwą, to 
jeszcze od tej decyzji służy prawo odwołania się do 
Państwowej Komisji Wyborczej. W nowych przepi-
sach, w noweli proponuje się skrócić… zmniejszyć 
z 3 szczebli do 2 – komisarz i od decyzji komisarza 
odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli 
teraz mielibyśmy stać się organem pierwszej instancji, 
czyli tym organem stanowiącym – uważam, że to 
jest niedopuszczalne, my nie możemy być organem 
stanowiącym, bo to jest zadanie własne gminy… 
Ale nawet załóżmy, że tak będzie. Wtedy od naszej 
decyzji powinno przysługiwać odwołanie. Tylko 
do kogo? Nie mamy żadnego organu wyższego nad 
nami. Nie jest to na pewno prezydent, bo prezydent 
nas tylko powołuje, ale przecież nie jest organem 
administracji, żeby rozstrzygał tego rodzaju kwestie. 
A konstytucja w art. 70 mówi, że postępowanie jest 
co najmniej dwuinstancyjne, czyli musi być jeszcze 
jedna instancja administracyjna, żeby można było 
potem otworzyć drogę do sądu. Bo tutaj jest dobra 
rzecz przez ustawodawcę uczyniona, że w świetle 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 1,5 roku 
otworzono drogę do sądu i jeszcze można odwołać się 
od tych decyzji o podzieleniu gminy na okręgi. No 
a tutaj… Ja nie wiem, czy od naszej decyzji wprost bę-
dzie służyło od razu ewentualne odwołanie do sądu… 
Tego w ogóle ustawodawcy nie przewidzieli, więc ten 
przepis moim zdaniem jest niezgodny z zasadami 
logiki i zasadami poprawnej legislacji. Można mu 
też zarzucać naruszenie art. 2 konstytucji, bo z tego 
artykułu wywodzono zasady prawidłowej legislacji.

Druga rzecz, drugi obowiązek nałożony na 
Państwową Komisję Wyborczą. W art. 160, tam, gdzie 
są wymienione jej obowiązki, dodaje się pkt 8a i mówi 
się, że Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek 
sprawdzenia wybranych kart do głosowania, jak mówi 
przepis, w celu wykluczania podejrzenia nieprawi-
dłowości w przebiegu wyborów w razie powzięcia 
uzasadnionego podejrzenia o możliwości wystąpienia 
nieprawidłowości. Ale, proszę państwa, jeżeli mówi 
się o nieprawidłowości w przeprowadzonym głoso-
waniu, to przecież od tego są organy ścigania, tu jest 
prokurator albo Policja. Nam nawet nie wolno takich 
działań podejmować, bo kodeks karny nakłada na 
nas obowiązek zawiadomienia o tego rodzaju niepra-
widłowościach. Art. 304 k.p.k. mówi, że instytucje 
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(przewodniczący W. Hermeliński) ich. Najbardziej nam zależy na kwestiach dotyczą-
cych rekrutacji i sposobu powoływania komisarzy 
i Krajowego Biura Wyborczego, bo, jak powie-
działem, dla nas najistotniejszy jest przebieg całej 
procedury wyborczej. Chodzi o to, żeby wybory 
były, tak jak dotychczas, tak jak w 2015 r., sprawne, 
żeby przebiegały uczciwie, szybko. I wydaje mi się, 
że Państwowa Komisja Wyborcza, komisarze wy-
borczy, sędziowie i krajowe biuro w tamtym roku, 
w roku 2015 to gwarantowali. Nie wiem, dlaczego 
teraz uważa się, że nie będą gwarantować. Bardzo 
proszę o rozważenie tego.

Jeżeli… Jak rozumiem, państwo zapowiadali ja-
kieś pytania. Nie bardzo wiem, jaka jest procedura, 
czy teraz, czy…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Teraz.)
(Senator Jan Rulewski: Teraz.)
To już od pani marszałek zależy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Zaraz, Panie Sędzio, będzie pan odpowiadał na 
pytania.

Jeszcze pan senator Klich się zgłosił…
(Senator Jarosław Duda: Pytanie.)
Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pierwsze pytanie zadaje pan senator Arkadiusz 
Grabowski, a potem kolejne pan senator Rulewski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Sędzio, ja czekałem… Bo pan na początku 

swojej wypowiedzi powiedział, że poruszy pan temat 
fałszerstw wyborczych. Dość długo tutaj dyskutowa-
liśmy, senatorowie opozycji też podawali w wątpli-
wość, czy takie fałszerstwa są, czy ich nie ma. Ja tylko 
chciałbym się odnieść do 2014 r. O ile mam dobre 
dane, to w skali kraju było 1 tysiąc 985 protestów wy-
borczych, uznane przez sądy zostały tylko 62 z tych 
protestów. No, dość mały odsetek. Pewnie część tych 
protestów była niezasadna. Ale chciałbym kilka dat… 
To nie tylko sprawy dotyczące roku 2014, ale również 
wcześniejszych wyborów, bo i takie dane znalazłem.

W 2010 r. w ambasadzie w Brukseli podczas wy-
borów prezydenckich wyjęto o 98 kart do głosowania 
więcej, niż ich wydano. To jest jeden z przypadków.

Wałbrzych 2010 r. Płacono – i to jest stwierdzone 
też sądownie –za przekupstwa wyborcze, płacono 
za głosowanie na radnych, w tym przypadku akurat 
Platformy Obywatelskiej.

A takie osoby najczęściej biorą udział w wyborach, 
one najczęściej same przychodzą, poruszają się spraw-
nie i najczęściej przychodzą do lokalu wyborczego.

(Senator Jan Rulewski: Dla niewidomych…)
I to jest niezbyt duży odsetek, jeśli chodzi 

o wszystkich niepełnosprawnych. Większość nie-
pełnosprawnych to są osoby z ograniczeniami ru-
chowymi. I dla nich jest problemem… Dla nich to 
żadne rozwiązanie, że się ich skieruje do wójta, żeby 
sporządził pełnomocnictwo, no bo muszą tam pójść, 
a tutaj chodzi właśnie o to, żeby uniknąć tej fatygi, 
tej mitręgi dla nich, szczególnie uciążliwej z uwagi 
na ich upośledzenie. Jeżeli już wnioskodawcy, pa-
nowie posłowie wnioskodawcy czy projektodawcy 
widzieli tutaj jakąś możliwość nadużyć w związku 
z głosowaniem korespondencyjnym, to… Ja bym 
taką możliwość – może nie nadużyć, ale zafałszo-
wania intencji wyborcy – widział bardziej właśnie 
w przypadku głosowania przez pełnomocnika. Bo 
jeżeli wyborca powie do pełnomocnika: słuchaj, 
pójdź, zagłosuj na panią Krysię – przepraszam, 
że tak mówię – a on pójdzie i zagłosuje na pana 
Marcina, no to nikt tego nie skontroluje. I tu jest 
większa możliwość zafałszowania intencji głosu. 
Nie mówię, że sfałszowania głosu, ale zafałszowania 
intencji. I to też ma wpływ na ostateczny wynik. Tak 
więc przyznam, że…

Poza tym, proszę państwa, proszę jeszcze pa-
miętać o tym, że w Polsce jest 39 tysięcy okręgów. 
Jeżeli się rozłoży tych niepełnosprawnych, w licz-
bie 1,5 tysiąca czy trochę więcej, na tyle okręgów 
w wyborach samorządowych, to przecież się okaże, 
że to jest jakiś promil promila, to jest jakiś bardzo 
mały ułamek promila. Tu w ogóle w moim prze-
konaniu nie ma o czym mówić. Ja naprawdę nie 
rozumiem tych zarzutów, które mają skłonić do tego, 
żeby całkowicie wykreślić głosowanie korespon-
dencyjne, bo to jest… Nie wiem, trzeba być jakąś 
osobą bardzo nieufną, ażeby twierdzić, że niepeł-
nosprawni będą sprzedawać głosy. Tak samo trzeba 
być osobą nieufną, skoro się twierdzi, że sędziowie 
mają, nie wiem, fałszować głosy, fałszować proto-
koły w Państwowej Komisji Wyborczej, mają się nie 
sprawdzić czy… i dlatego trzeba ich wyrugować. 
Sędziowie-komisarze też nie mogą, w myśl ustawy, 
działać jako komisarze i nadzorować wyborów, bo, 
nie wiem, też się nie sprawdzą. Nie bardzo wiem, 
w czym np. notariusz – z całym szacunkiem dla 
notariuszy – jest w tej nowej Państwowej Komisji 
Wyborczej lepszy niż sędzia. No, tego niestety nikt 
z projektodawców nie wyjaśnia.

To jest w zasadzie wszystko, co ja chciałbym 
powiedzieć. Chcę przekazać państwu te uwagi 
z prośbą o pochylenie się nad nimi i rozważenie 
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(senator A. Grabowski) Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Tak jak pan senator podkreślił, to, gdzie najłatwiej 
sfałszować… I tu, skoro już mowa o fałszowaniu, to 
zgadzamy się, że najłatwiej jest sfałszować wyniki 
– bo to takie najbardziej poręczne, że tak powiem, 
miejsce – na poziomie komisji obwodowej. Tam rze-
czywiście może dojść do fałszerstwa. Chociaż też 
trudno to sobie wyobrazić, ponieważ komisja wybor-
cza, jak wszyscy wiemy, składa się przecież z przed-
stawicieli różnych komitetów wyborczych, a więc 
ja nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że wszyscy 
się umówią, iż będą oddawać głosy czy będą fałszo-
wać głosy na korzyść tylko jednego przedstawiciela 
któregoś komitetu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
w której inne komitety by się na to zgodziły. Mamy 
też przecież mężów zaufania. A nowela wprowadza 
znaczne poszerzenie uprawnień mężów zaufania, 
wprowadza się też jeszcze obserwatorów krajowych. 
Tak że tu jest takie jakby podwójne czy nawet potrójne 
zabezpieczenie, podwójna czy potrójna gwarancja 
bezpieczeństwa procesu liczenia głosów na poziomie 
komisji. Nie ma już liczenia w grupach, i to nie tylko 
wg obecnej noweli, ale już od roku, tj. od czasu, kiedy 
wprowadzono zakaz liczenia w grupach. Zresztą my-
śmy jako Państwowa Komisja Wyborcza w naszych 
wytycznych już dużo wcześniej zalecali to, by odejść 
od tego właśnie systemu dzielenia się na grupki. To 
rozwiązanie miało przyspieszyć liczenie głosów, ale 
rzeczywiście mogło też czasami powodować różne 
niewłaściwe sytuacje. Również są możliwości na 
dzień dzisiejszy… Już od roku jest możliwe filmo-
wanie przez mężów zaufania przy pomocy kamer czy 
różnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk… 
Tak że tutaj te gwarancje są.

Ale oczywiście, tak jak wskazał pan senator, przy-
taczając tutaj te przykłady… No, są takie przykłady 
jednostkowe, ja też o nich słyszałem, pewnie sam też 
byłbym w stanie kilka wymienić. Ale chodzi o to, 
żeby to się nie przekładało na generalny wynik wy-
borów. Bo jeśli chodzi o możliwości fałszowania, 
to ja patrzę na to jako prawnik, tzn. jeżeli nikt nie 
dostarczy mi do ręki dowodu i jeżeli nie zobaczę…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo, 

Panie Sędzio. Państwo Senatorowie, proszę uszano-
wać wystąpienie pana sędziego, pana przewodniczą-
cego, i wsłuchać się.)

(Senator Jarosław Duda: My dyskutujemy…)
Jeśli nie zobaczę co najmniej aktu oskarżenia, 

a przede wszystkim wyroku skazującego, to nie mogę 
twierdzić, że wybory zostały generalnie sfałszowane 
i że w 2014 r. doszło do zafałszowania wyniku wy-
borczego. W zasadzie nie ma żadnych badań – poza 

2011 r., warszawska Białołęka. Były komendant 
Policji w bagażniku przewoził karty do głosowania 
z wyborów prezydenckich.

Następnie 2014 r., mała miejscowość, gmina 
Nurzec-Stacja na Podlasiu. Jeden z kandydatów na 
radnych przegrał wybory 1 głosem, ale z urny wyjęto 
o 2 karty do głosowania więcej, niż ich wydano.

I może jeszcze 1 przykład. Sąd Okręgowy 
z Kielcach zdecydował o powtórzeniu wyborów do 
rady gminy Opatów, gdyż przy wyborze jednego 
z radnych doszło do przekupstwa wyborczego…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

Ja już zmierzam do końca, ale chcę kilka tych 
przykładów…

I jeszcze kilka innych, częstych przykładów – bo 
myślę, że i senatorowie Platformy, i my spotykamy się 
z takimi przypadkami – tzn. chodzi o protesty wybor-
cze osób, które uczestniczyły w wyborach i głosowały 
same na siebie. No, nie sądzę, żeby ktoś pomylił się 
w głosowaniu na samego siebie. Tymczasem wg pro-
tokołów wyborczych w konkretnych komisjach takie 
osoby miały 0 głosów.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

I teraz ja mam pytanie na podstawie tych… Panie 
Sędzio, czy w pana ocenie wg obecnie obowiązują-
cych przepisów kodeksu wyborczego łatwo jest sfał-
szować wybory na poziomie poszczególnych komisji 
wyborczych? Czy jest to trudne, czy to jest proste? 
Czy system liczenia głosów w grupach indywidula-
nych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze. Już, tak?)

Nie, nie, nie.
(Wesołość na sali)
Czy trudno jest sfałszować… Czy trudno jest wy-

kryć…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę…)
Czy trudno jest wykryć takie fałszerstwo i je udo-

wodnić?
(Senator Waldemar Sługocki: Pytanie: czy Ala 

ma kota?)
To jest moje pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Dowhan: Kreska i kropka… I to 

też może być ważny głos.)
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Można, tak?)
Proszę, Panie Sędzio.
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(przewodniczący W. Hermeliński) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Sędzio.
Pan senator Jan Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, przekonał mnie pan do 

konieczności przedstawienia poprawki, która wiąże 
się z tym, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić 
wyborów w takim garniturze zmian ludzi, idei i in-
nych tych… Chyba, że życzymy sobie wojny polsko-
-polskiej.

Pytanie jest takie. Czy zna pan taki kraj, w którym 
komisja wyborcza oparta na urzędnikach i komisarze 
wyborczy mają takie uprawnienia: weryfikacja list 
poparcia, przeprowadzanie wyborów, nakładanie za-
kazów i nakazów, protesty? Co ważne, ten urzędnik 
będzie badał finanse komitetów wyborczych, a zatem 
wskazywał na udane czy nie…

Druga sprawa. Czy znane są panu takie fakty… 
W kapitalizmie, w gospodarce rynkowej, przepra-
szam, handluje się wszystkim. Dzisiaj można han-
dlować w ten sposób, że można gromadzić głosy, 
potwierdzać to aparaturą elektroniczną i publikować 
te wyniki… i może być podstawą wniosku, żądania 
jakichś przywilejów… Czy to nie należałoby…

I trzecie. Czy w porównaniu z obecną sytuacją 
rozstrzygnięta jest sprawa finansowania kampanii 
wyborczej, tego, czy to państwo, czy samorządy… 
Skoro nie wskazuje się, z jakich pieniędzy to będzie 
prowadzone… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Sędzio.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przeprowadzenia 

wyborów, a nie…)
(Senator Jan Rulewski: Oczywiście chodzi o prze-

prowadzenie wyborów, nie kampanii wyborczej.)
Tak. Dziękuję bardzo.
Proszę.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
To może zacznę od końca. Jeśli chodzi o prze-

prowadzenie wyborów, to Krajowe Biuro Wyborcze 
zawsze preliminuje wydatki na wybory, jeżeli wie, 
w którym roku one będą. Zawsze jest też taka re-
zerwa około 100 milionów na ewentualne sytuacje 
wpadkowe, że tak powiem, np. referendum. Wybory 
w 2014 r, kosztowały 238 milionów zł. Jeżeli dojdzie 

jednymi badaniami, które przeprowadziła Fundacja 
Batorego… Ale o tym chyba już wszyscy państwo se-
natorowie wiedzą. Z losowo wybranych 100 obwodów 
sprawdzono około pięćdziesięciu kilku tysięcy głosów 
i na te w całym kraju, łącznie 18% głosów nieważ-
nych około sześćdziesięciu kilku procent to były… ta 
nieważność głosów wynikała tam z tego, że nie był 
postawiony żaden znak, żaden krzyżyk. Jeden z pa-
nów senatorów wyjaśniał to chyba… Podejrzewam, 
że chodziło o sejmiki, co do których wyborcy nie za 
bardzo są zorientowani, nie za bardzo interesują się 
tymi kandydatami do sejmiku. Co innego, jeśli chodzi 
o wybory do rad gminnych. Z kolei około dwadzieścia 
parę procent nieważnych głosów wynikało z tego, że 
postawiono za dużo krzyżyków, czyli to wynikało 
z nieumiejętności posługiwania się kartą wyborczą. Ja 
nie mam innych dowodów. Pan minister Ziobro chyba 
po jakiejś mojej wypowiedzi na ten temat powiedział, 
że jakoś zdyscyplinuje prokuratorów, żeby spróbowali 
przejrzeć dokumenty wyborcze pod kątem tego, czy 
tam nie ma jakichś nieprawidłowości, ale potem sam 
powiedział, że większość tych dokumentów została 
zniszczona. Akurat z tego, co mi wiadomo, wynika, 
że te dokumenty są, one, proszę państwa, zalegają 
w gminach czy w pomieszczeniach wynajmowanych 
przez gminy. To są ogromne wory, tam są tony papie-
rów, gminy muszą jeszcze ponosić koszty przechowy-
wania tego. Tak że dokumenty są, nie ma przeszkód, 
jeżeli byłaby taka wola ze strony organów ścigania, 
żeby to przejrzeć i sprawdzić, to wtedy byśmy mieli 
pewność, tylko podejrzewam, że tego nikt nie zrobi 
z uwagi na ogrom pracy i koszty. A więc na dzisiaj 
dowodów na fałszowanie nie ma. Dla mnie sprawa jest 
oczywista: wszytko zaczęło się od tego nieszczęsnego 
systemu informatycznego, pochopnie zamówione-
go w jakiejś firmie, która niestety nie potrafiła go 
przyzwoicie przygotować. Skoro na przygotowanie 
takiego programu były tylko 3 miesiące, to z góry 
było wiadomo, że on nie zadziała, w dodatku bez 
żadnych testów. Tak że to nie było niespodzianką. 
Można się tylko zastanawiać, czy Państwowa Komisja 
Wyborcza nie powinna wprost powiedzieć: system 
nie działa, liczymy ręcznie, wyniki będą za tydzień. 
Wtedy nie byłoby całego problemu, a być może byłby 
trochę zminimalizowany. Później zaczęły się wszyst-
kie podejrzenia, różnego rodzaju najścia na siedzi-
bę Państwowej Komisji Wyborczej, no a potem już 
w zasadzie cały czas krążyło to hasło „sfałszowane 
wybory”. Tyle tylko, że nikt nie przedstawił, przy-
najmniej ja tego nie dostrzegłem, żadnego dowodu na 
sfałszowanie. Mówię o generalnym sfałszowaniu, nie 
mówię o fałszowaniu na małą skalę, bo tego rodzaju 
historie były, są i prawdopodobnie będą, nie ma 100% 
gwarancji, sposobu, żeby takiej działalności zapobiec.
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(przewodniczący W. Hermeliński) wyborów. Zresztą nasz system sędziowski był przed 
laty wskazywany przez Komisję Wenecką jako taki 
modelowy przykład dla krajów nowej czy odradzają-
cej się demokracji. I w zasadzie nikomu to nie prze-
szkadzało. On też jest jeszcze w niektórych krajach, 
chyba na Słowacji, w niektórych krajach dawnego 
Związku Radzieckiego, chyba też w jednym z krajów 
w Ameryce Południowej.

Pan senator wspominał też o kwestiach interneto-
wych. Jak rozumiem, chodzi o…

(Senator Jan Rulewski: Tajność głosowania. Czy 
wobec postępów techniki, możliwości…)

No tak, ale tutaj, jak rozumiem, pan senator zmie-
rza do kwestii związanych z głosowaniem interne-
towym…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
Nie?
(Senator Jan Rulewski: Czy mogę filmować w ka-

binie i czy mogłoby być to podstawą roszczeń z tytułu 
poparcia jakiegoś kandydata? Lub wcześniej mógł-
bym być namawiany do uczestnictwa, żeby na kogoś 
oddać głos, a dowodem byłyby właśnie zdjęcia z aktu 
głosowania.)

No, tak, tutaj… Ja bym to trochę inaczej widział, 
o tym też była mowa, to zresztą wynikało też z opi-
nii rzecznika praw obywatelskich, kwestia tajności 
głosu w samym momencie oddawania głosu. No, bo 
rzeczywiście tutaj… Ja rozumiem intencję projek-
todawców, że przy urnie ma stać osoba, która pil-
nuje, żeby czegoś tam nie wprowadzono. Mówiono 
mi, że to jest taki wzorzec francuski. Jak teraz były 
wybory na prezydenta Francji, to tam przy każdej 
urnie stał człowiek z taką jakby nakładką na otwór 
do urny, otwierał, zamykał… Przed wrzuceniem 
głosu otwierał, a jak wyborca odchodził, to zamykał, 
żeby jakiś przypadkowy głos się tam nie dostał. No, 
jest to jakiś wzór do naśladowania. Z tym że trzeba 
to wprowadzać ostrożnie. Mam nadzieję – bo taka 
osoba już została wprowadzona – że to nie będzie 
powodem do zarzutów o naruszenie tajności głosów. 
No, ale może się zdarzyć tak, że kamera przypadko-
wo pokaże twarz danej osoby, i jeszcze osoba, która 
stoi przy urnie, też może jakoś zobaczyć… i jedno-
cześnie w jakiś sposób może być tutaj ujawniony 
dany głos, jeżeli ten głos nie będzie w kopercie czy 
karta wyborcza nie będzie złożona. No, tego można 
się obawiać. Sądzę, że to będą rzadkie wypadki, 
i rozumiem intencje, rozumiem, że to służy zapew-
nieniu transparentności.

(Senator Jan Rulewski: Panie Przewodniczący, 
jeszcze koperta.)

Koperta. Tak, jest koperta. Może dobrze by było, 
żeby w ustawie był wprowadzony obowiązek korzy-
stania z koperty, bo tam jest tylko możliwość. Komisja 
ma zapewnić koperty, ale to od woli wyborcy zależy, 
czy tę kopertę weźmie. Ktoś weźmie, a komuś inne-

druga komisja, to… Koszty komisji to jest prawie 
100 milionów, jeżeli będzie ten rzut drugi, że tak 
powiem, komisji do ustalania wyników, to będzie to 
kolejne 100 milionów, czyli razem 190 milionów wy-
nagrodzenia dla komisji. Do tego dojdą jeszcze koszty 
kamer związanych z tym systemem, kamer, internetu. 
To znaczy ja uważam, że to jest dobry pomysł, jeżeli 
ustawodawca tak sobie to wyobraża, że np. w trakcie 
wyborów, w trakcie głosowania czy w trakcie licze-
nia głosów, wyborca, załóżmy, w Sieradzu naciśnie 
sobie klawisz na komputerze, bo będzie chciał zoba-
czyć, jak przebiega liczenie głosów w komisji nr 158 
w Świnoujściu. No, to jest dobre rozwiązanie, tylko 
że to jest koszt, do tego potrzeba masę sprzętu. Bo 
skoro, jak słyszę, w każdej komisji mają być 4 kame-
ry… No, to też nie są rzeczy, które kosztują po 20 zł. 
Instalacja, serwery… I przecież na to trzeba czasu, 
muszą być przeprowadzone przetargi, przetargi eu-
ropejskie, unijne, a to trwa. A odwołania od tego… 
Tak więc obawiam się, że na wybory samorządowe 
krajowe biuro nie zdąży czegoś takiego przeprowa-
dzić. Na następne – być może tak. To na pewno jest 
dobry pomysł. Myśmy zliczyli te koszty. Jeśli liczyć 
wszystkie kamery, całe to oprzyrządowanie, nowe 
komisje, to koszty wyniosą ponad 600 milionów zł. 
W 2014 r. to było 238 milionów zł.

Padło pytanie – odpowiem, bo zapomnę – pana 
senatora, czy znam jakieś systemy… No, oczywi-
ście, można mówić o systemie niemieckim. Ale nie 
na takiej zasadzie, że kawałek z tego przejmiemy, 
że tylko kwestię ministra przejmiemy, a resztę nie. 
Tam od lat, od dziesiątków lat jest tzw. system pań-
stwowy. Tam wszystko organizuje państwo: mini-
ster spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości 
i urzędnicy ministerialni. Z tym że tam jest, trzeba 
przyznać, inny… Tam od lat jest we wszystkich czy 
w wielu dziedzinach taka dominacja czynnika pań-
stwowego: tam są samorządy zawodowe, tam tylko 
państwo przeprowadza egzaminy, dokonuje naboru 
na adwokatów czy radców prawnych. A u nas tego nie 
ma, u nas raczej jest taki czynnik, powiedziałbym, 
niepaństwowy, bardziej proobywatelski. Tak więc 
trudno byłoby tak żywcem przenieść cały tamten 
system do naszego systemu. No, a przede wszystkim 
kwestia podejrzliwości. Tam nikomu nie przyjdzie 
do głowy, żeby podejrzewać, że urzędnik ministe-
rialny sfałszował protokół. A u nas niestety nadal 
jest ta podejrzliwość, ostatnio, obawiam się, jakby 
wzmożona przez działania niektórych instytucji. 
Można sobie wyobrazić np. system czeski, tam wy-
bory przeprowadza odpowiednik naszego Głównego 
Urzędu Statystycznego. I też nikomu to nie przeszka-
dza, wszyscy są przyzwyczajeni, nikomu do głowy 
nie przyjdzie, żeby kwestionować uczciwość takich 
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(przewodniczący W. Hermeliński) Bo dotychczas, według obecnych przepisów mężowie 
zaufania mogą brać udział w głosowaniu tylko na 
poziomie obwodowych komisji wyborczych. Kodeks 
nie przewidywał, żeby mogli uczestniczyć w wybo-
rach w komisjach okręgowych czy w Państwowej 
Komisji Wyborczej. W wyborach i prezydenckich, 
i parlamentarnych myśmy jako PKW to dopuścili. 
Nawet wydaliśmy takie nie pisemne, ale ustne wy-
tyczne dla okręgowych komisji, żeby nie sprzeciwia-
ły się udziałowi mężów zaufania przy przeliczaniu 
głosów, sprawdzaniu protokołu. Dopuściliśmy też 
w Państwowej Komisji Wyborczej przedstawicieli 
Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Kukiz’15, którzy 
uczestniczyli w naszych pracach, chociaż w zasadzie, 
jak powiedziałem, my tutaj nie liczymy, protokołów 
nie oglądamy, ale oni bardzo chcieli przy tym być, 
chcieli oglądać to w komputerach, zobaczyć, jak ten 
cały proces wygląda. Myśmy udostępniali im w za-
sadzie wszystkie dokumenty, jakich sobie życzyli. 
No, niestety, na dobre nam to nie wyszło, bo zosta-
liśmy potem skrytykowani na posiedzeniu komisji 
sejmowych, szczególnie ze strony przedstawicieli 
Ruchu Kontroli Wyborów. Niezależnie od tego zro-
biliśmy to, co do nas należało. Uważaliśmy, że należy 
tym osobom dać prawo do uczestnictwa. Tak samo 
przedstawicielce Kukiz’15 daliśmy to prawo nawet 
w drugiej turze głosowania na prezydenta, kiedy 
ich kandydat już odpadł. Też uznaliśmy, że nie ma 
przeszkód, żeby była obecna, żeby zobaczyła, jak to 
wszystko wygląda.

Więc dobrze się dzieje, że nowela dopuszcza już 
mężów zaufania do wszystkich szczebli, dopuszcza 
nawet – zresztą myśmy też to sugerowali –możliwość 
asysty takiego męża zaufania w drodze pomiędzy 
komisją obwodową a komisją wyższego szczebla, kie-
dy jest przewożony protokół, tak aby cały czas mąż 
zaufania pilnował, żeby potem nie podnosić zarzutów, 
że w trakcie przewożenia ktoś tam podmienił proto-
kół, bo takie sytuacje, takie zarzuty też się czasami 
zdarzały. Tutaj rola mężów zaufania na pewno jest 
nie do przecenienia.

Również kwestia możliwości obejrzenia przez 
wyborców protokołu z głosowania. W ciągu 30 dni 
będzie on dostępny, więc już nie będzie tego proble-
mu. Do tej pory niektóre komisje nie wiedziały, czy 
mogą go pokazać, inne go pokazywały. Teraz już 
każdy wyborca może przyjść do komisji wyborczej 
do gminy i poprosić o pokazanie protokołu.

O książeczce już wspominałem, o kamerach też. 
Tyle że obawiam się, że niestety z tymi kamerami 
się nie zdąży na najbliższe wybory. Jest to o tyle do-
brze rozwiązane, że z tego, co wiem, to w ustawach 
związanych, czyli w ustawach dotyczących samo-
rządu, mówi się o tym, że te kamery mają być jakby 
wspólnie zagospodarowywane, czyli będą korzystać 
z nich gminy, ale potem będą mogły korzystać z nich 

mu się nie będzie chciało wziąć koperty, złoży kartę 
i wrzuci.

Problem jest taki. Ja rozmawiałem z jednym 
z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, który 
przyszedł do Państwowej Komisji Wyborczej oglądać 
te urny, zobaczyć, jak one wyglądają, oglądać projek-
ty kart, bo jeszcze o kartach mogę powiedzieć dwa 
słowa, jeśli można. I on powiedział, że może dojść do 
sytuacji, w której ktoś np. wrzuci do urny kartę z na-
pisem „głosujcie na partię taką i taką”. Ta karta tak 
się rozwinie, że napis będzie na widoku. I co wtedy 
zrobić? No, urny otworzyć nie można, wydobyć tego 
z niej też się nie da. No, mogą być takie jednostkowe 
wypadki. Myślę, że w przypadku książeczki takiego 
niebezpieczeństwa nie będzie. Większe niebezpie-
czeństwo tej natury będzie przy głosowaniu na pre-
zydenta, w wyborach prezydenckich, bo książeczka 
raczej się nie otworzy, ona wpadnie przez otwór do 
urny i pewnie będzie zalegała gdzieś tam na dnie.

Jesteśmy zadowoleni, że ustawodawca przyjął tę 
książeczkę, bo przez pół roku, od listopada zeszłe-
go roku do czerwca, prowadziliśmy taką kampanię 
konsultacyjną, w której prosiliśmy wiele środowisk, 
w tym też środowiska osób niepełnosprawnych, żeby 
zrobić symulację, jaka karta jest lepsza. No, wszyscy 
uznali, większość uznała, że karta w formie płachty 
1,2 m/1 m w ogóle nie nadaje się do tego, żeby coś 
tam na niej napisać. W związku z tym wybrano ksią-
żeczkę. Dobrze że ustawodawca zaakceptował tę wolę 
części wyborców.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mikołajczyk, tak?
Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, chciałbym zapytać o taką sprawę. 

Dzisiaj po spotkaniu z marszałkiem Karczewskim 
powiedział pan dziennikarzom, że nie można wszyst-
kiego krytykować w tej ustawie. 

W związku z tym chciałbym zapytać, co oprócz 
kamer, o których już pan przed chwilą wspomniał, 
jest dobrym rozwiązaniem tej ustawy.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Wspominałem o mężach zaufania, o poszerzeniu 

zakresu uprawnień mężów zaufania. To na pewno. 



162

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(przewodniczący W. Hermeliński) powiedział, odnosząc się do głosowania korespon-
dencyjnego.

Ale moje pytanie akurat nie tego dotyczy. 
Mianowicie dzisiejsza „Rzeczpospolita” pisze o tym, 
że jeden przecinek znosi ograniczenia w finansowa-
niu kampanii wyborczych. W tym tekście, który jest 
w „Rzeczpospolitej”, chodzi o to, że w ramach tych 
wszystkich poprawek, które były wprowadzane, prze-
sunięto w taki sposób przecinek, że w zasadzie ktoś 
może teraz w moim imieniu prowadzić kampanię 
wyborczą bez żadnych ograniczeń finansowych. 

Chciałbym zapytać, czy państwo, że tak powiem, 
dostrzegliście ten problem jako Państwowa Komisja 
Wyborcza i jaki to będzie miało skutek dla pań-
stwa funkcjonowania, dla organizacji wyborów itd. 
Dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Ja też dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem, wła-

śnie z artykułu w „Rzeczpospolitej”. Czy koledzy 
sędziowie o tym słyszeli, nie wiem, bo spotkamy się 
na posiedzeniu komisji prawdopodobnie dopiero po 
świętach czy po Nowym Roku. Tak więc nie wiem, 
czy do nich to dotarło. Już wcześniej, już w noweli 
kodeksu wyborczego zlikwidowano art. 499, który pe-
nalizował właśnie tego rodzaju działania. Można się 
obawiać, że powstaną jakieś quasi-komitety, które się 
potem wyślizgną spod kontroli Państwowej Komisji 
Wyborczej, jeśli chodzi o sprawdzanie sprawozdań 
finansowych. Tutaj może takie niebezpieczeństwo 
zachodzić, ale przyznaję, że jeszcze tego nie przemy-
ślałem, bo dopiero dzisiaj rano mi to wpadło w ręce, 
a potem już nie miałem szans, żeby się z kimś skon-
sultować i na ten temat porozmawiać.

Padł taki przykład, chyba ze strony jednego z po-
słów, który mówił, że w zasadzie ten przepis w nie-
zmienionej postaci prowadziłby do tego, że nawet 
spotkania u cioci na imieninach, na których się rozma-
wia o tym, którego kandydata poprzeć, a którego nie, 
mogą być uznane za agitację. Wydaje mi się, że to jest 
za daleko idąca opinia, bo chodzi tu chyba o agitację 
w rozumieniu publicznym, która ma jakiś wpływ na 
większą liczbę osób. Jak się u cioci rozmawia z wuj-
kiem czy ze stryjkiem, to trudno to traktować jako 
agitację. Tak więc ta zmiana… bardziej mnie niepokoi 
to wykreślenie art. 499.

A skoro o tym mowa, to przepraszam, ale prze-
skoczę od razu do kwestii nowej Państwowej Komisji 
Wyborczej składającej się z tylko 2 sędziów i w więk-
szości z urzędników czy, powiedzmy, administraty-
wistów, którzy będą oceniać finanse partii. Nie twier-
dzę, że to będą członkowie partii, niemniej jakiś taki 
rodzaj afiliacji partyjnej… No, skoro są powoływani 

również komisje wyborcze. Powiedzmy, że to jakoś 
zmniejszy koszty. Myśmy zawsze podkreślali, że to 
są te dobre zmiany w tym projekcie, w tej noweli.

O czym jeszcze nie wspomniałem? Otwarta zo-
stała droga sądowa, jeśli chodzi o podział… To jest 
taki newralgiczny punkt. Myślę, że to będzie miało 
znaczenie, choć może jeszcze nie teraz, bo rady gmin 
nadal dzielą gminy na okręgi. Uważam, że zarzuty, 
które padały pod adresem tych ciał, i sugestie, że one 
będą w jakiś sposób stronniczo działać… No, nie 
za bardzo bym się z tym zgodził, bo przecież rada 
gminy liczy od 15 do 45 członków, w zależności od 
liczby ludności w gminie. Nie wyobrażam sobie, żeby 
15, 25 czy 30 osób nagle się umówiło i wytyczyło 
okręgi w taki sposób, żeby one służyły tylko jednej 
partii, i to w sytuacji, kiedy te rady gminy składają 
się z przedstawicieli różnych partii. Pewnego rodzaju 
uzgodnienia na pewno zapadają, ale wydaje mi się, 
że ta droga sądowa będzie miała znaczenie przede 
wszystkim wtedy, kiedy już dojdzie do podziału gmi-
ny przez komisarzy w wyborach parlamentarnych. 
Podejrzewam, że wówczas może być dużo różnego 
rodzaju pretensji i zarzutów pod adresem komisa-
rzy, pewnie z uwagi na ich niedoświadczenie. Nie 
chcę powiedzieć, że będą oni wykazywać złą wolę, 
jakkolwiek komisarze niebędący sędziami niestety 
mogą być bardziej podatni na różnego rodzaju suge-
stie niż sędziowie, których cechą przyrodzoną jest 
niezawisłość, niezależność. Tak że obawiam się, po-
wiedzmy, swego rodzaju podatności na pewne suge-
stie czy nawet chęci wyjścia naprzeciw oczekiwaniom 
jakichś organizacji partyjnych. Nigdy nie mieliśmy 
tego rodzaju problemów z komisarzami sędziami. Nie 
mówię, że to są osoby lepsze ani że tamci są gorsi. 
To jest kwestia braku pewnego doświadczenia, bra-
ku wiedzy, co może tu mieć decydujące znaczenie. 
Przede wszystkim w przyszłości ważna będzie ta 
droga sądowa, bo sądy będą mogły to korygować. 
Jeżeli decyzja będzie niesłuszna, niesprawiedliwa 
i zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego, to 
sąd administracyjny będzie mógł ją skontrolować. I to 
jest bardzo dobre posunięcie ze strony projektodaw-
ców, którzy tę drogę sądową otworzyli.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, najpierw chciałbym bardzo 

podziękować panu za to wszystko, co pan tutaj dzisiaj 
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(przewodniczący W. Hermeliński) (Senator Jarosław Duda: Tak, proszę bardzo.)
Ja bym do tego się przychylał. No, wprawdzie 

mówi się, że w art. 62 istnieje konstytucyjne prawo 
wyborcze czynne, a z kolei mówi się, że nie ma tutaj 
konstytucyjnego prawa biernego. Zgoda, konstytucja 
w art. 62 mówi tylko o tym, kto ma prawo do głoso-
wania, nie mówi o tym, kto ma prawo do tego, żeby 
być wybranym. Ale w moim przekonaniu – zresztą 
chyba nawet pan poseł sprawozdawca, pan poseł Pęk 
o tym wspominał…

(Senator Jarosław Duda: Senator.)
…bo takie są też opinie niektórych konstytucjona-

listów – jednak nie można jakby abstrahować od tego 
prawa do bycia wybieranym, bo jednak ten art. 62 
jakoś pośrednio przekłada się na prawo do bycia wy-
branym. No, ten, kto chciałby głosować, widzi, że 
jakieś ograniczenie nastąpiło. To ograniczenie powin-
no nastąpić… każde konstytucyjne prawo wyborcze 
można ograniczyć, ale ze względu na art. 31 ust. 3 
konstytucji, gdzie są podane przesłanki: bezpieczeń-
stwo państwa i inne. Tutaj akurat, jak mi się wydaje, 
to nie zachodzi, więc ja bym tutaj był bardzo, że tak 
powiem, skłonny podzielić te wątpliwości konsty-
tucyjne.

(Senator Jarosław Duda: Bardzo dziękuję. Panie 
Marszałku, to było pierwsze pytanie, a chciałbym 2 
jeszcze zadać. Mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Jak pan przewiduje, Panie Przewodniczący, gdyby 

ta ustawa weszła w życie w tym kształcie, to jaki bę-
dzie efekt finalny, czyli co będzie najgorszą porażką 
tej ustawy w tym kształcie w sytuacji powyborczej? 
Czy to będzie niemożność policzenia głosów, czy to 
będą opóźnienia?

I ostatnie pytanie, związane właśnie z tym bar-
dzo często poruszanym tematem głosowania ko-
respondencyjnego. Czy macie państwo może, jako 
Państwowa Komisja Wyborcza, dane procentowe co 
do dostosowania komisji wyborczych, co do tego, 
jak to wygląda? Bo z tym są ogromne kłopoty. I dla-
tego tym bardziej haniebne i nieempatyczne było 
zaproponowanie tego, skoro wiemy, że wiele komisji 
wyborczych jest niedostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi, 
i że komisje są lokowane – oczywiście to jest bardzo 
naganne – w miejscach, do których osoba z niepeł-
nosprawnością ruchową nie jest w stanie dotrzeć. 
Czy są takie dane? Bo to by też potwierdzało, że ta 
możliwość głosowania korespondencyjnego jest nie-
odzowna i niezbędna. Dziękuję.

przez ciało polityczne, jakim jest Sejm, to ten element 
polityczności przenosi się na te osoby. To znaczy ja nie 
twierdzę, że będą oni oceniać w sposób niewłaściwy, 
ale dla czystości warto by zastanowić się nad innym 
rozwiązaniem. Nie wiem, kto miałby to czynić. Są 
propozycje, że może NIK powinien w takiej sytu-
acji oceniać sprawozdania finansowe. Bo dotychczas 
nikt nie zarzucił Państwowej Komisji Wyborczej, że 
w sposób stronniczy czy krzywdzący oceniła finan-
se i np. swoją decyzją pozbawiła… Ostatnio były 
przecież 2 przypadki pozbawienia dotacji, subwen-
cji 2 partii z uwagi na dosłownie… No, tutaj akurat 
były dosyć duże przekroczenia, ale były też sytuacje, 
że wpłacone zostało 100 czy 50 zł, nie przeszło to 
przez fundusz wyborczy, tylko poszło bezpośrednio 
z funduszu partyjnego, i niestety Państwowa Komisja 
Wyborcza musiała takie sprawozdanie odrzucić. Na 
szczęście – bo ja uważam, że jednak ten przepis 
był zbyt rygorystyczny, nie było żadnej możliwości 
miarkowania kwoty i odpowiedzialności partii – chy-
ba Partia Razem złożyła skargę konstytucyjną do 
Trybunału… przepraszam, do Sądu Najwyższego, 
bo na to służy skarga do Sądu Najwyższego, a Sąd 
Najwyższy zwrócił się z pytaniem prawnym do 
Trybunału Konstytucyjnego, który, miejmy nadzieję, 
rozstrzygnie to sprawiedliwie. Bo uważam, że tutaj 
zbytni rygoryzm chyba nie jest wskazany. Ale to tak 
tylko przy okazji, to już poza zakresem pytania pana 
senatora.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, 3 pytania.
Czy podziela pan tę opinię, że jednak ustawa w tym 

kształcie narusza i łamie art. 62 konstytucji i art. 39 
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych? To po pierw-
sze…

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Chodzi o głosowanie korespondencyjne, o jego 

likwidację, tak? Tak, ja…
(Senator Jarosław Duda: Proszę bardzo.)
Ja bym się… Może po kolei, bo zapomnę, jak będą 

następne pytania…
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani Senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym zapytać – pytałam, ale chyba tego 

pan nie powiedział wprost – ile było protestów i ile 
stwierdzono do tej pory fałszerstw wyborczych 
w przypadku głosowania korespondencyjnego, chcia-
łabym, żeby pan odpowiedział na to pytanie. To jest 
pierwsze pytanie.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Nie znam takiej liczby, mogę prawie z całą pew-
nością powiedzieć, że nie było protestów związanych 
konkretnie z głosującymi osobami niepełnosprawny-
mi. Tak że my na takie protesty się nie natknęliśmy. 
To mogę prawie z całą pewnością przekazać.

(Senator Barbara Zdrojewska: A takie związane 
w ogóle z głosowaniem korespondencyjnym?)

Też nie. Może powinienem inaczej powiedzieć. 
Chodzi o głosowanie korespondencyjne. Nie dzie-
lę tego na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, 
bo przecież w wyborach do parlamentu w zasadzie 
wszyscy mogą tak głosować. Tutaj nie zanotowa-
liśmy takich rzeczy. I przyznam się, że np. jeśli 
chodzi o rok 2014, ten taki krytyczny rok, to na ty-
siąc pięćset z groszami protestów pięćdziesiąt parę 
zostało uwzględnionych. Tu się różnimy z panem 
senatorem co do liczb, ale to są niewielkie różni-
ce, pewnie czerpaliśmy z różnych źródeł. Jednak 
tam też ja nie znalazłem, nie znaleźliśmy danych 
pokazujących, że w jakimkolwiek postanowieniu 
sądu była mowa o właśnie konkretnej sytuacji 
związanej z wyborami korespondencyjnymi.

Senator Barbara Zdrojewska:

I szybciutko zadam jeszcze jedno pytanie.
Największą polską bolączką, jedną z najwięk-

szych związanych z wyborami jest słaba frekwencja 
wyborcza. Chciałabym zapytać, ponieważ tutaj się 
pochylono nad różnymi rozwiązaniami, które dzi-
siaj krytykujemy, a niektóre uważają niektórzy za 
słuszne… 

Proszę powiedzieć, czy pan znajduje w tym pro-
jekcie coś, co rzeczywiście poprawiałoby frekwen-
cję. Bo ja całe życie się zastanawiałam, dlaczego za 
komuny wszędzie były obwieszczenia wyborcze, 
wszędzie były strzałki wskazujące drogę do komisji 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Drugie pytanie, dotyczące kwestii związanych 
z tym, jakie mogą być reperkusje tej ustawy. No, ja nie 
chcę powiedzieć, że do wyborów nie dojdzie, bo wy-
daje mi się, że tak twierdzić nie można. Ale rzeczywi-
ście mogą być opóźnienia, cały czas mówimy o moż-
liwości destabilizacji tego procesu. Rzeczywiście 
może tak być z uwagi na pewną nieporadność, no, 
na pewno. Muszę zakładać jakąś nieporadność, nie 
chcę tego robić, ale obawiam się, że może być tak, 
że część komisarzy nie będzie dostatecznie przygo-
towana, żeby w tak krótkim okresie wszystkie swoje 
obowiązki wykonać. Na szczęcie nie muszą dzielić 
gminy na okręgi, tak jak powiedział tu jeden z panów 
senatorów, bo to by rzeczywiście wróżyło nieszczę-
ście. Jednak boję się, że mimo wszystko mogą nie 
podołać tym obowiązkom w należytym czasie, co 
może spowodować przedłużanie się liczenia głosów 
czy przedłużanie się podania wyników.

Ja o jeszcze jednej sprawie powiem – pan senator 
o to nie zapytał, ale ja o tym myślę – czyli o tym, jaki 
to może mieć wydźwięk na zewnątrz. Ja nie myślę 
w sposób jakiś taki polityczny, w taki, że zakładam, że 
wprowadzenie tych komisarzy, a nie sędziów, ma służyć 
jakimś celom ukrytym. Jestem daleki od tego. Ale oba-
wiam się – zresztą takie głosy do mnie dochodzą – że 
odbiór społeczny, odbiór zewnętrzny może być taki… 
Bo niektórzy wyborcy tak argumentują, tak myślą: „Byli 
sędziowie, w 2015 r. te wybory przeprowadzili, a skoro 
teraz się ich usuwa, wprowadza się osoby niebędące 
sędziami, to dlaczego? Jakiś cel musi pewnie być”. No 
więc różne domysły krążą. Jak mówię, ja jestem daleki 
od tego, nie chcę tak rozumować, ale ludzie, którzy ra-
cjonalnie myślą, wyborcy, którzy się interesują procesem 
wyborczym i którym zależy na wyborach, na dobrym, 
na uczciwym wyniku, mogą w ten sposób rozumować.

I trzecie pytanie. Ja nie jestem w stanie podać peł-
nych danych co do komisji, ale wiem, że na pewno… 
Zresztą rzecznik praw obywatelskich co roku albo 
nawet parę razy w roku nam przypomina, uświada-
mia i podaje nam dane, ile komisji wyborczych jest 
nieprzygotowanych do przyjęcia osób niepełnospraw-
nych. To się znacznie poprawiło, bo dostajemy też 
informacje o tym, że poszerza się drzwi, likwiduje 
się progi albo bardzo je się zniża, żeby wózki mogły 
wjechać. Jednak jest jeszcze część lokali, które nie są 
dostosowane, np. są schody, a nie ma podjazdu, czyli 
są lokale gdzieś tak usytuowane, że trudno rzeczywi-
ście jest tam zapewnić komfort dla niepełnospraw-
nych. Jakaś część takich lokali jest. Ale przyznam się, 
że nie pomyślałem o tym, że pan senator będzie mnie 
o to pytał, więc nie potrafię liczb poddać.

(Senator Jarosław Duda: Ja sobie to sprawdzę.)
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(senator B. Zdrojewska) co zresztą jest zawarowane w ustawie. Myślę, że pew-
nie zwiększy się poziom informacji dla wyborców. 
Mam nadzieję…

Senator Barbara Zdrojewska: 
Przepraszam, ja tylko coś dopowiem. Z całym 

szacunkiem, ale z wyborów na wybory obserwuję, że 
coraz mniej jest obwieszczeń, coraz mniej plakatów 
informujących o wyborach. Jest coraz więcej mło-
dych ludzi, którzy nie oglądają telewizji itd., są poza 
pewnym obiegiem. Część osób po prostu nie wie, że 
są jakieś wybory, albo wie, że są wybory, tylko nie 
pamięta, że akurat w tę niedzielę. No, tak jest.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Zgadzam się, ale nie sądzę, żeby akurat nie wiedzie-

li… Myślę, że o tym, kiedy są wybory, wiedzą. Niestety 
można tylko ubolewać nad tym, że jest mało osób, 
które głosują. My jako Państwowa Komisja Wyborcza, 
jako Krajowe Biuro Wyborcze już drugi rok robimy 
taką akcję wśród młodzieży, organizujemy dla nich 
konkurs, który zresztą cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem. W tym roku jest dużo więcej kandydatów, 
chyba kilka tysięcy kandydatów… Oni przechodzą 
przez poszczególne etapy tego konkursu. Edukacja 
młodzieży to ważne zadanie. Pamiętam, że w zeszłym 
roku ta akcja cieszyła się dużym powodzeniem i wiele 
szkół z całej Polski z ogromną ochotą brało w niej 
udział. To też jest jakiś element kształtowania postaw. 
Jak mówię, należy ubolewać nad tym, że ludzie dorośli, 
ci, którzy skończyli 18 lat i mogą głosować… Ale to 
nie jest związane z obecnymi wyborami – to niestety 
ciągnie się od lat. Ta niechęć… nie wiem, czy niechęć 
do wyborów, czy lekceważenie wyborów jest naszą 
bolączką. Muszę powiedzieć, że mimo różnych starań 
nie tylko ze strony organów wyborczych, ale i róż-
nych instytucji poziom frekwencji niestety nie ulega 
zmianie. Nie wiem, być może rzeczywiście trzeba by 
zastanowić się nad tym, co z tym zrobić. Takie doraźne 
działania, szczególnie nasilone przed wyborami, chyba 
nie za bardzo dają pozytywny efekt. To musi być raczej 
akcja trwająca cały czas. Myślę, że inne organy też się 
powinny włączyć do tego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Panie Sędzio! Dziękuję 

bardzo za to wszystko, co pan powiedział nie tyl-

wyborczych, wszędzie były informacje itd., itd., teraz 
tego nie ma, a ludzi coraz mniej chodzi na wybory. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja też mam pytanie do pani senator: czy już jest 

cieplej?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, bardzo dzię-

kuję, Panie Marszałku.)
Super.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Przyznam się, że to pytanie to troszkę jakby ka-

myk do naszego ogródka, chociaż staramy się też rze-
czywiście dbać o to, ażeby jednak… Zresztą jednym 
za naszych obowiązków jako Państwowej Komisji 
Wyborczej jest prowadzenie takich akcji uświadamia-
jących, edukacyjnych wśród obywateli. No, staramy 
się to robić. Tak jak powiedziałem, ta półroczna akcja 
dotycząca karty wyborczej… Przy okazji też oczy-
wiście rozmawialiśmy z wyborcami, no ale my 9 sę-
dziów plus pracownicy Krajowego Biura Wyborczego 
nie mogliśmy… Z tego, co pamiętam, to około 1,5 ty-
siąca osób – tak, Pani Rzecznik? – wzięło udział w tej 
naszej kampanii…

(Główny Specjalista w Biurze Prasowym 
Państwowej Komisji Wyborczej Anna Godzwon: 
13 tysięcy.)

Przepraszam, 13 tysięcy. No, jest to jakaś liczba do 
pochwalenia się. Zresztą i delegatury, i komisarze też 
tę akcję prowadzili. Ona zawierała elementy edukacji 
co do zasady wyborów itp. Oczywiście chcemy to 
robić i im bliżej… Niebawem chcemy znów zacząć 
robić taką akcję propagandową, akcję uświadamia-
jącą. W zasadzie cały czas to robimy. Być może nie 
jest to widoczne, a może mało skuteczne, tak więc 
będziemy starali się, żeby ten skutek był lepszy.

Przyznam, że tak jak ja obserwuję… Być może 
wrażenie jest takie, że nie można znaleźć komisji, bo 
one niestety ostatnio trochę zmieniały lokalizacje. I tu 
jest problem. Ja sam zresztą taki problem miałem – 
komisja nagle w innym miejscu się znalazła, o czym 
mi nie było wiadomo. Tu na pewno jest rola komisarzy 
i teraz całego tego korpusu urzędników wyborczych. 
To będzie około 5 tysięcy osób albo i więcej, bo mamy 
2,5 tysiąca gmin, a w każdej, jak ustawa mówi, mu-
szą być urzędnicy wyborczy. „Urzędnicy” – liczba 
mnoga, więc będzie to co najmniej 5 tysięcy osób. 
Myślę, że część tego obowiązku będą mogli przejąć, 
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(senator W. Sługocki) Więc to jest troszkę takie na siłę zmienianie na 
zasadzie, tak jak się zresztą mówi – jeden z panów 
posłów użył tego sformułowania podczas posiedze-
nia komisji czy na posiedzeniu Sejmu – że to będzie 
system sędziowsko-parlamentarny. No, można taki 
tworzyć. Ja nie za bardzo z tym się zgadzam, bo nie 
widzę dobrego uzasadnienia, zmiana dla zmiany 
to jest za mało. Tutaj akurat moje zdanie… No, 
można mi zarzucić, że jestem nieobiektywny, bo 
sam jestem sędzią, jestem 3 lata w Państwowej 
Komisji Wyborczej, ale zapewniam, że to wcale nie 
jest lekka praca, szczególnie gdy przychodzą… My 
nadzorujemy przede wszystkim te najważniejsze 
wybory, czyli prezydenckie, parlamentarne, euro-
pejskie, samorządowe, ale mamy też do czynienia 
z wyborami lokalnymi. Przecież codziennie w całej 
Polsce, w wielu gminach odbywają się wybory uzu-
pełniające czy referenda i nad nimi też jakiś nadzór, 
wprawdzie pośredni, sprawujemy. Tak że skłamał-
bym, gdybym powiedział, że my nic nie robimy. 
Tak jak mówię, można mi zarzucić, że nie jestem tu 
obiektywny, ale wydaje mi się, że staram się na to 
patrzeć jakoś tak trzeźwo i obiektywnie, i wydaje 
mi się, że ten system mógł się jeszcze utrzymać. 
Myślę, że się bronił. Obronił się w 2015 r. W 2014 r. 
nie tyle nie obronił się sam system, ile nie obroniły 
się technikalia, tak to można nazwać. Sam system 
się obronił.

(Senator Jan Dobrzyński: Tu jestem, teraz ja…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 

bardzo proszę…)
System się obronił, w 2015 r. również…
(Senator Mieczysław Augustyn: Skoro pan mar-

szałek nie reaguje, to…)
Ja tutaj mogę wyrazić jedynie ubolewanie, tylko 

tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan powiedział takie zdanie, które sobie wyno-

towałem, że ta ustawa podważa art. 2 konstytucji, 
który mówi o demokratycznym państwie prawa. I po-
wiedział pan o tym, że będzie tak, że organ rządowy 
ubezwłasnowolnia organ wyborczy, ubezwłasnowol-
nia. 

Ja bym chciał się dowiedzieć, co pan, Panie 
Przewodniczący, ma na myśli, mówiąc o ubezwła-
snowolnieniu, bo to jest słowo, które jest mocne, 
stanowcze i jednoznaczne. Na czym polega to ubez-
własnowolnienie?

ko dzisiaj podczas naszej debaty, ale i w przestrzeni 
publicznej na temat nowego kodeksu wyborczego. 
Mam konkretne pytanie związane z tymże kodek-
sem, a mianowicie ze zmianą dotyczącą Państwowej 
Komisji Wyborczej. Jak pan wie, większość parla-
mentarna chce, aby 7 z 9 członków wybierał Sejm. 
Do tej pory, jak dobrze pamiętam, było tak, że po 
3 członków wybierały Trybunał Konstytucyjny, Sad 
Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

Przypominam sobie wypowiedź pani podse-
kretarz stanu w kancelarii pana prezydenta, pani 
Anny Surówki-Pasek, która w kontekście Krajowej 
Rady Sądownictwa mówiła o tym, że dobrze jest, iż 
Krajową Radę Sądownictwa wybiera Sejm, ponie-
waż silniejsza będzie legitymacja tychże wybranych 
przedstawicieli, co jest związane z tym, że posłowie 
są wybierani przez suwerena – naród. 

Mam do pana pytanie, czy podziela pan ten po-
gląd w kontekście tej reformy Państwowej Komisji 
Wyborczej. Czy przypadkiem nie dochodzi tu do swo-
istego rodzaju paradoksu? Bowiem w mojej ocenie ci, 
których będziemy wybierać na podstawie nowelizo-
wanej ustawy – chodzi o wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, ale także przedstawicieli różnych rad, od 
gminnej poczynając, poprzez powiatową, a na sejmi-
kach kończąc – mają zdecydowanie silniejszy mandat 
społeczny, ponieważ jak przeanalizujemy frekwencję 
wyborczą, okaże się, że jednak udział w wyborach 
Polaków, którzy wybierają wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, jest znacznie większy aniżeli w przypadku 
tych, którzy gotują im taki los właśnie w ramach tej 
ordynacji wyborczej. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Tak jak już powiedziałem, ja tu mogę ubolewać 

jako sędzia i jako członek PKW, która niedługo odej-
dzie, za 2 lata, kiedy zostanie zmieniona. No, wyda-
wało mi się i cały czas tak mi się wydaje, że jednak 
sędziowie jako ta trzecia władza niezaangażowana 
politycznie są gwarantem dla czystości, przejrzystości 
wyborów. Nie umniejszam oczywiście umiejętności, 
wiedzy innych osób, bo w nowej Państwowej Komisji 
Wyborczej będą mogli być notariusze, adwokaci. Nie 
wiem, czy akurat będą się do tego kwapili, tak prawdę 
powiedziawszy, chociażby z uwagi, przepraszam, na 
kwestie majątkowe. Jednak notariusz czy adwokat na 
pewno jest w stanie więcej zarobić niż jako członek 
Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że, powiedz-
my, jakaś idea będzie nim kierowała, będzie chciał 
tutaj spróbować swoich sił. Ale nie sądzę, żeby to był 
taki powszechny pęd do tego.



167

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

my mieli, ale nie będziemy mieli takiego, jaki mamy 
teraz. Teraz mamy swobodną rękę i tak powinno być.

Obecna pani prezes, pani szefowa krajowego biura 
przez pół roku była przez nas, że tak powiem, kontro-
lowana. Przyglądaliśmy się, przez pół roku pracowała 
jako p.o. i dopiero po pół roku uznaliśmy, że może 
oczywiście… że ma kwalifikacje ku temu, żeby zo-
stać powołana przez nas, przez państwową komisję, 
na szefa krajowego biura. Tak że to nie było tak, że 
myśmy natychmiast… No, dotychczas była zastępcą 
poprzedniego szefa krajowego biura, który zrezygno-
wał, odszedł razem z Państwową Komisją Wyborczą 
w 2014 r. W związku z tym uznaliśmy, że skoro spełnia 
te wymagania, przez pół roku się sprawdziła, to nie 
ma potrzeby poszukiwania innej osoby. Zakładaliśmy, 
że jeżeli się nie sprawdzi, to ją odwołamy, bo jeszcze 
nadal mamy wolną rękę. Możemy to coś z dnia na 
dzień zrobić, póki nie wejdzie w życie nowa ustawa. Bo 
nowa ustawa nam zwiąże ręce niestety i w tym upatruję 
pewnego naszego częściowego ubezwłasnowolnienia.

(Senator Bogdan Klich: Jasne.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Sędzio, 2 pytania.
Pierwsze dotyczy urzędników wyborczych. Otóż 

prosiłbym, żeby pan ewentualnie rozwiał moje wąt-
pliwości… Jeżeli urzędnicy wyborczy, którzy mają 
wspierać komisarzy i nadzorować działania gmin, 
z którymi komisarz będzie podpisywał porozumie-
nie, będą spoza tej gminy – bo muszą być spoza tej 
gminy, nawet nie mogą być w spisie wyborców, praw-
da? – nie będą musieli tak naprawdę mieć żadnego 
doświadczenia… Bo jest tu katalog wymogów i do-
świadczenia nie muszą mieć. Czy nie uważa pan, 
że wraz z tymi wszystkimi innymi trudnościami, 
o których pan sędzia mówił, to będzie już, że tak 
powiem, kolejny gwóźdź do… No, może się zdarzyć 
rzeczywiście poważny poślizg albo będą opóźnienia 
w przygotowaniu dosłownie.

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: No, mogą się zdarzyć…)

Pozwolę sobie od razu zadać drugie pytanie.
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Dobra.)
Panie Sędzio, powiem szczerze, że mnie bardzo 

niepokoi propozycja skreślenia art. 499. Podzielam 
zdanie rzecznika praw obywatelskich, że skreślenie 
tego zastrzeżenia: „kto, w związku z wyborami, bez 
pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego prowa-
dzi agitację wyborczą – podlega karze grzywny albo 
aresztu” otwiera rzeczywiście taką furtkę, że postron-

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Wrócę jeszcze do pierwszego zdania pana sena-
tora. Otóż, nie chodziło mi o podkreślanie, że cała 
ustawa narusza art. 2, bo tego nie mogę powiedzieć, 
ale widzę niezgodność z art. 2, jeśli chodzi o kwestię 
związaną może w mniejszym zakresie z powoływa-
niem komisarzy, ale przede wszystkim z powoływa-
niem Krajowego Biura Wyborczego.

Tak jak powiedziałem, to jest nasza prawa ręka, 
więc nie można nam narzucać osoby, która ma stać 
na czele Krajowego Biura Wyborczego, organu, z któ-
rym my współpracujemy, który jest dla nas jedynym, 
że tak powiem, oparciem, jedyną podporą. My tyl-
ko dzięki Krajowemu Biuru Wyborczemu… To jest 
400 pracowników, z czego w Warszawie, w centrali 
jest ich około 40, a reszta jest w delegaturach w całej 
Polsce, tam gdzie są komisarze. Jest to biuro, które 
znakomicie wywiązywało się ze wszystkich akcji 
wyborczych i referendalnych. Jeżeli teraz przychodzi 
zupełnie nowa osoba, na którą my nie mamy wpły-
wu… No, oczywiście, można powiedzieć, że przecież 
wybieracie spośród 3. Ale to nie jest swobodny wybór. 
No, będziemy w jakimś sensie zmuszeni do tego, żeby 
którąś z tych 3 osób wybrać, choć być może żadna 
nam nie będzie odpowiadać. Może się zdarzyć tak, że 
uznamy, że pan X nie ma doświadczenia, pani Y się 
na tym nie zna, a pan Z nie ma odpowiednich kwa-
lifikacji do tego. I naprawdę będziemy się obawiali 
postawienia na czele biura osoby, w przypadku której 
będziemy z góry wiedzieć, że ona się nie sprawdzi 
i nie da rady przeprowadzić tych wyborów.

Ja powtarzam: gdyby to się działo rok temu, to być 
może byśmy tak nie alarmowali, jak teraz to czynimy, 
bo uznalibyśmy, że przez te 2 lata czy tam 1,5 roku 
będzie szansa, żeby ta osoba się przyuczyła z naszą po-
mocą, że będziemy jakoś wspólnie działać. Ale na pół 
roku czy 6–7 miesięcy przed wyborami to jest problem.

I jest jeszcze kwestia związana z odwołaniem tej 
osoby, której my w zasadzie nie możemy odwołać. 
Przepis jest tak sformułowany, że nie możemy jej 
odwołać, jeżeli uznamy, że zupełnie się nie nadaje. 
Tutaj z naszej strony nie będzie żadnych złośliwości 
czy jakichś tendencyjnych prób utrącenia tej osoby. 
Chcielibyśmy te wybory przeprowadzić we współ-
pracy z Krajowym Biurem Wyborczym, które by tak 
jak dotychczas działało… Jeżeli tej możliwości nie 
będzie i nie będzie również możliwości usunięcia tej 
osoby i powołania nowej, która będzie spełniała nasze 
oczekiwania, merytoryczne oczywiście…

Dlatego mówię o ubezwłasnowolnieniu. No, jest 
to może nie całkowite, ale częściowe, powiedzmy, 
ubezwłasnowolnienie nas, bo oczywiście będziemy 
mogli coś tutaj zdziałać, jakiś wąski wybór będzie-
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(senator M. Augustyn) tów co do tego, że wprowadza się tych urzędników. 
Rzeczywiście mogą być pomocni, chociaż dotychczas 
Krajowe Biuro Wyborcze poprzez swoje delegatu-
ry zapewniało tutaj odpowiednie przeprowadzenie 
wyborów. Jak mówię, w 2015 r. nikt nie stawiał żad-
nych zarzutów ani delegaturom, ani pracownikom 
delegatur, że jakieś przepisy tutaj naruszyły. No, ale 
ustawodawca uznał, że trzeba tę armię urzędników, 
ten korpus, zwiększyć.

Nie wiem też, bo przepisy są dosyć niejasne… Ja 
rozumiem, że to będą osoby powoływane na 7-letnią 
kadencję, ale będą aktywizowały się, że tak powiem, 
tylko w momencie wyborów, czyli tuż przed wybora-
mi, w trakcie wyborów i po wyborach, i wtedy będą 
dostawały wynagrodzenie. Chociaż są też takie głosy, 
że być może będą otrzymywały jakby podwójną pen-
sję, bo tam, gdzie pracują, a oprócz tego jeszcze w ra-
mach tego korpusu urzędników. Tego nie wiem, w to 
nie wnikam. W każdym razie dla mnie – i w ogóle dla 
wyborów, dla przeprowadzenia wyborów – ważna jest 
kwestia, na ile oni będą sprawni, na ile się sprawdzą 
podczas najbliższych wyborów. Mam nadzieję, że 
jeszcze przy tych wyborach… Bo przecież nie są li-
kwidowane delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 
być może będą tylko nowi ludzie, co też może na-
stręczyć problemów. Jeżeli zostaną ci urzędnicy, to 
niewątpliwie będą pewnie jakoś współpracować z tą 
grupą urzędników, z tym korpusem wyborczym, 
może będą jakoś ich tutaj trochę przygotowywać – 
no, mam nadzieję – ale można wyrażać obawy, że ta 
5-tysięczna armia ludzi może być rzeczywiście nie-
przygotowana. Ja rozumiem też intencje ustawodaw-
cy, który chce, żeby ci ludzie nie mieszkali w danej 
gminie, żeby nie byli w jakimś sensie związani. No, 
to pewnie też będzie powodowało pewne perturbacje, 
bo trzeba dać im jakieś lokum. Będą mieszkali na 
stałe gdzieś indziej, a tutaj muszą być ściągnięci na 
czas wyborów, więc trzeba ich gdzieś ulokować, a to 
są koszty, to kwestia znalezienia miejsca. No, ale to 
już są kwestie techniczne. Myślę, że ustawodawca, 
przygotowując ten przepis, wziął to pod uwagę, bo 
w związku z tym znowu wzrosną koszty wyborów. 
Ale jeżeli to uwzględnił, to ja bym takich specjalnych 
zarzutów nie stawiał, nie formułował, poza obawa-
mi, że rzeczywiście brak przygotowania w tak krót-
kim okresie przed wyborami. To jest tutaj dla mnie 
najistotniejsze. Niewiele zostało czasu do wyborów, 
a przychodzi cała armia nowych ludzi, więc może 
być tutaj, że tak powiem, wąskie gardło.

(Senator Mieczysław Augustyn: Tym bardziej, że 
to oni mają prowadzić…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobrzyński.

ne osoby, podmioty, instytucje mogą na własną rękę, 
czyli nie mając żadnej pisemnej zgody pełnomocnika, 
prowadzić kampanię na rzecz kogoś, prowadzić agita-
cję, zgodnie z definicją, która jest w nowelizowanym 
art. 105, prowadzić agitację, że tak powiem, pełną 
parą, z wykorzystaniem wszystkich możliwych nośni-
ków. I właściwie nie będzie możliwości ich ukarania. 
Już nie mówiąc o tym, że w zasadzie tzw. limit wy-
borczy będzie stał pod znakiem zapytania, bo można 
będzie wykorzystać, nie wiem, zaprzyjaźnione radio, 
zaprzyjaźnioną organizację itd., które będą prowadzi-
ły kampanię bez formalnego upoważnienia, właściwie 
drugą, trzecią co do wielkości limitowej. I nic z tym 
nie będzie można zrobić – tak ja przynajmniej to od-
czytuję. Czy pan podziela te obawy?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Już o tym wspominałem przy okazji udzielania od-

powiedzi na pytanie pana senatora Libickiego – chyba 
jego, już nie pamiętam. Rzeczywiście można podzie-
lać te obawy, skoro ten przepis już został skreślony 
w ustawie nowelizowanej. Tak jak pan senator mówi, 
mam nadzieję, że tego nie będzie, ale nie można wy-
kluczyć takich sytuacji, że pojawią się takie różnego 
rodzaju ciała, powiedzmy, które będą prowadziły 
taką quasi-kampanię. A przede wszystkim skutkiem 
tego będzie pozostawanie funduszy poza kontrolą 
Państwowej Komisji Wyborczej, ten problem może 
tutaj się pojawić. Tak że tego się obawiam. Myśmy 
też w pewnym momencie protestowali przeciwko 
likwidacji tego artykułu czy składaliśmy uwagi co 
do tego. Przyznam się, że jest to trochę niepokoją-
ce, bo tutaj się jakoś wykracza poza unormowane 
dotychczas prawem ścieżki i można dać wolną rękę 
różnego rodzaju jednostkom, jakimś ciałom, które 
będą chciały w ten sposób taką quasi-kampanię, poza 
kontrolą, prowadzić. Tak że tego się tutaj rzeczywiście 
obawiamy. Na posiedzeniu komisji dyskutowaliśmy 
o tej kwestii, ale cóż, ustawodawca zdecydował się 
skreślić ten przepis.

(Senator Mieczysław Augustyn: A sprawa urzęd-
ników?)

Sprawa urzędników. No właśnie. Urzędnicy jakby 
podlegają komisarzom, stają się ich aparatem, apara-
tem komisarzy. To jest duża, że tak powiem, armia, 
5 tysięcy czy ponad 5 tysięcy osób, bo być może bę-
dzie po 2, po 3 urzędników w gminie, pewnie też 
w zależności od powierzchni, od liczebności gmi-
ny. A więc to też oczywiście… No, jak przychodzą 
nowi ludzie, to trzeba im dać czas na przygotowa-
nie się, a więc ja bym tutaj nie miał jakichś zarzu-
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
(Senator Jan Dobrzyński: Tylko merytorycznie, 

konkretnie, Panie Sędzio, bo rozwlekacie się z tym 
wszystkim.)

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Cały czas mówię merytorycznie, Panie Senatorze. 

Mam nadzieję, że mówię merytorycznie.
Pan senator pyta mnie, gdzie jako Państwowa 

Komisja Wyborcza…
(Senator Jan Dobrzyński: I Sąd Najwyższy.)
…byliśmy w 2014 r., i robi pan ten sam błąd, który 

zrobiła rzeczniczka państwa klubu, zarzucając mi, 
że w 2014 r. nie alarmowałem i nie chodziłem do 
sądu. W 2014 r. nie byłem członkiem Państwowej 
Komisji Wyborczej. Cała nasza Państwowa Komisja 
Wyborcza pojawiła się w roku 2014, ale dopiero 
w grudniu. Byliśmy powołani 4 grudnia.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale i tak pan od-
powiada…)

Ja zostałem wybrany na przewodniczącego 
9 grudnia.

Gdzie był Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy był 
tam, gdzie powinien być. Rozpatrywał protesty. Pan 
senator pyta mnie, czy gołym okiem nie można było 
zauważyć fałszerstwa. Przyznam się, że gołym okiem 
nie oceniam, czy przestępstwo zostało popełnione, 
czy nie. Już powiedziałem, że muszę mieć dowody.

Gdzie w 2014 r. została złamana konstytucja? 
Nigdzie nie została złamana, Panie Senatorze. Wydaje 
mi się, że jasno i merytorycznie wyjaśniałem, jak 
ja widzę tę sytuację. Jest to kwestia niewłaściwego 
systemu informatycznego, a także – tak podejrzewam 
– kwestia niewłaściwego oznaczenia książeczki, po-
nieważ spis treści był na pierwszej stronie i na pierw-
szym miejscu była partia PSL. Podejrzewam, że wiele 
osób się tym zasugerowało i głosowało na tę partię.

Powtarzam: ja mogę mówić tylko o tym, co do-
strzegłem w dokumentach, w orzeczeniach sądowych. 
Żadne z orzeczeń sądowych nie dawało mi podstaw 
do formułowania wniosku, że wybory zostały sfał-
szowane. Pan senator może się ze mną nie zgodzić, 
ale ja zdania nie zmienię. Ja potrzebuję dowodów, 
a tu dowodów nie ma.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie, ja nie…)
Oczywiście pan senator może mieć takie podej-

rzenia. Ja nie mogę nikomu zabronić…
(Senator Jan Dobrzyński: Ja mam pewność. To 

nie są podejrzenia.)
Jeżeli pan senator ma pewność, to przykro mi bar-

dzo. Ja nie mam nawet podejrzeń, a tym bardziej pew-

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku. Kolega mi podpowia-
da, że pan Augustyn senator mówił 4 minuty 17 se-
kund. Rozumiem, że pan marszałek będzie dla mnie 
tak samo wyrozumiały.

Panie Sędzio, chciałbym jeszcze wrócić do roku 
2014, bo pan tu próbuje krytykować te projekty, tę 
ustawę. Ja uważam, że tak, jak jest, być po prostu 
nie może i każda ustawa jest lepsza… no, od tego, co 
się działo w naszym kraju w latach ubiegłych. Pan, 
mówiąc o wyborach sfałszowanych, skręconych… 
Możemy tutaj używać różnych słów, one wszyst-
kie będą adekwatne do tego, co było… Mówił pan 
o organach ścigania, o tym, że wy jako Państwowa 
Komisja Wyborcza nie mieliście sygnałów, że po-
winna się tym zająć Policja itd., itd. Panie Sędzio, 
23,88% poparcia w skali kraju miało PSL. Nawet 
Platforma się wówczas wystraszyła. Jest na ten temat 
masa artykułów. Gdzie wyście wtedy byli, Szanowni 
Państwo? W Austrii była podobna sytuacja, choć 
może nie tak drastyczna jak u nas. Tam powtórzono 
wybory prezydenckie. Gdzie był nasz Sąd Najwyższy, 
Panie Sędzio? Przecież to jest skandal. Jeżeli ja idę 
do wyborów i głosuję, to muszę mieć pewność, że 
mój głos będzie solidnie policzony, bo on wpływa 
na moje życie osobiste i zawodowe, na życie mojego 
kraju. Wybory to jest rzecz święta. Ja do 2014 r. – 
może jestem zbyt dobrze wychowany – nigdy nie 
myślałem, że wybory można sfałszować, ale rok 2014 
był tego idealnym przykładem. I dlatego nie należy 
krytykować tej ustawy. Można ewentualnie zmie-
nić jej pewne zapisy. Nikomu tak jak partii Prawo 
i Sprawiedliwość nie zależy na uczciwych wyborach. 
W mojej ocenie wybory prezydenckie, w których star-
tował pan Komorowski i pan premier Kaczyński, też 
mogły być sfałszowane, Panie Sędzio. Po roku 2014 
mam podstawy, aby tak twierdzić, bo te wybory były 
nieuczciwe.

(Senator Waldemar Sługocki: A między Dudą 
i Komorowskim?)

Kiedy pan przechodzi w swojej wypowiedzi do 
porządku dziennego nad tematem wyborów w roku 
2014, no to, Panie Sędzio…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
proszę postawić znak zapytania.)

Pytam. Jak pan się ustosunkuje do sytuacji… 
Które paragrafy konstytucji były złamane w roku 
2014? Pan mówi, że art. 2 konstytucji. No, niby tak, 
niby nie. Który zapis konstytucji złamano w roku 
2014? Na oko było widać, że wybory były nieuczci-
we. Do tego nie trzeba żadnych organów ścigania. 
Aż 23,8%, Panie Sędzio… Czy do tego trzeba było 
organów ścigania?

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Mogę?)



170

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(przewodniczący W. Hermeliński) cych zmian w kodeksie wyborczym, to chyba będzie 
trzeba poważnie rozważyć odejście.

Panie Przewodniczący, ja to rozumiem jako groźbę 
dymisji, a myślałem, że i PKW, i ustawodawcy po-
winno zależeć na tym, żeby następne wybory, czyli 
wybory samorządowe, były przeprowadzone rzetel-
nie, uczciwie, tak jak wymaga tego procedura.

Panie Sędzio, czy podanie się PKW do dymisji 
w okresie przedwyborczym pomoże w uczciwym, 
jasnym i szybkim przeprowadzeniu wyborów, czy 
przeszkodzi? Pytam, bo nie wiem, czy mamy teraz 
pisać poprawki na wypadek obstrukcji PKW i ewen-
tualnego podania się do dymisji. Czy procedury, które 
kończą się na poziomie PKW, musi jeszcze zamykać 
jakiś organ poza PKW? Jeśli państwo podadzą się 
do dymisji, to ktoś będzie musiał wykonać państwa 
zadania. Czy dobrze rozumuję?

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: No, będzie…)

No tak, chyba dobrze. Bardzo dobrze. Proszę za-
tem uspokoić nas oraz opinię publiczną i powiedzieć, 
że podanie się do dymisji nie wchodzi w rachubę. Pan 
będzie trwał tam, gdzie powinien pan trwać.

(Senator Jan Dobrzyński: Albo niech teraz rezy-
gnują.)

Ja tego nie powiedziałem.
Kolejna kwestia. Powiedział pan, że lepiej by było, 

gdyby aparat, nazwałbym to, do przeprowadzenia 
wyborów, wyborczy, składał się z trzeciej władzy, bo 
ta władza jest niezaangażowana politycznie.

Panie Sędzio, obserwuję ostatnio wiadomości me-
dialne i non stop widzę zaangażowanie polityczne 
trzeciej władzy. Co wiec, co demonstracja, to widać 
przedstawicieli, i to bardzo prominentnych, trzeciej 
władzy. Ja nie mówię o anonimach, którzy też tam 
są, o sędziach sądów rejonowych. Ja mówię o przed-
stawicielach sądów, którzy są tutaj, w Warszawie. 
Nie zgadzam się z panem, Panie Sędzio, Panie 
Przewodniczący, że obecna trzecia władza, tak jak jest 
reprezentowana, jest niezaangażowana politycznie. 
Być może m.in. to zmusiło ustawodawcę do wyjścia 
z kręgu przedstawicieli trzeciej władzy jako kręgu 
tych, którzy będą w aparacie przeprowadzającym 
wybory. Czy nie uważa pan, że tak powinno być, 
skoro widzi się takie zaangażowanie polityczne i takie 
natężenie tego zaangażowania?

Ostatnia kwestia. Zgadzam się z panem, że to nie 
pan osobiście i nie ten skład PKW odpowiada za to, 
co działo się w 2014 r. To jest jasne. Państwo przyszli-
ście w grudniu i pewnie nie macie z tym wszystkim 
nic wspólnego. Myślę jednak, że do pana należało 
ocenienie tej sprawy i zaproponowanie rozwiązań.

Pierwsze pytanie. Na pewno w KBW – nie w PKW, 
bo to nie PKW odpowiadała za obsługę informatyczną 
wyborów, tylko KBW – był ktoś odpowiedzialny za 
informatyzację wyborów. Co to była za osoba? Czy 

ności, bo ja – powtarzam – opieram się na dowodach. 
Tutaj dowodów nie ma. Nikt takich dowodów nie 
przedstawił. Tylko tyle mogę powiedzieć. To pewnie 
nie usatysfakcjonuje pana senatora, ale nie mogę dać 
panu żadnej innej odpowiedzi.

Pytał pan o Sąd Najwyższy i inne organy. Sąd 
Najwyższy był tam, gdzie był. Nie wiem, czy jest pan 
w stanie wytknąć Sądowi Najwyższemu, że wydał 
jakiś fałszywy, nieprawdziwy wyrok…

(Senator Jan Dobrzyński: To jest smutne, co pan 
mówi, Panie Sędzio. Smutne.)

Być może smutne. Mówię, jak ja to widzę. Mówię, 
jak było w rzeczywistości. Oceniam tę sprawę z praw-
niczego punktu widzenia, stricte prawniczego. 
Niestety nie usatysfakcjonuję pana. Bardzo mi przy-
kro, ale nie mogę podawać nieprawdy, skoro prawda 
jest taka, jak przedstawiam…

(Senator Jan Dobrzyński: PSL miało 23%. Tak?)
Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Mówię, że PSL miało 

23%…)
Jaki, pana zdaniem, jest dowód świadczący o tym, 

że miało mniej lub nie miało wcale?
(Senator Jan Dobrzyński: Wybory powinny być 

powtórzone, Panie Sędzio.)
Ale to nie ode mnie zależało. To zależało od sądu. 

Ja nie decyduję o powtórzeniu wyborów.
(Senator Jan Dobrzyński: Którego sądu?)
Od Sądu Najwyższego. Byłoby tak, gdyby Sąd 

Najwyższy stwierdził nieważność wyborów, ale 
nie stwierdził nieważności. Nie wiem, jakie pan 
ma podstawy do zarzucania sędziom, którzy wtedy 
orzekali… O ważności wyborów orzeka izba pracy 
w pełnym składzie… Sąd okręgowy i sąd apelacyj-
ny, przepraszam. To były wybory samorządowe. 
Być może jakiś sąd wydał postanowienie o nie-
ważności – na pewno takie były – ale nie można 
tego przekładać na całość wyborów, nie można 
generalizować. Ja nie przyjmę takiej argumentacji, 
bardzo mi przykro.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący! Panie Sędzio!
Gaśnie powoli światełko pokoju, więc będziemy 

rozmawiać bardziej szczerze.
Cytuję: przewodniczący PKW Wojciech 

Hermeliński w TVN24 wyraził opinię, że jeśli nie 
uda mu się przekonać posłów do racji PKW dotyczą-
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(senator J. Czerwiński) Ja teraz cały czas twierdzę i to nie tylko ja, ale 
cała nasza Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, 
że ustawa, która została uchwalona, nad którą pań-
stwo senatorowie obradują, nie daje nam gwarancji 
przede wszystkim z uwagi na te 2 rzeczy: komisarzy 
i Krajowe Biuro Wyborcze. Obawiamy się, że może 
to doprowadzić do zaburzenia, do destabilizacji wy-
borów. W związku z tym obawiamy się, że nie bę-
dziemy w stanie przeprowadzić tych wyborów w taki 
sposób, w jaki byśmy chcieli. Nas nie satysfakcjo-
nuje przeprowadzanie wyborów na zasadzie: jakoś 
to będzie. Chcemy mieć gwarancję taką, jaką teraz 
nam daje kodeks wyborczy. Tak jak mówię, w 2015 r. 
udowodniliśmy, że te przepisy dają szansę na takie 
przeprowadzenie wyborów. Przepisy, które zostały 
znowelizowane, w moim przekonaniu, w naszym 
przekonaniu takiej szansy nie gwarantują. Uczciwie 
o tym mówimy. Byłoby chyba nieuczciwe wobec wy-
borców, też wobec państwa, wobec ustawodawcy, 
gdybyśmy mówili, że wszystko będzie dobrze, jakoś 
tam będzie, a potem się okaże, że nie będzie jakoś 
tam. Dlatego naszym obowiązkiem…

(Senator Jan Dobrzyński: Będzie lepiej niż było 
w 2014 r.)

Czy mogę skończyć, Panie Senatorze?
Naszym obowiązkiem było jednak uprzedzenie 

i dlatego też nawet tak głośno alarmowaliśmy, jakie 
wady w tej procedurze dostrzegamy. Takie jest wy-
tłumaczenie. Tak działamy. Powtarzam, decyzji nie 
podjęliśmy, czekamy na ostateczną decyzję. Wtedy 
zwołamy posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej 
i zdecydujemy, co mamy dalej robić.

Było jeszcze drugie, ale już nie pamiętam…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, było jeszcze pyta-

nie o przejście z korpusu sędziowskiego, tak bym to 
nazwał, na korpus urzędniczy, jeśli chodzi o wybory.)

Tak, oczywiście, bo pan senator przedstawia tego 
rodzaju opinię, że całe środowisko sędziowskie zaj-
muje się polityką. Ja tego poglądu nie podzielam. 
Po pierwsze, sędziowie mają prawo wyrażać swoje 
opinie w kwestiach związanych z wymiarem spra-
wiedliwości. Oczywiście muszą to robić…

(Senator Mieczysław Augustyn: Obowiązek.)
…w taki sposób, jaki jest godny zawodu sędziego. 

Więc oczywiście w moim przekonaniu jakieś uczest-
niczenie w politycznych demonstracjach nie wcho-
dzi w grę. Jeżeli jednak w sposób jasny i otwarty 
wyrażają swoje opinie, tak jak zresztą ja to robię… 
Ażeby było jasne, państwo chyba wiecie, że w moim 
przekonaniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
i Sądzie Najwyższym nie są zgodne z konstytucją, 
naruszają art. 7 konstytucji. W zawiązku z tym ja to 
mówię, ale nie angażuję się w żadne spotkania czy 
różnego rodzaju manifestacje, chociażby z racji tego, 
że jestem szefem PKW, czyli ten element państwowy 
musi mnie przed tym powstrzymywać. Ale swoje zda-

ta osoba została zwolniona, czy awansowana? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To już chyba trze-

cie.)
Dobrze, na tym skończymy. Ciąg dalszy nastąpi.
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Zacznę od końca…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pragnę tylko uspokoić pana senatora Włosowicza, 
że światełko nie zniknęło na stałe. Za chwilę, po prze-
prowadzeniu krótkiej akcji ratunkowej, światełko po-
koju powróci na salę naszych obrad.

(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Zacznę od końca. To jest kwestia techniczna. Jak 
pan senator pewnie wie – choć być może nie, dlatego 
ja o tym mówię – trwa postępowanie karne przeciwko 
osobie, która zajmowała się informatyką. To był szef 
informatyków, który zawierał też umowę z tą firmą, 
która niestety ten nieszczęsny program przygotowała. 
O ile wiem, postępowanie karne trwa. Zresztą toczy 
się też spór, jeszcze chyba nie na etapie sądowym. 
Nasz radca prawny prowadzi jeszcze negocjacje z tą 
firmą. Chodzi o kwestię odszkodowania cywilne-
go. Tak że ta sprawa jeszcze nie jest zakończona, ale 
oczywiście nie pozostało to bez odzewu.

Teraz pierwsze pytanie – kwestia dymisji. Ja nie 
powiedziałem, czy ja się podam do dymisji. To była 
odpowiedź na pytanie dziennikarza, czy ja to roz-
ważam. Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że nie 
rozważam. Ja mówię tylko o sobie, nie mówię o po-
zostałych sędziach, bo przecież jeżeli jakąkolwiek 
decyzję będziemy musieli podjąć, będziemy musieli 
to zrobić kolegialnie.

Dla mnie jest kwestia tego rodzaju. Myśmy zawsze 
chcieli wybory przeprowadzić… W 2015 r. przepro-
wadziliśmy wybory i referendum, przeprowadziliśmy 
je, mam nadzieję, w sposób rzetelny, zresztą nie było 
żadnych zarzutów co do ewentualnej nierzetelności, 
ale ówczesne przepisy dawały nam gwarancję spo-
kojnego ich przeprowadzenia we współpracy z tymi 
organami, które powinny z nami współpracować 
w celu sprawnego, uczciwego i przejrzystego prze-
prowadzenia wyborów.
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(przewodniczący W. Hermeliński) szonej liczby błędów i tego naddatku głosów dla PSL. 
Mało tego, że to preferowała, to jeszcze w swoich 
wyjaśnieniach, mówiąc, że karta i kartka wyborcza 
to, jeśli mówić potocznie, praktycznie to samo, roz-
różniając te dwa pojęcia nieostro… Efekt był taki, że 
przeciętny wyborca, a wyjaśnienia trzeba pisać dla 
przeciętnego wyborcy, nie dla prawnika, został po 
prostu wprowadzony w błąd komunikatami PKW, 
niestety. Tak jest. I o to mam bardzo duże pretensje.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Rzeczywiście ta instrukcja, która znajdowała 

się na tej książeczce, była dosyć nieszczęśliwym… 
Również umieszczenie PSL na pierwszym miejscu 
– no, tak wylosował – i na pierwszej stronie rzeczy-
wiście powodowało dezorientację. Myśmy już wycią-
gnęli wnioski z tego błędu i obecnie karta… Ona jest 
zgodna z tym, co jest zawarte w noweli: na pierwszej 
stronie będzie tylko informacja, na drugiej stronie bę-
dzie spis treści, a dopiero na trzeciej stronie znajdzie 
się pierwsza wylosowana partia. Liczymy na to, że 
dzięki temu nowemu kształtowi, dzięki naszej akcji 
edukacyjnej liczba głosów nieważnych znacząco się 
zmniejszy, mamy taką nadzieję. Zresztą forma ksią-
żeczki została wprowadzona przez ustawodawcę po 
przyjrzeniu się naszej propozycji. Wiem, że pan poseł 
Schreiber, mówię o starszym panu pośle Schreiberze, 
który oglądał w Państwowej Komisji Wyborczej i te 
przezroczyste urny, i książeczki, i płachty, wyraźnie 
powiedział, że ta płachta jest nie do zaakceptowania 
z uwagi na jej rozmiar, w związku z tym skłaniał się 
raczej ku książeczce. No i widać, że przekonał posłów 
sprawozdawców czy posłów projektodawców, żeby tę 
książeczkę wprowadzić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki. Bardzo proszę trzymać się 

limitu czasu, który wynosi 60 sekund.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Ubolewam 

tylko nad tym, że pan senator Dobrzyński zadawał 
pytanie przez 4 minuty, pan senator Czerwiński przez 
6 minut, mało tego, prowadził dialog z panem ko-
misarzem, a zawsze, kiedy ja zadaję pytanie, pan 
marszałek przypomina sobie o obowiązujących regu-
laminach i zasadach zadawania pytań. Bardzo panu 
za to dziękuję, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Minęło 20 sekund, 
Panie Senatorze.) (Wesołość na sali)

nie wyrażam. Zresztą ustawa o sędziach Trybunału 
Konstytucyjnego daje nam wprost prawo wyrażania 
się w sprawach publicznych, a to jest na pewno spra-
wa publiczna. Jeżeli więc to się robi w sposób nie 
jakiś ostentacyjny… (oklaski) …to uważam, że sędzia 
czynić to może, nawet jest jego obowiązkiem, ażeby 
protestował wtedy, gdy uważa, że system wymiaru 
sprawiedliwości działa wadliwie z przyczyn czy to 
leżących po stronie ustawodawcy, czy z jakichkolwiek 
innych. Więc ja bym tak szeroko nie rozciągał tego 
negatywnego poglądu.

Jeśli chodzi o sędziów komisarzy, to nigdy nie 
było… Przecież minister sprawiedliwości nam ich 
rekomenduje, więc nie będzie rekomendował osoby, 
która w jakiś sposób czy kiedyś sprzeniewierzyła się 
zasadzie niezawisłości sędziowskiej. Nigdy nie było 
żadnych problemów, wszyscy powoływani przez nas 
komisarze wykonywali swoje obowiązki wzorowo. 
Zresztą myślę, że i do nas jako członków PKW… Sam 
pan senator powiedział, że do poprzedniej komisji też 
pan nie ma zastrzeżeń. W związku z tym na pewno 
z całym spokojem można mówić o tym, że jeśli cho-
dzi o tę kadrę sędziowską, która pracuje w organach 
wyborczych, to nie można tu stawiać zarzutu, że oni 
są rozpolitykowani, czy używać sformułowań, które 
by się wiązały ze sprzeniewierzaniem się zasadzie 
niezawisłości sędziowskiej.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński
Pan przewodniczący stwierdził, że do poprzedniej 

komisji nie mam zastrzeżeń. Mam zastrzeżenia, ale 
nie dotyczące systemu informatycznego.

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: No tak, rozumiem, oczywi-
ście.)

Ta komisja po prostu się na tym nie znała, osiągnę-
ła kres swoich możliwości kompetencyjnych w tym 
zakresie.

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: My się też nie znamy… My 
tu sami też nie mamy specjalnie dużego pojęcia…)

Jeśli można…
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: …każdy z nas…)
Panie Przewodniczący, ja mam do tamtej komisji 

zastrzeżenia związane z tym, że preferowała ksią-
żeczki wyborcze, które niestety były źródłem zwięk-
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(senator W. Sługocki) czytelnych zapisów w tym zakresie. Wnioskodawcy 
projektu zdecydowali się usunąć tę niespójność, a jed-
nocześnie mieli na uwadze to, że okoliczność przepro-
wadzania wyborów w ciągu 2 dni zwiększa ryzyko 
nieprawidłowości, nadużyć i fałszerstw. Chciałbym 
zapytać, jak ocenia pan zniesienie wyborów dwudnio-
wych i tę właśnie niespójność. Dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
To znaczy, ja to widzę od strony… Mówi pan se-

nator o wyroku z 2011 r. w sprawie K 4/11 – chyba 
taką miał sygnaturę ten wyrok. To był wyrok wydany 
przez trybunał w pełnym składzie. Ja też byłem w tym 
składzie i pamiętam argumentację, zresztą ona jest 
oczywiście zawarta w uzasadnieniu. Trybunał uznał, 
że skoro konstytucja mówi, że wybory odbywają się 
w dniu wolnym od pracy, to w tej sytuacji byłoby to 
wyjście poza to stricte sformułowanie konstytucji. 
W związku z tym uznał, że jednak powinien być tylko 
jeden dzień. A więc jeżeli nie będzie zmiany konsty-
tucji, to pewnie tak to będzie się nadal kształtowa-
ło. Tak że to był argument merytoryczny taki stricte 
konstytucyjny. Zresztą pamiętam, że było kilka zdań 
odrębnych. Pani sędzia Wronkowska i chyba jeszcze 
inne osoby, 3 czy 4 osoby… Było zdanie odrębne, że 
jednak nie można tutaj tego w ten sposób oceniać, 
tak zawężać. Bo oczywiście na pewno wybory dwu-
dniowe… Przecież one są w krajach europejskich. 
Myślę, że one by pewnie, tak jak przy referendum 
akcesyjnym, podniosły… Być może to byłaby właśnie 
jedna z metod – o to pytała pani senator Zdrojewska 
– na podniesienie frekwencji. Gdyby to rozłożono na 
2 dni, to być może frekwencja byłaby wyższa. Ale 
przy obecnym brzmieniu konstytucji, obawiam się, 
nic się tutaj nie da zrobić.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Sędzio, mam pytanie. Zacytuję art. 11 i do-

dany §4 w brzmieniu „Nie ma prawa wybieralności 
w wyborach wójta w danej gminie osoba, która zo-
stała uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej 
gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie 
art. 474 §1”.

Moje pytanie jest takie: czy ten zapis jest wystar-
czająco ostry? Bo, jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość 
wycofało się z dwukadencyjności wstecznej. Ale czy 

Cieszę się, będę się zapisywał… Debatujemy do 
23.00, Panie Marszałku, z dużą satysfakcją będę za-
pisywał się do zadawania kolejnych pytań.

Panie Przewodniczący! Panie Sędzio!
Zadam pytanie. Jak pan słyszał, koledzy z Prawa 

i Sprawiedliwości sugerują, że wybory w roku 2014 
były sfałszowane. Jednak co do wyborów w 2015 r. nie 
słyszeliśmy takich zarzutów. Jak domniemywam, te 
regulacje, które proponuje większość parlamentarna 
w kodeksie wyborczym – takie jak choćby to, o co 
już pytałem, czyli zmiana wyboru przedstawicieli 
Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura 
Wyborczego, o którym pan mówił, powoływanie 
komisarzy, ale także odstąpienie od JOW-ów czy też 
zmiana granic okręgów wyborczych – to w kontekście 
ustawy aglomeracyjnej w Warszawie, to wszystko, jak 
rozumiem, doprowadzi do tego, że wybory w Polsce 
nie będą sfałszowane. Tu stawiam znak zapytania. 
Jak rozumiem, wszystko będzie podlegało jurysdykcji 
obecnej władzy, wszystkie wybory będą wygrywane 
przez PiS i tym samym nie będą fałszowane. Bardzo 
dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: To znaczy: czy…)
Tak: czy tym samym nie będą sfałszowane…
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: To pytanie do mnie, czy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Przewodniczący, nie musi pan odpowiadać 

na tego rodzaju pytania.
Pan senator Szwed.
(Senator Kazimierz Kleina: A ja? Mnie też proszę 

zapisać.)

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o moje pierw-

sze pytanie, to częściowo już pan na nie odpowiedział, 
bo chciałem zapytać o wybory samorządowe w 2014 r. 
i o tę nieszczęsną książeczkę, na której pierwszej 
stronie była partia polityczna PSL. Wiemy, jak to się 
skończyło. Nie było też instrukcji wyborczej i wielu 
wyborców zaznaczało te krzyżyki praktycznie na 
każdej stronie. Wiem, bo pracowałem w jakiś sposób 
z osobami, które uczestniczyły w procedurze.

I drugie pytanie. Chciałbym zapytać o zniesienie 
wyborów dwudniowych. Trybunał Konstytucyjny 
uznał w 2011 r. za niezgodne z konstytucją wybory 
dwudniowe w odniesieniu do wyborów do Sejmu, 
Senatu oraz na prezydenta. W tej sytuacji w kodeksie 
wyborczym powstała niespójność, gdyż dopuszcza on 
wybory dwudniowe tam, gdzie brak w konstytucji 
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(senator W. Sługocki) Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

To byłoby najgorsze, gdyby się pojawiły tego ro-
dzaju sytuacje, które by mogły skutkować, nie wiem, 
protestami wyborczymi. A gdyby sąd zaczął te pro-
testy uwzględniać, a gdyby jeszcze, nie wiem, jakaś 
skarga konstytucyjna do trybunału trafiła… To byłby 
problem, to rzeczywiście sprawę by skomplikowało. 
Dobrze byłoby tego uniknąć. Może temu przepisowi 
trzeba się przyjrzeć, ale nie wiem, czy jest jeszcze 
szansa na to.

Senator Waldemar Sługocki:

Druga wątpliwość związana z tym przepisem – już 
kończę, Panie Marszałku – jest następująca. Może 
zacytuję go raz jeszcze, tak szybciutko: nie ma prawa 
wybieralności w wyborach wójta w danej gminie oso-
ba, która została uprzednio dwukrotnie w tej samej 
gminie… Rozumiem, że jeżeli będę kandydował po 
raz trzeci, ale w sąsiedniej, to tej wątpliwości nie 
ma. Tak?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Z tego można by wywnioskować, że tutaj tej 
przeszkody już nie ma. Można by tak wnioskować. 
Troszkę to takie sztuczne jest…

(Senator Waldemar Sługocki: No właśnie.)
No ale jeżeli tak to ustawodawca ujął… Ale tak, 

tak rzeczywiście można wywnioskować.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Przewodniczący, ja też chciałbym zapytać 

o tę kadencyjność. Chciałbym zagłosować świadomie, 
a ciągle mnie niepokoi kwestia tej trzeciej kadencji. 
Nie uzyskałem odpowiedzi od pana sprawozdawcy, 
więc może pan mi pozwoli wyrobić sobie zdanie. 

Czy PKW bada, ile jest referendów odwoławczych 
dotyczących wójtów, burmistrzów, prezydentów i czy 
ma jakąś informację, czy na te odwołania czy naduży-
cia jakoś wpływa kadencja? Chodzi o to, czy istnieje 
tu jakaś prawidłowość. Czy liczba odwołań rośnie 
i czy więcej jest odwołań w stosunku do wójtów peł-
niących pierwszą kadencję, czy drugą, czy trzecią?

ten przepis jest wystarczająco ostry, żeby dać wiarę 
właśnie tym zapowiedziom, że nie będzie dwukaden-
cyjności wstecznej, że nie będzie się uwzględniało 
dotychczas odbytych kadencji wójtów, burmistrzów 
i prezydentów? Bardzo dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Tak szczerze powiedziawszy, to wolałbym, żeby 
panowie nie bazowali na moim poglądzie, bo – po-
wiem to, co powiedziałem na początku – jeśli chodzi 
o kwestie merytoryczne, to tutaj z punktu widzenia 
Państwowej Komisji Wyborczej one są mniej waż-
ne. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało czy wyglądało 
na to, że my to lekceważymy. Ale powiedzmy: czy 
będą JOW-y, czy będzie głosowanie proporcjonalne, 
to z punktu widzenia szybkości postępowania dla 
nas nie ma znaczenia. Przecież wybory do Senatu są 
większościowe i to w ogóle nie powoduje przedłuże-
nia liczenia.

A tutaj… Ja czytałem pierwszą wersję. Ona dla 
mnie rzeczywiście była mało przekonywająca. Ta jest 
może trochę lepsza. Inna sprawa, że pewnie też będę 
krytykowany przez panów senatorów, bo uważam, 
że są wątpliwości w ogóle do ograniczania kadencji. 
Przecież wyborca może powiedzieć tak: no ale ja 
bym chciał na tego Kowalskiego zagłosować jeszcze 
trzeci raz. W konstytucji nie jest powiedziane, że 
może być tylko 2 kadencje czy 3 kadencje czy 1 ka-
dencję. Są w art. 31 ust. 3, na który się powoływałem, 
wymienione przesłanki, kiedy można to prawo kon-
stytucyjne ograniczyć. Akurat nie znajduję w tych 
przesłankach właśnie tej przyczyny do ogranicze-
nia kadencji. A więc takie jest moje zdanie. Wiem, 
że jest kilka takich opinii. Wiem, że sędzia Stępień, 
który przecież ma duże doświadczenie, jeśli chodzi 
o kwestie samorządowe, też taką opinię przedstawia. 
Nie wiem… Ja tutaj nie za bardzo chciałbym się wy-
powiadać, ale mam taką wątpliwość. Ten przepis jest 
lepszy, ale musiałbym się jemu jeszcze przyjrzeć. Nie 
mam tego przemyślanego. Tak że przykro mi, ale nie 
zaspokoję w 100% ciekawości pana senatora.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Sędzio.
Ja myślę, że to jednak będzie miało wpływ na pro-

ces wyborczy, bo pojawią się pewnie różne interpre-
tacje i pytanie, czy dana osoba właściwie kandyduje, 
czy też nie. W zależności od tego, jaka będzie tego 
wykładnia. Prawda?
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(senator J. Wcisła) razy pan użył słowa „niechlujstwo”. Czy do opisania 
takiej sytuacji też byśmy takiego użyli? Jak pan by 
to opisał? Dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

No, użyłem słowa „niechlujstwo” co do tego jed-
nego przepisu, bo on jest naprawdę tak nieczytel-
ny… On narusza zasadę poprawnej legislacji prze-
widzianą w art. 2… To, o czym pan senator mówi, 
wcale nie jest, że tak powiem, takim wyjątkiem. 
Skoro o kodeksie wyborczym mówimy, to powiem 
państwu, że pamiętam, iż jak kodeks wyborczy był 
uchwalany – w styczniu 2011 r. – to był to chyba 
ewenement, bo został on uchwalony jednogłośnie 
i jednomyślnie, nie było żadnego głosu sprzeciwu, 
a potem w okresie vacatio legis, który był dosyć 
długi, bo trwał chyba z pół roku albo i dłużej… 
Albo i rok chyba, nie wiem, jakieś 7, 8 miesięcy. 
W czasie tego vacatio legis zgłoszono 7 poprawek 
do kodeksu wyborczego, w trakcie vacatio legis. 
Uważam, że tak nie powinno być. Inna sprawa, że 
Trybunał Konstytucyjny niestety trochę do tego się 
przyczynił. Ja pamiętam nasze rozstrzygnięcia… 
Ja akurat byłem przeciwny temu takiemu troszkę 
przymykaniu oczu na tego rodzaju procedurę, taką 
bardzo pospieszoną, związaną z tego rodzaju zgła-
szaniem poprawek. Akurat trybunał krytykował 
taką sytuację, kiedy, że tak powiem, tak wpad-
kowo na posiedzeniu Senatu wprowadzano jakąś 
sprawę, która nie przeszła przez cały tryb, a która 
rozszerzała merytorycznie zakres procedowanej 
ustawy. Tak że to trybunał piętnował. Ale jeśli cho-
dzi o szybkość… o dodawanie poprawek na etapie 
postępowania jeszcze przed pracami Sejmu, to co 
do tego trybunał trochę przymykał oko. A więc 
może to też jakoś, że tak powiem, ośmieliło posłów. 
No, nie nazwałbym tego jakimś niechlujstwem, ale 
jest to… Chyba jednak taka procedura nie powinna 
mieć miejsca. Pamiętam przecież, bo byłem na po-
siedzeniu komisji w tej sprawie kilka dni temu, że 
akurat tam tych poprawek nie zgłoszono. Liczyłem, 
że tam będzie jakieś forum do dyskusji, i żałowa-
łem bardzo, bo akurat niestety nie było – no, tak 
się złożyło. Nie wiem, na ile to jest reguła, mam 
nadzieję, że nie jest. Ja nie śledzę tego dokładnie, 
ale myślę, że nie jest to reguła, w każdym razie 
mam taką nadzieję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Tak przy okazji – widzę, że mam jeszcze pół mi-
nuty – chciałbym nawiązać do wypowiedzi senatora 
Dobrzyńskiego. Nie ma go tutaj… Ja myślę, że jeszcze 
kilka pokoleń Polaków będzie się zastanawiało, jak to 
się stało, że senatorowie i posłowie PiS zdołali jako 
pierwsi w Europie narazić kraj na sankcje i spowo-
dowali przyjęcie 13 ustaw wadliwych, które też będą 
miały wpływ na wybory samorządowe.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma formuły zadawania pytań innym sena-
torom.

Bardzo proszę pana prezesa o odpowiedzi na py-
tania zadane.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to my oczywiście 
mamy dane… Ja teraz nimi nie dysponuję, bo nie 
wiedziałem, że pan senator będzie mnie o to pytał. 
Oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza bezpo-
średnio nie nadzoruje takich wyborów, natomiast 
czynią to komisarze i nasze delegatury. Te dane na 
pewno możemy ściągnąć. Przyznam, że nie znając 
tych danych, nie mogę szczegółowo na pytanie odpo-
wiedzieć. Ale bardzo proszę, ja mogę w każdej chwili 
się przygotować i odpowiedzieć panu czy mejlem, czy 
w jakiś inny sposób.

(Senator Jerzy Wcisła: Można poprosić o pisemną 
odpowiedź?)

Tak, oczywiście. Przygotujemy to.
(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ja mam następujące pyta-

nie do pana bardziej jako do prawnika niż do prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. 

Co pan myśli o takim sposobie procedowania, 
w którym jakaś większość parlamentarna zgłasza 
projekt ustawy, a następnie ta sama większość – te 
same osoby, które są autorami i sygnatariuszami tego 
projektu – zgłasza do niego 100 poprawek? Jak pan 
jako prawnik opisałby ten proces legislacyjny? Parę 
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Senator Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja chciałbym wrócić do 

kwestii kosztów przeprowadzania wyborów samo-
rządowych. 

Czy pan przewodniczący mógłby podać informa-
cję, jaki był koszt tych poprzednich, ostatnich wybo-
rów samorządowych? I jak państwo szacujecie, jaki 
koszt może być teraz, jeżeli zostaną wprowadzone 
te 2 komisje w każdym obwodzie i w związku z tym 
pojawią się jakieś inne, dodatkowe koszty? Czy to 
będzie jakiś istotny wzrost kosztów w stosunku do 
kosztu poprzednich wyborów? I czy ta kwota jest już 
uwzględniona w budżecie państwa na rok przyszły?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
No, wzrost istotnie niestety będzie. Nie chcę tutaj 

jakby straszyć, ale tak wynika przynajmniej z wy-
liczeń, jakie poczyniło Krajowe Biuro Wyborcze, 
opierając się jeszcze na tym pierwotnym projekcie, 
wg którego miało być wprowadzonych 400 komisarzy 
– teraz jest ich 100, tak że te dane pewnie troszkę się 
zmniejszą. Ale już w 2014 r. to była kwota 238 milio-
nów zł, tyle wtedy kosztowały wybory do organów 
samorządu terytorialnego. Teraz, jak tutaj wyliczono, 
to będzie kosztowało troszkę ponad 500 milionów zł, 
czyli…

(Senator Kazimierz Kleina: Dwukrotnie tyle.)
…to w zasadzie wzrośnie…
(Senator Kazimierz Kleina: O drugie tyle.)
…niecałe dwa razy. Ponadto na tę podwyżkę skła-

dają się następujące… No, te drugie komisje wyborcze 
do ustalania… Teraz to jest kwota 95 milionów zł, 
czyli razy 2 to będzie 190 milionów zł. Następnie: 
uzupełniające wyposażenie lokali, bo trzeba będzie 
je doposażyć w ten cały sprzęt elektroniczny – a to 
jest kwota 14 milionów. Korpus urzędniczy będzie 
kosztował 67 milionów. Tylko że, przyznam się, nie 
wiem, jak to jest liczone, chyba tylko za okres pracy 
w czasie wyborów. Dalej: komputery – około 100 mi-
lionów zł. No bo trzeba dać komputery do wszystkich 
komisji, a to jest 28 tysięcy komisji obwodowych. 
I jeżeli w każdej mają być 4 kamery, to wszystko 
z tym związane trzeba przemnożyć przez 4. Tak że… 
Planowaliśmy pierwotnie, biorąc pod uwagę jeszcze 
dotychczasowe przepisy, że kosz tych nadchodzą-
cych wyborów stosunkowo niewiele się zwiększy, tj. 
że będzie wynosił 308 milionów, ale wprowadzone 
zmiany skutkują podwyżką do prawie 0,5 miliarda zł. 
No, nie wiem, ale myślę, że pieniądze będą. Bo gdy 
rozmawiałem z panem marszałkiem Kuchcińskim, 
kiedy zaprosił mnie na spotkanie bezpośrednio przed 

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Sędzio, proszę mi powiedzieć: kiedy system 
sędziowski został wprowadzony?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
W 1990 r., kiedy po raz pierwszy…

Senator Bogdan Borusewicz:
I jak pan… Dlaczego akurat model sędziowski 

został wprowadzony w 1990 r.? Ja nie będę pana na-
prowadzał, ale proszę powiedzieć: czy to się stało ze 
względu na poprzednie doświadczenia?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
No, niewątpliwie. Zresztą przecież tego rodzaju 

uzasadnienie było jakby oficjalnie publikowane. Do 
roku 1989 istniała Państwowa Komisja Wyborcza, 
w skład której wchodzili przedstawiciele partii, od 
prawa do lewa, i ona była powoływana przez Radę 
Państwa, o ile pamiętam, albo przez marszałka 
Sejmu… Już nie pamiętam dokładnie. I potem od 
tego odstąpiono.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przez Radę 
Państwa.)

Przez Radę Państwa, no właśnie. I potem od tego 
odstąpiono. Myśmy przecież w 2016 r. obchodzili 
25-lecie wolnego prawa wyborczego, już tak można 
to nazwać, czyli…

Przepraszam, w 1991 r. po raz pierwszy powstała 
już ta stała Państwowa Komisja Wyborcza, składa-
jąca się z 9 sędziów. A uzasadnienie było oczywiste: 
chodziło o to, żeby odejść od systemu sprzed roku 
1989, kiedy to organ administracji państwowej… No, 
oczywiście nie można porównywać – jestem w ogóle 
daleki od takich porównań – obecnej administracji 
państwowej z ówczesną, która przecież była zwy-
kłym opresantem komunistycznym. Tak że to było 
zupełnie co innego. Dlatego chciano od tego odejść 
i wprowadzono ten system sędziowski, który, jak już 
powiedziałem, Komisja Wenecka bardzo chwaliła 
jako taki modelowy system dla wszystkich krajów 
nowej czy odradzającej się demokracji. Tak że taka 
właśnie była przyczyna tej zmiany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.
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trudno mówić o fałszerstwie, skoro losowanie o tym 
decydowało.

I mam też raczej retoryczne pytanie, ale sądzę, 
że ku rozwadze kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. 
Jestem ciekawy, czy panowie senatorowie kontesto-
waliby wynik wyborów, gdyby wówczas nr 1 wy-
losował komitet Prawa i Sprawiedliwości i gdyby 
wygrało te wybory Prawo i Sprawiedliwość. Zatem 
apelowałbym raczej o taki rozsądek i umiar w kre-
owaniu sądów. Dziękuję.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Co do pierwszego pytania to rzeczywiście po-

twierdzę to, co mówi pan senator, że oczywiście 
zawsze jest losowanie, jeśli chodzi o przydzielanie 
numerów na listach wyborczych. I tak było nie tylko 
według kodeksu wyborczego, ale we wcześniejszych 
ordynacjach wyborczych ta zasada również była. Tak 
że podejrzewam, że tak, że gdyby inna partia uzyskała 
tę jedynkę, to pewnie większość głosów ta partia by 
miała. Nie wiem która, ja nie chcę wskazywać żad-
nej, ale ja taki mechanizm widzę. Tak że odrzucając 
fałszerstwo, widzę, że jest to zbieg okoliczności. Ta 
książeczka rzeczywiście nie najlepiej była ułożona. 
Nie mówię tak, powiedzmy, jakoś ostrożnie dlatego, 
że chciałbym bronić poprzednich sędziów, bo oni 
sami się bronią, ale rzeczywiście można to było zrobić 
inaczej. Człowiek się uczy na błędach. Nauczyliśmy 
się na błędach i zmieniliśmy i sam program informa-
tyczny, i przede wszystkim tę książeczkę. No, inaczej 
ona wygląda. Zresztą będą też piktogramy na tej ksią-
żeczce. Myślę więc, że to już będzie w jakiś sposób 
bardzo przemawiało do wyborców, nawet tych takich 
nieinteresujących się tymi sprawami na co dzień.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Sędzio, mnie ta książeczka też się nie podo-

ba i się nie podobała. Ja się dziwię, że teraz głosowa-
nie będzie się odbywało w taki sam sposób, ponieważ 
jednak to, kto jest pierwszy w tej książeczce, a kto 
jest ostatni, jakiś wpływ na wynik będzie miało. Ja 
bym był akurat za płachtą, a może czymś pośrednim.

(Senator Jacek Włosowicz: Płachta, książeczka… 
no, no.)

Ale dziwię się, że po tej krytyce i po tych oskar-
żeniach ten sam system oparty na książeczce będzie 
zrealizowany.

pierwszym czytaniem w Sejmie i dyskutowaliśmy też 
kwestie związane właśnie z tymi sprawami, o których 
mówię, to pan marszałek, kiedy ja te dane przytacza-
łem, powiedział, że pieniądze muszą się znaleźć i się 
znajdą. Tak więc podejrzewam, że pewnie się znajdą, 
skoro są takie plany, to pieniądze muszą być, żeby 
wybory zostały przeprowadzone. Nie wyobrażam 
sobie, żeby ich nie było.

Senator Kazimierz Kleina:

Przepraszam, czy one są już w rezerwie… czy 
w budżecie jest wpisana ta kwota? 

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: To znaczy my to…)

Czy wie pan przewodniczący, jaka kwota jest 
wpisana?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Z tego, co ja wiem, z mojej rozmowy z panią mi-
nister przed kilkoma dniami, wynika, że my mieli-
śmy zapreliminowane właśnie te 308 milionów zł na 
wybory nadchodzące. Jednak przyznam się, że… No, 
teraz na pewno jeszcze ta nadwyżka nie jest zagwa-
rantowana, jestem pewien, że jeszcze nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, Panie Przewodniczący! Mam py-

tanie. Bo padło tutaj wiele słów à propos wyborów 
w 2014 r. i rozumiem, że to jest jedna z przesłanek 
tego, że dzisiaj nowelizujemy to prawo. Padły też za-
rzuty co do fałszowania tamtych wyborów. Mnie się 
wydaje, Panie Sędzio, że one absolutnie nie były sfał-
szowane. Nie wiem, czy podzieli pan mój pogląd. I to 
jest moje pytanie. Przecież numery komitetów były 
losowane. Równie dobrze na stronie 1 w tej ówcze-
snej książeczce mogły być Prawo i Sprawiedliwość, 
Platforma Obywatelska czy inne komitety. 

Czy podziela pan ten pogląd, że to zbieg okolicz-
ności de facto, los zadecydował, że ten, a nie inny 
komitet był pierwszy w tej książeczce, aczkolwiek 
oczywiście można było uniknąć tego błędu i zrobić 
zupełnie inną kartę do głosowania? Niemniej jednak 

(przewodniczący W. Hermeliński)



178

53. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(senator B. Borusewicz) było w ostatnich wyborach w 2015 r., w wyborach 
prezydenckich i parlamentarnych. Liczba protestów 
nie była zbyt duża, a liczba rozstrzygnięć, w których 
sądy stwierdzały nieważność głosowania, była mi-
nimalna w zasadzie. Czy to będzie miało wpływ na 
uszczelnienie wyborów? Trudno powiedzieć. Na pew-
no będzie miało wpływ na kłopoty, na wątpliwości, 
na rozterki. Obawiam się, że duże kłopoty będą miały 
komisje obwodowe przy ocenie intencji wyborców. 
Chyba pan senator Florek mówił słusznie, że nie jest 
rolą komisji obwodowej ocena, co chciał powiedzieć 
wyborca, jakie miał preferencje i na kogo chciał gło-
sować. No, ale do tego może dojść niestety, bo jeżeli 
trafi się karta, na której będzie jeden krzyżyk, a kilka 
kratek będzie zamazanych, i to będzie akurat gło-
sowanie większościowe, w którym tylko jeden głos 
powinien zostać oddany, tak żeby był on ważny, to 
wtedy będzie problem. Bo przepis jest stosunkowo 
niejasny w moim przekonaniu. I tu będzie najwięcej 
problemów, obawiam się.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Przewodniczący, Panie Sędzio… Tutaj je-

stem.
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Przepraszam.)
Mam pytanie zawiązane z tym, co pan powiedział 

odnośnie do kosztów. Mówił pan o tych kosztach, 
wyliczał pan te koszty. Mówił pan też o kamerach 
i o tym, że do każdej kamery potrzebny jest kom-
puter. Czy państwo macie w swoim składzie jakie-
goś sędziego, który ma wykształcenie techniczne? 
Dlaczego o to pytam? To, co pan przed chwilą powie-
dział, oznacza, że ktoś państwa władował na minę. 
Dzisiejsze kamery, które mogą przekazywać obraz na 
żywo, małe kamery, nie wymagają w ogóle kompu-
terów. Wymagają jedynie podłączenia do internetu. 
I w związku z tym zakładanie w kwestii kosztów, że 
do każdej kamery jest potrzebny komputer, jest po 
prostu archaizmem. Czy państwo macie w składzie 
kogoś z wyższym wykształceniem technicznym, kto 
zabezpieczy was przed wchodzeniem na takie miny?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Nie mamy nikogo takiego w składzie. Być może 

niektórzy sędziowie mają jakieś ukryte talenty, ale 
ja nic o tym nie wiem. Mamy przede wszystkim całą 

Ja mam zaś do pana pytanie o te kratki, pytanie, 
które zadawałem innym, które sprawozdawcom za-
dawałem i które panu sędziemu chcę zadać. Ono jest 
dość proste, wydaje mi się. 

Czy w obecnej sytuacji, przy obecnej ordynacji 
wyborczej, w której jest jeden określony znak głoso-
wania, wszystkie inne zaś unieważniają głos, zmiana 
tej zasady, zgoda na różne znaki, także na zakreślenie 
kratki… Jednej? Nie wiem, czy tylko jednej. Czy pan 
sędzia uważa, że to jest uszczelnienie głosowania, czy 
nie? Czy to będzie powodowało problemy z interpre-
tacją? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Co do pierwszego pytania, co do tej płachty i ksią-

żeczki, to ja bardzo dobrze rozumiem rozterki pana 
senatora, bo myśmy też mieli rozterki. Kiedy poka-
zywaliśmy tę kartę i książeczkę naszym wyborcom 
czy przyszłym wyborcom, młodzieży licealnej czy 
studenckiej, także środowisku niepełnosprawnych, 
to rzeczywiście głosy były różne. Niemniej jednak 
większość osób uważała, że książeczka będzie po-
ręczniejsza, że łatwiej się nią posługiwać. Płachta 
mogła powodować problemy z uwagi na jej rozmia-
ry, szczególnie w dużych aglomeracjach, takich jak 
Warszawa czy Śląsk, gdzie jest najwięcej komitetów 
wyborczych. Ta karta miała rozmiary 1,2 m na 1 m, 
tak że nawet kwestie techniczne były podnoszone. Na 
stolikach, które są pokryte suknem, kładzie się papier, 
na którym stawia się krzyżyki, a więc tusz pewnie 
przebijałby na drugą stronę. To były też tego rodza-
ju wątpliwości, a środowiska niepełnosprawnych 
w ogóle wykluczały kartę, bo podczas tych symula-
cji czynionych przez nas nie było szans na to, żeby 
te osoby tę kartę jakoś złożyły i wrzuciły do urny. 
Są plusy i minusy tego rozwiązania, oczywiście. No, 
wydawało nam się, że polepszenie szaty graficznej, 
instrukcji, układu i opisu tego wszystkiego da nam 
jednak większą gwarancję sprawności wypełniania 
tej karty.

Czy to uszczelni głosowanie? No, takie były inten-
cje. Zakładam, że takie były intencje projektodawców. 
Ponieważ zdaniem projektodawców najłatwiej głos 
sfałszować przez dostawienie w kratce jakiegoś znacz-
ka, dostawienie go w sąsiedniej kratce albo zamazanie 
tej kratki, w której już jest krzyżyk, żeby tego unik-
nąć, wprowadzono zasadę, że każdy głos z każdym 
znaczkiem zamazanym jest ważny. Ale nie wiem, czy 
to się przyczyni do uszczelnienia wyborów, bo trudno 
mówić o jakiejś dużej skali fałszerstw. Przecież to 
są raczej wypadki sporadyczne. Przynajmniej tak 
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(przewodniczący W. Hermeliński) No, mówię o tym… Czy pan nie widzi potrzeby 
– jest postęp, technika idzie do przodu – żebyśmy zre-
zygnowali z ręcznego pisania protokołów? Technika 
idzie do przodu, a państwo nie macie w składzie 
kogoś, kto powinien zajmować się tymi sprawami 
i odpowiadać za nie personalnie.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Ja to wszystko wiem, Panie Senatorze. Problem 

jest w tym, co myśmy podnosili w jednym z naszych 
wystąpień skierowanych do pana prezydenta, do mar-
szałków Sejmu i Senatu oraz do pani premier. Chodzi 
o okoliczności, które niestety świadczą o tym, że nasz 
kodeks wyborczy niejako działa jeszcze w systemie 
analogowym, a nie informatycznym. Nie możemy 
się sami zwolnić z pisania protokołów. Te protokoły 
muszą być sporządzone. System informatyczny nadal 
działa jako system pomocniczy.

Myśmy proponowali, żeby to zmienić i żeby moż-
na było wykorzystać tu tzw. bezpieczny podpis, któ-
rym posługują się teraz różne firmy. Chodziło o to, 
żeby nie trzeba było wozić protokołów papierowych 
w tę i we w tę, między komisjami okręgowymi, ob-
wodowymi, a potem do nas, tylko żeby można było 
przekazać to wszystko za pośrednictwem interne-
tu, używając bezpiecznego podpisu. My mamy już 
uprawnienia do stosowania bezpiecznego podpisu 
i raz nawet próbowaliśmy tak zrobić. Jest to jednak 
trochę contra lege, bo kodeks nam na to nie pozwa-
la. Niestety ustawodawca nie wziął tego pod uwagę, 
a warto byłoby wprowadzić tutaj pewien element 
nowoczesności. Ja nie mówię od razu o głosowaniu 
internetowym, bo to jest pieśń przyszłości, ale o kwe-
stiach związanych z unowocześnieniem, o tym, żeby 
nie było, jak niektórzy mówią, jak za króla Ćwieczka. 
Całe przewożenie tych protokołów… No, to jest pod-
stawa. Protokół papierowy musi być. Takie są wymo-
gi. Nalegają też na to przedstawiciele Ruchu Kontroli 
Wyborów, którzy uważają, że protokoły papierowe 
mają pierwszeństwo. I zgodnie z kodeksem one mają 
pierwszeństwo. Dopiero w ślad za nimi idzie system 
informatyczny.

Mogę tu jednak pana senatora i państwa zapewnić, 
że mamy… Oczywiście zawsze ktoś może zrobić błąd, 
ale mamy – tak uważam – bardzo dobrą ekipę infor-
matyków, którzy przygotowują dla nas odpowiednie 
opracowania. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Państwowa 
Komisja Wyborcza to wszystko instalowała. Pewnie 
będzie to ciążyło także na poszczególnych gminach, 
na poszczególnych przedstawicielach korpusu urzęd-
ników wyborczych, bo przecież to wszystko trzeba 
będzie rozprowadzić… No, nie wiem… Wyobrażam 
sobie, że komputery i kamery muszą być we wszyst-

ekipę informatyków pracujących na wysokim pozio-
mie, ludzi do tego przygotowanych. Zrobili oni na 
naszą prośbę rodzaj symulacji, którą rozesłaliśmy do 
wszystkich… Do posłów chyba nie, ale na pewno do 
przewodniczących klubów to rozesłaliśmy. To było 
wtedy, kiedy podczas posiedzenia komisji sejmowej 
pojawiły się głosy, że nasz program jest źle przygo-
towany i że nie będzie możliwości, by dopasować 
go do liczby 400 komisarzy, którzy pierwotnie mieli 
dzielić gminy na okręgi. Dopiero po podziale gmin 
na okręgi musielibyśmy zmodyfikować nasz system, 
moduł samorządowy, tak żeby dopasować go do no-
wych okręgów. Na szczęście tego nie ma. Teraz nie 
będzie nowego podziału na okręgi. System działa.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z kamerami, to 
myśmy przedstawili symulację kosztową, sposób 
instalacji i potrzeby. Ja nie pokuszę się o to, żeby 
panu senatorowi i państwu przedstawiać szczegóły 
dotyczące tego tematu, bo moja wiedza jest w tym 
zakresie po prostu niezbyt duża. Na pewno nie jestem 
w stanie przedstawić tutaj tych wszystkich technicz-
nych rzeczy. Nawet jakby był wśród nas jakiś sędzia 
znający się na tych sprawach, to na pewno byśmy 
na nim nie polegali, bo obawiam się – przepraszam 
za słowa – że moglibyśmy się przejechać tak jak 
w 2014 r. W związku z tym powierzyliśmy to naszym 
informatykom, którzy zbudowali od początku cały 
system informatyczny. Uważam, że są to wysokiej 
klasy specjaliści, którzy niewątpliwie byliby w stanie 
poradzić sobie z całą instalacją… Może nie z instala-
cją, bo to przecież muszą robić poszczególne gminy, 
ale z opracowaniem założeń. Takie założenia zostały 
zresztą opracowane, a symulacja została przekazana 
wszystkim przewodniczącym klubów i chyba także 
do Sejmu, pani przewodniczącej Milczanowskiej. 
Doręczyliśmy to i jest to w jej dyspozycji. Nie mam 
tego przy sobie i nie mogę panu senatorowi tego za-
demonstrować.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Sędzio, przepraszam, chyba się troszkę nie 

rozumiemy.
Chodzi mi o to, że gdybyście państwo na stałe mie-

li w składzie kogoś odpowiedzialnego za to na pozio-
mie technicznym, to uniknęliśmy takich wpadek, jaką 
mieliśmy, tzn. wpadek technicznych. Obawiam się, 
że państwo w dobrej wierze zlecacie to na zewnątrz, 
tym wspaniałym informatykom, a oni produkują takie 
różne ciekawe rozwiązania…

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Przepraszam, to nie jest żadna 
zewnętrzna firma. To są nasi pracownicy, którzy od 
lat u nas pracują, tak że…)
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(Senator Mieczysław Augustyn: …na następne 
wybory.)

…na przyszłość. Jest to jakaś niekonsekwencja, ale 
tak ustawodawca uznał. Mnie się wydaje, że jednak 
te obwody powinny być dzielone, te gminy powinny 
być dzielone przez dotychczasowe ciała. No ale usta-
wodawca zdecydował, żeby tak podzielić.

Rzeczywiście tutaj, no, „w uzasadnionych wypad-
kach”, bo nie zawsze trzeba taki obwód stworzyć… 
Jakkolwiek przyznam się, że praktyka była raczej taka, 
o ile wiem, że w szpitalach, na statkach te obwody two-
rzono, tutaj nie było jakichś wyjątków. W zasadzie ten 
przepis traktowano jako regułę, tak że sformułowanie 
„w uzasadnionych wypadkach” jest tu zawarte chyba 
z ostrożności. Ale przynajmniej do nas nie wpłynęły 
nigdy jakieś skargi na to, że czy w jakimś szpitalu, czy 
w jakiejś innej placówce zamkniętej czy częściowo 
zamkniętej nie utworzono obwodu. Nie spotkaliśmy 
się… Być może wcześniej, w przeszłości, i ja o tym nie 
wiem, ale za naszych, że tak powiem, czasów takich 
skarg nie było. Tak że myślę, że ten przepis jednak nie 
był jakoś obchodzony, tylko raczej był traktowany jako 
pewna reguła. Myślę, że tak to właśnie było.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, ja bym chciał 

jeszcze wrócić do kwestii książeczki. Widziałem 
takie mapki z podziałem na gminy, bodajże prof. 
Śleszyński wyprodukował te mapki, w których było 
widać dokładnie, że wprowadzenie książeczek w jed-
nym z województw – to było bodajże województwo 
mazowieckie – spowodowało taki a nie inny wy-
nik, w cudzysłowie, jeśli chodzi o głosy nieważne. 
No i dodatkowo tutaj dochodzi, mówię o roku 2014 
tym razem, kwestia nadreprezentatywności głosów 
oddanych na PSL. Ja nigdzie tutaj nie twierdziłem, 
w przeciwieństwie do tego, co tam się sugeruje, że 
to było jedno wielkie fałszerstwo – raczej popaprań-
stwo, przepraszam za wyrażenie. I teraz proszę mi 
powiedzieć – słucha nas Polska, będzie słuchała – 
czy według pana wybory w roku 2014, na pewno do 
sejmików, jeśli chodzi o wynik uzyskany przez PSL, 
odpowiadały rzeczywistym preferencjom i decyzjom 
wyborców.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
No, skoro zakładamy, że rzeczywiście książeczka 

mogła wprowadzać w błąd przez to, że na pierwszym 

kich komisjach obwodowych. Pozostaje tylko kwestia 
przekazywania danych. Z tego, co wiem – tak mówią 
informatycy – 10% kraju nie ma szerokopasmowego 
internetu, który jest potrzebny do przekazywania da-
nych. Tak że z tym też może być problem. To nie jest 
takie oczywiste, jak wynika z tego, co usłyszałem, bo 
ja niestety nie jestem ekspertem w tym zakresie. Nawet 
gdyby któryś z sędziów miał wykształcenie techniczne, 
też nie moglibyśmy mu powierzyć czuwania nad tym, 
bo to jednak muszą być fachowcy, którzy tylko tym 
się zajmują, odpowiednia komórka do tego. Ale bardzo 
dziękuję za te uwagi, staramy się nad tym czuwać, żeby 
nie doszło do tego, co było w 2014 r. Mam nadzieję, 
że to nie nastąpi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, chciałbym się dowiedzieć 

– bo pytałem i w komisji, i tutaj, nikt nie potrafił po-
dać powodów, może pan je zna – dlaczego zwiększono 
tę górną granicę liczby mieszkańców, których może 
obejmować stały obwód głosowania, z 3 tysięcy na 
4 tysiące. Co takiego się stało? O ile wiem, liczba 
mieszkańców Polski utrzymuje się mniej więcej na 
tym samym poziomie czy nawet spada. W każdym 
razie nic takiego szczególnego się nie wydarzyło. Ja 
pytam dlatego, że ta swoboda, to zwiększenie może 
w moim przekonaniu znamionować chęć znacznego 
zmieniania granic tych obwodów.

I drugie pytanie. Czy w poprzednich rozwiąza-
niach było tak, że nieutworzenie obwodu zamknięte-
go, nazwijmy to, w zakładach leczniczych, w domach 
pomocy społecznej, było możliwe na wniosek osoby 
kierującej w jakichś konkretnych przypadkach, czy 
to było tylko tak ogólnie sformułowane jak teraz, że 
„w uzasadnionych przypadkach”?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Ale mówimy o tych obwodach zamkniętych, tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, o tych za-

mkniętych.)
Co do pierwszego pytania, to niestety przykro 

mi, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć panu sena-
torowi. Nie wiem dlaczego. Ja myślę, że nawet jeżeli 
są takie obawy, że może to służyć jakimś zmianom, 
to tych zmian teraz nie będzie, co może jest trochę 
pocieszające, ale będą zmiany w podziale…

(przewodniczący W. Hermeliński)
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(przewodniczący W. Hermeliński) (Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Aha.)

A pytanie jest takie: czy pan jako fachowiec… 
Bo pan jest przedstawicielem osób, które. nie ukry-
wajmy, najwięcej wiedzą o kwestiach technicznych 
związanych z wyborami. Pytanie jest takie: czy 
pan nie powinien, nie wiem, mało że sugerować, 
wręcz zażądać, żeby książeczka wyszła z obiegu? 
Wie pan, bo jeśli ja czytam, że jedynym powodem 
wprowadzenia książeczki było to, że muszą być 
używane nakładki Braille’a, które używała śla-
dowa liczba osób… Gdybyśmy chcieli dogodzić 
niewidomym, to lepiej byłoby ich przywieźć, żeby 
zagłosowali, a potem zawieźć i jeszcze obiad po-
stawić. Byłoby to tańsze niż wykonanie nakładek 
Braille’a, naprawdę, po to, żeby się przypodobać 
Radzie Europy… Bo mamy wtedy śliczne wybo-
ry, bo wszystkich doceniamy… I wskutek tego, że 
była nakładka Braille’a, mamy ponad 5 milionów 
głosów nieważnych. Czy nie uważa pan, że to jest 
już po prostu pójście za daleko w drugą stronę? 
O to mi właśnie chodzi.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Nie wiem, czy akurat nakładka Braille’a to spo-

wodowała, ale też nie możemy tych osób pozbawić 
prawa do głosowania. To byłoby sprzeczne z art. 62, 
który mówi, że każdy ma prawo głosować, jeżeli nie 
jest ubezwłasnowolniony, skazany wyrokiem itd. Tak 
więc niestety byłoby to jednak pozbawienie tych lu-
dzi tego prawa. A jeżeli jeszcze zostawilibyśmy tę 
płachtę, to nakładka Braille’a w ogóle nie wchodzi-
łaby w grę. Bo jak do płachty 1,20 m na 1 m jeszcze 
doszłaby nakładka, to – myśmy to próbowali – nie 
wejdzie do żadnej kabiny… A jeżeli byłyby takie 
budki stawiane na stołach, bo teraz często stawia się 
takie budki, to do tej budki w ogóle ta nakładka nie 
wejdzie. A więc byłby z tym problem. Niestety mu-
sieliśmy… I to nawet nie wynika z poprawności, to 
wynika z naszej konstytucji. Nie możemy tym lu-
dziom odmówić prawa do głosowania. Ja rozumiem, 
to jest niewielka grupa ludzi. Ja się zgadzam z tym, 
że… I rzeczywiście myśmy też o tym myśleli. Koszt 
tych nakładek jest dosyć duży, a, powiedzmy, osób, 
które korzystają z tych nakładek, nie ma zbyt dużo. 
Oczywiście te nakładki nie są w każdej komisji, bo 
to byłyby ogromne pieniądze. One są w niektórych 
komisjach. Osoby niewidzące czy niedowidzące 
przedtem informują, gdzie są, prawda? Te nakładki są 
przesyłane do właściwej komisji, tam, gdzie chce gło-
sować osoba niewidząca czy niedowidząca. A więc 
to nie jest znowu aż taka wielka kwota. Ja nie widzę 
innej możliwości. My nie możemy ich pozbawić… 

miejscu został umieszczony PSL… No, wylosował taki 
numer i był na samym początku, jak tylko brało się 
książeczkę do ręki. Skoro tak zakładamy i takie były 
głosy, i ja też rzeczywiście skłaniałbym się do tego, że 
mogło to zasugerować części wyborców, którzy głoso-
wali na PSL… Rzeczywiście sformułowania „karta” 
i „kartka” tu były mylone. A więc myślę, że takie, jak 
pan senator sugeruje, takie… Rzeczywiście tak mo-
gło się wydarzyć. Ja tak bym to widział, bo nie mogę 
stwierdzić, że… Zresztą sam pan senator mówi, że nie 
można mówić o fałszerstwie, tylko raczej właśnie o ta-
kim popapraństwie, czyli jakimś niewłaściwym przy-
gotowaniu. Ale myślę, że wynikało to – jak mówię, nie 
jest moją intencją obrona za wszelką cenę poprzedniej 
komisji – z braku doświadczenia. Myśmy tego błędu, 
mam nadzieję, nie popełnili. Okaże się to przy wy-
borach w 2018 r. Mam nadzieję, że teraz wyborcy już 
będą prawidłowo odczytywać dane, które będą w tej 
książęce, szczególnie instrukcje. Ale ustawodawca… 
Oczywiście nie zasłaniam się ustawodawcą, bo pew-
nie nasze sugestie też ustawodawca uwzględnił. Ale 
skoro już ten przepis został wprowadzony do kodeksu 
wyborczego, to musimy wystosować tę książeczkę. 
I dobrze się stało, że tutaj nie ma tego przepisu, który 
nakazywał przewodniczącemu komisji pokazywać 
wszystkim członkom komisji kartę wyborczą w postaci 
książeczki, bo to by znacząco przedłużyło procedurę. 
Ja rozumiem też intencje, zresztą tak było przed woj-
ną – przewodniczący komisji pokazywał wszystkim 
członkom kartę, członkowie mogli wziąć ją do ręki, 
obejrzeć. Ale to by znacznie przedłużyło procedurę, 
bo trzeba by tę książeczkę pokazywać, kartkować. 
A więc teraz odstąpiono od tego przepisu… Z tego, co 
ja pamiętam… Ale intencja była dobra, niewątpliwie 
intencja była dobra. Tutaj było wiele właśnie takich 
intencji, które miały służyć przejrzystości wyborów. Ja 
wiem, że co do tej książeczki mogą być wątpliwości, ale 
myślę, że mimo wszystko, suma summarum jest ona 
chyba lepsza niż ta płachta. Jak powiedziałem, jednak 
wiele osób było tej płachcie przeciwnych, a sami, że 
tak powiem, decydenci z partii Prawo i Sprawiedliwość 
uznali, że z dwojga złego, tak można powiedzieć, chyba 
ta książeczka będzie lepsza.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli mogę, Panie Marszałku, chciałbym dopytać.
Otóż pan jest zwolennikiem, Panie Przewodniczący, 

sprawdzania bojem, może się uda…
(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński: Przepraszam, zwolennikiem 
czego?)

Pan jest zwolennikiem, że tak powiem, sprawdza-
nia bojem, może się uda…
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(przewodniczący W. Hermeliński) (Senator Jerzy Czerwiński: Nie chcemy jej pozba-
wiać, chcemy jej to ułatwić, a nie wylewać dziecko 
z kąpielą.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sędzio, mam pytanie o zapisy w nowej usta-

wie dotyczące – pytał o to poniekąd, ale w innym 
kontekście, pan senator Augustyn – podziału gmin. 
Ja chciałbym zapytać o stałe obwody głosowania. 
W art. 12 §2 procedowanej ustawy jest zapisane, że 
„podziału gminy na stałe obwody głosowania doko-
nuje komisarz wyborczy”, a w §3, że: „stały obwód 
głosowania powinien obejmować od 500 do 4 tysię-
cy mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami obwód może obejmować 
mniejszą liczbę mieszkańców”. I czytam dalej. W §4 
tegoż art. 12 jest napisane: „nieutworzenie obwodu 
jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypad-
kach na wniosek osoby kierującej daną jednostką”. 

Chciałbym zapytać, Panie Sędzio, kto będzie de-
cydował, że dany przypadek jest uzasadniony. I czy 
nie warto byłoby jednak stworzyć zamkniętego kata-
logu, który dopuszczałby te uzasadnione przypadki? 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Tak, w świetle tego przepisu będzie o wszystkim 

decydował komisarz, komisarz na złożony wniosek. 
Więc po stronie komisarza będzie decyzja, czy ten ob-
wód utworzyć, czy też nie. Ale ja bym się tak bardzo 
nie obawiał jakiejś apodyktycznej decyzji komisarza, 
bo jednak droga sądowa służy… Tak że tutaj jednak 
byłaby gwarancja, że sąd rozstrzygnie. I tego bym 
się nie obawiał. Oczywiście to będzie trochę żmudna 
procedura, bo w projekcie projektodawcy… Chociaż 
nie, przepraszam, nie będzie żmudna, bo przecież 
wprowadzono zasadę szybkości postępowania. Są 
chyba 3 dni na złożenie skargi i chyba tydzień na 
rozpoznanie skargi przez sąd administracyjny, czyli 
to będzie, jak myślę, działało.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale czy przed każ-
dymi kolejnymi wyborami komisarz będzie mógł 
zmieniać okręgi wyborcze? Czyli za 4 lata w wybo-
rach samorządowych…)

No, z tego przepisu tak by wynikało. Od wyborów 
parlamentarnych będzie już mógł je zmieniać i w każ-
dych następnych będzie mógł zmieniać. 

To od razu wywoła taki skutek, że będą skargi do 
trybunału w Strasburgu i będzie problem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Przewodniczący, 
chciałbym, żeby pan nie odniósł wrażenia, że ja je-
stem przeciwko niewidomym. Wprost przeciwnie.)

Nie, nie odnoszę takiego wrażenia.
(Senator Jerzy Czerwiński: Znacznie prościej moż-

na by było im ulżyć, zezwalając na wejście pełno-
mocnika z nimi do kabiny, tym bardziej że nakładki 
Braille’a miały tylko numery, a nie nazwiska osób 
wybieranych.)

Tak, oczywiście. To jest…
(Senator Jerzy Czerwiński: I sami niewidomi mó-

wili, że im to się w ogóle nie przydaje. Właśnie to jest 
sztuka dla sztuki. A to spowodowało m.in. oczywi-
ście takie, a nie inne wyniki. Panie Sędzio, pan jest 
fachowcem, pan powinien to mówić, nie ja.)

No tak, dobrze, ale ja nie jestem ustawodawcą. 
Ustawodawca jednak cały czas tę zasadę wprowa-
dza. Ja bym nigdy… Niestety, ja bym na pewno nie 
wystąpił tutaj, domagając się od ustawodawcy, żeby 
odstąpił od… i pozbawił niewidzących, niedowidzą-
cych prawa do głosowania. No, tego niestety proszę 
ode mnie nie oczekiwać. Tego na pewno bym nie mógł 
zrobić jako prawnik.

Oczywiście można jakiegoś innego sposobu szu-
kać. No, gdyby np. się udało – tak jak mówią projek-
todawcy, że tutaj wchodzi w grę możliwość skorzy-
stania z głosowania przez pełnomocnika – w jakiś 
sposób stworzyć taki system, że wójt czy przedstawi-
ciel wójta, urzędnik przyjeżdża do niedowidzącego, 
niewidomego, u niego sporządza akt pełnomocnictwa 
i wtedy pełnomocnik już sam jedzie do komisji, a ta 
osoba, wyborca nie musi sam się pojawiać i chodzić 
do gminy… No, może to by rzeczywiście rozwiązało 
problem. Tylko że to też musiałoby być ujęte w prze-
pisach albo byłaby to kwestia, powiedzmy, nie wiem, 
dobrej woli ze strony urzędnika, ale nie zawsze można 
oczekiwać… Z tych skarg, które do nas przychodzą, 
wynika, że niestety niewidomi, niedowidzący muszą 
się fatygować do gmin, bo urzędnicy nie bardzo się 
kwapią do tego, żeby do nich przyjeżdżać. Tak że być 
może zdyscyplinowanie urzędników drogą jakiegoś 
aktu prawnego – nie wiem, czy koniecznie zmianą 
ustawy, czy zarządzeniem ministra właściwego – da-
łoby jakiś efekt. No, ja nie twierdzę, że wszystko jest 
dobrze. Może trzeba szukać innego rozwiązania. Ale 
na pewno nie można pozbawić ich prawa do głoso-
wania, nawet jeśliby to była 1 osoba. No, ja może tu 
się upieram, ale przeze mnie jeszcze dawny adwokat 
przemawia. Nie mogę zgodzić się na to, żeby pozba-
wić chociaż 1 osobę prawa do głosowania. Nawet 
jeżeli ona nie pójdzie głosować, to ona musi wiedzieć, 
że może pójść, że ma takie prawo.
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(przewodniczący W. Hermeliński) Wyższe prawnicze. A jest średnie prawnicze? 
Chyba nie.

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: No, przepis mówi, że wyższe 
prawnicze – tak to jest zapisane, tak jest zapisane…)

No dobrze.
Ustawodawca sądzi… Projekt tej ustawy zapew-

ne zakłada, że jest także średnie prawnicze, a może 
i zasadnicze…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ja podejrzewam, 
że chodzi o to, że jest wyższe nieprawnicze, Panie 
Marszałku.)

Nie… Wyższe prawnicze, rozumiem.
I drugi jakby element z tego katalogu, druga za-

sada: musi mieć… musi być rękojmia, że – jak ro-
zumiem – jest to człowiek uczciwy. W takim razie 
pytanie: czy prokuratorzy mogą być komisarzami 
wyborczymi?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
No, obawiam się, że prokuratorzy czynni nie będą 

mogli być, w świetle ustawy o prokuraturze, komi-
sarzami, bo nie mogą zajmować się żadnymi innymi 
zajęciami. Tak samo jak adwokaci, radcowie prawni, 
sędziowie… no, sędziowie… sędziowie tym bardziej. 
No, myślę, że raczej z sędziami… to być może z pro-
kuratorami… Gdyby może uzyskali zgodę od swojego 
przełożonego, to być może, teoretycznie, mogliby – 
chociaż raczej nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.

A teraz co do pierwszego pytania… To jest cie-
kawe pytanie, bo… Ale uważam, że w tym celu mu-
siałby być zmieniony kodeks wyborczy. Bo kodeks 
wyborczy mówi, że karta wyborcza to jest jedno-
stronnie zadrukowana karta, a w sytuacji, kiedy nie 
jest możliwe jej wyprodukowanie czy sporządzenie 
albo posługiwanie się nią, wtedy można skorzystać 
z książeczki. A w wyborach samorządowych może 
być tylko książeczka. A więc myślę, że tu ustawodaw-
ca musiałby wprowadzić zasady mówiące o tym, że 
w przypadku osób niedowidzących będzie obowią-
zywała książeczka taka a taka albo taka a taka.

A wracając jeszcze do tego drugiego pytania… Ja 
podejrzewam, że jeśli chodzi o komisarzy, to pewnie 
będzie… No właśnie nie wiem, czy będzie… Dzisiaj 
rozmawiałem z panem marszałkiem Karczewskim, 
który zastanawiał się, czy będą chętni, i mówił, że 
obawia się, że chętnych nie będzie. Ja mówię, że pewnie 
będą, będzie chyba nadmiar – bo to mogą być prawni-
cy, którzy są np. po aplikacji adwokackiej, a nie otwo-
rzyli kancelarii adwokackiej z uwagi na nasycenie 
rynku adwokatami, nie opłaca im się to, bo koszty 
utrzymania kancelarii są wyższe niż zarobki, mogą 
to być też jakieś osoby, nie wiem, po studiach, które 

Więc, jak mówiłem, ja nie wiem, czy to jest najlep-
sze rozwiązanie, ale taki przepis został wprowadzony. 
Na szczęście jest ta droga sądowa odwoławcza. Boję 
się, że sądy zostaną zasypane odwołaniami, ale no 
cóż, dobrze, że chociaż taka droga jest.

(Senator Barbara Zdrojewska: Sądy przede 
wszystkim…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Sędzio, 2 pytania. 
Czy jest możliwość prawna dla niewidzących 

albo słabowidzących w sytuacji innego systemu niż 
książeczki… Inaczej: czy jest możliwość, by zrobić 
dla niewidzących i słabo widzących inne karty do 
głosowania?

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Takie pisane alfabetem 
Braille’a, tak? Chodzi o to, żeby gotowe już były ta-
kie…)

Nie. Może alfabetem Braille’a, ale… Ja przynaj-
mniej wyobrażam sobie taką możliwość, że… Tzn. 
chodzi o sposób przygotowania książeczki właśnie 
dla tego typu osób, ale tylko dla tego typu osób. Czyli 
byłyby jakby dwa…

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Dwa rodzaje. No rozumiem, 
dwa rodzaje.)

…dwa rodzaje. Bo przecież każda z takich osób 
ma zaświadczenie o jakimś stopniu… o niepełno-
sprawności takiej innej itd. Czyli od strony formalnej 
można tego przypilnować. Ale czy z punktu widzenia 
prawa wyborczego jest możliwość, by zastosować 
takie rozwiązanie? To jedno pytanie.

Drugie. Chodzi o komisarzy wyborczych. Wg 
obecnej ustawy, wg zapisów obecnej ustawy komi-
sarz wyborczy musi mieć wykształcenie prawnicze, 
no i musi dawać rękojmię…

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Na pewno musi. Oczywiście 
jak jest sędzią, to musi mieć… Tak jest wg obecnej 
ustawy.)

Nie, nie. Obecnie musi być sędzią. A ta ustawa 
to zmienia…

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Ustawa zmienia to tak…)

…tzn. odchodzi od systemu sędziowskiego. Czyli 
musi on mieć wykształcenie prawnicze…

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Wyższe.)
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tak… Myślałem, że może w otoczeniu, że tak powiem, 
tego przepisu są jakieś inne, które są z nim powią-
zane i powodują taką konieczność, ale nie znalazłem 
tego. Nie wiem… Zresztą nie tylko ten termin został 
skrócony. Jeszcze inne też o parę dni, że tak powiem, 
poobcinano. Przyznam się, że nie wiem dlaczego. 
No, mnie się wydaje, że lepiej, żeby to były dłuższe 
terminy, żeby dać większe szanse na zgłoszenie czy 
na dokonanie jakiejś tam innej akcji.

(Senator Waldemar Sługocki: Dokładnie.)
A tutaj… No, przyznam się, że nie wiem dlaczego 

i chyba na ten temat nie było dyskusji podczas posie-
dzenia komisji sejmowej.

A co do tego katalogu… Ale z kolei wprowadzenie 
zasady, że skreśla się niejako z urzędu kandydata, 
który już 2 kadencje przebył, to byłoby jakby przy-
pieczętowanie tej zasady, że tylko 2 kadencje można 
pełnić tę funkcję, że więcej już nie. No nie wiem, 
może świadomie tego przepisu nie wprowadzono, 
a może po prostu nie pomyślano o tym. No bo rze-
czywiście, jeżeli przyjąć, że tylko 2 kadencje można 
pełnić funkcję, to musi być jakaś metoda na to, żeby 
zapobiec tej trzeciej kadencji, gdyby się okazało, że 
jednak ta kadencja czy się rozpoczyna, czy jest moż-
liwość jej rozpoczęcia. Więc jakieś ciało musiałoby 
to przeciąć. No więc z tego punktu widzenia pewnie 
byłoby celowe wprowadzenie tego. Ale z kolei jeżeli 
pan senator też ma wątpliwości…

(Senator Waldemar Sługocki: Tak.)
…czy rzeczywiście ta dwukadencyjność jest za-

sadna, to tego przepisu lepiej byłoby nie wprowadzać. 
No ale nie wiem, co kierowało ustawodawcą, że go 
nie zamieścił.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Sędzio, co do uczciwości wyborów. Jeżeli 

w tej chwili jest jednoznaczna zasada, że tylko po-
stawienie krzyżyka bez żadnych dopisków powoduje, 
że głos jest uznawany podczas liczenia za ważny, to 
ja rozumiem, że większa liczba głosów może być 
uznanych za nieważne, gdy wyborcy decydują się na 
jakieś dopiski. Ale nowa zasada, która wprowadza 
możliwość dopisywania różnych rzeczy, różnych wpi-
sów także w innych polach i uznawania pomimo tego 
głosu za głos ważny, jak rozumiem, stwarza pewną 
szczelinę, pewne niebezpieczeństwo dokonywania 
nieuprawnionych korekt aktu głosowania. Czy pan 
podziela ten pogląd? I jaka mogłaby być pańskim 
zdaniem skala tych nieprawidłowości? Chodzi mi 
o uczciwość wyborów.

jeszcze nie podjęły żadnej pracy albo pracowały gdzieś 
krótko. No więc takie osoby to mogą być. Ale nie sądzę, 
że jeśliby nawet teoretycznie to mogli być adwokaci, 
radcowie, prokuratorzy czy sędziowie… Nie sądzę, 
żeby oni chcieli takie funkcje pełnić. Tym bardziej że, 
jak myślę, tu też jakaś kwestia osobista może decydo-
wałaby o tym, że sędzia wolałby być jednak sędzią ko-
misarzem, a nie, powiedzmy, komisarzem, ale to tylko 
dlatego, że jest sędzią i że przy okazji niejako… Myślę, 
że to też mogłoby odgrywać jakąś rolę, no ale nie wiem, 
trudno mi powiedzieć. Sam jestem ciekaw, jacy będą 
kandydaci, czy będzie ich dużo, czy będzie ich więcej 
niż 100 miejsc, czy będzie ich mniej. Podejrzewam, że 
chętnych będzie sporo, tylko jest kwestia właśnie tych 
kwalifikacji i wiedzy – i tu będzie problem, na pewno.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Już tylko 5 minut zostało, więc niewiele pytań 

zadam. Ale jeszcze będę zadawał. Dziękuję.
Panie Sędzio, mam pytanie. W art. 483 §1 otrzy-

muje brzmienie: „Gminna komisja wyborcza skreśla 
z listy kandydatów kandydata, który: zmarł, utracił 
prawo wybieralności, złożył nieprawdziwe oświad-
czenie, o którym mowa w art. 479 §2 pkt 1, kandy-
duje jednocześnie: do rady gminy w gminie innej, 
niż w której kandyduje na wójta, do rady powiatu, 
do sejmiku województwa, na wójta w innej gminie”. 

Czy ten katalog, skończony, zamknięty, nie po-
winien być rozszerzony o tę dwukadencyjność? Nie 
wydaje się panu, że ten przypadek też powinien być 
tu opisany? To jest pierwsze pytanie.

I drugie, równie konkretne. W noweli art. 478 §3 
otrzymuje brzmienie: „kandydatów na wójta zgła-
sza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej 
w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00”. 
W obecnie obowiązującej ustawie mówimy o 30 
dniach. Uważam, że to też jest krótki okres. Czy nie 
wpłynie to jednak na ograniczenie? Czy nie jest to 
zbyt krótki okres ze względu na chociażby wydru-
kowanie kart itd., itd.? Czy te 25 dni nie jest zbyt 
krótkim czasem?

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Przyznam się, że właśnie nie wiem, dlaczego aku-

rat tu jest problem tych 5 dni. Ja starałem się jakoś 

(przewodniczący W. Hermeliński)
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Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadziła 

konsultacje co do tego, czy obywatele są za kartą, 
czy za broszurką. A więc chodziło o wybór między 
płachtą a książeczką. I 70% opowiedziało się za ksią-
żeczką. Uczestniczyło w tych konsultacjach 13 tysię-
cy 136 obywateli, trwało to jakiś czas, chyba ze 3 czy 
4 miesiące. Ale ja tak się zastanawiam, wie pan, czy 
to nie były konsultacje, które de facto polegały na 
zapytaniu obywatela, na co chce chorować od jutra, 
czy na raka, czy na dżumę. No bo i jedno, i drugie 
rozwiązanie uważam za coś takiego.

Dlaczego nie można zrobić prostych, jasnych wy-
borów, okręgów jedno- czy dwumandatowych, wtedy 
znikłaby i książeczka, i płachta, na karteczce byłoby 
10 czy 12 nazwisk… Przecież myśmy do Senatu zo-
stali wybrani w okręgach jednomandatowych, każda 
cząstka Polski ma tu swojego przedstawiciela, nie 
było w tych wyborach ani płachty, ani książeczki, 
a wybory były normalne przeprowadzone. Czy nie 
warto iść wreszcie w takim kierunku, żeby zrobić coś 
normalnego w tej Polsce, np. jeżeli chodzi o wybory? 
Dziękuję bardzo.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dobry pomysł.)
(Głosy z sali: Brawo!)
(Oklaski)

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Słusznie, słusznie, tylko że co innego jest, gdy 

chodzi o wybory prezydenckie – no, to jest najła-
twiejsze, malutka karteczka wystarczy, szczególnie 
w drugiej turze… Z parlamentarnymi już jest trochę 
gorzej ale… A z wyborami do organów samorzą-
du terytorialnego jest problem, bo jeżeli weźmiemy 
jako przykład, jak mówię, aglomerację warszawską, 
śląską czy gdańską, to zobaczymy, jak ogromna jest 
tam liczba komitetów. No, w sytuacji niezmienionego 
kodeksu wyborczego my nie mamy tutaj możliwości 
ruchu, bo przepis mówi tylko to: albo płachta, albo 
książeczka. W ramach ciekawostki powiem, że do-
stawaliśmy propozycje, żeby zrobić kartę okrągłą – 
wtedy nikt nie byłby pokrzywdzony, nikt nie byłby 
na górze, nikt nie byłby na dole. Ale takie pomysły 
raczej nie bardzo odpowiadają powadze wyborów. 
Oczywiście można się nad tym zastanawiać, ale tu 
nie mieliśmy innego wyboru, musieliśmy coś zde-
cydować.

Ja bym oczywiście… Oczywiście można o tym 
dyskutować, ja też zgadzam się z tym, że z uwagi na 
skomplikowanie tych wyborów najwięcej problemów 
będzie czy najwięcej może być z głosami nieważnymi 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:

Znaczy ten problem… No właśnie, czy te korekty 
miałyby być dokonywane rękoma, że tak powiem, 
nieuczciwych członków komisji, czy innych osób, 
czy też ta skala by wynikała z tego, że wyborca nie-
świadomie w taki sposób kreśli tę kartę? Czy ktoś, 
kto ma złe intencje, do tego się przyczynia, czy po 
prostu nieumiejętność czy brak wiedzy, czy przyzwy-
czajenie do poprzedniej zasady przez wyborcę, który 
teraz stanął przed faktem…

(Senator Bogdan Klich: Ale jak to rozróżnić?)
No właśnie nie wiem, jak to rozróżnić, tego nie 

wiem, obawiam się, że to będzie trudno rozróżnić, 
wręcz może być to niemożliwe. No bo komisja dostaje 
kartę, na której są zamazane kratki i jest jeszcze krzy-
żyk. No, jeżeli ta komisja niczego tutaj nie dopisała, 
to nie wie, jaka była intencja tego wyborcy. Tak więc 
zgadzam się z panem senatorem, że tu może być i na 
pewno będzie problem z ustaleniem tego. I to tym 
bardziej będzie powodowało wątpliwości komisji, 
która będzie musiała się bawić w taki organ jakby 
weryfikujący. No ale komisja nie może posuwać się 
tak daleko, żeby np. zmieniać intencje wyborcy, nawet 
jeżeli działa w dobrej wierze, bo może po prostu nie 
mieć świadomości pewnych spraw i może przypisać, 
że tak powiem, złą intencję – intencję głosowania 
na inną osobę niż ta, na którą chciał głosować ten 
wyborca.

Jeszcze jedna sprawa przychodzi mi do głowy. 
W obecnym systemie jeżeli wyborca postawi krzy-
żyk przy jakimś nazwisku, a potem nagle dojdzie 
do wniosku – a były takie wypadki – że wycofuje 
się, czyli uważa: a, zakreśliłem Malinowskiego, ale 
uważam, że źle zrobiłem, zamażę… Tu ten głos jest 
nieważny, wiadomo, że jest nieważny. A teraz jeżeli 
będzie chciał zrobić to samo i zamaże ten krzyżyk, to 
głos będzie ważny. Czyli jego intencja będzie jakby 
wykrzywiana. Bo w ten sposób, jakby pośrednio, 
zmusza się go do głosowania. On nie ma możliwości 
już się z tego wycofać, bo jeżeli postawi krzyżyk 
w jeszcze innej kratce, to też może to być uznane za 
głos ważny. I to będzie takie trochę jakby wykrzy-
wienie intencji wyborcy, który w jakimś momencie 
wycofał się z głosowania – dostał kartę, zakreślił coś, 
ale w jakimś momencie chce się wycofać, jednak już 
nie może, bo już klamka zapadła, musi oddać kartę. 
Albo jej nie odda, ale to teraz, w świetle nowych 
przepisów, jest przestępstwo, jest to penalizowane.

(Senator Bogdan Klich: No właśnie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pająk.
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powinna być możliwość, aby została wskazana inna 
osoba, i to także Senat powinien rozważyć”. Ponieważ 
to chyba nie było jakąś najważniejszą uwagą dzisiaj 
wskazywaną, proszę, żeby odniósł się pan do tej dru-
giej części.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Otóż pierwsza część…
(Senator Barbara Zdrojewska: I czy pan poruszał 

może… Czy pan uznał tę sprawę za najważniejszą 
podczas swojego spotkania z prezydentem?)

Jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi, to ona 
w zasadzie jakby wiernie odzwierciedla przebieg na-
szej rozmowy. Pan prezydent powiedział, że na sercu 
leży mu kwestia niepełnosprawnych, tym bardziej że 
zarówno on, jak i pani prezydentowa dostają masę 
listów, różnych protestów w tej sprawie od niepeł-
nosprawnych i domagają się tu jakiejś interwencji 
i zmiany tego. 

Ale ja oczywiście też przedstawiałem i wysuwa-
łem może nie na pierwszy plan, ale taki równorzędny 
z tymi kwestiami, to, o czym dzisiaj mówiłem, to, 
co tutaj jakby na plan pierwszy wysuwałem, kwestię 
komisarzy i krajowego biura. Też mówiłem panu pre-
zydentowi, że nie tylko komisarz może nam danego 
kandydata narzucić, lecz także gdybyśmy my się z ja-
kichś przyczyn nie zgadzali, to nie mamy możliwości, 
przepis nie przewiduje czegoś takiego, żeby choćby 
minister mógł nam przedstawić innego kandydata. 
O tym akurat pan prezydent nie powiedział w takiej 
formie, w jakiej to jest tutaj ujęte. Jakby zaakcepto-
wał to, na czym mi zależało, ale to jest niestety tylko 
ułamek, bo przede wszystkim bardzo… Bardziej by 
mnie ucieszyło, gdyby tutaj chodziło o możliwość 
co najmniej zaprezentowania innych kandydatów na 
szefa Krajowego Biura Wyborczego, bo to jest dla 
nas ważniejsze.

Co do komisarzy, to myślę – tym bardziej że oni 
teraz, w przyszłym roku nie będą dzielić gmin na 
okręgi, w zasadzie będą nadzorować wybory przy 
pomocy korpusu urzędników – że pewnie mimo 
tych braków, powiedzmy, wiedzy czy wykształ-
cenia będą musieli sobie jakoś tam poradzić. No, 
nie daj Boże, żeby z tego powodu wynikły jakieś 
problemy.

A jeśli chodzi o możliwość wymiany czy wska-
zania innego kandydata na komisarza, to akurat tutaj 
pan prezydent wysłuchał moich argumentów, ale nie 
wypowiadał się na ten temat w żaden sposób. Tak 
więc to, o czym pani mówi, to jest pewna nowość, 
o tym nie wiedziałem. Ale bardziej bym się cieszył, 
gdyby, jak mówię, to dotyczyło krajowego biura, gdy-
by tutaj można było jakąś zmianę… No, to znaczy to 

– choć mam nadzieję, że nie będzie ich aż tyle, ile było 
w poprzednich wyborach. Ale też pewnie będą głosy 
nieważne, bo jednak… Wynika to chociażby z naszej 
praktyki z wyborów w 2015 r. No, widzieliśmy, jak 
niewyedukowani są wyborcy – no, może to źle powie-
dziane… Po prostu część osób jakby specjalnie się tą 
sprawą nie interesuje, mimo że przecież Państwowa 
Komisja Wyborcza tuż przed wyborami wyświetla 
w telewizji, we wszystkich programach, spoty poka-
zujące, jak głosować. Było to niemalże wtłaczane do 
głowy. I jeżeli tylko ktoś chciał to oglądać, to mógł 
się temu przyjrzeć i zapamiętać. Ale wiele osób nie 
było tym zainteresowanych – z przykrością to mówię. 
Nie chcę tu jakby usprawiedliwiać nas, bo my też 
pewnie musimy dołożyć jeszcze większej staranności 
niż dotychczas. No ale cóż, teraz klamka już zapa-
dła i w tych wyborach musi być niestety książeczka. 
No, niestety… Ale myślę, że i na szczęście, bo mimo 
wszystko będzie ona lepsza niż ta płachta.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
No, ja przepraszam, bo… Nie, nie zapomniałam, 

tylko to jest nowość – i dlatego zadaję pytanie. Pan 
prezydent udzielił dzisiaj wieczorem Polsatowi wy-
wiadu, ale ja posługuję się tu zapisem z 300polity-
ka. Pan prezydent był pytany o ustawę, nad którą 
debatujemy, i odniósł się do Senatu. Pan prezydent 
powiedział tak: „Część obaw, wątpliwości szefa 
PKW jest dla mnie zrozumiała i mam nadzieję, że 
takie zmiany zostaną wprowadzone jeszcze do tej 
ustawy w Senacie, jak choćby w kwestii głosowania 
korespondencyjnego. Chciałbym, żeby Senat doko-
nał zmian w tym zakresie. Niektóre argumenty mnie 
nie przekonują, bo według mnie w tej proponowanej 
ustawie jest też wiele dobrych rozwiązań”. Ale jeszcze 
jedno zdanie powiedział na temat tej ustawy: „Przy 
komisarzach powinien zostać dodany element, że 
gdyby PKW nie akceptowała danego kandydata na 
komisarza, to że powinna być możliwość, aby została 
wskazana inna osoba, i to także Senat powinien roz-
ważyć”. Ja nie rozumiem tej drugiej części. Bo myśmy 
tutaj sporo rozmawiali o różnych… Przede wszystkim 
nie do końca rozumiem, o co chodziło panu prezy-
dentowi w tej wypowiedzi. Ale jeżeli mu chodziło np. 
o to, żeby… Może chodziło o szefa biura, żeby PKW 
miała jakiś wpływ na to… Tylko tak zwracam na to 
uwagę. Jeszcze raz przeczytam: „Przy komisarzach 
powinien zostać dodany element, że gdyby PKW nie 
akceptowała danego kandydata na komisarza, to że 

(przewodniczący W. Hermeliński)
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(przewodniczący W. Hermeliński) Wyborcza może odwołać komisarza, jeżeli nie wy-
konuje on swoich obowiązków bądź wykonuje je nie-
należycie. Państwowa Komisja Wyborcza może bez 
niczyjej zgody takiego komisarza odwołać. Tak więc 
jeżeliby się na początku działalności takiego komi-
sarza okazało, że rzeczywiście jest nieudolny i sobie 
nie radzi, no to jeszcze być może państwowa komisja 
zdążyłaby go w miarę szybko odwołać i domagać 
się powołania lub wskazania przez ministra nowego. 
A jeżeli okazałoby się… No, to będzie 100 komisarzy, 
tak że państwowa komisja nie będzie w stanie wszyst-
kich tak śledzić. Pewnie raczej będzie otrzymywała 
jakieś sygnały, może od urzędników Krajowego Biura 
Wyborczego, od tych z lokalnych delegatur. Tak więc 
taka możliwość istnieje. Ale gdyby, powiedzmy, wy-
dawało się, że oni dobrze działają, a potem okazało 
się, że nie potrafili podołać zadaniu, no to, jak się 
obawiam, tutaj będzie obwiniona Państwowa Komisja 
Wyborcza, jako ta, która takich komisarzy powołała. 
No cóż, my powiemy: ale to pan minister nam takiego 
kandydata przedstawił. A wtedy nam powiedzą: no, 
ale wy za to bierzecie odpowiedzialność, bo to jest 
wasz pełnomocnik. I koło się zamyka. To jest właśnie 
to, o czym ja mówiłem: pełnomocnik narzucony siłą 
nigdy nie może być dobrym pełnomocnikiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. 

(Oklaski)
Informuję, że przedstawiciel Państwowej Komisji 

Wyborczej zobowiązał się do udzielenia pisemnej 
odpowiedzi na pytanie zadane przez pana senatora 
Wcisłę.

(Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński: Oczywiście. Prześlemy to jak 
najszybciej.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I ogłaszam przerwę do godziny 9.00.

jest sugestia pana prezydenta. Jak państwo senatoro-
wie się do tego odniosą, tego nie wiem.

(Senator Barbara Zdrojewska: To znaczy ja nie 
będę, broń Boże, wnosiła takiej poprawki, ale może 
senatorowie PiS wysłuchają sugestii pana prezydenta. 
A to jest prawie ostatni moment.)

Wtedy dobrze byłoby być konsekwentnym i za-
proponować taką poprawkę też odnośnie do krajowe-
go biura. Bo tak to byłoby troszkę dziwne, że tylko 
w jednym zakresie… a tutaj, w tej ważniejszej dzie-
dzinie, już nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań…
(Senator Bogdan Klich: Jeszcze jedno pytanie do 

pana…)
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
A jeśli komisarze sobie nie poradzą – bo pan mó-

wił o tym, że jest ryzyko, że sobie nie poradzą ze 
względu na swój brak doświadczenia – to kto będzie 
ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowości pod-
czas wyborów?

(Głosy z sali: Opozycja!)
(Senator Waldemar Sługocki: Opozycja, bo prze-

szkadzała.)
(Głos z sali: Naród.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Wina Tuska!)

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  
Wojciech Hermeliński:
Ja to widzę tak… Tak jak powiedziałem, jest tutaj 

możliwość, i to nieograniczona, to znaczy jest prze-
słanka… Przepis stanowi, że Państwowa Komisja 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 11)



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

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zo-
stała otwarta dyskusja.

Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana 
senatora Aleksandra Szweda. Jest pan senator? Jest. 

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym odnieść się do kilku kwestii związa-

nych z nowelizowanymi ustawami, które – jak mówi 
tytuł – podejmowane są w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych, 
kwestii, które nie były bądź też tylko w niewielkim 
stopniu były poruszane podczas posiedzenia połą-
czonych komisji.

Na początku chciałbym odnieść się do propozycji 
zmian w zakresie ustaw samorządowych, czyli nowe-
lizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Zdecydowanie istotną dla obywate-
li zmianą jest obligatoryjne wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego, co ma być jedną z form konsultacji 
z mieszkańcami na wszystkich szczeblach samorządu 
terytorialnego. Należy podkreślić, iż to rozwiązanie, 
które niesie za sobą realne wzmocnienie głosu oby-

wateli, wprowadzane jest po raz pierwszy. Dzięki 
tej zmianie to mieszkańcy będą mogli bezpośrednio 
brać udział w procesie wybierania zadań do realiza-
cji, a organ stanowiący obligatoryjnie będzie musiał 
je realizować. Praktyka stosowana dotychczas tylko 
w wybranych gminach staje się tym samym dobrą 
obywatelską praktyką gwarantowaną prawem.

Proponowana nowelizacja wprowadza obowiązek 
transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji 
rad i sejmików. Wiele samorządów w dużej mierze 
stosuje już tego typu rozwiązania, jednak nie wszyst-
kie. Teraz stosowanie ich stanie się obowiązkiem. Jest 
to kolejny krok na drodze poprawienia komunikacji 
między organami stanowiącymi a mieszkańcami 
konkretnych regionów. Kolejną proponowaną, jakże 
pozytywną zmianą będzie obowiązek rejestrowania 
i upubliczniania wykazu głosowań radnych. Od na-
stępnej kadencji każdy mieszkaniec będzie mógł do-
wiedzieć się, jak głosował radny jego gminy, powiatu 
czy też sejmiku województwa w ważnych dla lokal-
nych społeczności sprawach. Jest to bardzo ważny ele-
ment tej nowelizacji, który w mojej ocenie zwiększy 
poziom transparentności organów samorządowych. 
Społeczeństwo, wyborcy mają prawo wiedzieć, jak 
pracują, jak głosują i jakie uchwały popierają ich rad-
ni. Odtąd wykazy głosowań radnych będą podlegały 
niezwłocznemu upublicznieniu na stronach interne-
towych właściwych samorządów.

W mojej ocenie proponowana nowelizacja wy-
chodzi naprzeciw inicjatywie społeczności i miesz-
kańców. Odzwierciedleniem tego są również kolejne 
propozycje, takie jak chociażby powołanie w sa-
morządzie komisji skarg, wniosków i petycji, któ-
ra będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg na 
działania organów wykonawczych czy też odpowied-
nich jednostek organizacyjnych, a także wniosków 
i petycji zgłaszanych przez mieszkańców. Ustawa 
wprowadza również instytucję obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej, która będzie przysługiwała 
odpowiednio grupie mieszkańców gminy, powiatu 
czy województwa. Projekty uchwał, które będą zgło-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator A. Szwed) wzorców zaangażowania w życie społeczne i wzmac-
niania postaw społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnymi zmianami, do których chciałbym się 
odnieść, są zmiany w zakresie nowelizacji ustawy 
– Kodeks wyborczy. Na posiedzeniu połączonych 
komisji tematem dominującym była kwestia utrzyma-
nia głosowania korespondencyjnego. Było to ważne 
zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, ale wiem 
też, że w przypadku wyborów innych niż samorzą-
dowe jest to kwestia ważna także dla środowiska 
naszej Polonii, osób żyjących za granicą. Dlatego 
też cieszę się, że ta właśnie forma głosowania prze-
znaczona dla osób niepełnosprawnych najprawdo-
podobniej zostanie utrzymana i że stanowisko re-
prezentowane przez wielu senatorów ze środowiska 
Prawa i Sprawiedliwości, w tym przeze mnie czy też 
przez pana prof. Jana Żaryna, zostanie uwzględnione. 
W dniu wczorajszym stosowną poprawkę w tym za-
kresie złożył w imieniu naszego klubu senator Marek 
Pęk.

Nie będę tutaj wracał do samych motywów pro-
ponowanych zmian w kodeksie wyborczym. Znamy 
sytuację wyborów samorządowych w 2014 r., kiedy 
to z powodu awarii systemu informatycznego przez 
prawie 2 tygodnie od dnia wyborów nie mogli-
śmy poznać oficjalnych wyników, a ogłoszone po 
tym czasie wyniki wyborów do sejmików woje-
wódzkich i rad powiatów pokazały, że co piąty 
wyborca oddał nieważny głos. Odnotowano okręgi, 
w których nieważnych głosów było ponad 40%. 
Bez względu na okoliczności obrazuje to potrzebę 
wprowadzenia tej nowelizacji, która ma na celu 
wyeliminowanie wszelkich możliwych nieprawi-
dłowości i fałszerstw.

Najważniejsze zmiany, które są proponowane 
w niniejszym projekcie, dotyczą m.in. zniesienia wy-
borów dwudniowych. Trybunał Konstytucyjny już 
w 2011 r. uznał za niezgodne z konstytucją wybory 
dwudniowe do Sejmu, Senatu oraz na prezydenta. 
Zniesienie ich także w wyborach samorządowych 
zmniejszy ryzyko nieprawidłowości i fałszerstw.

Ważnym czynnikiem będzie również powołanie 
2 obwodowych komisji wyborczych. Od teraz ta dru-
ga, dodatkowa komisja, w skład której wejdą wypo-
częci i nieobciążeni całodzienną pracą członkowie, 
przystępować będzie do procedury liczenia głosów. 
Ważny jest też zapis mówiący o obowiązku obecno-
ści w lokalu minimum 2/3 składu komisji. Nowym 
rozwiązaniem będzie również transmisja z lokalu 
wyborczego w dniu głosowania. Będzie też wiele 
innych ciekawych rozwiązań, o których będziemy 
tu pewnie jeszcze dyskutować. Oczywiście żadne 
zapisy nie zastąpią sprawnie i uczciwie działających 
komisji wyborczych, nieocenionych mężów zaufania, 
których pozycję wzmacniamy w tym projekcie, czy 
też działań tego wielkiego ruchu społecznego na rzecz 

szone w jej ramach, będą musiały być umieszczone 
w porządku obrad najbliższej sesji, nie później niż 
3 miesiące od zgłoszenia projektu. Komitet takiej 
inicjatywy będzie miał prawo wskazać osoby, które 
będą uprawnione do reprezentowania komitetu pod-
czas prac nad projektem.

Podsumowując, chcę podkreślić, że wiele spraw 
lokalnych, które w trakcie kadencji nurtują miesz-
kańców, a które nie zawsze są wygodne dla lokal-
nych władz samorządowych, będzie musiało stać się 
przedmiotem debaty publicznej podczas obrad sesji. 
W dużej mierze w ramach proponowanych rozwiązań 
wzmocniona zostanie rola radnych poprzez przyzna-
nie im uprawnień kontrolnych oraz ustawowe uregu-
lowanie interpelacji i zapytań radnych. Odtąd radny, 
zgodnie z uprawnieniami kontrolnymi, będzie miał 
prawo do uzyskania informacji i materiałów, wglądu 
w działalność organów administracji samorządu, do 
którego został wybrany, oraz jego jednostek podle-
głych, składane zaś przez niego interpelacje i zapyta-
nia będą podawane do publicznej wiadomości poprzez 
niezwłoczną publikację na stronach internetowych 
właściwego samorządu, a wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta, marszałek województwa lub osoba 
przez nich wyznaczona będą mieć 14 dni od dnia ich 
otrzymania na odpowiedź.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem będzie rów-
nież coroczna debata o stanie samorządu połączona 
z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonaw-
czemu. Rozwiązanie to zakłada rozpatrzenie rapor-
tu obejmującego podsumowanie działalności organu 
wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności 
realizacji polityki, programów, strategii, uchwał i bu-
dżetu obywatelskiego. Nad raportem tym, który organ 
musiałby przedłożyć do 31 maja, odbyłaby się publicz-
na debata, w której mogliby uczestniczyć również 
mieszkańcy. W przypadku nieudzielenia włodarzowi 
gminy wotum zaufania w 2 kolejnych latach rada 
gminy mogłaby podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 
referendum, a w przypadku raportu o stanie powiatu 
bądź województwa nieudzielenie wotum zaufania 
zarządowi przez radę byłoby równoznaczne ze zło-
żeniem wniosku o jego odwołanie. 

W sejmiku województwa wzmacnia się również 
rolę opozycji poprzez przyznanie funkcji przewod-
niczącego komisji rewizyjnej przedstawicielowi naj-
większego klubu opozycyjnego. Jest to jedna z wielu 
propozycji zawartych w przedstawionej nowelizacji, 
które realnie przyczynią się do zapewnienia społecz-
ności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu 
ich samorządu, co w istotnym stopniu przyczyni się 
do zwiększenia odpowiedzialności za wspólnotę sa-
morządową, w której zamieszkują. Zabiegi te wpisują 
się w politykę kreowania w lokalnych wspólnotach 
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(senator A. Szwed) odniesienia, który dla wielu z nas nim po prostu jest, 
bo jest zbiorowym polskim doświadczeniem, czyli do 
niezwyczajnych wyborów samorządowych z 2014 r.

Ja byłem wtedy jednym z bardzo wielu, wielu 
tysięcy członków, współzałożycieli Ruchu Kontroli 
Wyborów. Przyjechaliśmy wówczas do Częstochowy 
na zjazd, który organizował ten Ruch Kontroli 
Wyborów. Tam przebywało wiele tysięcy osób, bar-
dzo wiele z nich mówiło o tym, co w naszej ocenie 
było jednoznacznym fałszerstwem w tamtych wy-
borach z 2014 r. To było fałszerstwo, które zostało 
zalegitymizowane, ponieważ nikt z ówczesnych rzą-
dzących nie zdobył się na taki gest wobec znacznej 
części opinii publicznej, by zanegować sensowność 
tych wyborów i przeprowadzić je ponownie.

Miało to olbrzymie znaczenie z punktu widzenia 
szczególnie elektoratu, który poczuł się zdradzony 
przez struktury państwa polskiego, przez praworządne 
rzekomo państwo, a tak naprawdę niestojące na wy-
sokości zadania, czyli niewątpliwie elektoratu Prawa 
i Sprawiedliwości. W tym elektoracie mieliśmy prze-
świadczenie, że stała się rzecz podwójnie zła: nie tylko 
na bieżąco zła, bo dokonano licznych nadużyć, ale też 
zła dlatego, że to zło będzie miało swoje daleko idące 
skutki z punktu widzenia funkcjonowania w Polsce 
demokracji, gdyż w gruncie rzeczy nie było wiadomo, 
kto z wybranych samorządowców ma prawo do repre-
zentowania danej społeczności i danego regionu Polski, 
a kto de facto takiej legitymacji nie ma, bo został wy-
brany niewłaściwie. To oczywiście, jak państwo wszy-
scy pamiętają i wiedzą, dotyczyło głównie działaczy 
PSL, bo nadzwyczajna wygrana tej partii, niemająca 
nic wspólnego z sondażami, które prognozowały zu-
pełnie inny wynik wyborczy, musiała budzić daleko 
idące wątpliwości. I trzeba o tym przypomnieć, dziś 
już niezależnie od tego, jak na to zareagował wówczas 
prezydent Bronisław Komorowski, jak zareagowali 
inni rządzący, którzy z nas, krótko mówiąc, się nabijali, 
i to w sposób niewybredny, często nawet obrzydliwy. 
No ale pal sześć, ja już do tego nie chcę wracać.

Faktem jest, że to jest fundament, tzn. to jest fun-
dament tego myślenia, które dzisiaj w związku z tą 
nowelizacją dominuje, czyli myślenia, jak zrobić, żeby 
państwo polskie nie udawało, że jest nieobecne, tylko 
żeby państwo polskie, a w tym przypadku ustawo-
dawcy, a więc i Sejm, i Senat, zagwarantowali na tyle, 
na ile człowiek w ogóle drugiemu człowiekowi może 
zagwarantować w ramach wspólnoty narodowej, że 
wybory odbędą się w sposób uczciwy, transparent-
ny, w związku z czym wyniki tych wyborów także 
będą podlegały kontroli. I to jest ten fundament, który 
trzeba sobie przypominać, bo nie byłoby tak daleko 
idących zmian – lepszych, gorszych, bo dzieło ludzkie 
jest zawsze niedoskonałe – gdyby nie tamto doświad-
czenie i tamta próba wrzucenia pod dywan realnych 
problemów, które Polacy, wyborcy dostrzegli. 

przejrzystości wyborów, jakim stał się Ruch Kontroli 
Wyborów.

Na koniec mojego wystąpienia chciałbym jeszcze 
poruszyć kwestię zmian w zakresie wyboru poszcze-
gólnych władz. Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. 
dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, wydłużenia kadencji samorządów do 5 lat oraz 
kwestii związanych z jednomandatowymi okręgami 
w gminach. Chciałbym odnieść się zwłaszcza do ostat-
niej z tych kwestii. Jak wiemy, każde rozwiązanie ma 
swoje wady i zalety. Podobnie jest w przypadku jed-
nomandatowych okręgów w wyborach do rad gmin. 
W pierwotnej propozycji projektu poselskiego ujęte były 
założenia całkowitego zniesienia jednomandatowych 
okręgów wyborczych, jednakże po poprawkach JOW 
utrzymane zostały w wyborach do rad gminy do 20 ty-
sięcy mieszkańców. Osobiście nie jestem zwolennikiem 
ich utrzymania, ponieważ nie gwarantują one reprezen-
tacji poszczególnych lokalnych komitetów wyborczych 
w organie stanowiącym. Mówię o lokalnych komitetach, 
ponieważ tak naprawdę to nie partie polityczne dominują 
w wyborach samorządowych na szczeblu gminnym, 
zwłaszcza w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Jeżeli 
w niewielkiej społeczności jest jednomandatowy okręg 
wyborczy, w przypadku większej liczby kandydatów 
może dochodzić do sytuacji, w których jedynie kil-
kanaście procent wyborców wybierze radnego, a po-
została część wyborców nie będzie miała ani swojego 
bezpośredniego reprezentanta, ani pośredniego, wybra-
nego z listy danego komitetu. Sytuacja taka, pomimo 
że podyktowana prawem, w mojej ocenie wydaje się 
patologiczna. W wyniku kompromisu przedstawiona 
nowelizacja zakłada utrzymanie JOW w gminach do 
20 tysięcy mieszkańców.

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować posłom, którzy zainicjowali ten projekt, i po-
gratulować zaproponowania wielu ciekawych roz-
wiązań. W mojej ocenie wpłynie on zdecydowanie 
pozytywnie na promowanie zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Są 
to zmiany, których nie można ocenić inaczej niż jako 
proobywatelskie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Żaryn. Proszę

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym jednak wrócić po raz kolejny, bo 

i wczoraj był ten temat poruszany, do tego punktu 
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(senator J. Żaryn) szerszym tle innych spraw, czyli właśnie przede wszyst-
kim chodzi o senatorów, którzy by byli reprezentantami 
Polonii – przed wyborami parlamentarnymi.

Więc w aspekcie wyborów korespondencyjnych 
traktuję ten powrót do zapisu o prawie niepełnospraw-
nych do prawa wyborczego de facto jako dopiero krok 
do następnej dyskusji. Pokazuję…

(Senator Kazimierz Kleina: W odróżnieniu od 
tego, co jest teraz.)

Bardzo możliwe, że do tego, co jest teraz. 
Po co ten przykład wyciągnąłem, Panie Senatorze, 

na światło dzienne? Ano po to, żeby właśnie pan mógł 
wysłuchać mnie od początku do końca.

(Senator Kazimierz Kleina: …Cierpliwie.)
Ja wiem, że cierpliwie, bo jest pan cierpliwym 

człowiekiem. Bardzo panu za to dziękuję.
Otóż początek mój był taki, że fundament to jest 

ta skaza z 2014 r. I teraz szukamy rozwiązania, które 
z jednej strony spowoduje, że wyborcy będą mieli 
świadomość, że tak, ustawodawca zadbał o to, żeby 
nie było fałszerstw, a z drugiej strony sprawi, że nie 
wpadniemy w drugą koleinę, to znaczy odebrania 
komukolwiek prawa wyborczego. To jest realny pro-
blem, a nie wymyślony, życie go urealniło.

Podobnym problemem – to na szczęście zakończy-
ło się, mam nadzieje, pozytywnie i będziemy za tym 
w Prawie i Sprawiedliwości głosować – jest problem 
archiwizacji dokumentów po wyborach. Znowu jest 
to postulat, który wnosiłem i który zyskał, jak ro-
zumiem, poparcie, a który mówi o tym, że żeby za-
bezpieczyć się przed ewentualnymi szachrajstwami, 
przed ewentualnymi osobami, które chcą wykorzy-
stać swoje stanowisko…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…w strukturze wyborczej do tego, by oszukać 
społeczeństwo polskie, będzie zachowany przynaj-
mniej 1 taki instrument, jak zarchiwizowanie wszyst-
kich materiałów, także wideo, tego wszystkiego, co 
jest w zasobie związane z przeprowadzaniem wybo-
rów, i będzie można co najmniej przez 5 lat do tego 
zaglądać i weryfikować tych wszystkich ludzi, którzy 
by śmieli jeszcze raz powtórzyć działania z roku 2014.

Mam nadzieję, że w związku z tym przegłosujemy 
w tym kształcie wraz z proponowanymi przez Prawo 
i Sprawiedliwość zmianami w Senacie tę ustawę. 
Będziemy się jej przyglądać i między wyborami sa-
morządowymi a następnymi wrócimy do tej dyskusji, 
tak żeby Senat naprawdę chronił prawa wyborców, 
a w tym zdecydowanie prawa Polonii do tego, żeby 
była z Polską. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki. Proszę bardzo.

To oczywiście powoduje pewne konsekwencje, 
które najlepiej widać, jeśli chodzi o szukanie rozwią-
zań w tym dylemacie, który dla mnie osobiście też był 
bardzo wyraźnym dylematem, tzn. czy przywrócić, 
czy zanegować prawo do wyborów korespondencyj-
nych. Doświadczenie z tamtych wyborów samorządo-
wych podpowiadało, że właśnie tutaj jest najprostsza 
droga do manipulacji. Jeżeli człowiek jest zły, to z tej 
drogi może skorzystać. Spowoduje to znowu daleko 
idące konsekwencje – wyniki niewspółmierne do 
rzeczywistości, poglądów wyborców. 

Ale z drugiej strony jest wartość oczywiście 
bardzo istotna, która przeważa… Stąd m.in. moja 
poprawka, która tego dotyczy, wpisująca się w to, 
co już zostało wczoraj przez senatora sprawozdawcę 
powiedziane, że istnieją podstawowe prawa obywa-
telskie i w ramach tych praw obywatelskich osoby, 
które mają te prawa, a nie są w stanie z racji od sie-
bie niezależnych z nich skorzystać… Trzeba zrobić 
wszystko, żeby im to umożliwić. Oczywiście osoby 
niepełnosprawne do takiej części środowiska naszej 
wspólnoty narodowej, rzecz jasna, należą.

Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że – szcze-
gólnie jako senator to mówię – oczywiście jest to 
bardzo ważny postulat, który spowoduje, że prze-
głosujemy, mam nadzieję, powrót głosowania kore-
spondencyjnego w przypadku niepełnosprawnych, ale 
że to nie rozwiązuje naszych bieżących problemów 
dotyczących wyborów już nie tylko samorządowych, 
ale kolejnych, które będą przed nami. 

Otóż jako senator nie wyobrażam sobie, żebyśmy 
nie mieli czasu przed kolejnymi wyborami parlamen-
tarnymi na przedyskutowanie problemu związanego 
z prawem korzystania z praw obywatelskich przez 
Polonię. I to jest temat, który oczywiście musi wrócić. 
Ja od razu chcę uprzedzić, bo – jak rozumiem – jest to 
temat, który opozycja podniesie. I słusznie. Będziemy 
musieli do tego wrócić.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dlaczego nie te-
raz?)

Dlaczego nie teraz? Otóż wydaje mi się, że wynika 
to z faktu bardzo oczywistego – dziś nie jesteśmy do 
tego przygotowani. Podejrzewam, że ani państwo, ani 
my. Tzn. przede wszystkim nie jesteśmy przygotowani 
do tego, jak to zrobić, jeśli chodzi o sprawiedliwość 
związaną z podziałem całego świata na takie strefy, 
które by dały szansę na wiarygodne uzupełnienie skła-
du Senatu o przedstawicieli Polonii. Bo mój postulat 
będzie taki, żeby tacy przedstawiciele zasiedli tutaj, 
w naszej Izbie. Nie zdołaliśmy do tej pory tego sprecy-
zować; myślę zarówno o stronie naszej, jak i opozycji. 

Ale od razu powiem, że nie wyobrażam sobie, żeby 
nie wrócił temat wyborów korespondencyjnych – tylko 
że w szerszym aspekcie, tzn. w aspekcie polonijnym, na 
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chlujstwo zaplanowane, to nie mnie rozstrzygać. Ale 
to nie osoby niepełnosprawne stwarzają zagrożenie 
dla procesu wyborczego w Polsce. Jeśli uważacie pań-
stwo, że jest tyle zagrożeń i nadużyć, to ja proponuję 
1 bardzo prosty sposób: można w ogóle zlikwidować 
wybory. Wtedy nadużyć nie będzie, z całą pewnością 
ich nie będzie i problem będzie rozwiązany. (Oklaski)

(Senator Leszek Czarnobaj: Ty już lepiej nie pod-
powiadaj.)

Chcę powiedzieć jeszcze jedno w kontekście gło-
sowania korespondencyjnego. Patrzę tutaj na pana 
senatora Słonia, który był swego czasu dyrektorem 
PFRON w Kielcach i na pewno potwierdzi to, co po-
wiem. Bardzo często mówi się tak: nie ma głosowania 
korespondencyjnego, ale będzie głosowanie przez 
pełnomocnika. Otóż dla osób niepełnosprawnych 
bardzo istotne jest, aby być samodzielnym w róż-
nych sferach życia. Im bardziej jest się samodzielnym, 
tym jest lepiej, tym bardziej się chce osiągnąć tę sa-
modzielność. Dlatego tak istotne jest to głosowanie 
korespondencyjne, to, że ja mogę zrobić coś sam, a nie 
poprosić kogoś o pomoc, nawet w zgodzie z prawem. 
Tak? I też dlatego osoby niepełnosprawne tak bardzo 
za tym optują.

Bardzo się cieszę z tego, że tu jednak pojawiły się 
głosy, żeby przywrócić to głosowanie koresponden-
cyjne dla osób niepełnosprawnych. Ale chcę powie-
dzieć jasno: nie otrąbiajmy z tego powodu sukcesu. 
Fakt, że państwo wycofujecie się z jakiegoś rozwiąza-
nia, które dotyczy tego, co dzisiaj już istnieje dla osób 
niepełnosprawnych, nie jest jakimś sukcesem. Jest 
zwykłą przyzwoitością w tym małym fragmencie.

Chcę powiedzieć jeszcze jedno. To jest oczywi-
ście kwestia na dłuższą dyskusję, ale warto, żebyśmy 
po sprawie nakładek brajlowskich i tych wszystkich 
ułatwień z poprzedniej kadencji poddali pod dysku-
sję, na spokojnie, bo to nie jest rzecz łatwa i prosta, 
głosowanie przez internet. Przecież obecnie jesteśmy 
w stanie zarządzać własnymi finansami, robić przele-
wy, płacić przez internet. Ja wiem, bo rozmawiałem 
ze specjalistami, że to nie jest takie proste, żeby zrobić 
głosowanie przez internet, ale myślmy o tym, dysku-
tujmy o tym, żebyśmy w przyszłości mogli zrobić ten 
krok do przodu, żebyśmy, tak jak teraz w kontekście 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych, rzeczywi-
ście byli liderami, jeśli chodzi o głosowanie.

Pozwolę sobie także zgłosić poprawkę, które 
przywraca w ustawie ten stan obecny, jeśli chodzi 
o głosowanie korespondencyjne. Bardzo liczę na to, 
że głosy o przywróceniu tego głosowania, które pa-
dały ze strony pana prezydenta Dudy, ze strony pana 
ministra Łapińskiego, a także na tej sali… Liczę na 
to, że to się wszystko dobrze, pozytywnie skończy. 
Ale powtarzam: to nie jest żadne zwycięstwo, to nie 
jest żadna zasługa, to jest po prostu przywrócenie 
stanu obecnego.

Senator Jan Filip Libicki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
My dzisiaj dyskutujemy o nowym kodeksie wy-

borczym. Wczoraj w trakcie wystąpienia pana prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana 
sędziego Hermelińskiego, było jasno powiedziane, 
że w tym rozwiązaniu niestety przeważają minusy. 
Cała dyskusja z udziałem pana sędziego bardzo moc-
no pokazała to, że są nieliczne plusy, ale przeważają 
minusy. Jeśli chodzi o te minusy, to ja pozwolę sobie 
skoncentrować się na 2 kwestiach.

Kwestia pierwsza to jest to słynne już głosowanie 
korespondencyjne. Chcę powiedzieć tak. Ja na począt-
ku grudnia miałem okazję w Brukseli brać udział w IV 
Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych 
na zaproszenie pana europosła Marka Plury. Mogę 
powiedzieć, że polska delegacja osób niepełnospraw-
nych była najliczniejsza. Pierwszym elementem 
dyskusji na forum Europejskiego Parlamentu Osób 
Niepełnosprawnych był dostęp osób z niepełnospraw-
nościami do procesu wyborczego. Myśmy tam mogli 
pochwalić się realnymi sukcesami. Ja powiem tylko 
tyle, że rozwiązanie, które dla nas jest standardowe, 
tzn. komisje wyborcze w domach opieki społecznej, 
w szpitalach, te obwody zamknięte, w wielu krajach 
europejskich nie jest stosowane. My to mamy od 
dawna, u nas to jest standardem. Od zeszłej kaden-
cji mamy głosowanie korespondencyjne, głosowanie 
przez pełnomocnika, mamy nakładki brajlowskie. 
Ja się zgadzam, że to czasem sprawia pewne kłopo-
ty w kontekście tej książeczki. Jednak uważam, że 
cenniejszą rzeczą jest to, aby osoby niedowidzące 
miały możliwość oddania głosu. Gdyby to się udało 
zrobić w jakimś kompromisowym trybie, żeby one tę 
możliwość nadal miały, a kontrowersyjna książeczka 
mogła zniknąć, to owszem, ale jeśli się tego nie da 
zrobić, to większą wartością jest możliwość oddania 
głosu przez te osoby.

I chcę powiedzieć tak. Naprawdę przykre, a na-
wet obraźliwe były te głosy, że głosowanie kore-
spondencyjne przez osoby niepełnosprawne i tych, 
którzy z tego korzystają, daje jakąś możliwość 
fałszowania wyborów. Otóż chcę powiedzieć tak, 
opierając się także na wypowiedzi pana sędziego 
Hermelińskiego, który, przypomnę, był wskazany do 
Trybunału Konstytucyjnego przez PiS, a z Trybunału 
Konstytucyjnego przeszedł do PKW także jako kan-
dydat PiS: to nie osoby niepełnosprawne stwarza-
ją zagrożenie, jeśli chodzi o fałszowanie wyborów 
w Polsce. Jeśli ktoś stwarza takie zagrożenie, to ci, 
którzy, tutaj przytoczę pana sędziego Hermelińskiego, 
jak mały Kazio niechlujnie piszą przepisy wyborcze. 
To jest realne zagrożenie dla procesu wyborczego. 
(Oklaski) Czy to jest robione świadomie, czy nie, czy 
to wynika ze zwykłego niechlujstwa, czy to jest nie-
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(senator J.F. Libicki) Jesteśmy już po długich dyskusjach dotyczą-
cych… Dobrze by było, gdyby dyskusje były krót-
sze, za to ustawy lepiej przygotowane. Podpowiadam 
to na przyszłość. Przed chwilą pan senator Żaryn 
powiedział, że nie zostały dopracowane przepisy 
dotyczące głosowania korespondencyjnego, dlate-
go Prawo i Sprawiedliwość jeszcze się nad nimi po-
chyli. Państwo rządzicie już 2 lata. Jak się robi tak 
poważną ustawę, to należy ją dobrze przygotować, 
a wszystkie opinie, które były tutaj przedstawiane 
wczoraj i przedwczoraj, a także na posiedzeniu ko-
misji, wskazują na to, że jest to jedna z najgorzej, 
najbardziej niechlujnie przygotowanych do tej pory 
ustaw. Niestety, muszę to powiedzieć. Świadczy też 
o tym fakt zgłoszenia wielu poprawek nawet przez 
osoby, które tę ustawę przygotowały.

Ja się postaram, że tak powiem, szybciutko prze-
biec po tych wszystkich rzeczach, o których rozma-
wialiśmy. Przede wszystkim chciałabym się jednak 
– bo tak trzeba – odnieść do zarzutu fałszerstwa, 
Szanowni Państwo.

Szanowny Panie Senatorze Żaryn, już pan wy-
szedł. Powiedział pan swoje i pan wyszedł. A ja 
chciałabym powiedzieć, że wczoraj, jak pana nie 
było, dyskutowaliśmy tutaj nad tym bardzo długo 
i zastanawialiśmy się, czy można mówić o fałszer-
stwie, czy nie. Otóż o fałszerstwie możemy mówić 
wtedy, kiedy są wyroki sądów, kiedy mamy jakieś 
dowody. Nie można sobie na podstawie oświadczeń 
swojego stowarzyszenia, które się samemu założyło, 
mówić, że było jakieś fałszerstwo. Po prostu takich 
rzeczy nie wolno robić.

Jeszcze gorsze było to, o czym już wspominał pan 
senator Libicki, że na posiedzeniu komisji wprost 
padały zarzuty ze strony wnioskodawcy, pana posła 
Schreibera, oraz ze strony innych osób, które były 
na posiedzeniu, że niepełnosprawni fałszują wy-
bory. Czegoś takiego nikt jeszcze chyba nie słyszał 
w Senacie. Jest to naprawdę okropne i w ogóle ża-
łuję, że doszło do takiej sytuacji. Nie powinna mieć 
ona miejsca. Nikt za nią nie przeprosił – chciałabym 
zwrócić na to uwagę. Nikt. Nikt nie przeprosił za to, 
co powiedział pan poseł Schreiber, za tę insynuację. 
Ale dobrze, że już to w tej Izbie nie padało. To dobrze.

Szanowni Państwo, ten projekt, tak jak mówię, 
zawiera tyle błędów, że możemy mieć obawy co do 
tego, jak będzie wyglądało wprowadzanie tej usta-
wy w życie. Ja zacznę np. od opinii Związku Miast 
Polskich. Na jakie rzeczy zwrócił uwagę Związek 
Miast Polskich? Chodzi o to, żeby wyliczyć szybciut-
ko te podstawowe wady, które nie zostały usunięte, 
i odnieść się do nich.

Ujednolicenie procedur budżetu partycypacyjne-
go… Do tej pory co do budżetu partycypacyjnego 
mieliśmy różnego rodzaju procedury i one były do-
bre, zgodne z prawem. A teraz się wprowadza jedną 

I druga sprawa, niezwiązana z głosowaniem kore-
spondencyjnym. Ja obiecałem pewnej pani sekretarz 
gminy w moim okręgu wyborczym, że tę sprawę poru-
szę. Ta pani od lat organizowała w swojej gminie wybo-
ry. W 2014 r. nastąpiła zmiana wójta z kogoś, kto był tam 
wiele lat, na kogoś, kto był nowy. Ta pani organizowała 
wtedy wybory i ostatecznie jest na swoim stanowisku, 
choć przecież zmiana wójta mogła jej niejako zagrozić, 
w tym sensie, że już by nie sprawowała swojej funkcji. 
I ta pani mówi do mnie tak: „Proszę pana, organizuję 
wybory od lat i teraz mam poczucie, że ktoś mnie oskar-
ża o to, że ja je fałszuję. Kiedy czytam ten kodeks wybor-
czy, to mam wrażenie, że chociaż robię to od kilkunastu 
lat i nigdy nie było żadnych skarg, to twórca kodeksu 
traktuje mnie jak oszusta”. Oprócz niej mówi to także 
wiele innych osób i wielu sekretarzy w samorządach, 
którzy od lat dobrze i sprawnie organizują wybory.

Wreszcie ostatnia rzecz, poza głosowaniem kore-
spondencyjnym. Ja uważam, że jednym z najbardziej 
kontrowersyjnych zapisów procedowanego kodeksu 
wyborczego jest możliwość skreślenia tego, powie-
działbym, pierwszego wyboru. Państwo mówicie 
o tym, że ten kodeks zrodził się z doświadczeń roku 
2014. Ja tego nie kwestionuję, bo sam znam osoby, 
które zagłosowały na Polskie Stronnictwo Ludowe, 
chociaż nie chciały głosować na Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Znam taki przypadek, że w jednej z gmin 
mojego okręgu wyborczego, gdzie PSL nie było na 
pierwszej stronie, bo szło do wyborów pod inną nazwą 
i miało inny numer listy, za to na pierwszym miejscu 
było Prawo i Sprawiedliwość, po wyborach liczba 
radnych Prawa i Sprawiedliwości wzrosła o 600%. 
Takie nadużycia oczywiście były. Ja nie twierdzę, że 
ich nie było. Ale tworzenie takiej możliwości, żeby 
po skreśleniu pierwotnego wyboru następny wybór 
był wyborem ważnym, daje, w moim przekonaniu, 
jeszcze większe pole do nadużyć i przed tym ostrze-
gam. Tam do nadużyć dochodziło przez przypadek, 
a dzisiaj de facto w majestacie prawa sankcjonujemy 
możliwość dokonywania takich nadużyć. Wydaje mi 
się to bardzo niebezpieczne. Obym się mylił, ale wy-
daje mi się, że niestety może tak być. Bardzo serdecz-
nie dziękuję i zgłaszam poprawki. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
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(senator B. Zdrojewska) tym zastanowić. Tak że to z całą pewnością będzie 
ustawa do poprawki.

Szanowni Państwo, bardzo poważne sprawy, to 
znaczy wprowadzanie do PKW politycznych no-
minatów, a wyrzucanie stamtąd sędziów, i jeszcze 
mówienie, że sędziowie są bardziej polityczni niż 
politycy, to jest naprawdę jakieś… Tego typu stwier-
dzenia, którymi państwo nas karmią, to już jest po 
prostu żenada.

Dalej: PKW sprawuje kontrolę nad finansowa-
niem kampanii. Na to cały czas zwracam uwagę. 
Jeżeli mamy w PKW nominatów partyjnych, a PKW 
jednocześnie sprawuje kontrolę nad finansowaniem 
kampanii, ale też nad finansowaniem partii, czyli sub-
wencjami, to mamy do czynienia z tym, że będą sami 
siebie kontrolować. Szanowni Państwo, to doprowadzi 
do niesamowitych sytuacji. Ja przypominam, jakie 
to są drażliwe sprawy, o czym świadczy chociaż-
by przykład Nowoczesnej, której zabrano partyjną 
subwencję. Zwracam uwagę, że teraz to większość 
polityczna będzie się sama oceniała, czy wszystko 
było dobrze, czy nie.

Następna sprawa: nadal nie wiemy, dlaczego to 
nie padło, i nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego jest akurat 100 komisarzy.

Nadal okręgi są dzielone przez tych nowych komi-
sarzy, co jest fatalne. Dotąd okręgi były wyznaczane 
przez gminy, które są do tego najbardziej uprawnione, 
mają największe doświadczenie i w ogóle najlepiej 
wiedzą, jak to zrobić.

Następna kwestia to fakt, że kandydatów na szefa 
Krajowego Biura Wyborczego zgłasza szef MSW. 
Słuchajcie państwo, to jest nie do przyjęcia, napraw-
dę. To jest minister, który zgłasza niby niezależnej 
Państwowej Komisji Wyborczej swojego kandydata 
na szefa biura. Czyli szef biura będzie mógł i tak robić 
swoje, a PKW będzie miała niewiele do powiedzenia, 
bo będzie to wszystko kontrolował szef MSW.

Następna sprawa to jest Korpus Urzędników 
Wyborczych. To jest coś zupełnie nowego, to jest 
tzw. praca dla swoich, kolejna praca. Tu będziemy 
mieli tysiące Misiewiczów w całej Polsce i to będą 
osoby, które… Jeszcze w dodatku – zwracam na to 
uwagę – jest tam zapis, że nie mogą prowadzić agitacji 
wyborczej z wyjątkiem swojej kandydatury. Zwracam 
na to uwagę. To jest, Szanowni Państwo, art. 5 pkt 44. 
Apeluję do senatorów, żeby sobie tam zajrzeli.

Następnie kodeks dobrych praktyk Komisji 
Weneckiej. Państwo nie szanują Komisji Weneckiej, 
ale ja zwracam na to uwagę i też mówię, skąd się biorą 
pewne kwestie, np. dotyczące przezroczystości urny 
wyborczej. Urna… Tłumaczyłam to wczoraj, więc 
już nie będę w to wnikała, ale też mówiłam, że to 
właśnie wynika z kodeksu dobrych praktyk Komisji 
Weneckiej, który powstał w 2002 r., już dawno, i jest 
to pewien wyraz myśli europejskiej na temat demo-

obowiązującą. To jest stały brak poszanowania dla 
różnorodności i dla samorządów w ogóle. Wszystko 
trzeba zrobić odgórnie, powiedzieć, jak to ma wyglą-
dać, i powiedzieć samorządom, jak mają pracować. 
Wtedy one będą rzekomo dobrze pracowały.

Następna rzecz to jest kadencja na 5 lat. Ja jestem 
zwolenniczką 2 kadencji… ograniczenia do 2 kaden-
cji 5-letnich, bez działania wstecz. Uważam, że to jest 
dobre rozwiązanie. Ale cały czas zwracam uwagę, 
że było to od lat podważane. Po prostu konstytucyj-
ność takiego rozwiązania była podważana. Ale nie 
mamy trybunału i nie wiem, kto miałby to w tej chwili 
stwierdzić.

Organizacje samorządowe podkreślają też ograni-
czenie JOW-ów. Tu są zdania podzielone, wiele osób 
ma różne zdania, bez względu na przynależność po-
lityczną.

Są obawy co do tego, że samorządy znowu zostaną 
obciążone kosztami obsługi technicznej.

To, co jest – później jeszcze do tego wrócę – to 
jest uprzywilejowanie partyjnych komitetów. To jest 
niestety bolączka tej ustawy, fatalna.

Zwracam też uwagę, doceniając plusy, np. to, 
że przewodniczący może wydawać polecenia biuru 
gminy… Bo to rodziło jakieś ogromne nieprawi-
dłowości. 

Jest tam kilka plusów, ale, Szanowni Państwo, na-
prawdę jeżeli wprowadzamy debatę, która jest plusem 
– to znaczy debatę o stanie gminy i raz na rok wszyscy 
mieszkańcy o tym debatują, co jest plusem i co jest 
dobrym pomysłem, interesującym – to, na Boga, nie 
wprowadzajmy czegoś takiego, że radni zabierają głos 
bez ograniczeń. Tego, Szanowni Państwo, nigdzie nie 
ma, naprawdę. To jest wodolejstwo i gadulstwo przez 
3 dni. Jeżeli nie ma ograniczeń, to każdy radny może 
godzinę, półtorej… Ja to obserwowałam na początku 
lat dziewięćdziesiątych i pamiętam takie sytuacje, że 
obrady rady gminy odbywały się po 2 dni, ludzie sie-
dzieli po nocach itd. Nie wracajmy do tego. Jest to zu-
pełnie bezsensowne. Ja bym to wyrzuciła. Naprawdę, 
to jest bez sensu. Niech gmina sobie to jakoś tam 
ograniczy. Można powiedzieć, że nie można ograni-
czać poniżej, nie wiem, 10 minut, czy coś… Ale nie 
gadulstwo bez ograniczeń. I jeszcze w dodatku dodaje 
się do tego 15 mieszkańców, co najmniej, musi być 
15 mieszkańców, którzy… Uważam, że przyznanie 
mieszkańcom głosu jest słuszne, i bardzo dobrze, że 
mieszkańcy będą mogli… Tylko wyobraziłam sobie 
taką sytuację, że wpływowy burmistrz czy ktoś, kto 
tam będzie, po prostu sobie te głosy szybko, że tak 
powiem, zajmie. I będzie 15 ludzi, którzy przyjdą 
i będą wychwalali burmistrza albo wójta, co też jest 
możliwe na podstawie tej ustawy. Naprawdę, jak się 
coś robi w takiej materii, to się trzeba dobrze nad 
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(senator B. Zdrojewska) najtrudniejsze do zorganizowania. Chcecie wprowa-
dzić nowy model organizacyjny tuż przed wyborami 
– nowi komisarze niesędziowie będą powołani przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, czyli 
ministra z MSWiA. Oni nie będą mieli żadnego do-
świadczenia, a tego do tej pory nie było. Będzie nowy 
szef Krajowego Biura Wyborczego wskazany przez 
właściwego ministra, czyli ministra z MSWiA, będą 
nowi urzędnicy. Przed chwilą pani senator Barbara 
Zdrojewska na ten temat mówiła. Tych nowych urzęd-
ników będzie w sumie jakieś 5 tysięcy – różnie może 
być w zależności od okręgów wyborczych; w dużych 
miastach pewnie będzie więcej niż w mniejszych – 
i będą powołani na 6 lat. Mamy cały nowy rozdział 
w ustawie na ten temat.

Tymi zmianami doprowadzicie państwo do upo-
litycznienia wyborów samorządowych. O zagroże-
niach mówimy nie tylko my. Wczoraj wyraźnie mówił 
o nich również przewodniczący Państwowej Komisji 
Wyborczej, pan sędzia Wojciech Hermeliński, mówił 
o systemie ministerialno-parlamentarnym. Zdaniem 
PiS system sędziowski się nie sprawdził. Tak zasad-
niczych zmian bez wcześniejszego sprawdzenia, prze-
testowania nie wolno wprowadzać co najmniej na rok 
przed wyborami, a nam pozostało już 10 miesięcy 
do wyborów. Ta ustawa, za którą państwo chcecie 
głosować, może doprowadzić do paraliżu wybor-
czego – prawdopodobieństwo tego jest bardzo duże. 
Zobaczymy, jak prezydent w stosunku do tej ustawy 
się wypowie. Może to być kolejny wstyd dla Polski 
– paraliż wyborów samorządowych. Jeżeli państwo 
ze względów politycznych musicie tę ustawę przegło-
sować, to zmieńcie chociaż termin wejścia tej ustawy 
w życie. W mojej poprawce proponuję datę 1 stycznia 
2019 r.

A teraz kilka uwag odnośnie do samej ustawy. 
Głosowanie korespondencyjne, art. 5 pkt 25 – szeroko 
na ten temat była mowa. Moja poprawka uchyla ten 
przepis w całości, czyli wracamy do tego, co było. 
Nie tylko niepełnosprawni, ale i osoby starsze, ma-
jące trudności np. w dojściu do lokalu – te wszystkie 
osoby były objęte… Proponuję powrót do tego, co 
było, tak żeby nie tylko niepełnosprawni… Pan se-
nator Libicki mówił o głosowaniu przez internet. No 
słusznie, należałoby iść w tym kierunku, ale jestem 
przekonany, że za rządów PiS jest to niemożliwe, 
bo na pewno będzie zbyt dużo podejrzeń, tak jak 
w 2014 r., że wybory będą sfałszowane. Nieraz los 
decyduje o tym, czy wybory były sfałszowane, czy 
nie. Jestem przekonany, że gdyby w losowaniu – bo 
los decyduje o tym – w roku 2014 PiS wylosował listę 
nr 1, to dzisiaj byśmy tu nie mówili o sfałszowanych 
wyborach, na pewno tego tematu by nie było, sprawa 
by była jasna. No, tak jesteście państwo podejrzliwi, 
na każdym kroku. Następna sprawa… Ja tu jeszcze do 
tego chciałbym tylko dodać, odnośnie do głosowania 

kratycznych wyborów. Myślę, że nie powinno się tego 
negować. Powinno się to brać pod uwagę. Ale do 
kogo ja to mówię? To, żebyśmy w ogóle cokolwiek 
z Unii Europejskiej brali pod uwagę, jest już chyba 
niemożliwe.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
Aha, i w tym kodeksie dobrych praktyk mówi się 

m.in., że na co najmniej…
(Wicemarszałek Maria Koc: Minęło 10 minut.)
…rok przed wyborami powinien być ustalony sys-

tem, czyli okręgi wyborcze itd.
Niestety, nie zdążyłam skończyć. Jeszcze chciała-

bym zostawić poprawkę… To tylko szybciutko, po-
praweczka. Szanowni Państwo, poprawka dotyczy… 
Jest w ogóle słuszny zapis, że wójtowie, radni itd. 
oraz ich małżonkowie nie mogą sprawować pewnych 
funkcji w obrębie urzędu, czyli to jest taki antynepo-
tyczny zapis. Mówi się też, że małżonkowie wójtów, 
zastępców wójtów, radnych itd. nie mogą być człon-
kami władz zarządzających lub kontrolnych w gmi-
nie. Uważam, że to jest bardzo słuszne. Chciałabym 
poprosić, żeby państwo uwzględnili poprawkę, że 
członkami tych władz nie mogą być nie tylko mał-
żonkowie, ale i osoby pozostające z tymi osobami we 
wspólnym pożyciu. Mamy w Polsce już 30% konku-
binatów i takie stygmatyzowanie tylko małżonków 
uważam za bezsensowne. Zostawiam to… Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na początku kilka uwag ogólnych. Potem przejdę 

do omówienia poprawek, które chcę zgłosić, a jest to 
około 10 poprawek.

Uwagi ogólne. Proszę państwa, pełzające zawłasz-
czenie państwa postępuje w zastraszającym tempie. 
Ostatnio upolityczniliście państwo Krajową Radę 
Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Prezydent zatrzymał 
w lipcu protesty po to, żeby podpisać ustawę wczoraj 
– ustawę, która poza kwestią skargi nadzwyczajnej 
praktycznie się niczym nie różni od poprzedniej. 
Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu 
art. 7 w stosunku do Polski. Teraz dochodzicie pań-
stwo do wniosku, że czas iść dalej – czas na samo-
rządy. Chcecie organizować i nadzorować wybory 
w samorządach i wiecie o tym, że w ostateczności to 
Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności tych wyborów. 
Wybory samorządowe są najbardziej skomplikowane, 
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(senator P. Florek) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się 
przedmiotem obrad rady gminy nie później niż po 
upływie 3 miesięcy od złożenia projektu. No, sprawa 
jest prosta – nie później niż wtedy. A wiemy, że rada 
musi się zebrać minimum raz na 3 miesiące, w związ-
ku z tym nie później… Chodzi o to, żeby wykreślić 
wyrazy „na najbliższej sesji od złożenia projektu”. 
To niczego nie zmienia, a wszystkie samorządy będą 
miały dzięki temu możliwość przygotowania się do 
tej inicjatywy, nie byłoby to robione z dnia na dzień.

Na końcu jeszcze raz apeluję o przesunięcie termi-
nu wejścia ustawy w życie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Wcisła, bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Proponowane zmiany w kodeksie wyborczym, 

niestety, wpisują się w logikę niszczenia demokracji 
i praworządności w Polsce po to, by PiS mógł spra-
wować władzę w Polsce w sposób nieograniczony 
konstytucją, unijnym prawem i jak najmniej zagro-
żony przegraniem wyborów.

Rok temu PiS dokonał zamachu stanu, zamachu na 
Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj prezydent poinfor-
mował, że podpisze ustawy uśmiercające niezawisłość 
sądów, czyli przypieczętuje likwidację kolejnego fila-
ra demokracji. Zwracał na to uwagę już senator Piotr 
Florek. Jak groźne jest to zjawisko, świadczy decy-
zja Komisji Europejskiej o przyjęciu wobec Polski 
tzw. opcji atomowej, czyli art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Oznacza to, że Unia Europejska oskar-
ża Polskę o łamanie praworządności i wartości Unii 
Europejskiej. Z takim zarzutem nie spotkał się dotąd 
żaden kraj unijny. PiS bagatelizuje ten problem, bo 
wie, że aby wprowadzić sankcje ekonomiczne, trzeba 
jednomyślności, którą zablokuje nasz strategiczny 
partner – Węgry. Dzięki temu PiS prawdopodobnie 
ogłosi kolejne zwycięstwo nad Unią Europejską sto-
sunkiem 1:27. Ono ostatecznie zaprowadzi Polskę 
na unijną oślą ławkę, w kierunku której niechętnie 
płyną unijne pieniądze. PiS wie także o tym i już 
wskazuje palcem, że spodziewana marginalizacja 
Polski w Europie to wina opozycji, która skarży się 
w Brukseli na polski rząd. Myślę, że nie od rzeczy 
będzie w tym miejscu przypomnieć, że nie po raz 
pierwszy naród polski skarży się na polski rząd za 
granicą. Klasycznym przykładem skarżenia się na 
polski rząd jest sytuacja też z grudnia, ale 1981 r., 
kiedy Stany Zjednoczone ukarały Polskę sankcjami 
za wprowadzenie stanu wojennego. W tym sensie rząd 
PiS dobrze wpisuje się w rolę kontynuatora komuni-

zgodnie z ustawą, że jest też możliwe głosowanie 
przez pełnomocnika. I to na szczęście zostało, jedna 
z tych 2 form pozostała, całkowicie niezmieniona.

W ustawie zmieniono termin przekazywania in-
formacji wyborcom. Mówiliśmy szeroko o tym, jak 
to wyglądało. W związku z tym mam poprawkę, żeby 
to było tak, że komisarz na 21 dni wcześniej, a nie na 
7 do 14 dni… Bo w tym momencie te osoby, które 
chciałyby głosować korespondencyjnie, nie miałyby 
takiej możliwości.

Sprawa tajności głosowania, sprawa tego stróża, 
który będzie stał przy urnie wyborczej. Tego też doty-
czy moja poprawka, która jest tutaj zapisana. Chodzi 
o to, żeby tu się nie kompromitować. Są inne sposoby, 
wyjścia, a nie takie, żeby taka osoba stała i pilnowała 
przy urnie tego, jak będziemy głosować.

Proszę państwa, znak „x”. Oczywiście moja po-
prawka idzie w tym kierunku, żeby wrócić do tego, 
co było, czyli art. 5 pkt 2 ustawy. Chodzi o to, żeby 
zlikwidować tę nową definicję, mówiącą o tych kilku 
przecinających się liniach.

Dopiski na karcie, które unieważniają kartę wy-
borczą – to też do likwidacji. Powrót do tego, co było. 
O tym też mówi moja poprawka.

Finansowanie kampanii wyborczej. Też mówili-
śmy dużo na ten temat, nie będę się powtarzał. Powrót 
do art. 499.

Ostatnia sprawa. I tu liczę akurat na to… Na te 
poprzednie poprawki nie liczę, i tak państwo musi-
cie je sami zgłosić – tak było z poprawkami, które 
Biuro Legislacyjne zgłaszało – bo jak państwo sami 
je napiszecie, to są dobre. Ja bym miał prośbę: może 
ktoś z państwa jeszcze by mógł zgłosić tę moją po-
prawkę, tę, o której mówię? Byłaby wtedy szansa na 
to, żeby ona przeszła. O co chodzi w tej poprawce? 
Proszę państwa, już jej szukam… Otóż w ustawie 
o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim mamy taki zapis dotyczący obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej. Ja przeczytam fragment: 
projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem 
obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu 
projektu, jednak nie później niż po upływie 3 mie-
sięcy od dnia złożenia projektu. Otóż samorządowcy 
do mnie się zgłaszali w tej sprawie i razem z panią 
Jadwigą Rotnicką, moją koleżanką – bo do niej też 
się zgłaszali – składamy pewną poprawkę. Otóż jeżeli 
taka inicjatywa wpłynie na 2 dni przed sesją, kiedy 
trzeba przygotować opinię prawną itd., to nie można 
jej wprowadzić, w związku z tym… To jest napraw-
dę bardzo prosta sprawa. Chodzi o to, żeby usunąć 
tylko jeden fragment tego zdania: na najbliższej sesji 
po złożeniu projektu. Przeczytam zdanie bez tego 
fragmentu: projekt uchwały zgłoszony w ramach 
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(senator J. Wcisła) w ciągu swojej kadencji jak najszybciej się nachapać. 
Dlatego bycie dobrym samorządowcem powinno być 
traktowane jako szansa życiowa, jako życiowe, a nie 
chwilowe wyzwanie, tak jak np. jest traktowane bycie 
menedżerem w gospodarce.

(Senator Jerzy Czerwiński: A gdzie zaufanie?)
Dzisiaj gminom potrzebni są właśnie menedże-

rowie potrafiący budować perspektywiczne projekty 
i je później realizować. A dobry menedżer – wszyscy 
o tym wiemy – to menedżer doświadczony. Niestety, 
jeśli w gminie taki się pojawi, to PiS zadba o to, aby 
w imię wyższości partyjnej mądrości nad mądrością 
suwerena długo tym wójtem nie był. Ograniczona 
liczba kadencji wójtów – nie tylko wójtów, ale także 
burmistrzów i prezydentów, bo tak też jest zapisane 
w ustawie samorządowej – jeszcze z jednego powo-
du jest alogiczna. Wysoki Senacie, jeśli uznajemy 
za słuszne powody, dla których wprowadza się to 
w samorządach, to należy spytać, dlaczego tylko 
w samorządach. A dlaczego nie w parlamencie? Czy 
senatorowie i posłowie po latach nie podlegają tym 
samym wypaczeniom co samorządowcy? Albo reguła 
obowiązuje wszystkich, albo nie obowiązuje nikogo. 
Moim zdaniem jest to szkodliwa reguła, ale skoro się 
mówi A, to trzeba też powiedzieć B, nawet jeśli to B 
dotyczy nas samych.

Wysoki Senacie, to, o czym mówię, świadczy 
o tym, że zmiany dotyczące ordynacji wyborczej 
i funkcjonowania samorządów oraz wcześniejsze 
zmiany dotyczące sądów dają niewiele plusów, za 
to wiele minusów. I przede wszystkim poddają ko-
lejny sektor publiczny partyjnej kontroli i stwarzają 
możliwości manipulacji. Mamy więc do czynienia 
z klasycznym pełzającym zamachem stanu, który 
powoduje, że znakiem rozpoznawczym rządów Prawa 
i Sprawiedliwości po 2 latach przestaje być hasło „do-
bra zmiana”, a staje się nim żądanie opozycji: wolne 
sądy, wolne wybory, wolna Polska! Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bogdan Klich.
(Senator Waldemar Bonkowski: Za 2 lata wybory, 

przypominam panu senatorowi.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak powiedział senator Wcisła, żądamy wol-

nych wyborów, wolnej Polski. Chciałoby się jeszcze 
dodać do tego wolne sądy, ale wczorajsza decyzja 
zakomunikowana przez pana prezydenta nie pozosta-
wia cienia wątpliwości, że podpisze on obie ustawy 

stycznych tradycji. Oba grudnie miały jeszcze jedną 
wspólną cechę: były elementem pełzającego zamachu 
stanu przeprowadzonego przez rząd.

Mówię o sądach tak dużo, bo w procesie gwałtu na 
wolnych wyborach odgrywa to kluczową rolę. Można 
nawet powiedzieć, że w kontekście wyborów samo-
rządowych dobrze widać, po co był robiony zamach 
na niezawisłość sądów. PiS bowiem wie dobrze, że 
w Sejmie i w Senacie może przegłosować wszystko. 
Ale wie też, że nawet jeśli odgrodzi parlament od 
społeczeństwa trzymetrowym płotem i zasiekami, to 
wyborów samorządowych za tym płotem nie wygra 
– te wybory można wygrać w miastach i polskich 
gminach. PiS ma też rosnącą świadomość, że nor-
malnie w Polsce nie jest w stanie wygrać wyborów 
samorządowych. Już teraz wybory uzupełniające 
w samorządach pokazują, obnażają spadające popar-
cie dla PiS w polskich miastach i wsiach – tej jesieni 
PiS sromotnie przegrał wybory w Jaśle, Nowogrodzie, 
Kozłowie. Ani wysokie słupki sondażowe, ani po-
parcie czołowych polityków udzielane kandydatom 
PiS w lokalnych wyborach nie pomogły. Właśnie ze 
strachu przed klęską w wyborach samorządowych 
dokonywane są zmiany w ordynacji, mające poprzez 
ustawy zwiększyć szanse wyborcze PiS.

To, jaki jest poziom paniki w PiS, pokazuje atak 
na prawo do głosowania korespondencyjnego, które 
jest opisywane, oczywiście bez żadnych dowodów 
i argumentów, jako sposób na sfałszowanie wybo-
rów. Wysoki Senacie, jeśli niepełnosprawni i sędziwi 
staruszkowie są zagrożeniem dla PiS, to ja z optymi-
zmem czekam na wynik wyborów samorządowych 
i na przyszłoroczne święta Bożego Narodzenia, pod-
czas których będę świętował zwycięstwo Dawida nad 
Goliatem.

PiS chce wyeliminować ze sfery samorządowej 
cenionych i lubianych wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast. Pod naszą presją rozłożył ten proces 
na 10 lat, ale wprowadzając ustawowo ograniczenie 
liczby kadencji, PiS przyznaje, że nie ufa mądrości 
suwerena i zastępuję tę mądrość mądrością partyjną. 
Mam nadzieję, że suweren mu to zapamięta. PiS wbija 
Polakom do głów, że wójt w trzeciej kadencji staje 
się wypalonym wójtem, że jest dodatkowo podatny 
na nadużycia. Oczywiście nie podaje źródeł uzasad-
niających tę tezę. A moje obserwacje jako dziennika-
rza i jako samorządowca skłaniają mnie do wniosku 
dokładnie odwrotnego. Wójt, który ma przed sobą 
perspektywę pełnienia swej funkcji przez następne 
kadencje, będzie się bardzo mocno starał, będzie mu 
zależeć na tym, by być dobrze przyjmowanym przez 
swojego potencjalnego wyborcę. A wójtowi, któremu 
na reelekcji nie zależy, też na tej dobrej opinii nie 
będzie zależało. Mówiąc krótko, będzie on starał się 
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(senator B. Klich) nieuczciwości w trakcie wyborów. A to – o czym mó-
wiłem wcześniej – otwiera furtkę do braku równości 
w wyborach. Co powoduje wami – zwracam się do 
senatorów PiS – że podważacie jeden z 5 przymiot-
ników, które towarzyszą demokratycznym wyborom: 
zasadę równości, równości wszystkich podmiotów 
startujących w wyborach, równości wszystkich komi-
tetów wyborczych? No chyba Jasło, no chyba chodzi 
o Jasło oraz o inne wymieniane przez moich przed-
mówców miejsca, w których PiS poniósł sromotną 
klęskę z przedstawicielami innych ugrupowań. Chyba 
o to wam chodzi.

Jeśli wam o to chodzi, to powiedzcie otwartym 
tekstem, że zmieniacie reguły gry w trakcie samej 
gry, a właściwie tuż przed rozpoczęciem tej rywa-
lizacji. I że chodzi wam o nieuczciwe wzmocnienie 
swoich szans wyborczych poprzez takie przekrzy-
wienie prawa wyborczego, żeby preferowało jednych 
w stosunku do wszystkich innych. Tylko pamiętajcie 
o tym, że jeżeli raz ta zasada równości zostanie na-
ruszona, to potem może być naruszana w każdym 
następnym przypadku. Bo jeżeli raz ci, którzy mają 
obowiązek nadzorować organizację i później podanie 
wyników wyborów, czyli komisarze wyborczy, staną 
się nominatami partyjnymi, to to samo może zdarzyć 
się kolejny raz. A wtedy nie będzie już do kogo zgła-
szać skargi, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza 
także nie będzie miała charakteru sędziowskiego, 
tylko będzie miała charakter polityczny. I to jest to, 
co jest największym zagrożeniem wynikającym z tej 
ordynacji wyborczej. Dlatego nigdy dość mówienia 
o tym, że ten dokument, ta ustawa jest „godna” jednej, 
jedynej rzeczy – odrzucenia w całości. Oczywiście 
można ją modyfikować, ale nie da się jej poprawić. 
Można ją modyfikować w tych sprawach, w których 
złożyliśmy wnioski mniejszości reprezentowane 
przez przedstawicieli Grupy Senatorów Platformy 
Obywatelskiej. Można ją modyfikować, ale nie da 
się jej poprawić. 

Dlatego ponawiam wniosek o odrzucenie tej usta-
wy w całości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W zasadzie do tej pory wszystko, co można było 

powiedzieć na temat tej ustawy, prawie że zostało 
powiedziane, ale okazuje się, że można ciągle, ciągle 
i w nieskończoność wyławiać coraz to nowe kwestie. 

Dlatego akurat zwrócę się do osób, które opu-
ściły tę salę, bo to jest najlepszy dowód na to, jak są 
zainteresowane tą ustawą – swoje powiedziały i wy-

kończące proces podporządkowywania wam, PiS, 
niezależnego do tej pory sądownictwa w Polsce. Teraz 
mówimy o wolnych wyborach, o tych wyborach, do 
których Polacy przywiązali się od czasu słynnego 
głosowania 4 czerwca 1989 r., choć tak naprawdę do 
końca wolnymi wyborami, jak wszyscy pamiętamy, 
były te z 1990 r., te samorządowe. I od tamtej pory, 
choć frekwencja w wyborach samorządowych jest na 
poziomie około 50%, Polacy przywiązali się do swo-
jego samorządu, do tego samorządu, którego nie było 
w latach komunistycznych, między 1950 a 1990 r. 
Polacy kochają swoje małe ojczyzny, Polacy wiedzą, 
gdzie jest ich najbliższe otoczenie, Polacy troszczą się 
o to najbliższe otoczenie i chcą, żeby ich reprezentan-
ci też się o tę małą ojczyznę troszczyli. A jak tracą 
zaufanie do swoich reprezentantów, to potrafią ich 
odwołać poprzez mechanizm referendum. Dlaczego 
dzisiaj te zdobycze polskiej samorządności miałyby 
być podważane ordynacją wyborczą, która cofa nas, 
która idzie na przekór temu wszystkiemu, co było 
naszym dorobkiem ostatnich 27 lat?

Nie padły na tej sali, nie usłyszeliśmy ich wczo-
raj, żadne argumenty, które by przemawiały za tym, 
że ordynacja upartyjniona jest lepsza od ordynacji 
neutralnej politycznie. Nie padły żadne argumen-
ty, które by pokazywały, że zamazywanie czegoś na 
karcie wyborczej jest lepsze od prostej, podstawowej 
zasady: jeden krzyżyk w jednym miejscu. Nie pa-
dły żadne argumenty, które by podważały tę drama-
tyczną wypowiedź sędziego Hermelińskiego, który 
mówił o ubezwłasnowolnieniu Państwowej Komisji 
Wyborczej. 

Nie padły żadne argumenty za tym, żeby zamiast 
sędziów neutralnych politycznie, bo taki jest ich za-
wód i takie jest ich powołanie, kontrolę nad organi-
zacją i przebiegiem wyborów sprawowali komisarze 
zawiśli od decyzji partyjnych. Bo przecież kim będą 
ci, którzy będą proponowani przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, w najwyższym stopniu 
ministra, który jest przedstawicielem partii politycz-
nej w rządzie? No, będą komisarzami partyjnymi. 
Jaki jest powód, żeby zastępować neutralnych po-
litycznie sędziów nie tylko politycznymi przedsta-
wicielami, ale partyjnymi nominatami? Powiedzcie 
nam, jaki jest powód, jakie są powody, że to drugie 
rozwiązanie jest lepsze od tego pierwszego.

Jaki jest wreszcie argument, że ten sposób głoso-
wania, który się przyjął, do którego przyzwyczailiśmy 
się, polegający na stawianiu jednego krzyżyka w jed-
nym miejscu, przy jednym nazwisku, ma być gorszy 
aniżeli ten nowy, kiedy ktoś, niekoniecznie sam głosu-
jący, może zamazać pierwotny wybór i postawić bliżej 
nieokreślony znak składający się z przecinających się 
linii w innym miejscu? To otwiera przecież furtkę do 
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(senator B. Borys-Damięcka) nym momencie wstał, wypowiedział swoją formułkę 
„zgłaszam wniosek przeciwny” i w ogóle byśmy nie 
dyskutowali, nie rozmawiali na ten temat. A Senat 
jest chyba Izbą, która powinna bardzo dogłębnie roz-
mawiać, która powinna wysłuchiwać mądrych ludzi, 
doświadczonych ludzi, kompetentnych ludzi i brać 
pod uwagę wszelkiego rodzaju argumenty, które tutaj 
są wygłaszane.

Tak więc ja uważam, że takie procedowanie, jakie 
miało miejsce co do tej ustawy zarówno na posie-
dzeniach komisji, jak i w tej sali, świadczy o tym, że 
państwo na polecenie macie przyjąć tę ustawę praw-
dopodobnie w ogóle bez żadnych poprawek, bo trzeba 
się spieszyć itd., a zatraciliście i zagubiliście komplet-
nie ten składnik wymyślonej skomplikowanej nazwy 
ustawy, ale ważny, zawierający słowa „zwiększenie 
udziału obywateli”. Ta ustawa cofa samorządność… 
no, nie chcę powiedzieć, że o dekadę, ale o kilkana-
ście wielkich, olbrzymich kroków. Bo gdzieś się po-
gubią małe ojczyzny. I dlaczego rząd, przedstawiciele 
rządu, którzy są członkami partii, mają decydować 
w sprawie samorządności, mają wskazywać komi-
sarzy wyborczych itd.? Dlaczego w pewnym sensie 
ubezwłasnowolnia się taką ustawą samorządowców, 
którzy najlepiej wiedzą, co na ich terenie jest ważne 
i co jest potrzebne?

Dlatego dołączam się do wszystkich osób, które 
stoją na stanowisku co do konieczności absolutnego, 
a nawet – użyję tego słowa – totalnego odrzucenia 
tej ustawy, która jest wręcz szkodliwa dla polskiego 
społeczeństwa i dla polskiej samorządności. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Teraz ma głos pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dobrze, że pani marszałek Borys-Damięcka przy-

pomniała tytuł tej ustawy. Warto przy każdej oka-
zji go przypominać: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych. Taki jest tytuł tej 
ustawy. A więc wydawałoby się, że celem tej ustawy 
jest rzeczywiście to, aby była jak najwyższa frekwen-
cja w wyborach samorządowych, żeby ci wszyscy, 
którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału 
w wyborach, idąc do lokalu wyborczego, mogli za-
głosować, także mogli się czuć odpowiedzialni za 
swoje małe ojczyzny.

Jeszcze wczoraj przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości mówili, że w ogóle jest niemożli-

szły. Mianowicie bardzo się dziwię panu senatorowi 
Szwedowi, który w swoim wystąpieniu tak gorliwie 
podziękował wnioskodawcom za przygotowanie tej 
ustawy. No, proszę państwa, nagle dla senatorów 
z PiS największym autorytetem w sprawie tak ważnej 
ustawy państwowej staje się pan Schreiber, mimo że 
w tej Izbie mamy wielu doświadczonych i wybitnych 
prawników, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie 
sali, którzy właśnie powinni zabierać głos w tej spra-
wie i się wypowiadać. A pan Szwed składa głębokie, 
uniżone podziękowania wnioskodawcom.

Zwracam uwagę na to, że w samym Sejmie po 
pierwszym i po drugim czytaniu zostały złożone 182 
poprawki do tej ustawy, w samym Sejmie. U nas – jak 
mamy to odnotowane w komputerze – do tej pory, 
nie licząc posiedzenia komisji, na którym było kilka 
poprawek, złożono już 47 poprawek do tej ustawy. 
No to, proszę państwa, ja chyba nie muszę mówić, 
ile warta jest ustawa, do której zgłasza się aż tak ol-
brzymią liczbę poprawek. 

Tutaj padł zarzut, że powtarzamy się w artyku-
łowaniu niektórych spraw. No, powtarzamy się, bo 
– zwracam na to uwagę – jeden z senatorów już pod-
kreślił, i przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, 
jak brzmi tytuł ustawy: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania itd., a tymczasem ze wszystkich 
argumentów, które tu zostały przytoczone, wynika, że 
ta ustawa nie tylko nie dąży do zwiększenia udziału 
obywateli, ale ma zamiar pomniejszyć ich udział. 
(Oklaski)

I nie będę cytować raz jeszcze, ale przytaczam 
wszystkie argumenty odnośnie do osób niepełno-
sprawnych z różnymi niepełnosprawnościami i o róż-
nych stopniach niepełnosprawności, gdy robimy ol-
brzymi… Mówię „robimy”, bo ja cały czas mam takie 
poczucie, że ta Izba powinna jednak podejmować 
naprawdę mądre i sensowne decyzje, dokonywać 
sensownych zmian i jakoś się tak utożsamiam… Ale 
łapię się na tym, że niesłusznie, bo z wypowiedzi 
pana sprawozdawcy Pęka, który na dobrą sprawę nie 
potrafił wiarygodnie, przekonywająco udzielić odpo-
wiedzi na żadne z pytań, jakie padły, zasłaniając się 
tylko tym, że nie było o tym mowy itd.… 

Ale, Drogie Komisje, które obradowałyście – 
do których ja nie należę, bo uważam się za osobę 
niekompetentną w sprawach prawniczych – czy nie 
pochyliłyście się nad tymi sprawami? Czy nie było 
żadnych refleksji? Czy senatorowie z komisji, które 
podejmowały decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu 
tej ustawy, nie mają żądnych refleksji nad tym, nie 
zastanawiają się, co uchwalą? 

Przecież to jest żenujące. No, brakuje tylko, żeby 
przewodniczący klubu, pan Martynowski, w pew-
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(senator K. Kleina) dwukrotnie. Z jakiego powodu? Dlatego że nie ufacie 
obywatelom. Wy uważacie, że jak jest jedna komisja, 
to ona prawdopodobnie coś sfałszuje, i dlatego musi-
cie powołać drugą komisję, żeby ta druga sprawdzała 
pierwszą.

(Senator Jadwiga Rotnicka: A kto sprawdzi dru-
gą?)

Właśnie. Kto będzie sprawdzał tę drugą?
Wydaje mi się, że jest coś takiego w państwa men-

talności, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, co spra-
wia, że nie wierzycie ludziom, i uważacie, że jakby 
co do zasady trzeba każdego kontrolować. W tym 
sensie tytuł tej ustawy jest prawidłowy, bo dotyczy 
zwiększenia kontroli. I to jest zwiększenie kontroli. 
Ale czy to zwiększenie kontroli cokolwiek da?

Mówiliście państwo, że w 2014 r. wybory zostały 
sfałszowane. Czy w jakiejkolwiek sprawie toczyło 
się gdzieś postępowanie prokuratorskie? Czy ktoś 
z członków komisji został wsadzony do więzienia albo 
chociaż oskarżony? Nie. Używacie takiej demagogii, 
retoryki, żeby zdyskredytować to, co się gdzieś robi 
i co robi się dobrze. Oczywiście są błędy, wiadomo. 
Wszędzie tam, gdzie funkcjonuje człowiek, mogą 
pojawić się różnego rodzaju problemy, ale szukanie 
na każdym kroku ludzi, którzy chcą zrobić coś złego 
lub mają złe intencje, jest absolutnie niedopuszczalne.

Wydaje mi się, że… To jest paradoks dotyczący 
większości ustaw, które w ostatnich 2 latach tutaj 
uchwalano. Prawo i Sprawiedliwość za sukces przyj-
muje to, że coś komuś zabieramy, jakieś uprawnienia. 
Po pewnym czasie następuje nowelizacja określonej 
ustawy i wracamy do tego, co było wcześniej. Nie 
mówię, że do tego, co było uchwalone przez Platformę 
Obywatelską czy parlament w czasach, gdy rządzi-
ła Platforma Obywatelska, ale nawet wcześniej. 
Przywraca się to wszystko i mówi się o wielkim 
sukcesie.

Senator Żaryn mówił w swoim dzisiejszym wy-
stąpieniu w sprawie ustawy wyborczej, że będziemy 
musieli wrócić do kwestii głosowania koresponden-
cyjnego dla Polonii. I mówił to tak, jakby odkrywał 
jakąś wielką Amerykę. Ciągle robi to w jakiś taki 
dziwny sposób. To jest coś, co było już rozstrzygnięte. 
Może nie najlepiej, może można było to poprawić… 
Ale nie. Najpierw trzeba wszystko wywalić, a póź-
niej wrócić do tego, co było, i powiedzieć, że to jest 
sukces. No, proszę państwa, tak nie można rządzić. 
To jest droga kompletnie donikąd.

Ja myślę, że, tak jak powiedział wczoraj pan sę-
dzia Hermeliński, w tej ustawie są pewne drobne 
rzeczy… No, nie chcę o tym mówić, bo żaden rząd, 
żadna koalicja nie uchwala samych złych rzeczy. To 
jest niemożliwe. W tym przypadku także są jakieś 
dobre zapisy. Ale to, co jest w omawianych tu prze-
pisach, jest rzeczywiście kompromitujące. Mam na-
dzieję, że mimo wszystko… Kiedy dyskutowaliśmy 

we, żeby mogło być głosowanie korespondencyjne, 
a jeżeli już, to mówili tylko i wyłącznie o pewnej ka-
tegorii osób niepełnosprawnych. Wszystkie poprawki 
w tej materii na posiedzeniach komisji były odrzuca-
ne. Coś się stało, że nastąpiła odmiana w poglądach 
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i odrobinę 
przywracają ten stan, który był poprzednio, a więc 
dopuszczają w tych poprawkach, które są zgłaszane 
na posiedzeniu plenarnym, że osoby niepełnosprawne 
o umiarkowanym i wysokim stopniu niepełnospraw-
ności będą mogły tak głosować. To cofnięcie się jest 
dobrym krokiem. Ale jeżeli państwo senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle ta część rządząca 
w Polsce, w Sejmie, część rządowa itd. mówi ciągle 
o zwiększeniu, to zastanówmy się, dlaczego nie do-
puścić czy nie znaleźć sposobu, żeby głosować mo-
gli także ludzie, przecież szczególnie młodzi, którzy 
masowo wyjeżdżają do pracy, pracują w Norwegii, 
Szwecji, w Niemczech itd., itd. Oni nie wyjeżdżają 
na stałe, nie są emigracją w takim rozumieniu, ja-
kie przyjmujemy, powiedzmy, tradycyjnie. Jadą na 
2 tygodnie do pracy, wracają na 2 tygodnie, miesiąc 
pracują tam, wracają, no, to marynarze… to wiele, 
wiele, ogromna liczba zawodów. My na Pomorzu to 
wyraźnie widzimy: w każdej rodzinie są właśnie 
tacy ludzie, młodzi najczęściej, którzy wyjeżdżają. 
Jeżeli my im nie pozwalamy uczestniczyć w życiu 
publicznym w swojej miejscowości, to w praktyce 
ich wykluczamy, i mówimy: to zostańcie tam, gdzie 
jesteście, stańcie się obywatelami Norwegii, Francji, 
Szwecji itd., bądźcie obywatelami gdziekolwiek, tylko 
nie tutaj.

Gdybyście państwo, panie i panowie z partii rzą-
dzącej, zastanowili się, w jaki sposób włączyć tych 
ludzi do systemu, tak żeby mogli głosować… Może 
warto zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać pro-
blem głosowania przez internet? To są trudne opera-
cje, wiadomo. Ale jeżeli chcemy zrobić coś dobrego, 
to nie ograniczajmy praw, nie zabierajmy możliwości 
głosowania, tylko szukajmy sposobu, by rozwiązać 
problemy. Głosowanie elektroniczne jest możliwe 
i jest już przeprowadzane w wielu krajach. Nawet 
w tych krajach, które, że tak powiem, później niż my 
uczyły się demokracji, które powstały po rozpadzie 
Związku Radzieckiego. Tam to wszystko wchodzi 
stopniowo, ale oni sobie z tym radzą. A my się cofa-
my. Kiedy PiS mówi o zwiększeniu czegoś w dobrym 
tego słowa znaczeniu, to ja zaczynam się bać i myślę 
sobie, że będzie dokładnie odwrotnie. 

Koszty przeprowadzenia wyborów samorzą-
dowych to była do tej pory znaczna kwota, około 
240 milionów zł. To duże, a nawet bardzo duże pie-
niądze dla budżetu tak dużego i bogatego państwa jak 
Polska. A wy proponujecie, żeby te koszty wzrosły 
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(senator K. Kleina) nym stanie zdrowia. Presja samych niepełnospraw-
nych, presja opozycji i zdrowy rozsądek niektórych 
kolegów z Prawa i Sprawiedliwości powodują, że ta 
poprawka ma szansę na wprowadzenie. I to dobrze.

Ale cała ta ustawa, jak mówili moi przedmów-
cy, jest dość kuriozalna. Proszę sobie wyobrazić, że 
w myśl zapisów tej ustawy możliwe są takie scena-
riusze, jeśli chodzi o karty do głosowania, jak widać 
na tych kartkach. Tu widzimy, że przy nazwisku pana 
Kowalskiego ktoś postawił literkę „z” z przekreśle-
niem, bo muszą być skrzyżowane linie, a dalej jest 
napisane „zdradziecka morda”. I nie wiadomo, czy 
ten ktoś głosuje na tegoż Kowalskiego, czy wyraża się 
o nim pejoratywnie. Proszę państwa, ten głos w myśl 
tych zapisów będzie ważny. Spójrzmy na drugą wer-
sję. Jeżeli ktoś zagłosuje na Kowalskiego, a potem 
pojawi się krzyżyk przy Zielińskim, to nie będzie 
wiadomo, czy to głosujący zmienił zdanie, czy też 
jakaś tajemnicza ręka postawiła krzyżyk wcześniej 
namalowany, odciśnięty na kciuku – jak to przez 
lata wmawiał nam pan marszałek Brudziński, że tak 
oszukiwali. W tej chwili to sankcjonujemy. To jest, 
proszę państwa, parodia głosowania, a nie poważne 
głosowanie.

Nie chcę po raz kolejny omawiać tych wszyst-
kich poprawek, podpisałem się pod wieloma z nich, 
zwłaszcza tych dotyczących niepełnosprawnych, 
ale opowiem państwu pewną impresję. Mieszkam 
w Szczecinie i zawsze zastanawiam się, jak to jest, 
że kraje są oddzielone jeden od drugiego niewielką 
rzeką, Odrą, i jeden jest kwitnący, a drugi ma non 
stop problemy. Korzystam z lotniska Tegel niemal 
równie często jak z Okęcia. Obserwowaliśmy jako 
obserwatorzy z ramienia OBWE wybory, ostatnie 
wybory w Niemczech. Muszę państwu powiedzieć, 
że tam nie ma żadnych szklanych urn. Są normalne, 
drewniane. Nie ma żadnych kamer, nie ma nawet ko-
nieczności podpisu na liście obecności. Urzędniczka 
sprawdza tylko, czy twarz w ausweisie zgadza się 
z twarzą, którą widzi naprzeciwko siebie. Ufają jej, 
że ona zrobi jeden ptaszek przy nazwisku, a nie dzie-
sięć, co zresztą by wyszło przy liczeniu kart. Jedyne, 
czego się bali, czemu nie ufali, to rosyjscy hakerzy, 
więc całe wybory były przeprowadzane bez kompu-
tera. Był zakaz korzystania z elektroniki w lokalu 
wyborczym i to był jedyny zakaz. Przewodniczący 
komisji był, można by rzec, polonofilem, history-
kiem. Wdałem się z nim w dyskusję i on mówił tak: 
proszę pana, to nas różni, że u nas nawet najgorsza 
władza, która nas wprowadziła w tragedię II wojny 
światowej, była zawsze władzą pochodzącą z wyboru 
– notabene NSDAP dostało 37% głosów w wyborach, 
w których wygrało – a u was przez 123 lata zaborów, 
5 lat okropnej okupacji i 45 lat okupacji sowieckiej 
wykształcił się wielopokoleniowy mechanizm: my 
i oni. Władza to wróg, w związku z tym można bez 

o ustawach o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie 
Sądownictwa w lipcu tego roku, powiedziałem z tej 
trybuny, że jestem przekonany, że prezydent je zawe-
tuje. Wyjaśniałem wówczas dlaczego. Nie stało się tak 
w stosunku do 3 ustaw, ale stało się tak w stosunku 
do 2 ustaw. Teraz mam nadzieję, że podobna reflek-
sja pojawi się u prezydenta w sprawie tej ustawy, bo 
przecież nie ma sensu uchwalać ustawy, która cofa 
nas w sprawach dotyczących wyborów, ustawy, któ-
ra po prostu podważa zaufanie i wiarę w człowie-
ka, ustawy, która pokazuje, że ludziom społecznie 
angażującym się w wybory na tym najniższym po-
ziomie, na poziomie gminy, się nie wierzy i trzeba 
ich kontrolować. Trzeba postawić 100 urzędników, 
a tych 100 urzędników będzie jeszcze miało swoich 
urzędników w każdej gminie i oni będą kontrolować 
wybory. To jest to, co kiedyś zarzucaliście państwo, 
mówiąc o rozroście biurokracji i administracji. Ja 
się potrudziłem i sprawdziłem, że w ciągu ostatnich 
lat doprowadziliście do takiego wzrostu biurokracji, 
jakiego nie udało się osiągnąć poprzednim rządom 
przez wiele, wiele lat. A to jest dopiero… No, nie 
początek, to jest już…

(Senator Leszek Czarnobaj: Koniec.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Zaawansowana…)
To jest już końcówka kadencji. Mam nadzieję, że 

tak będzie.
W tej chwili nadzieja jest… Może nastąpi refleksja 

u senatorów i przegłosują niektóre poprawki zgłoszo-
ne także przez senatorów Platformy Obywatelskiej. 
Mówię: poprawki. To nie są nowe rozwiązania, tyl-
ko jakby przywrócenie tego, co było. Może je pań-
stwo przegłosujecie, a nie tylko te wybiórczo uznane 
przez siebie za dobre. A jeżeli nie, to ostatnia nadzie-
ja w prezydencie, który może jednak się zreflektu-
je i uzna, że społeczeństwo obywatelskie to jest to, 
z czego byliśmy, jesteśmy i będziemy dumni, i że to 
trzeba wspierać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jednym z wyznaczników poziomu cywilizacyjne-

go kraju jest poziom troski o najsłabszych, o dzieci, 
o starców, o niepełnosprawnych. Dlatego z zadowole-
niem witam możliwość przywrócenia godności głoso-
wania osobom niepełnosprawnym, gdyż odebranie im 
tego prawa było posunięciem nie tylko niezrozumia-
łym, ale haniebnym w stosunku do osób o upośledzo-
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(senator T. Grodzki) To jest, przypomnę, najstarsza demokracja na 
świecie.

Przywrócenie głosowania korespondencyjnego dla 
niepełnosprawnych to nie jest żaden sukces, to jest 
obowiązek. To jest moralny obowiązek wobec cho-
rych i słabych. A dopiero powrót do regulacji z roku 
2014 byłby właściwym krokiem. Pamiętajmy, że fi-
lary demokracji to są 3 niezależne władze, a wolne 
sądy i wolne wybory to jest niezbywalny i niezbędny 
fundament wolnej Polski. Pamiętajmy o tym zawsze. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Sługocki.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już zabierałem głos, referując wnioski mniejszo-

ści i w całości je podtrzymuję. Niewątpliwie ochota 
jest większa, ale brakuje wiedzy… Ale, szanując gło-
sy zarówno swoich kolegów i koleżanek senatorów, 
jak i opozycji wobec samorządu, np. pana senatora 
Czerwińskiego, chciałbym zwrócić uwagę, że nadużył 
pan matematyki dla dokonania oceny politycznej tej 
ustawy. Mianowicie zarzuca pan opozycji, że stawia-
jąc wniosek o oddalenie całej ustawy, nie kieruje się 
tą matematyką, gdyż, jak pan powiada, w ustawie jest 
ponad 30 – dokładnej liczby nie pamiętam – sformu-
łowań dotyczących zwiększenia udziału obywateli 
w sprawowaniu władzy w samorządzie, a tylko 7, 
jak mniemam, uznaje się za naruszające pewne za-
sady prawne. I z tego wywodzi się wniosek, że nasz 
wniosek jest nieuzasadniony. No, Panie Senatorze, 
Opozycjonisto wobec samorządu, otóż nie jest tak, 
że tu można wprost stosować zasady matematyczne. 
Ja bym polecał panu raczej zasady konsumpcyjne. 
PiS, jak wiadomo, posługuje się w tworzeniu prawa, 
a nawet w przewracaniu konstytucji, porównaniami 
konsumpcyjnymi. Oto powiada, że sędzia, który zjadł 
batonik, jest podstawą…

(Głos z sali: Ukradł.)
…ukradł batonik – no, ale rozumiem, że chyba go 

też zjadł – jest podstawą do reformy całego wymiaru 
sprawiedliwości. No, wymiar sprawiedliwości akurat 
nie pokrywa się z Trybunałem Konstytucyjnym, jak 
pan wie, ale mówiono też, że Trybunał Konstytucyjny 
znowuż zjadał jakieś tam fundowane w Gdańsku 
przez Merkel grzybki w śmietanie.

Nie można porównywać, tak jak pan to tutaj zro-
bił, cytryny z pomarańczą. A ta ustawa ma za sobą 
taką właśnie mechanikę konsumpcyjną, matematykę 
konsumpcyjną, według której skoro w 2014 r. mia-

konieczności spowiadania się ją oszukiwać. Władza 
z kolei myśli, że ludzie to jej wrogowie i że oni na 
pewno coś kombinują, więc trzeba ich kontrolować. 
Okazuje się, że to jest droga donikąd, bo zawsze ci, 
co będą chcieli mocniej kontrolować, wymyślą ja-
kieś nowe sposoby kontroli, a lud, który nie szanuje 
władzy, bo uważa ją za przeciwników, będzie zawsze 
o krok przed nią. To jest jedna z przyczyn, dla których 
po jednej stronie Odry wszystko jest zorganizowane 
i jest dobrobyt, a po drugiej jest chaos, który w tej 
chwili jeszcze pogłębiamy. Obyśmy nie przyłożyli 
do tego ręki. Dlatego uważam, że odbudowa zaufania 
między władzą a narodem jest jednym z fundamen-
tów porozumienia, które jest konieczne, aby Polska 
bezpiecznie i dostatnio się rozwijała. Jeżeli władza nie 
będzie uważała, że jest tylko po to, żeby organizować 
życie obywatelom, a obywatele będą wiedzieć, że do 
przyjaznej władzy mogą się zgłosić, kiedy będą mieli 
kłopoty, a ponadto jeżeli władza będzie wiedziała, 
że może zostać odwołana za każdym razem, kiedy 
zboczy ze ścieżki praworządności i przyzwoitości, 
to będzie to jeden z filarów – oczywiście jest jeszcze 
wiele innych – potrzebnych do budowy dostatniego, 
bogatego państwa, o którym wszyscy marzymy.

Jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne, to 
zadałem sobie, proszę państwa, trud przejrzenia ste-
nogramów z lipca 2014 r., kiedy w tej Izbie była mowa 
o nowelizacji kodeksu wyborczego, w której, przy-
pomnę, wprowadzono głosowanie korespondencyj-
ne dla wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych. 
Zabierał głos m.in. senator Jackowski, zabierali też 
inni senatorowie. Przejrzałem cały stenogram i nie 
było w nim słowa o tym, że głosowanie korespon-
dencyjne jest złe. Jeżeli ustawodawcy sobie życzą… 
Moje biuro przygotowało kilkunastostronicową anali-
zę sposobów głosowania korespondencyjnego w róż-
nych krajach na świecie. W Niemczech jest to możliwe 
od 1957 r. i zyskuje na popularności. W najstarszej 
demokracji na świecie, amerykańskiej – a wielu 
Amerykanów pracuje w różnych zakątkach świata, na 
misjach wojskowych, jako doradcy, jako ekonomiści, 
lekarze, fachowcy – 1/6 wyborców, 30 milionów ludzi, 
głosuje korespondencyjnie, łącznie z ambasadorem 
USA w Polsce, który sam mi to powiedział. Na 30 mi-
lionów głosów tylko w 2 tysiącach przypadków było 
podejrzenie jakiegoś naruszenia przepisów – czyli to 
jest kropla w morzu. Są stany, m.in. Oregon, gdzie 
mieszkańcy są rozrzuceni i gdzie całe głosowanie 
odbywa się korespondencyjnie, tam nie ma w ogóle 
lokali wyborczych.

(Senator Mieczysław Augustyn: No niemożliwe…)
I tak to się dzieje.
(Senator Leszek Czarnobaj: O, tam to musi być 

bałagan!) (Wesołość na sali)
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(senator J. Rulewski) właśnie tego nie lubicie. Bo wy chcecie, żeby sa-
morząd, wszyscy obywatele byli klientami państwa 
centralnego. Przypominam o tym, bo senator Libicki 
mnie zmobilizował do tego, żeby mówić o lokalizmie.

W 2005 r. listy wyborcze do samorządu PiS 
i Platformy Obywatelskiej były na jednakowym 
poziomie, z lekkim wskazaniem na PiS. Bardzo 
dobry poziom, samorządowcy wygrywali i szli do 
przodu. Po czym, jak Nowogrodzka przejęła typo-
wanie burmistrzów, prezydentów czy wójtów, ten 
samorząd pisowski skarlał. No i jak teraz ratować 
go przed upadkiem? Jak ratować go przed takimi po-
mysłami, jak samorząd dla miasta Warszawy w wy-
konaniu centralnego polityka, byłego komisarza… 
i prezydenta, tak? Był prezydentem czy nie? I otóż 
właśnie ustawą trzeba go doładować, jak te karty 
telefoniczne. Trzeba go ustawą doładować, trzeba 
wyeliminować to, co jest polskim doświadczeniem, 
a więc kontrolę sądową, na rzecz kontroli urzędowej, 
państwowej. Czyli to jest właściwie odchodzenie 
od tego modelu, w którym nawet samorząd potra-
fi zorganizować wybory. Musi te wybory niestety 
zorganizować państwo.

Ja w tej sprawie już nie mam wiele do powiedze-
nia, bo jeśli się łamie te podstawowe zasady samorzą-
du, jeśli to się jeszcze ukrywa pod maską batonika, 
czy też, jak się w tej ustawie mówi, dalszego wzro-
stu udziału obywateli… To mi przypomina właśnie 
uchwałę XX Zjazdu KPZR, który wzywał do dalsze-
go wzrostu i materialnej budowy komunizmu.

Otóż właśnie zgadzam się z tymi postulatami tej 
ustawy, tymi zaledwie, w których się mówi: więcej 
władzy, więcej odpowiedzialności dla samorządów 
w zakresie organizowania społeczności w akcie wy-
borczym, podziału na obwody i komisje. Wara wam 
od samorządów! (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czerwiński, w trybie spro-

stowania.

Senator Jerzy Czerwiński:
Nie wiem, jak się odnieść do tej wypowiedzi, 

która…
(Senator Mieczysław Augustyn: Do mikrofonu, 

Panie Senatorze.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Do mikro-

fonu.)
(Głos z sali: Nie słychać.)
Czy teraz… Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze.
Proszę państwa, ta wypowiedź była w całości za-

kłamana, jeśli chodzi o to, co ja przedstawiałem na 

ły miejsce tzw. wypadki – teraz przez jednych z tej 
wspomnianej opozycji określane jako oszustwa, przez 
innych jako błędy Państwowej Komisji Wyborczej – 
to jest to podstawa, żeby najpierw zupełnie zrujnować 
obecny system, a potem na jego gruzach zbudować 
nowy. No dobrze, to dobre twierdzenie. Tylko że zno-
wuż, jeśli już stosowalibyśmy te metody matema-
tyczne, Wysoka Izbo, to musielibyśmy powiedzieć, 
że jeśli to nadużycie było – jakkolwiek to określać, za 
chwilę może o tym jednym słowem powiem – to miało 
ono miejsce rzeczywiście w wyborach do samorządu 
wojewódzkiego, ale już na poziomie… Tu zatrzymaj-
my się jeszcze na chwileczkę, bo o dziwo, fałszerze 
– w rozumieniu: Platforma Obywatelska – spowodo-
wali, że to nie ona wygrała, tylko PSL uzyskał premię. 
No, przepraszam bardzo, to się nie mieści w logice 
oszusta. Oszust najpierw myśli o sobie, a później o in-
nych, o kompanach. No więc Platforma wygrała mimo 
tego, że na pierwszym miejscu był PSL?

Ale śledźmy dalej. Bo przecież wybory do sejmiku 
to tylko część samorządu, zresztą moim zdaniem nie 
najważniejsza, bo konstytucja określa, że to gmina 
jest najważniejszym elementem samorządu. No i wła-
śnie tu się okazuje, że wszyscy z tej premii skorzy-
stali. Kto był pierwszy? No, jak się okazuje, znowuż 
PSL, mimo że był na szóstym miejscu w powiatach.

Tak że ja uważam, że to, o czym tu mowa, to jest 
nadużycie i taka próba zepchnięcia nas do defensywy. 
I to jest naturalne w pańskim rozumowaniu. Ale już 
za nienaturalne uważam to, żeby odmawiać sędziom 
prawa, aby przed swoimi siedzibami… lub przewod-
niczącemu Państwowej Komisji Wyborczej zamykać 
usta w sprawach jej dotyczących. Oczywiście pan 
senator powinien może domagać się czegoś innego: 
żeby szef PKW mógł się wypowiadać w tzw. narodo-
wych mediach. Jak na razie wypowiadają się wiadomi 
ludzie. Bez głosu, oznaczającego na ogół pyskówkę…

Dlaczego mówię, że jest pan, Panie Senatorze, 
opozycjonistą wobec samorządu? Ja myślę, że pan 
jest z tego dumny, bo akurat samorząd to jest pojęcie 
bardziej niemieckie, a przynajmniej zachodnie, a pan 
nie lubi pani Merkel. Pani Merkel nie znała samorzą-
du, zanim on powstał.

(Senator Jerzy Czerwiński: …wszystkich lubię…)
Proszę?
(Senator Jerzy Czerwiński: …lubię.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie, pro-

szę skończyć dialog. Pan senator ma głos.)
Otóż samorząd oprócz tego, że jest… Są różne de-

finicje, na ogół dość zgodne, że przyjmowanie zadań 
administracji publicznej w celu wykonywania zadań 
lokalnych… Ale oprócz tego ma w sobie jeszcze jedną 
ważną zasadę. Otóż jest to sprawowanie władzy na 
własny rachunek i własną odpowiedzialność. I wy 
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(senator J. Czerwiński) (Senator Mieczysław Augustyn: I omówić.)
I omówić, bo być może nie będziemy mogli zaak-

ceptować ich treści.
Państwo używaliście przez ostatnie 2 lata ta-

kiej oto narracji: przez ostatnich 8 lat. Ja chcę pań-
stwu powiedzieć tak. Przez 8 lat rządów Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Polacy żyli w kraju, który dbał o osoby z niepełno-
sprawnością, w kraju, w którym cyklicznie podno-
szono świadczenia, w którym rosły wskaźniki zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, w którym regularnie 
zwiększano wsparcie dla rodzin. Przypomnę tylko, 
podam jeden przykład, to jest przykład świadczenia 
pielęgnacyjnego. Zastaliśmy je na poziomie 420 zł, 
a kiedy oddawaliśmy rządy, to było 1300 zł. A wy 
mówicie, że w tym zakresie niewiele się zrobiło. 
Żyliśmy też w kraju, który starał się, jak mógł, włą-
czyć systemowo osoby z niepełnosprawnością w ży-
cie społeczne i obywatelskie, a unikał izolowania, 
wzmacniania stereotypów i wykluczania. I wreszcie: 
żyliśmy w kraju, w którym ratyfikowano konwen-
cję o prawach osób niepełnosprawnych. Od 2 lat, od 
kiedy rządzi PiS, Polska takim krajem nie jest. To, 
że odbieracie prawa wyborcze kilkudziesięciu tysiąc-
om osób samotnych, niepełnosprawnych i schoro-
wanych, że ustawiacie je poza wspólnotą obywateli, 
to część waszej antypolityki, jaką wasz rząd prowa-
dzi. Antypolityki, czyli działań niekompetentnych, 
sprzecznych ze standardami Europy i, co najgorsze, 
działań pozbawionych empatii i przyzwoitości. Mam 
czasami przeświadczenie, że dla państwa empatia to 
jest nazwa zupy z Chin. Naprawdę. Nie jest to coś, 
co można zaakceptować.

Ale zacznijmy od tych niekompetencji, o których 
chcę powiedzieć. A przede wszystkim jest nią spo-
sób, w jaki zarządzacie Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli pod-
stawowym narzędziem w systemie wspierania osób 
niepełnosprawnych. Funduszem z niemal 5-miliar-
dowym budżetem. My dbaliśmy o to, aby w odpo-
wiednim czasie miała miejsce kampania społeczna; 
aby osoby z niepełnosprawnością, nasi rodacy, mogli 
dowiedzieć się, na jakie wsparcie państwa mogą li-
czyć w czasie wyborów; aby prawo zagwarantowane 
w konstytucji, prawo do uczestniczenia w wyborach, 
mieli po prostu zagwarantowane. Od czasu tzw. do-
brej zmiany przyzwala się na to, żeby instytucja mają-
ca na celu wspieranie niepełnosprawnych zajmowała 
się sama sobą. Z litości pominąłbym fakt, który w za-
sadzie jest anegdotyczny, gdyby nie była to bardziej 
charakterystyczna dla waszych rządów sytuacja. Otóż 
powołany przez was prezes, o nazwisku Kwiatkowski, 
zmienił rozpoznawalne przez lata logo PFRON na 
symbol kwiatka. (Oklaski)

Potem jest już tylko gorzej. Otóż wasz prezes 
podpisuje absurdalnie niekorzystną umowę na wy-

tej sali. Na pewno nie mówiłem, że jest 7 przekłamań 
czy błędów w tej ustawie.

(Senator Jan Rulewski: Pośrednio.)
Panie Senatorze, proszę przeczytać dokładnie 

protokół czy stenogram, a potem się wypowiadać 
na temat innych wypowiedzi. Niech pan wniesie coś 
od siebie. Ja mówiłem o tym, że jest wskazanych 7 
punktów, w których następuje uszczelnienie procesu 
wyborczego. Tylko tyle i aż tyle. A pan to wywrócił 
i zaczął to obrabiać na różne sposoby. Nie wypada, 
żeby senator z takim doświadczeniem tak się zacho-
wywał.

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

Senator Jarosław Duda:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na początku chciałbym wyrazić swoje oburzenie 

i sprzeciw wobec zachowań, do których dochodzi 
w tej Izbie, jeśli chodzi o reprezentację strony rzą-
dowej na tak ważnym, tak istotnym dla wielu milio-
nów Polaków spotkaniu w Senacie. Chodzi o kwestię 
nieobecności ministra spraw wewnętrznych, chodzi 
o nieobecność ministra do spraw równego trakto-
wania i oczywiście pełnomocnika do spraw osób 
niepełnosprawnych. Uważam, Panie Marszałku, że 
to jest lekceważenie Wysokiej Izby. Wiem to z wła-
snego doświadczenia, bo, jak wy to mówicie, przez 
8 lat stałem tutaj niejednokrotnie godzinami, żeby 
odpowiadać na wszystkie pytania. Niezjawianie się 
przedstawicieli rządu na tak ważnej debacie jest lek-
ceważeniem Wysokiej Izby.

Szanowni Państwo! Do naszej Izby trafiła ustawa, 
która w swoim zapisie była skandaliczna, nie obawiam 
się użyć tego określenia, szczególnie jeśli chodzi o ten 
obszar, który jest mi najbliższy, czyli środowisko osób 
z niepełnosprawnością w Polsce. Pozbawianie praw 
obywatelskich, pozbawianie udziału w święcie de-
mokracji, jakim są wybory, jest haniebnym i nie do 
przyjęcia procederem, który miał być tutaj zastosowa-
ny. Szanowni Państwo, tak naprawdę to ja nie wiem, 
wbrew tym wszystkim zapowiedziom, które już pa-
dały, że Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tego 
skandalicznego zapisu uniemożliwiającego osobom 
z dysfunkcjami, osobom z niepełnosprawnościami 
głosowanie korespondencyjne… Mam przekonanie, 
że to jest trochę tak jak z yeti: wszyscy słyszeli, ale 
nikt nie widział. Pytam: gdzie są te poprawki? One 
są złożone, dobrze by było w końcu naprawdę je zo-
baczyć. (Oklaski)
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(senator J. Duda) kim stopniem niepełnosprawności, odbierając wielu 
ich rodzinom środki, które właśnie tam są szczególnie 
ważne i potrzebne.

Tu zresztą dochodzimy do jednej z najbardziej 
cynicznych gier politycznych, jakie państwo prze-
prowadziliście. Otóż kiedy my rządziliśmy – mó-
wię o poprzednim koalicyjnym rządzie – minister 
Szwed i poseł Mularczyk najpierw doprowadzili do 
wydania, słusznego skądinąd, wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który zrównał świadczenia opieku-
nów dorosłych osób niepełnosprawnych, a następnie 
zatrzymaliście wprowadzenie w życie postanowień 
tego wyroku, podtrzymując wysoce niesprawiedliwą 
sytuację społeczną. O ile wiem, to również w projek-
cie budżetu na przyszły rok nie ma tej kwoty.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma.)
(Senator Jan Rulewski: Czyli w ogóle nie ma.)
Czyli znowu jej nie będzie. Dostaliście to tak 

naprawdę na talerzu, ponieważ to my przygotowa-
liśmy tę zmianę zarówno pod względem prawnym, 
jak i z uwzględnieniem ówczesnego budżetu, wam 
zostawiając jedynie wdrożenie. Wykorzystywanie 
w polityce dzieci i niepełnosprawnych jest wyjątkową 
obrzydliwością.

(Senator Bogdan Klich: Haniebną…)
Zamiast tego wszystkiego wprowadziliście pro-

gram „Za życiem” dający jednorazowe wsparcie ro-
dzinie, w której rodzi się niepełnosprawne dziecko, 
zupełnie przy tym zapominając o tych – i nie zajmując 
się nimi – którzy już mają dzieci z niepełnosprawno-
ścią. Tam konieczne są ogromne wydatki, a te rodziny 
pozostawione są same sobie.

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

Minutkę, jeśli mogę.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wygląda więc na to, że program 500+, z którego 

tak bardzo jesteście dumni, przeprowadziliście kosz-
tem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wstyd.

Odbieranie prawa udziału w wyborach osobom 
niepełnosprawnym wpisuje się w długą listę doty-
czącą praw, jakie osobom niepełnosprawnym odbie-
racie, przeplataną pokazami waszej niekompetencji 
w zarządzaniu całym systemem wsparcia.

Kończąc, chcę powiedzieć, że przez 8 lat rządów 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego środowisko osób niepełnosprawnych mo-
gło liczyć na poważny dialog, wprowadzanie nowo-
czesnych instrumentów wsparcia, realną poprawę wa-
runków życia. Dzisiaj ze strony waszego rządu i was 
jako parlamentarzystów osoby niepełnosprawne mogą 
się spodziewać braku empatii i zrozumienia, niecy-
wilizowanych pomysłów i pisowskiej niekompetencji. 
Jeśli miarą demokracji i rozwoju cywilizowanego 
państwa, państwa prawa, jest poziom dbałości o sła-

najem pomieszczeń, wyrzuca z pracy doświadczo-
nych i kompetentnych specjalistów, a w końcu sam 
zostaje odwołany. Za to jego następczyni wraz ze 
swoim dyrektorem chętnie leci na konferencję. Gdzie? 
Do Etiopii. O której nawet w internecie trudno jest 
znaleźć jakąkolwiek informację – oczywiście mowa 
o konferencji. Nie wiem, czego można się nauczyć 
i czego nauczyła się pani prezes w kraju, w którym 
niepełnosprawność wciąż jest uważana za efekt klą-
twy lub za chorobę zakaźną.

(Głos z sali: Prawie jak u nas.)
(Wesołość na sali)
W tym wszystkim kompletnie nieobecny jest mój 

następca – niestety przykro mi to mówić, bo znamy się 
wiele lat – pełnomocnik rządu do spraw osób niepeł-
nosprawnych. Rozumiem, że mogliście zlikwidować 
ten urząd, którego sensu istnienia pewnie państwo nie 
rozumiecie, ale zdecydowaliście się powołać kogoś, 
kto wybiera milczenie wszędzie tam, gdzie powinien 
bronić osób niepełnosprawnych i ich praw. Przykro 
mi to mówić, bo z ministrem Michałkiewiczem zna-
my się wiele lat. Tym bardziej jest mi przykro, bo po 
tej zmianie pokładałem ogromne nadzieje w tym, 
że środowisko będzie miało swojego pełnomocnika.

Kolejna kwestia: przełożone pana ministra 
Michałkiewicza, pani Szydło, do niedawna premier, 
i minister Rafalska, za nic miały swoje obietnice 
złożone w styczniu tego roku, że do grudnia 2017 r. 
powstanie, uwaga, 5 tysięcy nowych miejsc pracy 
w administracji publicznej dla osób niepełnospraw-
nych. Sprawdziliśmy. Mamy jeszcze kilka dni, może 
się coś zmieni, ale liczba zatrudnionych jest absurdal-
nie niska. Zamiast tych 5 tysięcy nowych miejsc pracy 
przy okazji likwidacji służby cywilnej zlikwidowali-
ście też przywilej osób niepełnosprawnych w sytuacji 
awansu. W tej sprawie wasz pełnomocnik również 
milczał. Rozumiem, że to miejsce zajęli obecnie coraz 
liczniejsi wasi wiceministrowie, a spraw, w których 
osób niepełnosprawnych trzeba bronić przede wszyst-
kim przed waszym rządem, jest sporo.

I tu już przechodzimy do waszych nieprzyzwo-
itych zachowań. A więc obok odbierania osobom 
niepełnosprawnym prawa udziału w wyborach jest 
okropny, skandaliczny pomysł izolowania dzieci nie-
pełnosprawnych w powszechnej edukacji. Pomysł, 
który cywilizacyjnie cofa nas o dziesiątki lat, przywo-
łuje najbardziej mroczne skojarzenia i najzwyczajniej 
w świecie świadczy o zerwanym i zerowym poziomie 
empatii jego autorów.

Wykluczenie to zresztą wasza ulubiona strategia 
wobec środowiska osób niepełnosprawnych. Tak wła-
śnie postąpiliście w waszym flagowym programie 
500+ w przypadku niepełnosprawnych dzieci w wie-
ku od szesnastego do osiemnastego roku życia z lek-
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(senator J. Duda) Miejsce, które było wyrazicielem dążeń społeczności 
lokalnych, stanie się prawdopodobnie zarzewiem kon-
fliktów, kłótni, gry interesów. Przejawem nieufności 
jest oczywiście wprowadzenie dwukadencyjności. 
Ja osobiście też podejrzliwie patrzyłem na długie 
sprawowanie władzy przez wójtów i burmistrzów, 
zwłaszcza wtedy, kiedy zdarzało się – a tak czasem 
się zdarzało – że w wyborach przeciwko wójtowi 
i burmistrzowi nie chciał nikt startować. Miałem 
wątpliwości, czy on jest aż tak dobry, czy też aż tak 
ustosunkowany, że nikt nie chce przeciwko niemu 
startować. Jednak bliższe przyjrzenie się tej idei 
pokazuje, że kadencyjność bez gwarancji dla samo-
rządowca, co po niej nastąpi, może wywołać, jeśli 
chodzi o samorząd, co najmniej 2 bardzo niedobre 
efekty. Przede wszystkim może powodować nega-
tywną selekcję. Ktoś powie: no, ale przecież nawet 
prezydent Rzeczypospolitej ma 2 kadencje. Tak, ale 
ma zagwarantowaną przyszłość. Jeżeli ktoś, będąc 
dobrym menedżerem, będąc dobrym organizatorem, 
będąc dobrym dyrektorem – bo chyba takich ludzi 
chcielibyśmy widzieć na czele samorządów – na 10 
lat zrezygnuje ze swojej profesji, zrezygnuje ze swojej 
kariery, by pójść do samorządu, to może być pewny, 
że w to miejsce, z którego wyszedł, na pewno nie 
wróci, choć zagwarantowalibyśmy mu to prawnie… 
Bo to jest zagwarantowane, ale każdy z nas wie, że na 
3 miesiące. Więc nie będzie dobrego naboru do samo-
rządu, kiedy będzie ta dwukadencyjność. Co więcej, 
państwo chcecie samorządu czystego, przeźroczy-
stego, wolnego od korupcji. Wszyscy byśmy chcieli, 
żeby taki był. Ale czy dwukadencyjność będzie temu 
sprzyjać? Jeśli tym ludziom nie dajemy żadnej gwa-
rancji, to czy nie wystawiamy ich na pokusę, której 
trudno będzie im się oprzeć? Kiedy jeden z samorzą-
dowców po raz pierwszy usłyszał – wtedy to jeszcze 
było w państwa projekcie – że ta kadencyjność wej-
dzie w życie od razu… Ja akurat w tym dniu byłem 
na wizycie w gminie. I zapytałem: panie wójcie, co 
pan o tym sądzi? A on odpowiedział: proszę pana, 
ja się obudziłem z zupełnie innymi myślami, dzisiaj 
przychodzę do pracy i myślę nie tylko o tym, co mam 
zrobić, ale także o tym, co ze mną będzie. Każdy 
z samorządowców będzie musiał, jeśli jest rozsądnym 
człowiekiem, odpowiedzieć sobie na to pytanie. I to 
jest bardzo groźne. Gdybyście państwo to uzupełnili 
jakimś wzrostem gwarancji dla tych ludzi, być może 
miałoby to sens. Ale tego nie ma.

Jeśli chodzi o kwestię wyborów, to tak samo inne 
są tutaj deklaracje, a inna jest rzeczywistość. Proszę 
państwa, system sędziowski zastępowany jest syste-
mem urzędniczym, czytaj: tak naprawdę partyjnym. 
Zamiast jasności co do tego, który głos jest ważny, 
a który nie, wprowadzamy zapiski, które wywołają 
chaos. I nie słuchacie państwo żadnych ostrzeżeń. 
A można sobie dopisać w innej kratce coś innego, 

bych, wykluczonych i gorzej sytuowanych, to swoimi 
działaniami, Koleżanki i Koledzy z PiS, nieustają-
co od 2 lat odsuwacie Polskę od Europy w kierunku 
Wschodu. Proszę was, opamiętajcie się. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Chciałbym powiedzieć „Drodzy Ministrowie”, 

ale nie ma do kogo. Chciałbym powiedzieć „Drodzy 
Wnioskodawcy”, ale nie ma do kogo.

Proszę państwa, ta ustawa trafia do Senatu, który 
czuje się ojcem – i ma prawo czuć się ojcem – pol-
skiego samorządu i wschodzącej polskiej demokracji, 
opiekunem Polonii. Tutaj do tej pory panowało prze-
konanie, że samorządność to podstawa demokracji 
oparta na zaufaniu do obywateli. Oczywiście nikt 
tego oficjalnie nie mówi, ale przecież jesteśmy tu-
taj świadkami zderzenia tej idei opartej na wolności 
wspólnot lokalnych z totalnym dążeniem do pełni 
władzy. Zbudowane na kulturze nieufności ugrupo-
wanie dążące do przejęcia tej władzy stawia przed 
nami ustawę, która tak naprawdę jest pełna gry po-
zorów – pod pięknymi hasłami, jak to robią zawsze 
w ustrojach totalitarnych, kryją się zupełnie inne 
dążenia i zupełnie inne treści. Przyjrzyjmy się przez 
chwilę tym przepisom – patrzę tutaj na pana senatora 
Rulewskiego – i zdejmijmy maskę… Wydawałoby 
się, że zwiększenie wpływu obywateli na decyzje 
podejmowane w gminie, powiecie i województwie to 
dobry kierunek zmian. No, ale każdy, kto był w sa-
morządzie – ja tam byłem 7 lat – wie dobrze, jak 
bardzo delikatna jest ta materia. To, co było do ure-
gulowania, tutaj nie jest uregulowane, a to, co było 
słabością, jest wzmacniane. Co nie było uregulowane? 
Zdecydowanie kompetencje organu wykonawczego 
oddzielone od ustawodawczego… uchwałodawczego. 
Tego państwo nie ruszacie. Przeciwnie, do tego kotła 
niepokojów, które na skutek niejasności przepisów 
się pojawiają, dokładacie państwo kilka elementów. 
Więc będą nowe uprawnienia dla radnych, dla oby-
wateli dotyczące zgłaszania, jak sądzę, ustawicznego 
kolejnych projektów uchwał niezależnie od tego, jaką 
one będą miały wartość, co będzie prowadziło do 
rozbicia wspólnot lokalnych, będzie generowało nie-
ustanne konflikty. To jest samorząd, który za chwilę 
powstanie, i zobaczycie państwo, co się będzie działo. 
Każdy, kto pracował w samorządzie, wie, że tak bę-
dzie i tak się stanie. Upadnie autorytet samorządów. 
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(senator M. Augustyn) wyborów, ale, Szanowni Senatorowie, Wysoka Izbo, 
pozostaną wolni Polacy. To jego słowa. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po to tutaj jesteśmy, żeby się przekonywać. 

Niestety, tak mało jest osób z większości parlamen-
tarnej, że trudno będzie kogokolwiek przekonać, ale 
bardzo się cieszę, że przynajmniej te 5, 6 osób spośród 
naszych decydentów słucha.

Jeszcze bardziej żałuję tego, że tak mało osób 
wczoraj słuchało tego, co mówił przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej, pan Hermeliński, 
bo tak głębokiej analizy i tak druzgocącej dla tego 
pomysłu, który państwo forsujecie, dawno nie słysza-
łem, no, może podczas debaty o Sądzie Najwyższym 
i Krajowej Radzie Sądownictwa. Problem w tym, 
że tutaj te słowa wygłaszał ktoś, co do kogo raczej, 
patrząc na jego przeszłość, nie powinniście mieć pań-
stwo wątpliwości, że adwersarzem waszym nie jest, 
bo cała jego droga była niejako po waszej stronie. I ten 
człowiek, po pierwsze, powiedział, że jest to upoli-
tycznienie i że nie ma to nic wspólnego z poprawą 
warunków funkcjonowania polskiej demokracji, ale 
po drugie, przestrzegł was też przed tym, że bałagan, 
który zaistniał w roku 2014, to jest, jak mawiali w te-
lewizji, mały pikuś przy tym, co możecie państwo, 
uchwalając to prawo, zafundować wyborcom.

Co więcej, mówił to człowiek, który stał na cze-
le Państwowej Komisji Wyborczej w roku 2015. 
Wtedy nie mieliście państwo żadnych wątpliwości, 
że te wybory były uczciwe, że te wybory nie zostały 
sfałszowane i że przebiegły wzorcowo. I jest jakimś 
skandalem, że ustawa, pewien mechanizm, który 
funkcjonował w Polsce prawie bez zarzutu, oprócz tej 
nieszczęsnej książeczki… Tyle że większość przyzna-
wała, nawet państwo to robiliście, rację tym, którzy 
mówili, że to ta nieszczęsna książeczka była przyczy-
ną takiego a nie innego zafałszowania – bardzo być 
może, ja z tym mogę się zgodzić – wyborów w roku 
2014, ale nie było to żadne oszustwo. I co państwo 
robicie? Czy próbujecie wyeliminować to? Przecież 
w tym projekcie tego nie ma. Dlaczego nikt z was, 
dlaczego większość nie eliminuje tego podstawowego 
błędu? Przecież on zostaje.

Jest taka reguła, że jeżeli jest się z czegoś dum-
nym, to się to światu pokazuje. Niezależnie od tego, 
czy to są nasi ministrowie, czy wasi, jak się otwiera 
drogę, którą się zbudowało, to jest się z tego dumnym, 
pokazuje się to. Cały ciąg ustaw – bo jest to ciąg – 
o KRS, o Sądzie Najwyższym, a teraz ta reforma… 

poprzednie zamazać i głos będzie ważny. Czegoś 
takiego nie ma chyba nigdzie.

Jeśli chodzi o okręgi wyborcze, to wprawdzie te-
raz w dalszym ciągu w wyborach samorządowych 
będą decydowały o tym gminy, ale już w następnych, 
tych ważniejszych wyborach, tych krajowych, będą 
to z nominacji partyjnej robić komisarze. Chcecie 
państwo, żeby zamiast bezstronnych, rzetelnych, do-
brze przygotowujących wybory komisarzy z dużym 
doświadczeniem była nominacja dla ludzi, od któ-
rych nie wymaga się tego doświadczenia. Zamiast 
urzędników gminnych, którzy, można by powiedzieć, 
zęby zjedli na przygotowywaniu wyborów i mają to 
w paluszku, wprowadzamy urzędników wyborczych 
z nominacji partyjnej. Proszę państwa, słuchaliśmy 
tutaj wczoraj pana przewodniczącego PKW, który 
naprawdę ostrzegał przed bałaganem, ostrzegał przed 
tym, że tak tych wyborów nie da się dobrze zorga-
nizować.

Chcecie państwo przejrzystości, a znosicie art. 499, 
który zabrania osobom postronnym, podmiotom po-
stronnym prowadzenia agitacji bez zgody komitetu 
wyborczego pod groźbą kar? To teraz można sobie 
organizować na boku różne podmioty, namawiać róż-
nych ludzi, nie liczyć tego do wydatków wyborczych 
i prowadzić dualną, potrójną kampanię w różnych 
miejscach? I nie słuchacie państwo w ogóle żadnych 
argumentów. To ma być przejrzystość? To ma być 
poprawa funkcjonowania całego procesu? To ma być 
jednoznaczność wyników? Nie o to chodzi…

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

Już kończę, Panie Marszałku.
…Bo gdyby o to chodziło, to byłyby konsultacje 

z samorządowcami, konsultacje z zainteresowanymi, 
słuchanie opinii. A co mamy? Mamy omnipotencję 
władzy, arogancję władzy, własne pomysły, które są 
forsowane, można by powiedzieć, siłowo, z lekcewa-
żeniem konstytucji.

Ostatnie zdanie, bo pan marszałek już mi przypo-
mina o upływie czasu.

Nie tylko ta ustawa ma znaczenie dla przejrzysto-
ści i pewności wyników wyborów, dla funkcjonowa-
nia samorządów, ale także to, co się stało wczoraj. Bo 
przecież dobrze wiemy, że KRS wpłynie na kształt 
Sądu Najwyższego, razem z prezydentem obsadzą 
izbę, która będzie decydowała o legalności wyborów. 
A więc ta ustawa dopełnia tylko planu, którego celem 
jest zwiększenie wpływu rządzących na proces wy-
borczy, na samorządy i na wynik wyborów. Dlatego 
przypomnę tutaj słowa prezesa Sądu Najwyższego, 
pana sędziego Zabłockiego, i tym chciałbym zakoń-
czyć: jeśli nie będzie wolnych sądów – a od wczo-
raj wiemy, że nie będzie – nie będzie też wolnych 
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(senator A. Pociej) są to sprawy ważne, ale chciałbym mimo wszystko 
zaprosić… na chwilkę zachęcić do szerszej refleksji 
na temat istoty wyborów.

W tej kadencji mamy tutaj, w Wysokiej Izbie 
pewną tradycję wykładów, zwłaszcza historycznych, 
przy wielu różnych okazjach. Nie wiem, czy to dobry 
moment, ale zdecydowałem się na to, żeby przy tej 
okazji zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych 
w ogóle z kwestią wyborów, wybierania. O co w tym 
wszystkim chodzi? My skupiamy się na procedurze 
wyborczej i to, co trochę mi się tu nie podoba, to 
jest to – ale nie chcę tu nikomu imputować złych 
intencji – że ta pewna gorączka czy ekscytacja tymi 
procedurami… To przebiega w takim duchu, że jakby 
rodzi się podejrzenie, iż nam wszystkim chodzi o to, 
żeby tak skonstruować procedury wyborcze, by od-
nieść dzięki temu jakąś polityczną korzyść. I to jest 
dla mnie trochę odstręczające. Tak być nie powinno. 
Mam nadzieję, że mimo takiej sugestii czy takiego 
wrażenia jest inaczej, tzn. że chodzi nam o wypra-
cowanie obiektywnych, uczciwych i rzetelnych pro-
cedur, a nie o skonstruowanie ich na zasadzie: aby to 
moje środowisko czy abym ja sam odniósł korzyść. 
To jest pierwsza uwaga.

Ale warto zapytać o istotę rzeczy, to znaczy: po 
co właściwie są wybory? Bo żyjemy w czasie, gdy 
procedury wyborcze i sam proces dokonywania wy-
borów traktujemy często jako istotę, jako coś… jako 
pewną wartość samą w sobie, jako moment pewnej 
demokratycznej ekstazy, czyli oto jest jakieś takie 
uniesienie polityczne, w którym dokonujemy wybo-
rów i poprzez to spełniamy istotę swojej politycznej 
wolności. Otóż, proszę państwa, w mojej ocenie tak 
nie jest. Wybory służą czemuś ważniejszemu – są 
narzędziem. Naczelnymi wartościami są tu dobro 
wspólne, dobre zarządzanie państwem i w końcu wol-
ność. Chodzi więc o zabezpieczenie naszej wolności, 
a wybory są tylko narzędziem do zabezpieczenia tej 
wolności. Wolność wyborów wcale nie jest identycz-
na z wolnością polityczną. Wolność polityczna jest 
czymś szerszym, jest czymś głębszym. W naszej 
historii, w naszej europejskiej tradycji przez wiele 
wieków istniały systemy, które zapewniały wolność, 
a wyborów nie było albo były czymś marginalnym. 
I z tego warto zdać sobie sprawę.

Z tego względu chciałbym sięgnąć do historii, 
najpierw do Platona, podkreślając, że możliwe jest 
realizowanie dobra wspólnego, wolności, niekoniecz-
nie przy użyciu takiego narzędzia, jakim są wolne 
wybory. Platon w „Państwie” – znanej księdze, którą 
z jednej strony dzisiaj krytykujemy, a niektórzy na-
wet traktują ją jako pewne zarzewie czy inspirację 
do tworzenia państwa totalitarnego… Nie chcę w to 
wchodzić. Ale niezależnie od tego warto może za-
cytować jedną myśl, którą Platon przedstawia – jest 
ona nam dzisiaj niezwykle obca, ale warto się nad 

Hmmm, reforma? To nie jest reformą, oczywiście, to 
zmiany w kodeksie wyborczym. Jakoś tak się dziwnie 
składa, że debata na ten temat cały czas jest czymś 
przykrywana. Jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy 
o Sądzie Najwyższym, to byli między wami koledzy, 
którzy byli dumni z tego, mówili: wspaniale, cudow-
nie, zmieniamy! No, jak się ma w ręku coś tak wspa-
niałego i jest się z tego dumnym, to co, w tym samym 
momencie, nagle, nie wiadomo dlaczego, wymienia 
się premiera, żeby to przykryć? Nie jesteście państwo 
z tego dumni i nie będziecie dumni.

I tak samo jest w przypadku tej ustawy. Nagle 
są takie oto okoliczności, które sprawiają, że nasi 
obywatele są zainteresowani innymi rzeczami. Nie 
wierzę w przypadki. Myślę, że jest to po prostu zor-
ganizowane w ten sposób, żeby Polacy nie zauważyli 
tej zmiany. A to jest zła zmiana. I bardzo możliwe, 
że dajecie sobie państwo w tej chwili większe szan-
se w następnych wyborach. Ale ta ustawa naprawdę 
w żaden sposób nie zapisze się dobrze, jako dobra 
zmiana, w dziejach naszego narodu. Jeszcze w przy-
padku tych ustaw o sądach, o wymiarze sprawiedli-
wości był przynajmniej pewien pozór, bo z oceną, 
że nasze społeczeństwo zbyt długo musi czekać na 
sprawiedliwość w sądach, wszyscy się zgadzamy. 
Ja się oczywiście nie zgadzam, my się nie zgadza-
my z tym, że tamte ustawy cokolwiek przyspieszą. 
Wiecie państwo dobrze, że niczego nie przyspieszą, 
ale przynajmniej był pozór, że coś źle funkcjonowało. 
Tutaj jednak wzięliście się państwo za ustawę, która 
do tej pory funkcjonowała bardzo dobrze, która była 
oceniana w Europie – jej funkcjonowanie, praktyka – 
bardzo dobrze przez wiele, wiele lat. I to ustawę, która 
w wolnych wyborach, kiedy mieliście przeciwko sobie 
aktualnie urzędującą władzę, zapewniła wam możli-
wość wyboru i przejęcia władzy. Skoro ona jest tak 
sprawna, tak dobra, że przez 20 lat władze zmieniały 
się tutaj jak w kalejdoskopie, to dlaczego ją zmieniać? 
Odpowiedzcie sobie państwo sami. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I głos ma pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym na moment oderwać się od dysku-

sji na temat szczegółowych rozwiązań tej ustawy. 
Słuchałem tego także wczoraj, bardzo uważnie, mimo 
że nie byłem obecny, choćby wypowiedzi pana sę-
dziego, przewodniczącego komisji. Są to sprawy waż-
ne. I to, co powiem, nie znaczy, że moim zdaniem nie 
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(senator A. Bobko ) ny, zamierzchły, bo my jesteśmy światłymi dziećmi 
oświecenia, a średniowiecze to ciemna noc cywi-
lizacyjna. Jest to ogromne nieporozumienie oparte 
na zapomnieniu. A konkretnym przykładem tego 
zapomnienia jest to, że kultura procedur wybor-
czych kształtowała się w średniowieczu. Najpierw 
w zakonach. Statuty zakonów… Zakony to były te 
wspólnoty, które właśnie na podstawie statutów, re-
gulaminów w sposób bardzo przemyślny, subtelny 
dokonywały wyborów swoich władz. O tym zupełnie 
nie pamiętamy. Druga przestrzeń to miasta, kultura 
miast średniowiecznych, statuty miast, które także 
były instytucjami samorządowymi i w których były 
tworzone procedury wyborcze. To wreszcie uniwersy-
tety, wspólnoty uniwersyteckie, w których do dzisiaj 
sposób wyboru rektora jest właściwie przedłużeniem 
czy kontynuacją kultury sprzed tysiąca lat. I z jednej 
strony mamy poczucie, że jest to sprawiedliwy sposób 
wyboru, ale z drugiej widzimy, że nie jest to sposób 
demokratyczny w tym sensie, że każdy głos waży tyle 
samo. Na uniwersytecie, na którym jest 20 tysięcy 
studentów, studenci wybierają 20 swoich przedstawi-
cieli, a, powiedzmy, 400 profesorów, jeśli tylu ich tam 
jest, wybiera 70 przedstawicieli do kolegium, które 
ostatecznie wybiera rektora. Jest to oparte na wagach 
głosów i ten system ma głęboki sens.

W podobny sposób, nie do końca identyczny, ale 
podobny, wybierano zresztą także rady miast, i to nie 
tak dawno. Warto sobie uzmysłowić, że jeszcze 100 
lat temu, a więc nie tak dawno, na początku XX wie-
ku wybory do rad miejskich to były wybory w gru-
pach wyborców, głos był różnie ważony i ci, którzy 
płacili najwyższe podatki, mieli najwyższy status 
wykształcenia w ramach wspólnoty miejskiej, a było 
ich stosunkowo mało, kilka procent, często mieli 1/3 
swoich przedstawicieli w radzie miasta. To jeszcze 
funkcjonowało…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
…na początku wieku. To może tutaj przerwa 

w wykładzie i jeszcze ewentualnie 5 minut na za-
kończenie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzeba wiedzieć, kiedy wprowadzono system 

sędziowski. Bo system sędziowski jest podsta-
wą systemu wyborczego. W Państwowej Komisji 
Wyborczej sędziowie są tymi osobami, które orga-
nizują, nadzorują wybory, są także komisarzami 

nią zastanowić. Dlaczego ludzie garną się do władzy? 
Platon pisze: „Ani dla pieniędzy nie chcą rządzić lu-
dzie dobrzy, ani dla zaszczytu. Bo ani biorąc jawnie 
zapłatę za rządy, nie chcą się nazywać najmitami, 
ani ciągnąc po cichu zyski z rządzenia – złodziejami. 
A dla zaszczytu też nie. Bo nie są głodni zaszczy-
tów”. I dalej: „I bodajże stąd poszło to – o, właśnie to 
zdanie chciałbym tutaj wyeksponować – że za hańbę 
uchodzi samemu się garnąć do rządu, a nie czekać, 
aż przyjdzie konieczność”. Platon uważa, że… No, 
Platon nie był demokratą. I Platon uważa, że hańbą 
jest samemu garnąć się do rządu, a nie czekać, aż 
przyjdzie konieczność. I mówi o tym, co człowieka 
dobrego, mądrego skłania ewentualnie do podjęcia 
się takiej służby, jaką jest służba na rzecz państwa. 
My żyjemy oczywiście w innej kulturze, w innych 
warunkach, i dla nas nie jest hańbą – no, mało tego, 
bo jest to czymś normalnym – garnięcie się do rządów 
i wysuwanie swojej kandydatury, bez tego to wszyst-
ko byłoby niemożliwe. Ale warto też pamiętać o tym, 
że przez wiele wieków w naszej tradycji taka myśl jak 
ta przytoczona i taka idea także funkcjonowała, i to 
funkcjonowała wcale nie najgorzej. To, na co zwraca 
uwagę Platon, ale też na co wskazuje wielka tradycja 
za nim stająca, to jest to, że czymś ważniejszym od 
procedury wyborczej – bo procedury wyborcze są 
drugorzędne – jest sposób przygotowania kandydatów 
do pełnienia urzędów, a także ludzi, którzy wybierają 
i uczestniczą w tych procedurach. Tu jest jakby pies 
pogrzebany, w tym jest tajemnica sukcesu dobrego 
bądź słabo rządzonego państwa: nie w procedurach 
wyborczych, ale w sposobie przygotowania ludzi, 
wykształcenia tych ludzi. Prawda? I to jest oczywiście 
wbrew naszemu demokratycznemu dogmatowi, że 1 
obywatel – 1 głos, niezależnie od stopnia jego przy-
gotowania, ale przez wiele wieków w naszej tradycji 
taki system funkcjonował.

I kolejna myśl, kolejna herezja polityczna z punk-
tu widzenia dzisiejszej naszej pragmatyki, sposobu 
myślenia. Proszę państwa, otóż kultura procedur wy-
borczych… Bo w Grecji – może jeszcze jedna myśl 
– jeżeli kandydaci zostali odpowiednio wyselekcjo-
nowani, jeżeli spełniali określone warunki, to właści-
wie spośród tych kandydatów można było swobodnie 
wylosować osobę. Procedura jest jakby drugorzędna. 
Najbardziej obiektywna i sprawiedliwa w gruncie 
rzeczy byłaby procedura losowania i Grecy często 
takie procedury po prostu stosowali. Dla nas jest to 
procedura, no, mało racjonalna, chociaż w niektórych 
momentach uciekamy się także do losowania.

Druga herezja jest taka, że kultura procedur 
wyborczych, bo dzisiaj żyjemy w pewnej kulturze 
procedur wyborczych, rodziła się w średniowieczu, 
a więc w tym okresie, który my traktujemy jako ciem-
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(senator B. Borusewicz) przegrywały – funkcjonowali w tym systemie. Po co? 
Zapewne tylko po to, żeby znowu mieć parę tysięcy, 
5 tysięcy, etatów do obsadzenia. Nie ma innego wy-
tłumaczenia dla takiej decyzji i takiego zapisu.

Poza tym jak te wybory i ci, którzy kontrolują 
te wybory, jak to wszystko ma być lepsze, ma być 
bardziej transparentne, skoro członkowie obwodo-
wych komisji wyborczych mogą prowadzić agitację 
wyborczą? Wprawdzie poza lokalem wyborczym, 
ale mogą brać udział w agitacji. Urzędnik, członek 
komisji wyborczej jest niezależny i obiektywny… No, 
przymiot niezależności mu nie musi przysługiwać? 
Jest obiektywny, kiedy siedzi w lokalu wyborczym, 
a kiedy wyjdzie z lokalu wyborczego, to nie musi 
być obiektywny i może agitować na rzecz któregoś 
z kandydatów? Jak to pogodzić? Dlaczego taki przepis 
zostaje wprowadzony?

No, zostaje też wprowadzony przepis, który li-
kwiduje kontrolę finansową i ograniczenia finansowe. 
Ograniczenia finansowe zostały wprowadzone po 
doświadczeniach, które wskazywały, że ci, którzy 
mają większe pieniądze, łatwiej wygrywają wybory. 
Jeżeli ktoś rzuci 5 milionów, a inny może rzucić tyl-
ko 50 tysięcy… Wiadomo, że to jest nierówność. Ta 
nierówność ograniczona została poprzez wprowadze-
nie limitów i kontroli wydatków. Likwidujecie, PiS 
likwiduje tę kontrolę i limity, ponieważ wprowadza 
zasadę, że inne organizacje, bez zgody kandydata, 
który powie: nie wiedziałem, nie wyraziłem zgody; co 
zrobię, że całe miasto jest oplakatowane i że wydano 
na to 7 milionów…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
On powie: ja do tego nic nie mam. To jest pójście 

w kierunku oligarchizacji życia politycznego. Ten, 
kto będzie miał pieniądze, ten będzie mógł organi-
zować wybory i wsparcie dla danego kandydata. Bo 
tu nie chodzi o to, że to ten kandydat będzie te pie-
niądze dawał – i to jest właśnie niebezpieczeństwo. 
To jest propozycja, której podstawą jest jakaś obsesja 
– obsesja dotycząca wyborów z 2014 r. Z powodu tej 
obsesji państwo chcecie zabronić głosowania kore-
spondencyjnego, w którym biorą udział niepełno-
sprawni, ale to głosowanie korespondencyjne ma 
znacznie szerszy zakres, dotyczy także osób, które 
mieszkają gdzie indziej, a mogą wysłać swój głos. 
Nie można tego wytłumaczyć inaczej jak obsesją, ale 
z obsesji nic dobrego nie wynika. Idziecie w bardzo 
złym kierunku. Partia rządząca idzie w bardzo złym 
kierunku. Po sądach zajęliście się wyborami i sa-
morządami, wyborami przede wszystkim, a także 
kontrolą finansowania partii politycznych, bo doj-
dzie też do takiej sytuacji, w której partie polityczne 
będą same kontrolowały swoje wydatki. No, to po 
prostu jest zaskakujące.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Marszałku, czas minął już dawno.)

wyborczymi. Wprowadzono ten system sędziowski 
w 1991 r. Wtedy także wprowadzono, stworzono 
Krajową Radę Sądownictwa mającą być buforem 
zapewniającym niezależność sądów od władzy wy-
konawczej. To też był rok 1991. To nie jest bez zna-
czenia. Wprowadzono wtedy te 2 poważne zmia-
ny, ponieważ wyciągnięto wnioski z doświadczeń 
z okresu komunizmu, kiedy były głosowania, ale 
nie było wyborów. Wtedy też komisarzami wybor-
czymi były osoby mianowane przez Radę Państwa 
i zasadą było, że powinny mieć one wykształcenie 
prawnicze. PiS wraca do tej zasady. Żeby być ko-
misarzem wyborczym albo żeby być w Krajowym 
Biurze Wyborczym, w tym zasadniczym miejscu 
dla procedury wyborów, trzeba mieć tylko wy-
kształcenie prawnicze. I nie mówcie państwo, że 
to jest system sędziowsko-obywatelski, Będzie tyl-
ko 2 sędziów na 9 członków Państwowej Komisji 
Wyborczej. A pozostali? Wystarczy wykształcenie 
prawnicze. To jest odejście od tych zasad, które 
gwarantowały wszystkim równość w wyborach. 
Sędzia ze swoją pozycją, ze swoją niezawisłością, 
gwarantował równość w wyborach. Jeżeli mówicie, 
że to zwiększa niezależność wyborów, zwiększa 
zabezpieczenie procesu wyborczego przed jaki-
mikolwiek wypaczeniami, no to trzeba wziąć pod 
uwagę tę sytuację. Wycofujecie sędziów, którzy te 
wybory nadzorują i organizują. To podważa zasadę 
niezawisłości organów wyborczych, która jest bar-
dzo ważnym elementem w ocenie prawomocności 
wyborów przez tych, którzy wybory przegrywają. 
Bo w wyborach jedni wygrywają, inni przegrywa-
ją. Istotne jest, żeby te organy, które wybory nadzo-
rują, organizują, były na tyle bezstronne, aby nikt 
nie miał wątpliwości co do ich rzetelności. I jeżeli 
likwidujecie, wycofujecie sędziów z tych organów, 
to w mojej ocenie te wątpliwości będą przecież 
większe, a nie mniejsze. Dlaczego to robicie? Szefa 
Krajowego Biura Wyborczego, czyli tego aparatu 
wyborczego, mianuje minister bez jakiejkolwiek 
zgody przewodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej. Przewodniczący nie musi wyrażać tej 
zgody, choć to on odpowiada za przeprowadzenie 
procesu wyborczego. To jest istotna sprawa, bar-
dzo istotna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze 
jest to, że zgodnie z propozycją, którą PiS złożył, 
odchodzi się od nadzorowania i organizowania 
procesu wyborczego przez sędziów. To jest naj-
ważniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Za chwilę do 
tego wrócę.

Tworzycie Korpus Urzędników Wyborczych, to 
będą kompletnie nowi ludzie. To umożliwi wymie-
cenie tych urzędników, którzy dotychczas, od wielu 
wyborów – jedne partie te wybory wygrywały, a inne 
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(senator B. Borusewicz) również na tej sali mają większość – jeżeli tak zależy 
wam na tej przejrzystości, jasności, kompetencji itd., 
to mam do was gorącą prośbę. Chciałbym złożyć 3 
poprawki, które absolutnie nie są związane z polityką 
czy nawet wyborami, tylko z tym, co dzieje się z usta-
wą dotyczącą tych właśnie budżetów obywatelskich. 
Otóż odbyło się już 5 edycji budżetu obywatelskiego. 
Samorządowcy spotykają się i podsumowują co roku, 
jak to wyglądało w poszczególnych gminach, i wy-
ciągają wnioski. Tak naprawdę bardzo pozytywne 
jest to, jak wciąga się ludzi do współdecydowania 
o budżecie, ale samorządowcy widzą również w tym 
zagrożenia i właśnie o tych zagrożeniach do mnie 
napisali. Zaproponowali też poprawki. To są 3 po-
prawki dotyczące właśnie tego, jak gminy, powiaty 
i samorządy województwa powinny się zachowywać 
i jak powinno to zostać rozwiązane. Jeżeli faktycznie 
tak jest, że nie zależy wam na czasie, jeżeli nie zależy 
wam na tym, żeby przepchnąć to kolanem, jeżeli nie 
zależy wam na tym, żeby taka ustawa była na szybko 
przyjęta, ale zależy wam na tym, żeby to faktycznie 
były przepisy, które doprowadzą do tego, że samorząd 
będzie lepiej funkcjonował, że wyciągniemy wnioski 
z doświadczeń z poprzednich lat, że będziemy patrzeć 
i na akt wyborczy, i na to, co będzie działo się póź-
niej, tak żeby było lepiej, to bardzo proszę, żebyśmy 
przyjęli te 3 poprawki. One w sposób bardzo jasny 
i klarowny mówią… dają dzisiaj gminom, powiatom, 
jednostkom samorządu terytorialnego narzędzia do 
tego, aby kształtować budżet obywatelski, wyciągając 
wnioski z doświadczeń poprzednich lat. Bardzo o to 
proszę. Ja wczoraj zgłosiłem te poprawki do sekreta-
riatu. One dotyczą właśnie budżetów.

To będzie też taki trochę sprawdzian dotyczący 
tego, czy faktycznie jest tak, że chcecie dyskusji 
i debaty, czy też ustawa ma być przyjęta, tak żeby 
pozałatwiać sprawy przed świętami. Potem nikt nie 
będzie się tym interesował, bo będą święta. To by-
łoby bardzo niebezpieczne dla demokracji. Jeszcze 
raz podkreślam: tak samo jak ustawa o Sądzie 
Najwyższym, ustawa o wyborach jest czymś funda-
mentalnym w demokracji. Powtarzam: fundamental-
nym. Majstrowanie przy takich ustawach jest bardzo 
niebezpieczne. Pamiętajcie, że jeśli pojawią się błędy, 
to dotkną one wszystkich.

Być może dzisiaj jest wśród was takie poczucie, że 
jak ma się większość, to można wszystko. Dokładnie 
wiecie, że tak nie jest. Wszystkie mechanizmy kon-
trolne, ochronne, mechanizmy, które często odsuwają 
większość parlamentarną od tego, żeby wskazywać 
palcem, są bardzo istotne w kwestiach dotyczących 
wyborów i powyborczych.

Bardzo proszę, Koleżanki i Koledzy, o przyjęcie 
tych poprawek. Ja już, tak jak powiedziałem, złoży-
łem je w formie pisemnej do sekretariatu. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Ale mówię o tym, bo wolna Polska to wolne 
sądy i wolne wybory. I tego sobie nie damy odebrać. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Napieralski, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak samo jak przy okazji dyskusji nad usta-

wą o Sądzie Najwyższym, nie tylko dyskutujemy 
o sprawach naprawdę fundamentalnych, budujących 
nasze poczucie bezpieczeństwa, ale też chcemy, by 
ta dyskusja nas przekonała, że te fundamenty demo-
kratyczne, które zbudowaliśmy, są naprawdę trwa-
łe. Jeśli mamy rozmawiać o wyborach, szczególnie 
o wyborach samorządowych, które są najbliżej nas 
– w gminie, w mieście, w powiecie – powinniśmy 
naprawdę przygotować się do takiej dyskusji bardzo 
poważnie i nie pisać tych ustaw szybko, nie pisać tych 
ustaw bez konsultacji społecznych, a szczególnie bez 
poważnej debaty, która powinna się odbyć, debaty 
nie tylko z wyborcami, ale przede wszystkim z tymi, 
którzy na co dzień w samorządach pracują, działają, 
przeżyli niejedne wybory i wiedzą dokładnie, jak to 
wygląda.

Martwi mnie jedna rzecz. Trochę odejdę od 
tych wątków, które przed chwilą były poruszane. 
Chciałbym zwrócić uwagę na inny wątek. Otóż mar-
twi mnie, że nie było konsultacji, że nie rozmawiano 
np. ze Związkiem Miast Polskich, że na wysłucha-
niu publicznym, na którym odbyła się bardzo cie-
kawa debata, nie było jednak strony rządowej, nie 
było jasnego, czytelnego głosu, jeżeli chodzi o Prawo 
i Sprawiedliwość, czyli partę dzisiaj rządzącą. Dnia 
14 grudnia tego roku odbyło się otwarte posiedze-
nie Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast 
Polskich w Dąbrowie Górniczej, gdzie oprócz kwestii 
wyborczych rozmawiano też o tym, co do tej ustawy 
zaczęto wrzucać, żeby być może nadać jej jakiegoś 
kolorytu albo też pokazać, że ma ona trochę szer-
szy zakres i traktuje nie tylko o wyborach. Myślę 
o budżetach obywatelskich. Kiedy przysłuchuję się 
tym debatom, a szczególnie wystąpieniom polityków 
partii rządzącej, padają zawsze takie zapewnienia, że 
to wszystko jest po to, aby było lepiej, przejrzyściej, 
bezpieczniej, uczciwiej itd. No dobrze, no więc jeżeli 
pada dzisiaj taka deklaracja – patrzę na moje kole-
żanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
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natorów opozycji. Pani senator Zdrojewska mówiła 
o tym, że umożliwienie dyskusji radnym doprowadzi 
do tego, że radni będą zabierać głos bardzo długo, 
długo dyskutować itd. No, jest to prawda, tylko, pro-
szę państwa, spójrzmy na siebie. My też zadajemy 
pytania właściwie bez końca. Posłuchajmy… No, 
czasami to samo pytanie w różnej formie zadawane 
powtarza się dziesiąty, piętnasty raz. I też bardzo 
długo dyskutujemy. 

Ja pamiętam, że jak w 2002 r. zostałem przewodni-
czącym rady miasta w moim mieście, w Gnieźnie, to 
wtedy natychmiast myśmy wprowadzili nagrywanie 
sesji, którą można było oglądać w internecie. No i tak, 
stało się tak, że radni, którzy rozmawiali tyle, ile 
rozmawiali, zaczęli bardzo długo gadać, sesje trwały 
po 6–8 godzin czasami. Ale taka jest demokracja.

Poza tym podoba mi się to, co postulowała pani 
senator Zdrojewska, żeby jednak patrzeć też na to, czy 
zatrudnia się w urzędach osoby związane z rodziną, 
ale są osoby, które nie są w rodzinie, a są w związ-
ku. Nawet osobne deklaracje wypełniają i oficjalnie 
nikt nie jest w stanie dojść tak naprawdę… No, mają 
wspólny budżet, ale to jest poza formą…

Jeśli chodzi o to, co mówił senator Florek w spra-
wie racjonalnego podejścia do składania projektu 
obywatelskiego, to też uważam, że jest to koncepcja 
racjonalna, żeby zdążyć przygotować przynajmniej 
opinie prawne. 

Co do wypowiedzi senatora Libickiego, to jest 
ona dosyć odważna, ale myślę, że kiedyś będzie nas 
czekać głosowanie przez internet, prędzej czy później. 
Nie będę rozwijał tego wątku, bo wiemy, o co chodzi.

Chciałbym także odnieść się do wypowiedzi sena-
tora Augustyna. Muszę powiedzieć, Panie Senatorze, 
że bardzo często pana wypowiedzi z powodu pana 
talentu oratorskiego sprawiają wrażenie, według mnie 
przynajmniej, kasandrycznych. Mam czasem wra-
żenie, że jutro się skończy świat. Zapewniam pana, 
że się nie skończy. No, chyba że Opatrzność zechce 
inaczej. 

Ale myślę, że ustawa ta nie jest tak straszna, jak 
się państwu wydaje. I postaram się pewne argumenty 
za tym tutaj przytoczyć. Mówię to ze swojego do-
świadczenia – przez wiele lat, 15 lat, w samorządzie 
pełniłem różne funkcje.

Proszę państwa, w moim okręgu wyborczym ja 
prawie nie znam sytuacji, w których rada byłaby 
w stanie poważnie wpływać na wójta, burmistrza 
czy prezydenta, poza sytuacjami chorobowymi, kie-
dy burmistrz nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. 
Władza, którą daliśmy – jednoosobowa władza – 
podmiotowi wykonawczemu, jest praktycznie nie-
ograniczona. Burmistrz czy wójt, czy prezydent ma 
w swoich rękach 2 instrumenty. Pierwszy to instru-
ment finansowy związany z całym budżetem, a drugi 
to instrument zatrudniania.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Gawła.

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zacznę od tego, co jest w mojej głowie od lat. 

Chciałbym podzielić się z państwem swoimi myślami. 
Jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Znałem prof. Przystawę. W 2002 r. zapi-
sałem się do ruchu na rzecz JOW w Polsce. Analizując 
ostatnie 27 lat, muszę państwu powiedzieć, że to, co 
dzieje się w samorządzie, wymaga pewnej refleksji 
i pewnie powinniśmy tu dzisiaj o tym rozmawiać.

W 1993 r. zająłem się działalnością samorządo-
wą. Jak państwo pamiętacie, był to dla Polski rok 
szczególny, ponieważ w wyniku wyborów nastąpiła 
wtedy dosyć ciekawa zmiana władzy. Mianowicie 
bardzo duża część aparatu dawnej PZPR znowu za-
częła mieć wpływ na władzę, tyle że w przepoczwa-
rzonej formie. Jako młody człowiek uznałem wtedy, 
że coś jest nie tak w naszej demokracji, skoro ludzie, 
którzy popierali system totalitarny, rozpoczynają 
rządzenie w demokratycznej Polsce. Uznałem wów-
czas, że wprowadzenie JOW doprowadzi do tego, 
że właściwie uda nam się wykreować nowe elity. To 
samo mówił prof. Przystawa, wracając do dyskusji 
przy Okrągłym Stole i tego, dlaczego wprowadzono 
wybory proporcjonalne. Gdyby w roku 1989 został 
wprowadzony system okręgów jednomandatowych, 
pewnie nastąpiłaby gruntowna wymiana elit. Ta teza 
jest dosyć żywa w wielu środowiskach.

Teraz powiem o obserwacji tego, jak to wszystko 
wygląda. Okazało się, że system okręgów jednoman-
datowych nie został wprowadzony globalnie, w ca-
łym systemie. W wyborach parlamentarnych jest on, 
powiedzmy, szczątkowy i obowiązuje tylko w wy-
borach do Senatu. Patrząc na to, możemy wyciągnąć 
wniosek, że to, co postuluje dzisiaj ruch Kukiza, jest 
w pewnym sensie dogmatyczne. Oni zakładają, że 
JOW uzdrowią wszystko i doprowadzą do wymiany 
elit, do odejścia od partyjniactwa. No, okazuje się, 
że tam, gdzie to funkcjonuje, wcale tak nie jest. To 
nie funkcjonuje tak, jak chcieliby ci ideologicznie 
patrzący na problem.

Patrząc na tzw. dużą politykę, mimo że – jak już 
zadeklarowałem – jestem zwolennikiem JOW, cza-
sami trzeba spojrzeć globalnie na problem… Ja tę 
ustawę poprę, ponieważ widzę w niej rzeczy, które są 
dla społeczeństwa obywatelskiego korzystne i wpły-
ną poważnie na zmiany w samorządzie.

Co do dyskusji, która się toczy tutaj nad tą usta-
wą, to chciałbym wrócić do kilku wypowiedzi se-
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(senator R. Gaweł) Tak to wyglądało. Myślę, że to najwyższa pora, żeby 
w jakiś sposób zrównoważyć władzę wykonawczą 
i uchwałodawczą w gminie.

Dalej. Możliwość zabrania głosu. O tym już mó-
wiłem. Burmistrz, wójt, prezydent nie będzie mógł 
już sobie dorabiać w radach nadzorczych w innym 
mieście. Do tej pory mógł to robić i w taki sposób 
powiększał sobie budżet domowy. Trzeba było być 
bardzo przenikliwym, żeby w jakiś sposób do tego 
dojść. Teraz 5-letnia kadencja… No, chyba lepiej… 
Ci, którzy mają trochę doświadczenia w samorządzie, 
wiedzą, jak wygląda 4-letnia kadencja, szczególnie 
dla nowicjusza. Nowicjusz przychodzi i musi zbudo-
wać wokół siebie aparat władzy, musi się wszystkiego 
nauczyć…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…a potem ma już tylko 2 lata na rządzenie. Ostatni 
rok to jest kampania wyborcza.

Poproszę jeszcze o 5 minut. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Pan senator Jan Żaryn. Nie ma pana senatora.
Pan senator Leszek Czarnobaj, proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zawsze stremowany. 

Jak pani marszałek prowadzi, to mnie zjada trema.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Żebym nie zapomniał, rozpocznę od poprawki, 

którą chciałbym złożyć, dotyczącej przywrócenia 
art. 499. O tym już tu dzisiaj mówiono. Chciałbym 
zapytać, czy państwo jako senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości… Wierzę, że tak jest, że ta usta-
wa niejako wypływa z państwa serc i umysłów. 
Chciałbym jednak zapytać, czy państwo jesteście za 
takimi rozwiązaniami, w ramach których kandydat 
w wyborach mógłby być finansowany jakby poza li-
mitem. Jeżeli nie, to poprzyjcie państwo projekt usta-
wy przywracającej sytuację, w której jest określony 
limit wydatków. A jeżeli chcecie państwo, żeby bez 
zgody komitetu i bez zgody kandydata można było 
prezentować zalety tego kandydata, to zostawcie to, 
co proponujecie w ustawie. Czy chcecie amerykań-
skiego systemu, w którym nie ma żadnych limitów, 
jeśli chodzi o wydatki na kampanię wyborczą? Jeżeli 
chcecie, to powiedzcie: tak, chcemy, żeby kandydat 
miał nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o wy-
datki finansowe na kampanię wyborczą.

Chyba pół roku temu przewodniczący Państwowej 
Komisji Wyborczej powiedział, że brakuje instru-
mentów do czuwania nad wydatkami w czasie kam-

Im mniejsza gmina, tym gorzej, bo praktycznie 
dochodzi do tego, że urząd staje się głównym pra-
codawcą. Nie tylko sam urząd jako instytucja, ale 
i jednostki podległe – spółki, szkoły etc. No, to jest 
coś niezdrowego, bo wtedy ludzie nie mówią tak, 
jak myślą, tylko z natury podporządkowują się już 
władzy, która ich karmi. Tak że nad tym należałoby 
się zastanowić.

A ta ustawa daje duże prerogatywy radzie. Ja mó-
wię już nie tylko o tym, że teraz rada będzie mogła 
oddzielnie kreować swoje postulaty… Przede wszyst-
kim proszę spojrzeć na sprawy, które idą – to jest 
ważne, co teraz powiem – od demokracji pośredniej, 
jaka jest w samorządzie, ku demokracji bardziej bez-
pośredniej. Bo tym właśnie jest to, że obywatele mogą 
zabierać głos na posiedzeniach rady. 

Pamiętam, że kiedy w 2003 r. takie coś wprowa-
dziłem, to był totalny opór radnych, czyli, powie-
działbym, tego establishmentu, który już tam był 
wybierany co jakiś czas: „Jak to będzie? Ludzie będą 
wykrzykiwać”… Zrobiłem to świadomie, zdając sobie 
sprawę… Potem niestety było tak, że przychodzili 
i mieli do mnie pretensje o różne rzeczy. Musiałem 
ich wysłuchać, bo uznałem, że przecież jako radny, 
a tym bardziej przewodniczący… Komu służę? Sobie, 
grupie, z której zostałem wybrany, czy obywatelom? 
Takie było moje myślenie. I my też musimy się z tym 
liczyć. Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to już nie bę-
dzie się dało tak zamiatać pod dywan niektórych 
problemów.

Zgodnie z ustawą, państwo dobrze o tym wiecie, 
radni, którzy piszą interpelacje i którzy domagają się 
jakiejś wiedzy, np. informacji dotyczących działania 
spółek, otrzymują bardzo zdawkowe dane – takie jest 
prawo – i nie dowiadują się prawie nic, a już na pew-
no nie o zatrudnieniu. Proszę państwa, zatrudnia się 
radnych i w ten sposób kupuje się głosy lub zdobywa 
uznanie dla wójta czy burmistrza. To są procedury, 
które w demokracji nie powinny być przyjmowane 
z aplauzem, szczególne przez parlament, którzy two-
rzy prawo.

Funkcje kontrolne są bardzo ważne i powinniśmy 
o nie dbać. Wyniki głosowań powinny być upublicz-
niane. Tak jest u nas. Każdy może spojrzeć i spraw-
dzić, jak się kto zachował.

Dalej. Co do wprowadzenia projektu… Proszę 
państwa, my idziemy ku społeczeństwu obywatel-
skiemu. Jeżeli organizacje pozarządowe wymyślą 
coś, co na poziomie gminy jest możliwe do zrobie-
nia, realne do zrobienia, to mogą zgłosić odpowiedni 
projekt. Do tej pory tak nie było. Wszystkie projekty 
były niejako filtrowane przez przewodniczącego rady. 
Kto tak naprawdę decydował o takich sprawach? No, 
przewodniczący zawsze konsultował się z wójtem. 
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(senator L. Czarnobaj) Platon również opisuje – myślę, że pan profesor 
to zna – kto to jest mąż stanu. No, my mamy te-
raz męża stanu, wiemy, kto nim jest, nie powiem ze 
względu na okres przedświąteczny, ale przywołam 
słowa Platona, tak jak pan profesor. Kto to jest mąż 
stanu? Platon opisuje 2 typy mężów stanu. Pierwszy 
typ to jest tyran, lekarz tyran. Platon mówi, że naj-
lepszym mężem stanu jest lekarz, bo on działa w tym 
zakresie… Nie będę przedstawiał tego wywodu, bo 
jeszcze coś pomylę. W każdym razie jednym z tych 
typów jest lekarz tyran, który leczy pacjentów na siłę, 
nie zważając na uwagi, propozycje, prośby. (Oklaski) 
Ale pytam… Przepraszam, później opisuje drugi typ 
męża stanu, oczywiście odwołując się do lekarza. 
Otóż najlepszy mąż stanu – podejrzewam, że również 
dla Polski – to jest wolny lekarz. Teraz odczytam, 
żebym się nie pomylił: prowadzi kurację, opowiadając 
chorym o swej sztuce i dzieląc się z nimi wiedzą, nie 
przepisuje żadnego lekarstwa, dopóki nie przekona 
ich o jego skuteczności oraz nie zdobędzie zgody 
na przeprowadzone leczenie. (Oklaski) To są 2 typy 
mężów stanu. Gdzie nam bliżej? Myślę, że państwo 
w przypływie dobroci wraz z nadejściem Bożego 
Narodzenia w sercach i umysłach odpowiecie sobie 
na to pytanie.

Pani Marszałek, Szanowna Izbo, w związku 
z tym, że mamy okres adwentu – mam nadzieję, że 
zdążymy do Wigilii – chciałbym pani marszałek 
bardzo serdecznie podziękować, złożyć na ręce pani 
marszałek i pana marszałka podziękowania za to, że 
jesteśmy tutaj, w Wysokiej Izbie. Jesteśmy tutaj krót-
ko przed Wigilią, myślimy, czy zdążymy do Wigilii. 
Przecież moglibyśmy dzisiaj być… przecież każdy 
z nas ma setki zaproszeń i mógłby być z emerytami, 
z rencistami, na różnego rodzaju spotkaniach. A my 
z wielkim poświęceniem dla Polski budujemy jej po-
tęgę. Przecież wielką potęgę budujemy. Dzięki naszej 
pracy, proszę państwa, Polska rośnie w siłę. Chcę pań-
stwu powiedzieć, że staliśmy się jednym z 2 krajów… 
Szczególnie dzięki państwa aktywności, dlatego że 
właściwie to może będziemy pracowali i w Wigilię. 
A więc staliśmy się jednym z najpopularniejszych 
krajów w mediach w świecie. Są 2…

(Senator Małgorzata Kopiczko: To dzięki pań-
stwu.)

Pani Senator, zaraz powiem.
Są 2 kraje, które wiodą prym. To jest Korea 

Północna, wiadomo z jakich względów, i Polska, dla-
tego że stała się wyspą wolności. Przecież… Mówię 
w cudzysłowie. Żebyście państwo nie zrozumieli, 
że mówię dosłownie, że zostaliśmy tutaj wynagro-
dzeni…

Otóż, Szanowni Państwo, w roku ubiegłym dzięki 
państwa zaangażowaniu, że tak powiem, wpisaliśmy 
się w to, że nasz kraj jest na topie w kilku dziedzi-
nach. Mówię o 2016 r., 2017 r. będzie jeszcze lepszy. 

panii wyborczej. A to, co państwo proponujecie, to 
już w ogóle pozbawia Państwową Komisję Wyborczą 
jakiegokolwiek czuwania nad wydatkami, kontrolo-
wania wydatków. Więc powiedzcie deklaratywnie: 
tak, znosimy limity wydatków na kampanię wybor-
czą, aby różnego rodzaju ośrodki, nie będę tu nikogo 
wymieniał z imienia i nazwiska, mogły w sposób 
swobodny, niekontrolowany realizować cele politycz-
ne. Dlatego zgłaszam poprawkę dotyczącą likwidacji 
tego oto przedsięwzięcia, które polega na niekontrolo-
wanym wydawaniu pieniędzy na kampanie wyborcze, 
poza oficjalnymi pieniędzmi, które będzie wydawał 
komitet czy dany kandydat. Pani Marszałek, składam 
taką poprawkę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Profesorze 
– zwracam się tutaj do pana prof. Bobki – jak za-
wsze, muszę powiedzieć, z wielką radością słu-
cham ja, niedoszły uczeń pana profesora, wywo-
dów pana profesora, bo to jest przykład dyskusji, 
dyskusji prowadzonej przez ludzi, których celem 
jest dobro państwa, a nie interesy polityczne czy 
interesy jednego człowieka, dwóch czy dziesięciu 
ludzi. Panie Profesorze, do tego, co pan profesor 
powiedział, chcę przywołać słowa człowieka, który 
w swoim życiu od wielkiego, można powiedzieć, 
wroga demokracji przechodził stopniowo, rozu-
miejąc ją coraz bardziej… Otóż Platon uszeregował 
systemy i ustroje od tego najlepszego, oczywiście 
według Platona, do tego najgorszego. Chciałbym, 
żebyście państwo tu obecni, szczególnie zwracam 
się do moich sympatycznych koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzieli sobie na 
pytanie, gdzie my jesteśmy. Platon stwierdził, że 
najbardziej sprawiedliwym ustrojem jest sprawie-
dliwe królestwo, następna jest arystokracja, potem 
demokracja sprawiedliwa, następnie demokracja 
niesprawiedliwa, później oligarchia, a najgorszym 
systemem jest tyrania. Warto sobie zadać to pytanie. 
Panie Profesorze, pięknie, że pan przywołał tegoż 
myśliciela, który pokazuje, nad jakimi elementami 
należy się zastanawiać.

I tenże Platon, proszę państwa, powiedział też, co 
to jest idealne państwo.

(Rozmowy na sali)
Chciałbym, żeby również senator Rulewski po-

słuchał.
(Senator Jan Rulewski: Tak, ja słucham. Monarchia 

to jest…)
Otóż idealne państwo to jest państwo, w którym 

jego obywateli łączy poczucie wspólnoty i wzajemna 
przyjaźń. To jest model państwa idealnego. No, jak 
patrzę na to, co się dzieje przez te ostatnie 2 lata, to 
trochę do tego ideału, do tego wzorca z Sèvres nam 
brakuje. No dobrze.
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(senator L. Czarnobaj) Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze…)
I pan senator Bobko.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.
(Oklaski)

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dyskusja, jak widzę, przedłuża się, tak że może 

tylko konkluzja z mojej strony. Nie chciałbym inspiro-
wać do kolejnych wykładów i refleksji filozoficznych. 
To może tak na święta i przy Nowym Roku.

(Rozmowy na sali)
I tylko ostatnia myśl. Cel mojego wystąpienia był 

taki, żebyśmy nabrali wszyscy trochę więcej pokory 
do tego, co robimy, i do tych rozwiązań, które propo-
nujemy. Prawda? Bo dzisiaj żyjemy w takim silnym 
przeświadczeniu, że oto te zasady, które funkcjonują, 
mają charakter nieobalalnych dogmatów, że to za-
wsze tak było – równość wyborów, równość głosów. 
Traktujemy to dzisiaj pozytywnie jako pewną zdo-
bycz cywilizacyjną. Ale trochę więcej pokory, bo są to 
rozwiązania nowe, nowatorskie, właściwie funkcjonu-
jące od 100, a tak naprawdę od około 70 lat, jeśli idzie 
o równość głosów, o prawa wyborcze kobiet. Prawda? 
I tutaj trzeba też powiedzieć, że jeśli idzie o tę kulturę 
demokratyczną, kulturę wyborów czy wprowadzanie 
równości procedury wyborczej, to Polska była zawsze 
pionierem. Polska jako pierwsza w Europie wprowa-
dziła konstytucję i jako jeden z pierwszych krajów 
w XX w. prawo wyborcze dla kobiet. Tak że mamy 
tutaj pewne powody do satysfakcji.

Na koniec chciałbym z całą mocą podkreślić to, 
o czym już mówiłem i od czego zacząłem. Wolność 
wyborów, a zwłaszcza kwestia uczestniczenia w pro-
cedurze wyborczej jest pewną namiastką, jest tyl-
ko elementem realizowania wolności politycznej. 
Wolność polityczna jest czymś dużo ważniejszym, 
głębszym. W tym wszystkim o to chodzi, żebyśmy 
żyli w wolnym kraju, a wolność wyborów jest tylko 
narzędziem, jednym z możliwych narzędzi służącym 
tej idei. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chylę czoła przed wiedzą pana prof. Bobki. Z uwa-

gą wysłuchałem jego rozważań o filozofii Platona, 
ale osobiście bym odradzał Wysokiej Izbie, żebyśmy 

W przekraczaniu planu jesteście państwo dobrzy – jak 
w systemie, który Janek z wieloma przyjaciółmi oba-
lił. Otóż w roku 2016, proszę państwa, zostaliśmy na-
grodzeni. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jesteśmy 
wyspą… To totalne zwycięstwo. Wyprodukowaliśmy 
dzięki wam, Szanowni Państwo, największą liczbę 
dokumentów – 33 tysiące stron maszynopisu, któ-
re każdy, kto chciałby je przeczytać i zapoznać się 
z nimi, musiałby czytać przez cały rok po 4 godzi-
ny dziennie. Proszę państwa, można być wielkim? 
Można być wielkim. I jesteśmy wielkim państwem. 
A znając państwa, wiem, że my jako Senat dzięki 
państwa inicjatywie jeszcze tę wartość przekroczymy. 
Będziemy pokazywani jako wyspa wolności i Izba 
tworzenia prawa, którego i tak nikt nie czyta czy 
większość nie czyta. Bo, jak znam życie, większość 
ustaw, które trafiają do nas w nocy, a które my rano 
rozpatrujemy… Chociażby ustawa o kochanej edu-
kacji – 600 stron. Przyszła do nas w nocy, a rano ją 
uchwaliliśmy. To się nazywa umiejętność czytania! 
Nikt w świecie takiej nie posiadł.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Szybkiego czyta-
nia ze zrozumieniem.)

W jedną noc, Pani Senator, 600 stron przeczyta-
nych ze zrozumieniem.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dwukrotnie.)
I to zrozumienie, proszę państwa, dzisiaj wycho-

dzi w życiu. Jeśli państwo chcecie poczytać, jakie 
świetne rzeczy wprowadziliśmy, to proszę poczytać 
listy do pana rzecznika od rodziców na temat tego, co 
się dzieje w polskiej szkole. Ale nie o tym chciałbym 
mówić.

Szanowni Państwo, przypomina mi to atmosferę… 
Bo jesteśmy w okresie przedświątecznym, ciężko 
pracujemy, wróg stoi na granicach, u bram Polski, 
więc musimy pracować, jak rozumiem. Bo gdyby było 
normalnie, to każdy z nas byłby dzisiaj w rodzinnym 
mieście, spotykał się, tak jak powiedziałem, z różnego 
rodzaju środowiskami, żonie by pomagał… A żona co 
chwilę dzwoni: przyjedziesz wreszcie czy nie przy-
jedziesz? Mówię: w tym roku nie wiem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, i tą uwagą…
(Głos z sali: Czas się skończył.)
…zakończył pan swoje wystąpienie, ponieważ 

minęło już 10 minut.
(Senator Leszek Czarnobaj: Poproszę o następne 

5 minut.)
Dobrze.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: To jednak 

żonie nie zależy, żeby senator przyjechał, bo inaczej 
by tyle nie opowiadał. Nie?)
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(senator B. Klich) Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
No cóż, trudno nie zabrać głosu w tak fundamen-

talnych kwestiach, ważnych nie tylko dla demokracji, 
ale także dla wolności obywatelskich. Bez wątpienia 
narodziny samorządu terytorialnego w Polsce były 
niezwykle ważnym wydarzeniem. Działo się to na 
początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia 
i było wprost związane z przemianami społeczno-
-gospodarczymi, które odbywały się pod koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Polska, jak słusz-
nie tutaj zauważono, wielokrotnie należała do abso-
lutnej awangardy europejskiej, jeżeli chodzi nie tylko 
o tempo, ale także jakość, głębokość przemian spo-
łeczno-gospodarczych. Jednym z dorobków owych 
przemian były narodziny samorządu terytorialnego. 
Warto przypomnieć, że już 8 marca 1990 r. ówcze-
sny parlament, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie 
szczebla podstawowego. Samorząd odegrał wówczas 
niezwykłą rolę w procesie transformacji ustrojowej, 
w organizacji życia zwykłych obywateli, każdego 
z nas, każdego dnia. Stał na straży wydatkowania 
pieniędzy publicznych, efektywnego wydatkowania 
pieniędzy publicznych. To także dzięki aktywności 
ówczesnych samorządów Polska dobrze wykorzy-
stywała swoje szanse. Samorządy silnie wpisały się 
w polskie dążenia do integracji z Unią Europejską. 
Samorządowcy doskonale sięgali po pieniądze przed-
akcesyjne, modernizując nasze najbliższe otoczenie. 
Wybudowano setki tysięcy ważnych inwestycji, zmie-
niających nasze codzienne życie. Wraz z procesem 
integracji europejskiej Polska poddawała także oce-
nie, refleksji to wszystko, co działo się w wymiarze 
samorządowym. Mając świadomość, iż proces inte-
gracji postępuje, a wraz z nim otwierają się kolejne 
możliwości finansowe, Polska sukcesywnie dojrze-
wała do wprowadzenia kolejnych szczebli samorządu 
terytorialnego. Stało się to faktem w konsekwencji 
5 czerwca 1998 r., kiedy powołano 2 kolejne szczeble 
samorządu, mianowicie szczebel powiatowy i woje-
wódzki.

Samorząd terytorialny wielokrotnie udowadniał, 
że wpisuje się w jakże ważną, fundamentalną także 
z punktu widzenia polskiej konstytucji zasadę sub-
sydiarności, zasadę pomocniczości. Samorząd poka-
zał, że w sposób efektywny, niezwykle korzystny nie 
tylko dla państwa polskiego, ale przede wszystkim 
dla obywateli, wypełnia przeznaczone mu funkcje 
i kompetencje. Ówcześni decydenci, ówcześni parla-
mentarzyści dojrzeli do tego, aby tak zorganizować 
życie publiczne, aby jednostki samorządu terytorial-
nego wzięły sporą część odpowiedzialności za orga-
nizowanie życia Polakom, ale także inwestowanie 
w rozwój państwa polskiego. To dzięki pracy wielu 
tysięcy polskich samorządowców Polska należy do 
najszybciej rozwijających się państw europejskich, 
do państw znakomicie wykorzystujących swoje miej-

szli jego drogą, drogą filozofii Platona, i drogą tego 
myślenia, że demokracja, że wybory są tylko elemen-
tem wolności politycznych i że ta wolność polityczna 
obywateli może sobie poradzić bez wyborów, bo ona 
stosunkowo późno w rozwoju historycznym została 
wpisana do katalogu wolności politycznych.

Panie Profesorze, to jest tak, że wolne wybory 
są warunkiem koniecznym wolności politycznej i że 
w dzisiejszych czasach nie ma oświeconego monar-
chy, który by, sprawując władzę absolutną, zapew-
niał jednocześnie, poprzez konstytucję czy w jakiś 
inny sposób, wolność swoim obywatelom. Tak było 
w czasach oświeconej monarchii brytyjskiej i dlate-
go filozofowie angielskiego oświecenia, którzy, jak 
rozumiem, panu profesorowi nie są specjalnie bliscy, 
w szczególności John Locke, byli w stanie wyobra-
zić sobie, że w ustroju niedemokratycznym wolność 
może być zapewniona. Oni zawsze podkreślali, że 
może być zapewniona tylko dzięki rządom prawa, 
a rządy prawa to jest coś, od czego przecież państwo 
odchodzicie, to jest coś, co we wczorajszym wystą-
pieniu pana prezydenta zostało w zasadzie ostatecznie 
zanegowane. To wystąpienie sprawiło, że proces de-
montażu państwa prawa został w Polsce ukończony, 
że art. 2 konstytucji, mówiący o tym, że Polska jest 
demokratycznym państwem prawa, w części doty-
czącej praworządności przeszedł do historii, a nasze 
przywiązanie do praworządności i do tego, że prawo 
stoi ponad władzą polityczną, a nie władza polityczna 
nad prawem, pozostaje już tylko w naszych sercach. 
Powtarzam: pozostaje już tylko w naszych sercach. 
Tak więc takie rozumowanie, Panie Profesorze, jest 
niebezpieczne. Dzisiaj w dobie odwrotu, w dobie tej 
trzeciej fazy odwrotu od demokracji – gdyby się po-
służyć słowami Huntingtona czy Schumpetera – takie 
rozumowanie może prowadzić nas na antyliberalne 
manowce. Innymi słowy, wzmacniać coś, co za spra-
wą rządzącego ugrupowania dokonuje się w tej chwili 
w Polsce. Polska, która należała do awangardy – jeśli 
się posłużyć pańskim określeniem – krajów trzeciej 
fali demokratyzacji, zaczyna należeć w tej chwili, za 
sprawą rządów PiS, do awangardy odwrotu od demo-
kracji w ramach trzeciej fali odwrotu od demokracji 
– niestety. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Waldemar Sługocki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(senator W. Sługocki) miasta i wsie były kolorowe, barwne, a ludzie mogli 
spokojnie funkcjonować, o to, abyśmy każdego dnia 
mogli być uśmiechnięci.

A dzisiaj co państwo nam serwujecie? Serwujecie 
to, że ci lokalni liderzy, którzy z wielką determinacją, 
pasją, pro publico bono wykonują swoje obowiązki, 
nie będą mogli ich realizować. Bo powiadacie pań-
stwo, że samorządowiec jedynie przez 2 kadencje 
może być efektywny, może dobrze funkcjonować, 
a trzecia i kolejne kadencje są związane z nieprawi-
dłowościami, z korupcją, z negatywnymi zachowa-
niami samorządowców. Dlaczego, proszę państwa? 
Znam wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów, któ-
rzy sprawują władzę od kilku, kilkunastu kadencji 
i robią to w sposób znakomity. Co 4 lata są weryfi-
kowani przez swoich wyborców. Jak wytłumaczyć to, 
że – posłużę się konkretnym przykładem – burmistrz 
takiej gminy w województwie lubuskim jak Bytom 
Odrzański Jacek Sauter w każdej kampanii wyborczej 
zwycięża i otrzymuje dziewięćdziesięciokilkuprocen-
towe poparcie? Dlaczego chcecie państwo ograniczyć 
możliwość sprawowania przez tego człowieka władzy 
publicznej, skoro ma należyty szacunek, autorytet 
i wykonuje swoją pracę z nieprawdopodobną pasją, 
zaangażowaniem, z dobrymi skutkami dla lokalnej 
społeczności? Dlaczego? Dlaczego uważacie państwo, 
że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni 
sprawować jedynie przez 2 kadencje swe funkcje, 
a dlaczego nie macie wątpliwości co do nas, co do 
senatorów, posłów? Czym się różnimy? Także jeste-
śmy weryfikowani przez Polaków, przez suwerena, 
przez obywatela.

Ba, mało tego, proszę państwa. Proszę zwrócić 
uwagę na to, że aktywność Polaków w wyborach 
samorządowych jest zdecydowanie większa. Polacy 
chętniej uczestniczą w wyborach lokalnych, identy-
fikują się z własnymi liderami. Częstokroć nie jest to 
wybór anonimowy, a jest to wybór bezpośredni: jest 
to nasz sąsiad, przyjaciel, przyjaciel rodziny, ojciec 
kolegi naszego dziecka. Większa anonimowość jest 
jednak w przypadku wyborów do Sejmu czy też do 
Senatu. Mimo wszystko macie państwo wątpliwości 
co do efektywności, co do prawidłowości funkcjono-
wania wójtów, burmistrzów i prezydentów, stąd też 
w sposób dla mnie absolutnie niezrozumiały chcecie 
ograniczyć im wykonywanie tego powołania.

Mam wątpliwość, Szanowni Państwo, czy przy-
padkiem nie wylejecie dziecka z kąpielą, czy nie 
doprowadzimy zatem do takiej sytuacji, w której 
prawdziwy liderzy nie będą chcieli parać się życiem 
publicznym. Bo kto będzie chciał zrezygnować ze 
swej dotychczasowej drogi zawodowej, mając świa-
domość, że tylko przez 2 kadencje będzie mógł służyć 
Polakom w wymiarze lokalnym? Owszem, istnie-
je możliwość weryfikacji – i to dobrze, bo jest taka 
potrzeba – żeby co 4 lata każdy z samorządów był 

sce w zintegrowanej Europie, to samorządowcy – ich 
roztropność, efektywność, pragmatyka każdego dnia 
– przyczynili się do tego, że dzisiaj Polska jest… była 
do niedawna, z przykrością to mówię, liczącym się 
krajem, krajem w absolutnej awangardzie nie tylko 
pod względem przemian dotyczących organizacji ży-
cia w samorządzie, ale przemian cywilizacyjnych. 
Dzisiaj, niestety, chyba o tym mówić już nie możemy, 
co podkreślają też – mówię to z dużą przykrością 
i ubolewaniem – decyzje instytucji europejskich.

Ale mam nadzieję, Szanowni Państwo, że ta dys-
kusja…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,  
5 minut minęło.)

Ja mam 10 minut. To jest moja pierwsza wypo-
wiedź.

(Głos z sali: Tak, pierwsza.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam pana 

bardzo. Bardzo przepraszam.)
Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Już kończ.)
(Senator Janina Sagatowska: Pani marszałek prze-

prosiła.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo. 

Przepraszam.)
A ja się nie gniewam na panią marszałek. Nic się 

nie stało, Pani Marszałek. Już kontynuuję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Bardzo dziękuję. Eee…
(Senator Mieczysław Augustyn: A jednak się stało.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: No, potem 

człowiek jest taki rozbity.)
Samorząd terytorialny doskonale wykorzystuje 

swoją szansę. Ale mam nadzieję, proszę państwa, 
tak jak mówiłem, że ta debata, ta dyskusja skłoni 
jeszcze nas do refleksji, do prawdziwej refleksji. Mam 
nadzieję, że mówiąc o samorządzie terytorialnym, 
odnosząc się do prawa wyborczego, pomyślimy o tych 
wszystkich wspaniałych ludziach, którzy przyczy-
niali się konsekwentnie, sukcesywnie do rozwoju 
samorządu terytorialnego w Polsce, a tym samym 
rozwoju naszego państwa. Warto wspomnieć o wy-
bitnym samorządowcu Palce, o nagrodzie jego imie-
nia, którą dzisiaj otrzymują samorządowcy doceniani 
za wysiłek, jaki podejmują każdego dnia, niejedno-
krotnie bez fleszy i pierwszych stron gazet. Blisko 
2,5 tysiąca polskich samorządowców każdego dnia 
w tej małej Polsce, lokalnej podejmuje wysiłek, żeby 
zapewnić swoim mieszkańcom, i tym najmłodszym, 
i tym najstarszym… Chodzi o dostęp do przedszkoli, 
żłobków i szkół, o to, by poziom kształcenia, wypo-
sażenia tych obiektów były jak najwyższe. Dbają oni 
o to, żeby miasta i wsie były czyste, skanalizowane, 
o dobre drogi, o to, żeby były one odśnieżone, żeby te 
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(senator W. Sługocki) o niepełnosprawności, jeszcze, ale już nie mogą się sa-
modzielnie poruszać, by udać się do lokalu wyborcze-
go. Pełnomocnik nie pomoże w tej sprawie, bo trzeba 
go sobie, że tak powiem, załatwić w gminie, trzeba 
w ogóle umieć go sobie załatwić. Głosowanie kore-
spondencyjne daje szansę tym ludziom uczestniczyć 
w wyborach, dopóki to możliwe. Słyszeliśmy tutaj, 
jak senator Grodzki mówił o informacjach, o tym, na 
jaką skalę inne kraje stosują tę metodę. Dlaczego my 
mamy zabierać ludziom starszym taką możliwość? 
Gdybyście państwo tutaj zawarli elementy, które by 
ograniczały możliwość nadużyć przy użyciu tego 
instrumentu, gdybyście zawarli elementy, które by 
prowadziły do tego, że promujemy głosowanie kore-
spondencyjne, to powiedziałbym, że idziemy w przy-
szłość, idziemy ku dobremu. Niestety tak nie jest. I tak 
jak zauważył tutaj pan senator Żaryn, mamy prawo 
się wstydzić przed Polonią. Senat, opiekun Polonii, 
mówi naszym rodakom, że wielu z nich nie będzie 
mogło skorzystać z głosowania korespondencyjnego 
w sytuacji, gdy tak wielu Polaków pracuje za grani-
cą i nie zawsze będzie mogło sobie pozwolić, żeby 
w tym terminie albo tu przyjechać, albo jechać do 
urny gdzieś tam w obcym kraju. To jest wstydliwa 
sprawa.

Państwo złożyliście poprawkę, ale nikt nie zna jej 
treści. Nie możemy do niej się odnieść. To jest w ogóle 
skandaliczna sytuacja. Jak my mamy obradować? Już 
nie będziemy mieli szansy tego zrobić, ci, którzy nie 
są w odpowiedniej komisji. Dlatego uważam, że ten 
ruch jest absolutnie niepotrzebny. No, pan senator 
Żaryn mówił…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…zabierzmy się zaraz do tego, naprawmy to 

i przywróćmy to, co było.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

czas.)
Już kończę.
A ja proponuję 1 prosty ruch: skreślmy to dzisiaj, 

po prostu skreślmy to dzisiaj. Jest okazja do tego, 
jest szansa na to, zróbmy to, co pan senator Żaryn 
postuluje, żeby zrobić w nieokreślonej przyszłości, bo 
z pewnym zawstydzeniem, jako pracujący dla Polonii, 
mówił o tych sprawach. Popieram go. Ale mówię: jest 
okazja, głosujmy.

Na koniec chciałbym przyłączyć się do tego, co 
powiedział pan senator Sługocki. Samorząd zdał eg-
zamin, samorząd ma ogromne, jeśli nie największe, 
zasługi dla rozwoju Polski. Nie jest wolny od wad, jak 
mówił pan senator Gaweł, popieram to, zgadzam się. 
Jednak trudno znaleźć w Polsce instytucję czy niewie-
le jest, zwłaszcza publicznych, instytucji o tak dużym 
zaufaniu jak samorząd. Budujmy go, a nie rujnujmy.

A jeśli chodzi o kwestię dwukadencyjności, to 
chciałbym tylko powtórzyć tutaj to, co mówiłem na 
posiedzeniu komisji. W moim okręgu wyborczym 

weryfikowany. Ale jeżeli ta weryfikacja jest pozytyw-
na, dlaczego nie chcemy dać mieszkańcom wspólnot 
lokalnych możliwości weryfikowania ich w kolejnych 
jednostkach czasu? Uważam, że to jest, proszę pań-
stwa, naganne. Uważam, że to jest ograniczenie swo-
bód obywatelskich tych wszystkich Polaków, którzy 
chcą parać się… chcą aktywnie pracować dla wspól-
not samorządowych na poziomie lokalnym.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie później jeszcze 

dokończyć swą wypowiedź. Dziękuję bardzo, Pani 
Marszałek. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo. 

5 minut, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Trudno nie bić na alarm i nie być pesymistą akurat 

w takim momencie, Panie Senatorze Gaweł, jak ten. 
Wczoraj miałem takie poczucie katastrofy. Polska 
jako jedyny kraj napiętnowana za łamanie prawo-
rządności… Czyjej praworządności? Czyich praw? 
Unijnych? Nie. Praw obywateli Polski i zarazem 
obywateli Unii, o które Unia ma obowiązek się upo-
minać. Wczoraj prezydent podpisuje ustawy, pokazu-
jąc, co myśli o tej sprawie, całemu światu, nie tylko 
Unii Europejskiej, ale także Stanom Zjednoczonym, 
wolnemu światu. A my dzisiaj i wczoraj obradujemy 
nad tą ustawą, która jest kontynuacją tej samej linii. 
Proszę wybaczyć, ja rzeczywiście jestem człowie-
kiem emocjonalnym, pewnie częściej krzyczę niż 
mówię, za co przepraszam. Ale tutaj emocje są na 
miejscu. Dawno tutaj takich emocji nie było i nie mu-
siało być… Ale wyszedłem tu nie po to, żeby o tym 
mówić, tylko po to, żeby powiedzieć o 2 sprawach, 
żeby uzupełnić swoją wypowiedź.

Proszę państwa, prawo zawsze tworzymy dla 
przyszłości. Wspominał o tym pan senator Libicki, 
mówiąc m.in. o wyborach internetowych. Ale ja 
chciałbym w tej samej perspektywie zobaczyć kwe-
stie wyborów korespondencyjnych, głosowania ko-
respondencyjnego. Proszę państwa, jestem przewod-
niczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad 
Osobami Niesamodzielnymi. Z roku na rok ogromna 
grupa osób starszych traci sprawność, staje się nie-
samodzielna. I te osoby wcale nie mają orzeczenia 
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(senator M. Augustyn) dobre rozwiązanie, to znaczy że generalnie kontrola 
powinna być bardziej państwowa niż samorządowa.

Druga rzecz. Mówił pan senator o tym, że samo-
rządowcy codziennie rano wstają do pracy i powodu-
ją, że przedszkola są kolorowe, że trawa jest zielona, 
a ludzie się uśmiechają. No, ja bym powiedział, że ta 
ustawa tego nie zabroni – takie mam głębokie prze-
konanie. Zgadzam się, że samorząd to jedna z rzeczy, 
które nam w Polsce naprawdę bardzo dobrze wyszły, 
tylko że mam wrażenie, że jednak jest pewien kry-
zys tej samorządności i że potrzebujemy pewnego 
impulsu rozwojowego. Samorząd gdzieś zaczął bok-
sować, to znaczy… Według mnie jest kilka różnych 
elementów, które… Powiem tu o perspektywie duże-
go miasta. Brak ustaw dotyczących polityk miejskich, 
brak ustawy aglomeracyjnej, ciągłe zmienianie ustaw 
związanych z planowaniem przestrzennym… Poza 
tym potrzebne jest uporządkowanie kompetencyj-
ne między poszczególnymi szczeblami, bo często te 
kompetencje są wzajemnie sprzeczne, a w dłuższej 
perspektywie przemyślenie na nowo kwestii docho-
dów gminy, powiatów, regionów. To jest zadanie, 
które być może stworzy nowy impuls rozwojowy. 
No ale ta ustawa w małym stopniu tego dotyczy – to 
nie jest ustawa, która wywoła jakiś nowy trend. Mam 
też odczucie, że jest pisana z perspektywy opozycji, 
opozycji samorządowej – żeby wyraźnie zaznaczyć. 
I stąd obowiązkowa komisja rewizyjna, ten łatwy 
dostęp do informacji. No, pewien proces, nazwijmy 
to, demokratyzacji, ale on… Mnie się tak zdarzyło, że 
w samorządzie większość czasu albo prawie zawsze 
byłem po tej stronie, która rządziła, a nie tej, która 
była w opozycji. Ja bym powiedział, że to nie jest tak, 
iż opozycja ma zawsze rację. Prawda? Jest tu trochę 
rzeczy, które mogą być niebezpieczne, ale z drugiej 
strony… Tak jak senator Gaweł mówił, demokracja 
czasami powoduje wydłużenie obrad, czasami jest 
pewnym dyskomfortem, ale chyba na pewnej zgodzie 
na to gadanie jest oparta.

Mam wątpliwości, czy nie łamiemy gdzieś zasad 
pomocniczości. Jest tak, że musi być komisja rewizyj-
na, że trzeba to oddać szefowi opozycji, że musi być 
raport o stanie gminy, że musi być budżet partycypa-
cyjny itd. Tutaj troszkę próbujemy uregulować… No, 
być może to jest jakaś próba nadania nowego impulsu.

Brakuje mi w tej ustawie kilku rzeczy, ale powiem 
o jednej. Pan senator Czarnobaj trochę o tym mówił. 
Ja uważam, że powinno się podnieść limit wydatków 
w wyborach na radnych. Ja mam wrażenie, że to jest 
coś, co jest – użyję specjalnie tego słowa – nagminnie 
łamane przy wyborach do gmin. To jest złe, bo żeby 
wejść do ciała ustawodawczego, do rady miejskiej… 
Już na początku duża część osób jest obarczona grze-
chem złamania przepisów. Można to oczywiście obu-
dowywać w sposób taki, jak np. zdarza się we Francji. 
Tam radny nie ma prawa – to nie jest rozwiązanie 

w ostatnich 2 wyborach 70% liderów samorządo-
wych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 7 
minut…)

…zostało zmienionych. Wyborcy potrafią korzy-
stać ze swoich praw. Nie trzeba sztucznie ograniczać 
liczby kadencji. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Jarosław Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chcę zacząć od sprawy dosyć fundamentalnej. 

Otóż ja mam wrażenie, że wybory w 2014 r. były 
nierzetelne, nie że były nieuczciwe, ale że były nie-
rzetelne. I ja bym powiedział, że jeżeli do nich się 
przyłożyło pewną wiedzę statystyczną i porównało 
z poprzednimi wynikami, to było widać, że jakieś 
dziwne rzeczy się działy, bo w danej gminie nagle 
jakaś partia ma wynik 3 razy lepszy niż w gminie 
obok bez jakiegoś głębszego uzasadnienia historycz-
nego czy związanego z liderem. Co zrobiła komisja? 
Przeliczyła losowo w pewnych komisjach głosy na 
nowo, a nie w tych, w których, jak wynikało z danych, 
statystycznie ociera się to o absurd. To wystawia we-
dług mnie złe świadectwo komisjom wyborczym, ale 
powoduje też, że Polacy nabrali pewnego podejrzenia 
związanego z liczeniem wyników wyborów. Proszę 
zwrócić uwagę na to, że był masowy ruch w czasie 
wyborów parlamentarnych, dobry, obywatelski ruch, 
który próbował je kontrolować, tak żeby nie doszło 
do oszustw wyborczych.

Mam wrażenie, że w tej chwili niezmiernie istotne 
jest to, żeby odbudowywać zaufanie do rzetelności 
wyborów. Ale tu pojawiają się pewne problemy. Ta 
odbudowa rzetelności odbywa się na 2 poziomach: 
faktycznym i związanym z pewnym odczuwaniem. 
Gdy badamy np. bezpieczeństwo, to jest faktyczny 
pomiar, czy jest bezpiecznie w Polsce, czy nie, i jest 
pomiar, jak odbierają to sami mieszkańcy. W przy-
padku wyborów te 2 czynniki są niezmiernie ważne. 
I bardzo dużo zapisów tej ustawy według mnie tę 
wiarygodność przywraca. Rozumiem, że są też takie, 
podnoszone przez opozycję, które mogą być odbiera-
ne, i są przez nią odbierane, inaczej.

I powiedziałbym, że z tego powodu to przesunięcie 
komisarzy i to, że w przyszłości będzie to bardziej 
państwowe niż samorządowe, to być może w tym 
czasie rozchwiania politycznego nie są dobre rozwią-
zania. Jednak ja bym powiedział, że generalnie to jest 
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(senator J. Obremski) się określić, tylko dobrostan mieszkańców gminy. 
To, że znajdziemy wyjątki, superprezydentów, którzy 
w dłuższej perspektywie, przez 20 czy 30 lat, potrafią 
rządzić gminą i cały czas są superkreatywni i nieznu-
dzeni swoją robotą, pewnie jest prawdą, ale my tutaj 
mówimy o pewnej statystyce. Moje doświadczenie 
jest takie, że przynajmniej dwa razy obserwowałem 
dosyć blisko ludzi, którzy pełnili najwyższe funk-
cje w samorządzie, i mam wrażenie, że od trzeciej 
kadencji zaczyna się równia pochyła. Mechanizmy 
tego są proste, pewnie można by to opisywać, ale 
to… Do tego dochodzi drugi element, którym jest 
weryfikacja wyborcza. Oczywiście, że ona jest, tylko 
że w Polsce jest najwyższy procent takich sytuacji, 
że jeżeli urzędujący wójt czy urzędujący burmistrz 
kandyduje drugi raz, to wygrywa. Oczywiście można 
by powiedzieć, że to było przedłużone w związku 
z pieniędzmi europejskimi, że wójt czy burmistrz 
mógł się wygrzewać w tym cieple…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Tak, wiem. Proszę o taki wyrok, jaki 2 razy miał 

pan senator Augustyn. Ale to… Już będę kończył.
Wydaje mi się, że istotnym elementem jest to, żeby 

zdecydować się na dwukadencyjność. To statystycz-
nie jest nie… Dłuższe sprawowanie urzędu w tym 
samym miejscu jest niebezpieczne z wielu powodów. 
Jaka jest różnica między senatorami, posłami a bur-
mistrzem, prezydentem czy wójtem, czy prezydentem 
RP? No, bezpośredniość wyborów na funkcję wyko-
nawczą, a nie legislacyjną. To jest istotne.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Ostatnia myśl.
Nie tworzy się dworu przy senatorze, no, może 

z wyjątkami. A przy każdym urzędującym wójcie, 
prezydencie po dłuższym czasie urzędowania two-
rzy się dwór. I temu ta ustawa ma przeciwdziałać. 
Akurat to jest jej bardzo mocny punkt, uzupełniony 
o pewną poprawkę, dotyczącą wydłużenia kadencji 
o rok. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo, 

Panie Senatorze.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: 5 minut.)
5 minut, tak.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wyłączył mi się telefon, a chciałem rozpocząć od 

tego… Ale powiem kilka słów dotyczących drugiego 
wątku. Szkoda, że pan senator Obremski wychodzi, 
bo… Powiem tak. Co do wielu tez zgadzam się z pa-
nem senatorem Obremskim, który mówi o tym, co 

amerykańskie na zasadzie „wszystko wolno” – do 
rozwieszania billboardów. On ma bardziej, że tak 
powiem, wychodzić ten swój wynik, a nie…

(Wicemarszałek Maria Koc: 5 minut, Panie 
Senatorze.)

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Ale pan 
senator miał 10…)

(Wicemarszałek Maria Koc: A, przepraszam.)
Tak, ja miałem 10 minut.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, prze-

praszam.)
Nie, nie… Kontroluję czas.
To jest dla mnie dosyć istotny element, który się tu 

nie znalazł. Chciałbym, żeby on jednak został rozwa-
żony, być może także w odniesieniu do kandydowania 
do Sejmu.

2 kadencje, ja naprawdę jestem zwolennikiem 
2 kadencji. Jestem zwolennikiem wydłużenia o rok… 
5 lat czy 4 lata to jest istotna różnica, jeśli się zaczyna. 
To według mnie jest dobra zmiana.

Mam kłopot taki… Mówicie państwo, że to jest 
ograniczenie pewnych praw biernych, że będzie to 
powodować nieodwracalne straty, bo nikt nie będzie 
chciał iść do wyborów i sprawować obowiązków pre-
zydenta czy burmistrza, jeżeli będzie miał perspekty-
wę tylko 10 lat pracy. Gdzie w Polsce jest jakakolwiek 
praca, w której mamy perspektywę 10 lat…

(Rozmowy na sali)
Być może…
(Senator Waldemar Sługocki: Weryfikacja po 

pierwszych 5 latach może być negatywna.)
No ale oczywiście…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę nie wchodzić 

w polemikę z panem senatorem.)
Ja bym powiedział, że my mamy raczej kłopot 

z pewną kulturą polityczną wewnątrz poszczególnych 
ugrupowań politycznych, polegający na tym, że bra-
kuje nam fundacji dających pewien czas amortyza-
cji tym, którzy przegrywają wybory, co się przecież 
zdarza, i nagle, nawet po 20 latach pracy w Sejmie, 
muszą się na nowo określić, znaleźć itd. Tak samo jest 
pewnie z prezydentami. Ale chcę zwrócić uwagę na 
pewne pozytywne sprawy związane z szybkim wy-
rzucaniem prezydentów czy wójtów po dziesięciolet-
niej kadencji. Oni wtedy jeszcze będą w tym okresie, 
kiedy są dosyć popularni, i będą łakomym kąskiem 
dla poszczególnych partii politycznych. A więc będą 
ludzie, którzy są jeszcze popularni, którzy mają dużą 
wiedzę o tym, jak funkcjonuje ta Polska na niższym 
szczeblu, jak jest rozjeżdżana przez nasze ustawo-
dawstwo itd., i oni będą trafiać do Sejmu. Uważam, 
że to jest istotna, ważna sprawa.

Co jest celem? Celem nie jest szczęście tego pre-
zydenta, który po 10 latach będzie musiał na nowo 
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(senator L. Czarnobaj) niejsze, negatywne oceny wielu osób, począwszy od 
pana sędziego Hermelińskiego, a skończywszy na 
przedstawicielach powiatu z mojego terenu, a mia-
nowicie powiatu sztumskiego, którzy przesłali mi 
projekt uchwały, gdzie bardzo negatywnie odnoszą się 
do tej ustawy… Nie dość, że nikt ich nie pytał, w żad-
nym systemie, to jeszcze teraz absolutnie nie mogą 
wnosić żadnych uwag. I budzi to takie wrażenie… 
Przecież w ostatnich miesiącach czy w ostatnim roku 
odbyło się w Polsce sporo wyborów. I chcę z przykro-
ścią powiedzieć koalicji rządzącej, że, no, sukcesów 
w tych wyborach raczej nie odnosiliście. Bo skoro na 
Podkarpaciu wygrywa kandydat niezależny albo na 
Podlasiu kandydatka popierana przez najwyższych 
przedstawicieli władzy uzyskuje 3,5%, w porównaniu 
z 60% kandydata niezależnego, no to… Jak obywatele 
mogą się tak mylić? Przecież taka dobra władza, która 
doprowadza Polskę na szczyt sławy… No, przecież 
trzeba pomóc tym obywatelom, żeby podjęli dobrą 
decyzję. I z tego wynikają nasze obawy dotyczące 
niepotrzebnego upolitycznienia procesu wyborczego, 
liczenia głosów. Jedni śpią, drudzy odpoczywają… 
A już kwestia tych znaczków, przecinających się linii, 
dopisków itd. budzi szczególny sprzeciw.

I kończąc, Pani Marszałek, chciałbym powiedzieć 
tak: chciałbym wszystkim państwu, wszystkim se-
natorom, pracownikom, ale również i wszystkim 
Polkom i Polakom życzyć wszystkiego najlepszego 
na nadchodzące święta. Wcześniej nie miałem okazji, 
więc teraz składam z serca płynące życzenia. Wierzę 
w to, że Polacy przy stole wigilijnym będą jednym na-
rodem, odrzucą wszelkiego rodzaju spory polityczne 
i ten nastrój będzie również w następnym roku 2019, 
czego z całego serca życzę państwu, pracownikom, 
Polakom i…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się skończył.)
…I komu?
(Senator Marek Borowski: Pani marszałek.)
(Senator Alicja Zając: Szczęść Boże!)
O! Szczególnie pani marszałek. Szczęść Boże. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja mam parę krótkich myśli, uwag, które bardziej 

są związane z moim doświadczeniem w samorządzie 
niż z tą ustawą. Myślę, że jako takie, że tak powiem po 
japońsku, doświadczenie mam, bo 3 razy byłem wy-
brany na wójta, 4 razy na starostę, 2 razy na radnego 

dotyczy pewnego modelu idealnego, do którego po-
winniśmy dążyć. Ale istotą rzeczy jest to, co podwa-
żamy, Szanowni Państwo, w swoich wystąpieniach. 
Rozpocznę od trybu pracy. No przecież to, co mówił 
senator Obremski i wiele osób występujących wcze-
śniej, dotyczyło m.in. trybu tworzenia tego rodzaju 
ustaw. Przecież możemy się zgodzić, że to, co było 
w roku 2014, jest obarczone pewną nierzetelnością. 
Ale…

(Senator Kazimierz Kleina: Bez przesady.)
Panie Senatorze, ale zostawmy to. Jeden będzie 

uważał tak, drugi tak.
…Skoro pochodną tego ma być ta ustawa, która 

przychodzi nagle, niespodziewanie i jeszcze z takimi 
elementami, że przechodzimy w kierunku admini-
strowania wyborami przez ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji i mamy mieć zaufanie do pana 
ministra, no to przecież… Ja przypomnę, że Polacy 
budują swoje zaufanie na podstawie wydarzeń. I skoro 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ma odpowiadać, tak jak we Francji, za całość wy-
borów, to osoba reprezentująca ten urząd również 
musi budzić zaufanie. A przecież pamiętamy, że pan 
minister Błaszczak już w 2 godziny czy w 2 dni po 
wypadku wyznaczył, kto jest winny. Przepiękny po-
chód 11 listopada, gdzie zupełnie nie było żadnych 
rasistowskich haseł… No, Polacy nie darzą zaufaniem 
władzy centralnej. A państwo na siłę, jak ten lekarz 
tyran u Platona, chcecie nam wmusić coś, z czym się 
kompletnie nie zgadzamy.

I do tego cały ten system pracy. Przecież w przy-
padku tego rodzaju ustaw ta otwarta dyskusja, którą 
dzisiaj tutaj prowadzimy, powinna się toczyć nie 2 
czy 3 dni, ale, nie wiem, rok, 2 czy 3 lata, wszyscy 
powinni się wypowiedzieć, mieć możliwość wypo-
wiedzenia się, a dopiero na końcu senatorowie. I wte-
dy pan prezydent sfinalizowałby prace nad tą ustawą.

Szanowni Państwo, odnoszę się również do tego, 
o czym mówił pan senator Szwed na początku, a mia-
nowicie do spraw dotyczących przewodniczącego 
komisji rewizyjnej i do tych wszystkich kwestii, które 
dotyczą jawności życia w gminie. I chcę powiedzieć, 
że ja pochodzę z miasta, gdzie właściwie większość 
elementów jest wdrożonych. I jeżeli trzeba je wdro-
żyć w innych gminach, to powinno to być na zasa-
dzie rozmów. A jeżeli aktem czy ustawą, to również 
z udziałem tychże gmin, przedstawicieli gmin, aby 
uczestniczyli w tworzeniu tego najważniejszego do-
kumentu, który dotyczy również wyborów.

Pan senator Obremski mówił, że w sferze wybo-
rów i w ogóle polityki często wrażenia są ważniejsze 
od faktów. I wrażenie dotyczące tworzenia tej usta-
wy wywołuje u nas, proszę państwa, jak najgorsze… 
Tempo, brak odpowiednich konsultacji i, co najważ-
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(senator A. Pająk) (Senator Kazimierz Kleina: Jakby w Platformie 
był…)

(Senator Krzysztof Mróz: Już nie przesadzajmy.)
Proszę państwa, z drugiej strony…
(Senator Alicja Zając: W Gruzji tak jest.)
Proszę?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Teraz kolejna kwestia. Kiedy wyborca wchodził 

do lokalu – to była pierwsza, podstawowa sprawa – 
podawał numer PESEL. Przy komputerze siedziało 
2 panów, którzy wbijali PESEL do systemu i spraw-
dzali, czy ten wyborca oddał głos gdziekolwiek in-
dziej, czy nie oddał głosu. Jeżeli nie oddał, szedł do 
głosowania. A u nas trzeba przywieźć kartkę, zgłosić 
się itd. Tam jest bardzo proste rozwiązanie w skali 
kraju i pełna kontrola tego, czy ktoś oddał głos, czy 
nie oddał głosu.

Proszę państwa, jako samorządowiec nie jestem 
ani za okręgami jednomandatowymi, ani za jedną 
kadencją, ani za dwukadencyjnością, ani za pięcioka-
dencyjnością, ani za dziesięciokadencyjnością. Jestem 
za tyloma kadencjami, na ile wybierze społeczeństwo.

(Senator Marek Borowski: O!)
Takie jest moje zdanie.
Kiedy się zaczęły problemy w samorządach? 

Powiem otwarcie – wtedy, kiedy partie weszły do 
samorządów. Wtedy zaczęły się problemy w samo-
rządach, wtedy ta atmosfera… Wszystko już zaczęło 
być podporządkowywane, sterowane z zewnątrz, bo 
wiadomo… I dotyczy to wszystkich ugrupowań. Nie 
ma nikogo, kto by tę sprawę pomijał czy był na tyle 
hojny, żeby zostawić to w spokoju. 

Ale jaka jest rola państwa według mnie? Bo to, że 
w samorządach jest różnie, że wójtowie są różni… Ja 
też się wypowiadałem o takich samorządach, które 
są oddziałami zamiejscowymi republiki. Pozwólcie, 
że nie wymienię tutaj ani państwa, ani tych miejsco-
wości. Piękne układy są. Ale jaka jest rola państwa? 
Państwo dla samorządów i dla wójtów niech przy-
gotuje program Cela+. Jeśli jest taki czy inny wójt, 
burmistrz, to proszę bardzo – Policja, prokuratura, 
sąd i niech idzie do więzienia, za kratki i niech hektar 
nieba przez więzienne kraty ogląda, bo na tyle zasłu-
guje. Ale to musi być jasno i jednoznacznie ustalone 
i załatwione właśnie w ten sposób. Dlatego… Taki 
jest mój postulat.

Jestem zwolennikiem JOW. Też miałem kontakt 
– miałem przyjemność nawet gościć go w domu, kon-
ferencję u mnie prowadził – z panem prof. Przystawą. 
Na pewno jestem zwolennikiem, bo ja byłem wybie-
rany… Ja się wyborców nie boję. Jednak co się dzieje 
w przypadku ordynacji proporcjonalnej? Weźmy wo-
jewództwo świętokrzyskie i wybory do Sejmu. Jest to 
okręg, który ma 16 mandatów, razy 2 to są 32 osoby 
na komitet, razy liczba komitetów… Wychodzi, że 

gminnego i 4 razy na radnego powiatowego, a więc 
przeżyłem 13 wyborów samorządowych. Myślę, że to 
jest trochę czasu. Ponad 21 lat byłem wójtem i starostą 
i mam parę uwag. Moje uwagi będą też związane 
z udziałami w wyborach w Mołdawii i w Gruzji. Z tej 
perspektywy chciałbym zgłosić parę uwag.

Proszę państwa, my, Polacy, mamy chyba w so-
bie coś takiego, że najprostszą sprawę potrafimy za-
gmatwać. Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że 
ludzkość bardzo się cieszy, że Panem Bogiem nie był 
Polak, bo gdyby tak było, to 10 przykazań Bożych nie 
zajmowałoby pół strony, tylko tysiąc stron, i w końcu 
byśmy nie wiedzieli, co jest grzechem, a co nie, co jest 
dobrem, a co jest złem. Myślę, że my mamy inklinacje 
do czegoś takiego.

Teraz przechodzę do uwag, które chciałbym po-
czynić. Proszę państwa, debatujemy nad krzyżykiem, 
nad tym, co będzie, kiedy linie się przetną lub nie 
przetną, i nad tym, jak te kreski będą wyglądały. 
W Mołdawii jest bardzo proste rozwiązanie. Zrobili 
tam stempelek w formie znaku „x”. Jest przybity „x” 
i nie ma dyskusji…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dlaczego nie ma tego 
w propozycjach?)

Tam nie ma dyskusji, nie ma kłótni, nie ma niczego 
takiego.

(Senator Marek Borowski: My kombinujemy.)
Bardzo proste rozwiązanie.
Kolejna sprawa, kontrola wyborów. Ja byłem tym 

zszokowany. W każdej komisji wyborczej było od 
7 do 9 członków, a obserwatorów było 14, 15, 16. 
To byli przedstawiciele społeczności, którzy bardzo 
dokładnie wszystkiego pilnowali. Kiedy poszedłem 
spytać, ilu wyborców oddało głos, obserwator podał 
mi dokładną liczbę, co do jednego.

Proszę państwa, mówimy tutaj o niepełnospraw-
nych. Można to było pięknie rozwiązać. Mówiłem już 
o tym kiedyś, wspominałem. Oprócz dużych urn były 
tam małe urny, także przezroczyste. Były kamery. 
Zgadzam się, niech to wszystko będzie. I od godziny 
bodaj 11.00 do godziny 13.00 2 osoby z komisji i 2 
obserwatorów… Oni brali małą urnę i jechali z nią 
do niepełnosprawnych. Proszę państwa, u nas jest 
28 tysięcy komisji obwodowych i, nie wiem, 30 ty-
sięcy, 10 tysięcy czy nawet mniej głosujących niepeł-
nosprawnych. Ilu by ich było na 1 komisję? A jakie 
to by było piękne, gdyby do niepełnosprawnych, do 
osób starszych przyszła komisja. Byłoby to piękne 
podkreślenie i powiedzenie: wasz głos jest ważny, 
myśmy was odwiedzili, przyszli do waszego domu, 
żebyście oddali głos.

(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo!)
Przepiękne rozwiązanie. Pomijam już aspekt sa-

mego głosu, bo również ten…
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(senator A. Pająk) Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Sługocki jeszcze raz, tak?
(Senator Waldemar Sługocki: Tak, Pani Marszałek, 

już kończę.)
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze Andrzeju Pająk, za to 

wystąpienie. Z wieloma kwestiami, które był pan 
uprzejmy poruszyć, się identyfikuję.

Chciałbym odnieść się jeszcze do kwestii dwu-
kadencyjności. Chciałbym podkreślić, że te zmiany 
na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów 
jednak nie są epizodyczne, są dość częstym zjawi-
skiem. I nie odbierałbym Polakom umiejętności we-
ryfikowania w sposób bardzo kompetentny, umie-
jętny i wybierania, stawiania na dobrych wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, na dobrych włodarzy, 
a rezygnowania z tych, dziękowania tym, którzy są 
wypaleni czy popełnili inne błędy.

Mało tego, chciałbym podkreślić, że postanowie-
nia konstytucji precyzuje ustawa z dnia 15 września 
2000 r., ale także jej nowelizacja z roku 2013. Myślę 
tutaj o instytucji referendum lokalnego. Chcę państwu 
przypomnieć, że w wielu jednostkach samorządu te-
rytorialnego, bez względu na to, czy były to małe 
gminy wiejskie, czy też miasta, w których rządzą pre-
zydenci, odbywały się referenda, referenda skuteczne, 
w wyniku których odwoływano wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów tych miast, odwoływano także ciała 
uchwałodawcze, czyli rady tychże gmin. Były też sy-
tuacje, w których odwoływano w tym samym czasie 
radę gminy i jej włodarza. To wszystko pokazuje, że 
polskie społeczeństwo jest społeczeństwem dojrza-
łym i świadomym. Zdajemy sobie sprawę z instru-
mentów, jakie niesie demokracja, i dość odważnie, 
coraz odważniej, jeżeli są ku temu przesłanki, Polacy, 
wspólnoty lokalne potrafią zainicjować, zawiązać ko-
mitet referendalny i odwołać czy wójta, burmistrza, 
prezydenta, czy też rady tychże gmin. Ustawodawca 
przewidział taki mechanizm. To ważne.

Odnoszę wrażenie, Szanowni Państwo, że to pra-
wo wyborcze chce skonsumować zbyt wiele funkcji 
w tych przepisach i rozwikłać zbyt wiele problemów, 
co powoduje, że jest wiele przepisów budzących 
kontrowersje, wzajemnie się wykluczających, nie-
ostrych, niejasnych. Myślę, że są inne regulacje, któ-
rym można byłoby się przyjrzeć i zracjonalizować 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. 
Bo w mojej ocenie nie jest problemem wielokaden-
cyjność polskich wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
raczej szukałbym możliwości budowania balansu 
pomiędzy kompetencjami rad, czyli ciałem uchwa-

w 2011 r. było 260 kandydatów. W roku 2015 – 325. 
Jeżeli byłaby to płachta, to miałaby format A0 – 80 cm 
x 1,20 m. A jeśli będzie to książeczka, to będzie gruba 
książeczka. Czy to są wybory? Czy to nie jest szydze-
nie ze społeczeństwa? Jak można komuś… Weźmie 
ktoś listę, nie zna nikogo, ma 320 osób. Jak dokonać 
wyboru mądrego, sensownego i racjonalnego? Jak 
uznać to za wybory?

(Senator Kazimierz Kleina: Święte słowa.)
A jak, proszę państwa, w powiecie teraz może być? 

Bo to jest tutaj wprowadzane i mnie to też troszecz-
kę… odsuwa od tego. Powiat. Ja miałem sześcioman-
datowy okręg w powiecie suskim. I co się okazuje? 
Przed wyborami zostało ustalone, kto ma być radnym. 
I dało się to zrobić wspaniale, bo składał się ten okręg 
z 3 gmin – w tej gminie, z której radny miał już przed 
wyborami wejść do rady, nie miał żadnego konkuren-
ta, w drugiej gminie, mniejszej ludnościowo, dali mu 
3, a w większej dali mu 9 konkurentów. I przeszedł, 
z najsłabszym wynikiem w powiecie, ale radnym 
został. A więc można wspaniale układać, przekładać, 
kombinować i manipulować.

Ale, proszę państwa, te głosy nieważne były 
w przypadku której ordynacji? W głosowaniu na 
wójtów w 2014 r. głosów nieważnych było 2,12%, to 
jest ok. 300 tysięcy. A w wyborach do sejmików, gdzie 
właśnie były płachty i książeczki, było 2,5 miliona, 
czyli 17,47%. No, mogły być takie czy inne kombina-
cje, bo na wszystko jest sposób, tylko trzeba go znać. 
Prawda? A więc różnie mogło być. 

Ale też niejeden obywatel przyszedł, zobaczył tę 
płachtę, bo do sejmiku też było tyle osób, i albo ją 
wrzucił, albo zakreślił na pierwszej stronie, na pierw-
szej stronie był PSL, albo… Nawet pamiętam taki 
przykład. Przyszedł do mnie kolega, znajomy i mówi: 
„ja głosowałem na pana, bo chciałbym, żeby pan był 
drugą kadencję starostą. I zagłosowałem na kolegę, 
bo chcę, żeby on był radnym”. No i dziękuję, głos jest 
nieważny. Prawda? A takich sytuacji była cała masa.

(Senator Jan Rulewski: Taki naród.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Takie fakty.)
Tak że, jak mówię, według mnie ani książeczka, 

ani płachta… Trzeba to usprawnić i uprościć. Mam 
tę satysfakcję, że kiedy w pierwszych wyborach na 
radnego… że wtedy, w 1990 r., były właśnie okręgi 
jednomandatowe… A jeśli chodzi o ostatnie wybory, 
też były…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, jako 
praktyka bardzo dobrze się pana słucha, ale już mi-
nęło 10 minut.)

A za chwilę będę mógł jeszcze na 5 minut zabrać 
głos?

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
To się zapiszę. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator W. Sługocki) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W tej ustawie mamy tak naprawdę 3 grupy prze-

pisów. Pierwsze to są te, które zwiększają udział 
obywateli w samorządności, ogólnie rzecz biorąc, 
ale także zwiększają pozycję i uprawnienia klu-
bów czy też radnych przyznających się do tego, że 
są w opozycji wobec koalicji rządzącej czy wobec 
wójta lub burmistrza. Większość państwa nie kon-
testowała tych przepisów. One na pewno pomogą 
w uzdrowieniu sytuacji w samorządach. Ale do tego 
są jeszcze potrzebne przepisy systemowe, tak bym 
to określił. W tej pierwszej grupie jest bodajże 14 
różnych nowych instytucji, a przepisów systemowych 
jest 7. Czemu one mają zapobiec, a właściwie czemu 
mają przeciwdziałać? Bo może zapobieganie to za 
duże oczekiwania… A mianowicie mają zapobiec 
przewadze organu wykonawczego w gminach, czyli 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nad radą, 
radą gminy lub radą miejską. Ta przewaga wyni-
ka z prostej przyczyny. Otóż wójt, tak jak rada, jest 
wybierany w sposób bezpośredni przez ogół miesz-
kańców. Wtedy, kiedy wprowadzano to rozwiązanie, 
wszyscy byli za, ale, jak się okazało, niesie ono ze 
sobą takie oto niebezpieczeństwo, że wójt, jeśli się 
skoncentruje – być może narażę się tu niektórym, ale 
to powiem – na wykupie i wystraszaniu swoich rad-
nych, to chociaż w początkowym okresie może mieć 
przeciwko sobie, to znaczy właściwie nie przeciwko 
sobie, ale przeciwko swoim metodom rządzenia… 
Załóżmy, że na początku w trakcie absolutorium wy-
nik jest zbliżony do połowy. Jednak wójt sprawny 
w tym zakresie pod koniec kadencji ma już taki wy-
nik, że tylko 1 osoba lub  osoby odważą się głosować 
przeciwko absolutorium, czyli przeciwko wójtowi. 
No, z czegoś to wynika. Można to sprawdzić, proszę 
państwa. Z czegoś to wynika. A wynika to właśnie 
z silnej pozycji wójta i z tego – to już było mówione 
– że on ma największy mieszek w ręce, największą 
kasę w kieszeni, jest największym pracodawcą. A cią-
gle jeszcze miejsca pracy, stabilne miejsca pracy… 
A takie są w administracji, w szkolnictwie, ogólnie 
rzecz biorąc, miejsca pracy zasilane ze sfery budże-
towej są stabilne, są pożądane, a jeśli są pożądane, to 
stają się pewnego rodzaju elementem przetargu – tak 
bym to nazwał.

A teraz będę wyrażał tylko swoje prywatne zdanie. 
Uważam, że ograniczenie do 2 kadencji możliwości 
pełnienia funkcji wykonawczych nie jest remedium 
na wszystko i nie wywrze takiego efektu, jakiego by-
śmy oczekiwali. Poza tam, jak mówię, niestety w usta-
wie zapisany został okres 5-letni dla tych, którzy 
mają odejść, a 5 lat razy 2 daje 10 lat. No, chcemy, 
żeby odeszli szybciej, a dajemy im jeszcze dodatkowe 
2 lata na rządzenie. No, ale być może tak musi być. 

łodawczym, a egzekutywą, czyli wójtem, burmi-
strzem, prezydentem. Oczywiście kształtowanie 
się samorządu terytorialnego w Polsce z biegiem 
czasu ewoluowało, ale myślę, że wydarzyło się coś 
takiego, że relacja pomiędzy wójtem, burmistrzem, 
prezydentem a radą gminy obecnie została zachwia-
nia, naruszona. Występuje swoistego rodzaju asy-
metria niestety na niekorzyść ciała uchwałodaw-
czego. I raczej szukałbym tutaj większej kontroli 
także społecznej poprzez radnych, a nie ograniczał 
kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
Nie odbierałbym aktywnym Polakom także tej ak-
tywności.

Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że panie 
i panowie senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości 
dadzą się w jakiejś mierze przekonać i zobaczą, 
że te przepisy nie są też antidotum, jak to sugero-
wali niektórzy z państwa, na nierzetelne wybory. 
Słyszeliśmy doskonale wczorajszą argumentację, 
wypowiedź pana przewodniczącego Państwowej 
Komisji Wyborczej. Ja też w tym kontekście zada-
wałem pytania. Musimy pamiętać, że było losowa-
nie. Każdy z komitetów wyborczych mógł wyloso-
wać jedynkę i być w tej książeczce na pierwszym 
miejscu. Rodzi się tylko pytanie: czy wtedy też 
kontestowałby ten wynik wyborów? No, nietrudno 
przewidzieć odpowiedź.

Mam tylko nadzieję, Szanowni Państwo, że tą 
ustawą nie zepsujemy polskiego samorządu teryto-
rialnego, bo tu w większości byliśmy zgodni, że jest 
to największy sukces państwa polskiego po 1989 r., 
wielki sukces polskiej transformacji ustrojowej. Życzę 
nam wszystkim tego, aby samorząd terytorialny do-
skonale wypełniał swoje funkcje, tak jak do tej pory, 
realizował zasadę subsydiarności, pozwalał dobrze 
zarządzać państwem polskim.

Korzystając z okazji, w kontekście zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym 
rodakom, oczywiście także państwu na sali, życzę 
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Ale szczególnie chciałbym skierować te życzenia 
do polskich samorządowców. Trzymam za pań-
stwa kciuki. Mam nadzieję, że będzie w was wiele 
zapału, pasji, abyście dalej z ogromną determina-
cją sprawowali swoją misję. Dziękuję serdecznie. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
Pan senator ma pierwsze wystąpienie, tak?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tak, 

tak.)
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(senator J. Czerwiński) w nich uczestniczyć. Będziemy szczególnie narażeni 
na ataki – przecież zdarzały się one już na tej mówni-
cy – że robimy tę ordynację, w cudzysłowie, pod sie-
bie. Proszę państwa, przecież ze wszystkich tych za-
pisów, które ewentualnie mogły sugerować, że to jest 
kodeks robiony pod Prawo i Sprawiedliwość, myśmy 
się wycofali. Co innego było w projekcie pierwotnym, 
co innego jest w tym, a wy dalej to samo powtarzacie. 
Podejrzewam, że gdybyśmy wrócili do tego projektu, 
który był zgłaszany, gdyby nie było w nim żadnych 
zmian, dalej byście atakowali i pytali, czemu wraca-
my do projektu, który był składany wcześniej. Bo tu 
sensem jest atak polityczny, a nie zastanawianie się 
nad tym, co tak naprawdę uchwalamy. A żeby dobrze 
zmienić kodeks wyborczy, trzeba się zastanowić, co 
było tak naprawdę przyczyną tego załamania, jeśli 
chodzi o wybory samorządowe w roku 2014. Tam były 
dwie przyczyny tak naprawdę. Jedną był system infor-
matyczny robiony na kolanie, zamówiony zbyt późno. 
NIK wystarczająco jasno się wypowiedział na temat 
tego systemu i sposobu jego zamawiania i testowania, 
a właściwie braku testowania. Za to osoby odpowie-
dzialne, ale nie z PKW ówczesnej, tylko z ówczesnego 
KBW, powinny ponieść odpowiedzialność. Nie tylko 
jedna z nich, i nie karnie, powinna odpowiedzieć, ale 
wszystkie, po prostu służbowo. Niestety tak nie było. 
Jedna z tych osób – zmilczę nazwisko – która była 
wtedy dyrektorem Zespołu Prawnego i Organizacji 
Wyborów, awansowała potem, tak samo jak, wypisz 
wymaluj, jeden z generałów BOR. Za to, że te wybory 
były ewidentnie spaprane, po prostu ta osoba awanso-
wała. I mało tego: podobno jest niezbędna. Dalej jest 
niezbędna w KBW. Proszę państwa, jeśli takie osoby 
są niezbędne, to strach pomyśleć o innych. To trzeba 
zmienić. Tego się nie da… Po prostu z takim aparatem 
ludzkim, z takimi – w cudzysłowie – fachowcami nie 
ma jak pracować. Oni są odpowiedzialni za to, że 
myśmy czekali na wyniki wyborów przez tydzień. 
I ta biedna PKW, tamta PKW, która nie była za to 
odpowiedzialna – za co innego była, o czym za chwilę 
– łącznie z nami, z obywatelami, czekała tydzień i nie 
była w stanie nic zrobić, bo wcześniej ktoś popełnił 
błędy. Po prostu tak było. A na końcu – przynajmniej 
tyle – honorowo podała się do dymisji, praktycznie 
w całości.

A jeśli chodzi o to, za co odpowiada PKW… 
To jest ten drugi element. Dlaczego te wybory tak 
a nie inaczej wyglądały? To są te, jak to się czasami 
określa, cuda nad urną. Czy były fałszerstwa? Były. 
Pytanie, czy to było na tyle powszechne…

(Senator Rulewski: Tak.)
(Senator Kleina: Było, było.)
…że mogło aż tak zmienić wynik wyborów, do-

prowadzić do aż takiej liczby głosów nieważnych, 
a jednocześnie do takiego naddatku w przypadku 
wyniku PSL w porównaniu z innymi jego wynika-

Otóż według mnie remedium na tę przewagę organu 
wykonawczego nad organem uchwałodawczym jest 
po prostu powrót do starej zasady, która była stosowa-
na na samym początku, a mianowicie do pośredniego 
wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta. To rada 
gminy czy rada miejska powinna wybierać organ 
wykonawczy. Nie musi być on, tak jak było wcześniej, 
kolegialny, nie musi być to zarząd. Ten organ może 
być jednoosobowy, ale powinien zależeć od rady gmi-
ny. Proszę państwa, podam przykład, który powinien 
państwu uzmysłowić, że w pewnym sensie poszliśmy 
złą ścieżką. Proszę zauważyć, jak jest to rozwiązane 
w przypadku całego kraju. Wybieramy parlament, 
a parlament wybiera rząd. Nie mamy bezpośrednich 
wyborów do parlamentu i jednocześnie bezpośrednich 
wyborów premiera czy też całego rządu. Dlaczego tak 
jest? No bo rząd ma wykonywać to, co parlament nań 
sceduje w formie uchwalonego prawa, np. jeśli cho-
dzi o wykonanie budżetu. No, gdybyśmy wybierali 
w powszechnych wyborach jednocześnie premiera 
oraz Sejm i Senat, to każdy z państwa by stwierdził, 
że coś jest nie tak. No, nie jest to zgodne z logiką. No 
to dlaczego na terenie gminy ma to być zorganizo-
wane w ten sposób? Czy tam jest to zgodne z logiką? 
Oczywiście ktoś powie, że wybieramy bezpośrednio 
prezydenta. Ale prezydent to co innego. Nie ma ana-
logu prezydenta na szczeblu gminy. Prezydent spełnia 
zupełnie inne funkcje w naszym systemie prawnym, 
odgrywa pewną rolę balansującą, ingeruje wtedy, 
kiedy jest kryzys. W sytuacji normalnego rządzenia 
organem wykonawczym jest premier wraz z rządem, 
który to rząd on właśnie proponuje. No i tak powinno 
być też w gminie. Gmina jest takim małym krajem, 
działającym na ograniczonym terenie oczywiście. I to 
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia związana jest z przepisami, na-
zwałbym to, zwiększającymi jawność i transparent-
ność procesu wyborczego. To jest to, co wzbudza tak 
duże kontrowersje u państwa. Nie wiem, dlaczego 
państwo odsądzacie od czci i wiary autorów ustawy, 
chociaż te słynne wybory z roku 2014, wybory do 
samorządów, były, przypominam, jeszcze za państwa 
kadencji. Można się było pochylić nad tym, jakie były 
przyczyny takiego a nie innego wyniku, sprawdzić, 
czy ten wynik był prawidłowy i spróbować uzdro-
wić ordynację czy też kodeks wyborczy. Wtedy było 
wszystko w porządku, a teraz jest aj-waj. Dlaczego my 
próbujemy to zrobić? No bo wyście tego nie zrobili. 
To proste, ktoś to musi zrobić.

Proszę państwa, jest jeszcze 1 kwestia, jesz-
cze 1 uwaga. W trakcie tych wyborów Prawo 
i Sprawiedliwość będzie w dość niekomfortowej sy-
tuacji, bo z jednej strony będzie po części odpowiadać 
za ich organizację, a z drugiej strony będzie przecież 
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(senator J. Czerwiński) już nawet machnięto ręką, stwierdzono, że tego się 
nie da zrealizować, tego się nie da wprowadzić nawet 
po 3 latach od wyników wyborów. I to było jakby 
taką przyczyną zmian w tym pierwszym module. 
Bo zmiany, które my proponujemy, dotyczą takich 
3 kwestii: kwestii organizacji wyborów, komisarzy, 
odejścia od tego systemu sędziowskiego… O tym mó-
wił na posiedzeniu komisji pan poseł Schreiber, że to 
nie jest model powszechny. To jest raczej model nie-
powszechny, model unikatowy, że wyborami zarzą-
dzają tylko sędziowie. I to jest pierwszy element tych 
zmian, które chcemy wprowadzić, bardzo trudnych 
zmian. I ja tu się zgadzam tylko w 1 zakresie: może 
to jest jakiś nasz maleńki błąd, że przystępujemy do 
tych zmian tak późno. Bo ten czas, termin na doko-
nanie zmian jest nieodległy, a roboty w Krajowym 
Biurze Wyborczym… Nowo powołani komisarze 
i Państwowa Komisja Wyborcza będą mieć bardzo 
dużo pracy, żeby te wybory sprawnie przeprowadzić. 
A jest też to, o czym pan senator Czerwiński mówił, 
czyli także pewne zmiany personalne będą musiały 
być wdrożone po to, żeby wybory zostały sprawnie 
przeprowadzone, Szanowni Państwo. To jest pierwsza 
kwestia.

Druga kwestia i drugi bardzo istotny przyczynek 
do zmiany w ordynacji wyborczej to są te wszyst-
kie sprawy, te wszystkie zapisy, które tu troszkę 
jakby zginęły, choć niektórzy senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości je podnosili, m.in. Olek Szwed. 
A mianowicie chodzi o pewne wzmocnienie pozycji 
radnego, wzmocnienie pozycji opozycji. Ja sam przez 
wiele lat byłem radnym i wiem, jaką gigantyczną wła-
dzę ma wójt, burmistrz, prezydent. To hasło „radny 
bezradny” nie wzięło się znikąd – ono wzięło się nie-
stety z totalnej marginalizacji rady, w szczególności 
na poziomie gmin, w których wójt, burmistrz, prezy-
dent rządzi tak, że robi de facto co chce. I takie roz-
wiązania jak wprowadzenie obligatoryjnego nagry-
wania sesji i udostępniania tych sesji w internecie… 
No, wydawać by się mogło, że to sprawa niewielka, 
w dużych miastach jest to już pewien standard, ale 
w małych gminach nie jest to zjawisko powszechne. 
My dzisiaj wprowadzamy w tej sprawie obligo, tak 
żeby każdy mieszkaniec mógł sobie sprawdzić, jak 
radny głosował.

Jest też wprowadzenie raz do roku dyskusji o roz-
woju gminy, dyskusji zakończonej głosowaniem. Sam 
wielokrotnie wojowałem z prezydentem i wiem, jak 
– w cudzysłowie – gaszono radnych, którzy mówili: 
no nie, absolutorium? Mówiono im: w ogóle nie mo-
żecie nas oceniać, bo tu tylko te słupki się liczą, ja 
mam pozytywną opinię regionalnej izby obrachun-
kowej, więc musicie mi to absolutorium dać. I pewnie 
z rachunkowego punktu widzenia wszystko się tam 
zgadza – zwłaszcza że, jak podejrzewam, po świętach 
we wszystkich gminach i powiatach w całej Polsce 

mi i wynikami innych komitetów wyborczych. Tu 
mam wątpliwości. To raczej nie było fałszerstwo, ale, 
jak mówię, czyste po prostu… Brak wyobraźni. To 
jest właśnie bardzo ładne słowo: spapranie roboty, za 
którą się brało pieniądze i do której naród te osoby 
wydelegował. 

Otóż, proszę państwa, można… Są takie badania, 
z mapkami nawet. Można wywnioskować, wręcz zo-
baczyć naocznie, jak się…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas…)

Kończę już.
(Wicemarszałek Maria Koc: Okej.)
Jak się widzi te mapki w kolorach, to widać, że tak 

naprawdę przyczyną tych dziwnych wyników, czyli 
tej przewagi jedynki, listy nr 1 z pierwszej strony 
oraz dużej liczby głosów nieważnych, była po prostu 
książeczka do głosowania. Dlaczego tak jest? O tym, 
Pani Marszałek, w następnym odcinku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz. 5 minut.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, to 

pierwszy raz.)
Aha, pierwszy raz. 10 minut. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja muszę przyznać, że o kilku sprawach, o któ-

rych chciałem powiedzieć, powiedział tutaj mój 
przedmówca, senator Czerwiński, zresztą bardzo 
celnie punktując pewne kwestie. Bo chciałbym za-
cząć od tego, dlaczego my w ogóle podchodzimy do 
zmiany ordynacji wyborczej, kodeksu wyborczego. 
No, gdyby to wszystko funkcjonowało idealnie, to 
pewnie byśmy się tą sprawą nie zajmowali. Senator 
Czerwiński precyzyjnie przedstawił, co nie zagrało 
w roku 2014. To nie zagrało do takiego stopnia, że 
Państwowa Komisja Wyborcza musiała się podać do 
dymisji. Pan senator Czerwiński mówi: honorowo. 
No, dobrze, przyjmijmy, że honorowo. Ja uważam, 
że to była już po prostu taka kompromitacja, że nie 
dało się tego przypudrować i nie dało się tego w żaden 
sposób usprawiedliwić. W XXI wieku my czekamy 
tydzień na wyniki wyborów. Zresztą do dzisiaj jest 
tak, że jak państwo sobie będziecie szukali wyników 
wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, 
to znajdziecie wyniki sprzed iluś tam kadencji, ale 
wyniki ostatnich wyborów, szczegółowo, co do ob-
wodów… Tam są bardzo uproszczone wyniki. Czyli 
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(senator K. Mróz) to jest pewien problem. I nie można powiedzieć, że mi-
liony ludzi są na tyle niewyedukowane, że nie potrafią 
krzyżyka postawić. Gdzieś jest błąd systemowy, który 
spowodował to, że była taka skala nieważnych głosów, 
gigantyczna skala nieważnych głosów, gigantyczna ska-
la wygranej, taki wynik jednej partii, która dzisiaj nie 
może przekroczyć progu 5%, a tu nagle otrzymuje…

(Senator Mieczysław Augustyn: Już wiadomo, 
jest…)

…blisko 20%…
W sytuacji, w której ja wielokrotnie byłem człon-

kiem obwodowej komisji wyborczej, dzielimy się, 
jedni są po południu, drudzy są do południa w ob-
wodowych komisjach.

Wprowadzamy standardy nagrywania wyborów, 
które są nawet na Wschodzie, Szanowni Państwo. Ja 
rozmawiałem ostatnio z kolegą o zabezpieczeniach na 
Ukrainie. Okazało się, że my jesteśmy po prostu daleko 
w tyle, jeśli chodzi o te rozwiązania, które funkcjonują 
w wielu krajach na Wschodzie. Mówimy o e-społeczeń-
stwie, a nie jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić 
wyborów. To, że każdy ma możliwość popatrzenia…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie idźmy na 
Ukrainę, Panie Senatorze.)

…jak te głosy są liczone, jak te wybory są prze-
prowadzane…

Te wszystkie zmiany, które my proponujemy, służą 
temu, aby ten system wyborczy poprawić. Na pewno 
nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie ma takich planów ani 
takich zamiarów, aby cokolwiek tutaj fałszować, oszuki-
wać, bo nigdy nasza formacja – ani, mam nadzieję, żadna 
inna – nie miała czegoś takiego na myśli, ale poprawienie 
systemu wyborczego jest niezbędne, jest konieczne.

Ja mam tylko 1 obawę, o której już mówiłem: 
szkoda, że za naprawę tego systemu zabraliśmy się tak 
późno. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować 
sprawnie i przeprowadzić te wybory najtrudniejsze, 
może nie najważniejsze z punktu widzenia państwa, 
ale na pewno najbardziej skomplikowane, i wygra 
ten, kto będzie miał największe poparcie. Jeżeli my 
będziemy mieli… najbardziej przekonamy ludzi, to 
pewnie my wygramy, jeżeli wy przekonacie ludzi, 
to wy wygracie. Pewnie w wielu miastach, w wielu 
gminach, w wielu powiatach wygrają także komitety 
wyborcze…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…nieafiliowane przy żadnej partii politycznej. 

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krystian Probierz. Proszę bardzo.
Pierwszy raz?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pierwszy.)
Pierwszy raz pan senator. Proszę.

będą jeszcze sesje „prostujące” te właśnie słupki bu-
dżetowe. Ale jest pytanie o inwestycje, jest pytanie 
o jakość zrealizowanych inwestycji. Jest pytanie, czy 
inwestycję wpisuje się do budżetu, a później, 27 czy 
28 grudnia, się taką inwestycję z niego ściąga. Nieraz 
jest tak, że ludzie nawet cieszą się, że będzie zrobiona 
jakaś droga, a potem, w grudniu, okazuje się, że tej 
drogi nie będzie, bo nie pozyskano środków. I o ile to, 
że nie pozyskano tych środków, bo się to nie udało, 
jest jeszcze okej, o tyle… Bo nieraz jest tak, że się coś 
takiego wpisuje, ale z góry się wie, że to będzie tylko 
taki fikcyjny zapis, aby komuś troszeczkę zamydlić 
oczy. I to wszystko w ramach tej rocznej dyskusji, 
którą wprowadzamy, będzie można podnieść.

I w wielu jeszcze innych rzeczach…
(Senator Kazimierz Kleina: Co niby wprowadzi-

liście?)
No, Szanowni Państwo, obligatoryjność budże-

tów obywatelskich z pewną gwarantowaną kwotą. 
Przecież to Platforma Obywatelska mówi: budżety 
obywatelskie, obywatelskość, zaangażowanie ludzi, 
mieszkańców. No i my właśnie to wprowadzamy, 
wprowadzamy to na szeroką skalę, z obligatoryj-
nością – tak, Panie Senatorze, z obligatoryjnością 
– i z gwarancją określonego poziomu tych budżetów. 
W moim mieście budżet obywatelski co roku maleje 
– można to sobie sprawdzić, nie jest to żadna tajna 
informacja… A rządzi tam pana kolega, były poseł 
Platformy Obywatelskiej – to tak na marginesie. I to 
jest…

(Senator Jerzy Czerwiński: No i wszystko jasne.)
I to jest jakby drugi moduł czy drugi powód, a co 

za tym idzie, drugi element zmian w tej całej ustawie, 
bo, jak powiedziałem, ona zmienia nie tylko stricte 
kodeks wyborczy.

I trzeci element, który też jest ważny, a mianowi-
cie element uczciwości wyborów. Oczywiście zaraz 
będzie mówione: a macie dowody, że ktoś oszukuje, 
że ktoś kręci i kombinuje? Ale, Szanowni Państwo, 
sytuacja, w której mamy tyle milionów nieważnych 
głosów, nie jest normalna. Jeżeli Państwowa Komisja 
Wyborcza i jeżeli wy, Państwo Senatorowie Opozycji, 
uważacie, że kilka milionów nieważnych głosów to 
coś normalnego, to ja powiem, że my się z tym nie 
zgadzamy. Bo co to oznacza? Że ludzie nie umieją 
krzyżyka postawić? Czy że stworzony jest taki sys-
tem…

(Senator Marian Poślednik: Ludzie nie interesują 
się wyborami.)

Jakby się nie interesowali, Panie Senatorze, to oni by 
nie poszli na te wybory. Chodzi, nie wiem, 50–60% na 
te głosowania. Ci, którzy się nie interesują wyborami, 
to nie idą głosować, ale ci, którzy idą, Panie Senatorze, 
podejmują ten wysiłek… Taka skala nieważnych głosów 
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członkowie tego sądu, tej komisji orzekającej, byli 
także w komisji wyborczej. Uważam, że to było ar-
gumentem… To koniecznie trzeba zmienić. Wobec 
tego mimo pewnych zastrzeżeń co do proponowanych 
zmian w pełni będę tę ustawę popierał. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Pająk, 5 minut.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jeśli chodzi o pozytywy, które są w tej ustawie, 

to wymieniali je pan senator Gaweł, pan senator 
Obremski. Ja jak najbardziej się z nimi zgadzam 
i popieram rozwiązanie dotyczące wzmocnienia 
rady gminy czy rady powiatu. Kiedy byłem wójtem 
w 1993 r., w pierwszej kadencji, wprowadziłem coś 
takiego jak fundusz sołecki. To nie nazywało się 
wtedy funduszem sołeckim, ale chodziło o to, że na 
dane sołectwo proporcjonalnie do liczby mieszkań-
ców myśmy przydzielali pieniądze. Skarbnik tego 
pilnował i na te sołectwa się je wydawało. Tak więc 
funduszu jako takiego nie było – on został później 
wprowadzony – ale można było to zrobić.

Kolejna rzecz, która teraz jest wprowadzana… 
Chodzi o te wystąpienia zaproszonych gości. To była 
żelazna zasada u mnie w powiecie już w 2003 r., 
a wtedy też nie było tego w ustawie. Przedstawiciele 
obywateli, społeczeństwa mogli przyjść i spokojnie 
zabrać głos w interesującym ich punkcie.

Proszę państwa, konkludując, chcę powiedzieć, 
że jeśli chodzi o samorządy, to na pewno zrobiły one 
gigantyczną pracę. To, jak samorząd jest postrzegany, 
zależy od całego zastępu ludzi – wójtów, burmistrzów, 
radnych. Dla mnie samorząd to pewna szkoła życia. 
Tak się okazało w moim przypadku, że po 24 latach… 
Mój syn został wójtem. Co ja mu powiedziałem na 
początku, kiedy obejmował ten urząd? Powiedziałem 
mu tak: dziecko drogie, jesteś na linii frontu – bo to 
jest linia frontu – i tu się naucz szacunku do ludzi, 
szacunku do chleba, do ojczyzny, tutaj zrozum, jaka 
jest tożsamość Polski, tu każdego uszanuj, tu nad 
każdym się zatrzymaj, wysłuchaj go, bo to jest pod-
stawowa sprawa, której człowiek chce, i tu się naucz, 
tak jak powiedziałem, życia, szacunku do Boga, do 
ojczyzny, do kościoła, do wiary, do chleba, do ziemi, 
do ludzi, tu jest szkoła życia; i dopiero ewentualnie 
po tej nauce, proszę bardzo, awansuj dalej, jeżeli cię 
wyborcy wybiorą. A czy my w wielu przypadkach 
nie robimy odwrotnie? Stawiamy młodego człowieka 
już wysoko, nawet z wielką teką wiceministra, a on 

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Na wstępie deklaracja: nie tylko nie przekroczę 

limitu czasu mojego wystąpienia, ja go nawet nie 
wykorzystam, niejako oddając to, co kiedyś dzięki 
jakiemuś przyzwoleniu wykorzystałem.

Otóż na wstępie chciałbym powiedzieć, że poprę 
wszystkie zmiany, które w tej nowej ordynacji zostały 
zaproponowane. Przysłuchiwałem się dyskusji albo 
osobiście, albo dzięki podglądowi w internecie i chcę 
powiedzieć, że prawie wszystkie aspekty związa-
ne z wyborami i z ordynacją zostały przedstawione. 
Szczególnie zgadzam się z wypowiedzią pana prof. 
Bobki na temat tego, że sam proces wyborczy jest 
tylko pewnym środkiem, pewną drogą do celu.

A jeśli chodzi o rozwiązania, które tu były propo-
nowane, były krytykowane, także z naszej strony, to 
z niektórymi należałoby się zgodzić. Co do niektó-
rych rozwiązań nie mam najmniejszych wątpliwości. 
Byłem przez 5 kadencji dziekanem czy prodziekanem 
na uczelni i problem kadencyjności u mnie nie istnie-
je: 2 kadencje i do widzenia albo na wyższe stanowi-
sko, co też się zdarza, dziekan mógł startować np. na 
stanowisko rektora. Ale w czasie tych dyskusji nad 
zmianą ordynacji spotkałem się też z głosami tych, 
którzy w samorządzie pracują. Ich zaskakiwała ta 
zmiana, ale mówili, że mogliby się z tym zgodzić, 
tylko że chcieliby o tym wiedzieć wcześniej. Bo ina-
czej ścieżkę życiową planują sobie ci, którzy już mieli 
2 kadencje.

W swoich wystąpieniach staram się oddzielać fak-
ty od interpretacji. Interpretacje tych nierzetelnych 
wyborów z 2014 r. zostały tutaj obszernie przedsta-
wione. Ja chciałbym wrócić do pewnego faktu. Jak 
sobie tutaj odnotowałem… Też korzystam, tak jak 
jeden z kolegów, z tych urządzeń elektronicznych. 
Chciałbym przypomnieć albo przedstawić państwu 
fakt, jaki miał miejsce w 2014 r. i dotyczył wyborów 
do sejmiku województwa śląskiego. Otóż głosy nie-
ważne stanowiły wtedy 15,2% – to było 240 tysięcy 
głosów. W następnym roku, 2015 r., chyba w lutym, 
pewna gazeta – nie będę wymieniał nazwy – po-
informowała o uchyleniu przez sąd w Katowicach 
zaskarżenia wyniku wyborów, w których, że tak po-
wiem, pojawiły się 130 tysiące głosów dosłownie 
znikąd. Zaskarżyła te wyniki wyborów członkini 
wojewódzkiej komisji wyborczej, ale wszystkie za-
skarżone… To zostało uchylone przez sąd. Tak więc 
ja się nie dziwię, że taki kierunek zmian został za-
proponowany. Te rezultaty, które wtedy się pojawiły, 
bardzo zbulwersowały wszystkich, którzy brali udział 
– ale i tych, którzy nie brali udziału – w wyborach na 
Śląsku. 130 tysięcy głosów nie wiadomo skąd i w za-
sadzie próba oskarżenia o fałszerstwo… To wszystko 
zostało umorzone. Notabene ten sąd czy niektórzy 
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(senator A. Pająk) czyli właśnie samorządowcom. I to nie tylko samo-
rządowcom należącym do Prawa i Sprawiedliwości, 
ale także właśnie tym należącym do środowisk lo-
kalnych, które de facto w wielu miejscach w Polsce 
tworzą samorządną Polskę, w tym również w moim 
okręgu wyborczym, gdzie mam kontakt z wieloma 
samorządowcami nienależącymi do konkretnej partii 
politycznej. I chcę powiedzieć – co pan senator Pająk 
powiedział zresztą przed chwilą – że rzeczywiście 
ta wielka szkoła patriotyzmu i odpowiedzialności 
za lokalną społeczność powierzoną czy wójtom, czy 
sołtysom, czy radnym, to jest ta przestrzeń, w której 
się odbywa wielka szkoła życia i odpowiedzialności, 
właśnie ten teren samorządu lokalnego. Ale też trzeba 
powiedzieć – i my tego nie zabezpieczymy żadnymi 
ustawowymi paragrafami – że jednocześnie przy sło-
wach uznania dla polskich samorządowców spotykam 
się i niestety, obawiam się, będę się spotykał, także 
z takimi głosami, które są zatrważające. W jednej 
z podwarszawskich gmin podczas jednego ze spotkań 
spytałem, jak to jest możliwe, że w tej samej gminie 
w wyborach samorządowych w sposób ewidentny 
wygrała konkretnie partia PSL – co z punktu wi-
dzenia statystyk było niemożliwe, niemniej wygrała 
– a w wyborach prezydenckich wygrał pan prezy-
dent Andrzej Duda. I pytam moich rozmówców, jak 
to jest możliwe, żeby w ciągu roku nastąpiły takie 
dynamiczne zmiany preferencyjne. A oni mi na to 
odpowiadają, i to tak gremialnie: no, Panie Senatorze, 
wybory prezydenckie, wybory parlamentarne to są 
wybory światopoglądowe, a wybory samorządowe 
to są wybory zawodowe. To znaczy, że także wśród 
samorządowców istnieje jakaś tendencja, ta niedobra 
tendencja, która polega na zajęciu i zawłaszczeniu 
pewnej przestrzeni, miejsc pracy, które w gruncie 
rzeczy rzutują na wyniki wyborów samorządowych. 
Jeżeli np. w danym miejscu, w danej gminie, zosta-
nie otwarty sklep o wysokich standardach, de facto 
równocześnie niszczący małą sieć sklepów, i samo-
rząd jest w gruncie rzeczy tym, który odpowiada za 
trwałość tego wielkopłaszczyznowego sklepu i miejsc 
pracy, to niestety staje się to narzędziem w gruncie 
rzeczy oddziałującym na dokonane wybory politycz-
ne i samorządowe w danym miejscu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
Przy okazji tej dyskusji chciałbym bardzo mocno 

ten wątek wprowadzić. Z jednej strony mamy wybit-
nych samorządowców, wcale niekoniecznie z jednej 
konkretnej partii – nie chcę tego upartyjniać – a z dru-
giej strony mamy kolonializm gminny, z którym także 
musimy walczyć. Bardzo się obawiam, czy wszystkie 
nasze poprawki, wprowadzane tutaj w dobrej intencji, 
zabezpieczą nas przed tą zmorą, która też jest obecna 
w życiu samorządowym. Dziękuję.

życia nie doświadczył. I co się potem dzieje? Czy to 
nie jest odwrotność? Czy tak powinno być? Myślę, że 
ja osobiście postąpiłem słusznie, tak mu doradzając.

Jak będzie zweryfikowany samorząd, jak bę-
dzie zweryfikowana władza, to ja się nie boję Unii 
Europejskiej. Niech oni sobie tam krzyczą, co chcą, 
mnie tam nie interesują jakieś inne instytucje. Mnie 
interesuje przede wszystkim to, co powie naród i jak 
on wybierze, bo on jest tutaj podmiotem.

I taka uwaga, którą wypowiedział Jan Nowak-
Jeziorański w 2003 r.: „Żadne państwo nie zdoła się 
utrzymać, jeśli większość obywateli widzi w nim 
swojego wroga. Źródeł tej śmiertelnej choroby, jaką 
jest przerost upartyjnienia (przerost partyjniactwa 
nie jest niczym innym, jak najbardziej niebezpieczną 
formą korupcji), należy szukać w obecnej ordynacji 
wyborczej”. Na pewno partyjniactwo jest zagroże-
niem, bo naród polski, Polacy, polscy wyborcy chcą 
silnego, mocnego państwa polskiego. A jeśli go nie 
będzie, jeśli dana władza tego nie zrealizuje – uwa-
żam – zawsze znajdą dość siły, by taką władzę wy-
rzucić na margines.

Pozwolę sobie zacytować jeszcze Mickiewicza: 
„Nasz naród jest jak lawa./ Z wierzchu zimna i twar-
da, sucha i plugawa,/ Lecz wewnętrznego ognia sto 
lat nie wyziębi;/ Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy 
do głębi”. Jeśli ta władza będzie tworzyć tę skorupę 
wrogą narodowi, to on znajdzie dość siły, żeby ją 
wyrzucić. Pokazał to w najnowszej historii: kiedy 
była władza PZPR, wyrzucił ją; kiedy była AWS, 
odsunął ją; kiedy była SLD, też ją odsunął. Ostatnio 
też, powiedzmy, nie szło dobrze naszej szanownej 
opozycji i też ich odrzucili w 2015 r. I jeżeli nie 
będzie to zgodne z jego wolą, bo on jest tutaj pod-
miotem dziejów, to zrobi tak z każdą następną. Tylko 
i wyłącznie z tym społeczeństwem, z tym narodem 
trzeba się liczyć, jego szanować i jemu służyć. I to 
jest zadanie i samorządowców, i tych, co państwo 
tworzą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze… Pan prof. Żaryn, proszę.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przy okazji tej debaty otrzymywałem różne tele-

fony, e-maile, całe zestawy różnych propozycji zmian 
czy też punktów do dyskusji od samorządowców. 
Chciałbym ten drugi fragment wypowiedzi mi należ-
nej, czyli te dodatkowe 5 minut, przeznaczyć na to, 
by przede wszystkim podziękować tym wszystkim, 
którzy do mnie dotarli, i tym, którzy mi pomogli, 
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cześnie pojęciem karty do głosowania i kartki. Tak jak 
mówiłem, zwykłemu śmiertelnikowi, przeciętnemu 
obywatelowi, to się zlewa. Dopóki karta do głosowa-
nia była kartką, wszystko było w porządku. Jeśli karta 
do głosowania jest broszurą, przestaje to być takie 
oczywiste. Pytanie brzmi: co wtedy zrobić? Jeśli tych 
błędów dalej będzie dużo, być może trzeba będzie po 
prostu to nazwać inaczej, np. formularzem. Formularz 
będzie miał postać albo kartki, albo broszury i wtedy 
nie będzie się mylił z kartą do głosowania.

Proszę państwa, co my zrobiliśmy w tej ustawie? 
No, nie można było zrezygnować zupełnie z kart 
w postaci broszur. Zresztą wczoraj pan przewodniczą-
cy PKW dokładnie nam tłumaczył, jak to wyglądało. 
Jeśli miałyby to być karty, powinny być stosowane te 
duże płachty. Po pierwsze, byłyby one bardzo trudne 
w użyciu, a po drugie, nie można by było np. tych 
udogodnień związanych z nakładkami brejlowskimi 
stosować. Tak nawiasem mówiąc, te udogodnienia 
dotyczą bardzo niewielkiej grupy osób i, tak jak po-
wiedziałem, według mnie… Bo osoby słabo widzące 
nie korzystały z tych nakładek brejlowskich. Raz, że 
to było kłopotliwe, a dwa, że one nie dawały pełnej 
informacji. One dawały tylko informację o numerze 
na liście, a nie dawały informacji o nazwisku, więc 
to była połowiczna informacja i osoby niedowidzą-
ce nie chciały z nich korzystać. Już lepiej by było, 
tak jak tutaj jeden z senatorów sugerował, po prostu 
wprowadzić urnę pomocniczą w każdym obwodzie 
i z tą urną pomocniczą, tak jak jest w szpitalach 
i w DPS, pojechać do domów, w których są osoby 
niepełnosprawne. Myślę, że to by było znacznie lep-
sze rozwiązanie. Po pierwsze, te osoby czułyby się 
doceniane, po drugie, do każdego domu, który by 
chciał nas przyjąć, moglibyśmy z tą urną pójść. No, 
jeśli można to zrobić w szpitalu i w DPS, to czemu 
nie można w obwodzie typowym, zwykłym? Ja tego 
nie wiem. No, być może trzeba będzie to po prostu 
z biegiem czasu wprowadzić.

No ale wróćmy do tej broszury. Bardzo ważny 
będzie jej opis. Już to, że pierwsza i druga strona będą 
wyłączone z głosowania, jest ważne, ale jeszcze raz 
apeluję do PKW w takim czy innym składzie, żeby po 
prostu pochylić się nad warunkami ważności głosu, 
tzn. nad instrukcją dotyczącą warunków ważności 
głosu. Ona nie musi być pisana językiem prawników. 
To nie ma być instrukcja dla kolegi z PKW, który 
siedzi obok, to ma być instrukcja dla przeciętnego 
obywatela.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
A przeciętny obywatel przez kartkę czy kartę do 

głosowania rozumie coś takiego. Tej broszury nie 
można nazwać kartką, naprawdę, bo nikt się w tym 
nie zorientuje.

Pani Marszałek, kończąc, chcę jeszcze tylko o jed-
nej kwestii powiedzieć. Mianowicie my tutaj, o czym 

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wrócę do poprzedniej myśli. Otóż jednym 

z błędów, który był zauważalny, a właściwie jedną 
z przyczyn tych błędów popełnionych w wyborach 
w 2014 r., tych, które nas tak zbulwersowały, było 
zastosowanie książeczki do głosowania. Być może 
dałoby się wtedy jeszcze w jakiś sposób uniknąć 
tak rażącego odstępstwa pomiędzy wolą wyborców 
a tym, co rzeczywiście zostało zadeklarowane, ale 
niestety wtedy do tego, do takiej a nie innej sytuacji, 
przyczyniła się także Państwowa Komisja Wyborcza, 
już nie jako biuro KBW, ale jako Państwowa Komisja 
Wyborcza. Proszę państwa, przez 25 lat – weźmy pod 
uwagę tylko tę, nazwijmy to, wolną Polskę – wtłacza-
no nam do głowy, że mamy postawić jeden krzyżyk 
na karcie. I każdy z nas ma w podświadomości to, że 
to ma być jeden krzyżyk na karcie. Wyborca idzie do 
kabiny i co wtedy robi? Otóż mnie się, w cudzysło-
wie, wyspowiadały z tego, jak głosowały, 3 osoby. 
Ja brałem udział w tych wyborach samorządowych 
w 2014 r. jako kandydat do sejmiku i one mi się po pro-
stu, mówiąc krótko, pożaliły na to, że taki a nie inny 
sposób głosowania wymusił na nich błędy. Po prostu 
chciały się usprawiedliwić przede mną i powiedziały, 
jak to wyglądało w ich przypadku. Podejrzewam, że 
w wielu innych przypadkach było tak samo. Wchodzi 
człowiek do kabiny i dostaje coś takiego. Dla PKW 
i to, i to, i to jest kartą do głosowania. Zgadzam się 
z tym, ale dla przeciętnego człowieka to jest karta, 
to jest karta, ale to nie jest karta, naprawdę. To może 
być nazywane broszurą, zeszycikiem, książeczką, 
ale nie kartą. Przeciętny człowiek jako kartę traktu-
je tę właśnie część, ten przedmiot. I co wtedy? No, 
wchodzi do kabiny i jeśli dostał kartę w potocznym 
rozumieniu, to stawia jeden krzyżyk. Z tym nie ma 
problemu w większości. Ale jeśli dostał książeczkę, 
no to stawia pierwszy krzyżyk na pierwszej karcie, 
bo na ogół robi się to mimochodem, potem odwraca 
stronę i nagle się orientuje, że zrobił błąd. Nie chciał 
głosować na to ugrupowanie. I co wtedy robi? No, są 
dwie postawy: albo się z tym godzi i unieważnia głos, 
dostawia drugi krzyżyk na jakiejkolwiek innej liście, 
albo w poczuciu obywatelskości, tak żeby ten głos nie 
został zmarnowany, po prostu wrzuca tę książeczkę 
z tak oddanym głosem do urny. I stąd był nadda-
tek głosów na PSL, to jest oczywista oczywistość. 
Nawiasem mówiąc, proszę państwa, że też PKW na to 
nie wpadła… Mało tego, we wszystkich informacjach, 
we wszystkich okólnikach i wytycznych, utożsamia-
ła… może nie utożsamiała, ale posługiwała się jedno-
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(senator J. Czerwiński) o dwukadencyjności. Następnie na etapie procedowa-
nia w Sejmie również, słuchając opozycji i słuchając 
zainteresowanych podmiotów, w tym przedstawi-
cieli Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzili-
śmy do naszych projektów szereg ustępstw i szereg 
uwag. Przypominam, że spośród bodajże 18 uwag 
Państwowej Komisji Wyborczej prawie wszystkie 
zostały uwzględnione w ustawie na etapie sejmowym. 
Na etapie senackim również wykazaliśmy się dużym 
kompromisem, wolą dialogu. Szczególnie wybrzmia-
ła tutaj kwestia utrzymania głosowania korespon-
dencyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych 
i stosowne poprawki w tym zakresie w imieniu klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości z upoważnienia pana 
przewodniczącego Martynowskiego zgłosiłem już 
wczoraj.

A teraz jeszcze, na koniec, ponieważ wczoraj 
wysłuchaliśmy tu również wystąpienia pana sędzie-
go Hermelińskiego, przewodniczącego Państwowej 
Komisji Wyborczej, chciałbym złożyć kilka po-
prawek, też w imieniu klubu senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, podpisanych przez pana przewod-
niczącego Martynowskiego, które wychodzą naprze-
ciw wczorajszym uwagom pana sędziego.

Po pierwsze, zgłaszam poprawkę, zgodnie z którą 
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandyda-
tów na komisarzy wyborczych, wskazanych w trybie, 
o którym mowa w §3, Państwowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, który wskazuje nowych 
kandydatów.

Po drugie, po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 
„Państwowa Komisja Wyborcza dostosuje właściwość 
terytorialną komisarzy wyborczych, o której mowa 
w art. 166 §2 ustawy zmienianej w art. 5, uwzględ-
niając liczbę komisarzy wyborczych, o której mowa 
w art. 166 §3 tej ustawy w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy”.

Po trzecie, zgłaszam poprawkę, która stanowi, że 
art. 5 pkt 70 lit. b otrzymuje brzmienie: „W przy-
padku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów, 
o których mowa w §2, Państwowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, który wskazuje nowych 
kandydatów w liczbie dwóch w trybie określonym 
w §2. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest powo-
ływany na okres 7 lat. Przed upływem okresu, o któ-
rym mowa w §2b, szef Krajowego Biura Wyborczego 
może zostać odwołany przez Państwową Komisję 
Wyborczą w uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych”.

Proszę państwa, to są poprawki, które jeszcze na 
koniec składam. Dziękuję państwu jako senator spra-
wozdawca za całą dyskusję, za całą debatę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

nie powiedziałem wcześniej, przechodzimy z systemu 
sędziowskiego na system, nazwałbym to, urzędniczy, 
jeśli chodzi o obsługę wyborów. Pytanie brzmi: czy 
musimy to zrobić? No, wcześniej można byłoby się 
kłócić, ale teraz, kiedy na każdej manifestacji, na 
każdym zgromadzeniu widzę sędziów, i to sędziów 
prominentnych, z pierwszych stron gazet, którzy 
uczestniczą w protestach, manifestują i wyrażają 
swoje poglądy polityczne wbrew ustawie, niestety 
jest tak, że ci sędziowie stają się bardziej politycz-
ni od polityków. No, myślę, że trzeba będzie jednak 
z nich zrezygnować, przynajmniej na chwilę, dać im 
odpocząć. Niech to urzędnicy się zajmą wyborami. 
Może będzie bardziej sprawiedliwie. Dołączam też 
kilka poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie 

Senatorze. 
Ogłaszam przerwę do godziny 14.20.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 51  

do godziny 14 minut 22)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 14.40.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 22  

do godziny 14 minut 40)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów o zajęcie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych.

Proszę o zabranie głosu senatora Marka Pęka.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pozwalam sobie jeszcze bardzo krótko zabrać 

głos. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na 1 aspekt 
związany z procedowaniem tej ustawy. Mianowicie 
w mojej opinii jako senatora Prawa i Sprawiedliwości 
ta ustawa jest także wynikiem dużego kompromisu 
z naszej strony.

Myśmy początkowo forsowali dużo mocniejsze 
politycznie rozwiązania. Z części tych rozwiązań 
wycofaliśmy się jeszcze przed formalnym przekaza-
niem projektu do Sejmu, myślę tu przede wszystkim 
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Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Senatorskich, które odbędzie się bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 217. Dziękuję.

(Senator Aleksander Pociej: A Komisja 
Ustawodawcza?)

To jeszcze nie teraz, później.
(Głos z sali: W kolejnej przerwie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ogłaszam przerwę do godziny 15.10.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 47  

do godziny 15 minut 10)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury, 
druk nr 697 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dziewiętnastego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: odwołanie przewod-
niczącego Komisji Infrastruktury.

Informuję, że senator Stanisław Kogut złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury. Wniosek o odwołanie sena-
tora Stanisława Koguta z funkcji przewodniczącego 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji…

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, nie.)
…został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent 

Seniorów…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie jest 

przewodniczącym tej komisji.)
Przepraszam, jest błąd w scenariuszu. Chodzi 

oczywiście o Komisję Infrastruktury.
Projekt uchwały przygotowany przez Komisję 

Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty 
jest w druku nr 697.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora 
Krzysztofa Słonia.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie 
odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu 
komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Do zabrania głosu dopisał się jeszcze pan senator 

Wcisła…
(Głosy z sali: Nie.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie.)
Nie?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: 

Zrezygnował.)
A, zrezygnował.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze 

do protokołu…)
Dobrze.
Informuję że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli: pan senator Libicki, 
pani senator Zdrojewska, pan senator Pęk, jak sły-
szeliśmy, pan senator Florek, pan senator Klich, pan 
senator Rulewski, pan senator Pociej, pan marszałek 
Borusewicz, pan senator Napieralski, pan senator 
Czerwiński oraz pan senator Czarnobaj.

(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze 
do protokołu złożyli Komarnicki i Dowhan…)

Przemówienia do protokołu złożyli jeszcze pan 
senator Komarnicki i pan senator Dowhan**.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel Państwowej Komisji 

Wyborczej chce ustosunkować się do przedstawio-
nych wniosków?

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą, 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatu.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Uprzejmie informuję o pięćdziesiątym szóstym 

posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

** Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty. Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury

(senator sprawozdawca K. Słoń) druk nr 698 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego porządku obrad.

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

Sprzeciwu nie słyszę.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie… Przepraszam, to jest nieaktualne.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: wybór przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

Projekt uchwały przygotowany przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich jest za-
warty w druku nr 698.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie wyboru 
senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury został pozytywnie zaopinio-
wany przez Konwent Seniorów.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, proszę o wyciszenie 

rozmów. Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu 
komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora 
Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę pana senatora Wiesława Dobkowskiego 

o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senato-
ra Stanisława Koguta z funkcji przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy do głosowania w sprawie odwoła-

nia przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 56 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 21 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczą-
cego Komisji Infrastruktury.

Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie ko-
munikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie wy-

boru kandydata na przewodniczącego komisji odbę-
dzie się w dniu dzisiejszym 10 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 182.

Drugi komunikat. Posiedzenie Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się 
40 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.15.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 14  

do godziny 16 minut 15)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę panie i panów senatorów o zajęcie miejsc 

i przerwanie rozmów.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury – 
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Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury

(senator W. Dobkowski) (Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Mogę, 
Panie Marszałku?)

Jeszcze moment. Zapytam, czy wszyscy dostali.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Widzę, 

że…)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 

do głosowania tajnego?
Proszę teraz pana senatora Arkadiusza 

Grabowskiego o odczytanie kolejno nazwisk sena-
torów.

Państwa senatorów proszę, by po wyczytaniu na-
zwiska wrzucić do urny wypełnioną kartę do głoso-
wania tajnego.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski…
(Głos z sali: Karty nie dostałem.)
(Senator Stanisław Karczewski: Trzeba było uwa-

żać.)
No jak to?
…Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, na którym komisja wybrała 
pana senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczą-
cego Komisji Infrastruktury.

Pan Andrzej Misiołek był do tej pory wiceprze-
wodniczącym Komisji Infrastruktury. W Senacie 
jest trzecią kadencję, jest nam znany. W związku 
z tym w imieniu Komisji Infrastruktury wnoszę do 
Wysokiej Izby o poparcie kandydatury pana senato-
ra Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz proszę państwa senatorów ze wszyst-

kich stron o wyciszenie rozmów. Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w omawianej sprawie?
Nikt się nie zgłasza.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
Przypominam, że głosowanie w sprawach perso-

nalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczę-
towanych kart do głosowania.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru pana senatora Andrzeja Misiołka na prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam panów senatorów sekretarzy Arkadiusza 
Grabowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Jerzego 
Wcisłę.

Proszę o podjęcie obowiązków.
Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu 

senatorom opieczętowane karty do głosowania taj-
nego.

Informuję, że na karcie do głosownia tajnego na-
leży postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głoso-
wania, na której postawiono więcej niż jeden znak 
„x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za 
głos nieważny.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę jednak o ciszę. Sprzyja to 

myśleniu nad głosowaniem.
Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-

stwo senatorowie, wyczytywani w kolejności alfabe-
tycznej, będą wrzucać je do urny.

Następnie zostanie zarządzona przerwa w obra-
dach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą 
głosy i sporządzą protokół z głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania tajnego, a państwa senatorów o wy-
pełnienie kart.
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Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury (cd.)

(senator sekretarz A. Grabowski) Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
(Senator Jan Filip Libicki: Za chwileczkę.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak, tak, 

ja podejdę.)
Wszyscy? Tak. Dziękuję.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę do godziny 16.30.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 24  

do godziny16 minut 30)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porządku obrad: wybór przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli li-
czenie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Odczytam protokół głosowania tajnego z dnia 
21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru senatora 
Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu 
Arkadiusz Grabowski, Łukasz Mikołajczyk, Jerzy 
Wcisła stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w spra-
wie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewod-
niczącego Komisji Infrastruktury oddano 78 głosów, 
w tym 76 głosów ważnych. Za głosowało 47 senatorów, 
przeciw głosowało 19 senatorów, wstrzymało się 10 
senatorów. Na protokole widnieją podpisy sekretarzy.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

Proszę pana przewodniczącego Andrzeja Misiołka 
o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym wrę-
czyć panu uchwałę w sprawie wyboru. (Oklaski)

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie 

Senatorowie!

Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
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Komunikaty. Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. Zmiany w składzie komisji senackich

(senator A. Misiołek) Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
zmiany w składzie komisji senackich – druk nr 699, 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: zmiany 
w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 699.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie wnio-
sku komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w spra-
wie zmian w składzie komisji senackich.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu 
komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora 
Roberta Dowhana z Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Roberta Dowhana do Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

2) senatora Marka Rockiego do Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos? Nie widzę chętnych.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Bardzo dziękuję za poparcie. Dołożę wszelkich 
starań, aby dobrze kierować komisją. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam przerwę 

w obradach do godziny 18.36…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

komunikaty.)
Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 
Komisji Ustawodawczej odbędzie się zaraz po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej poświęcone rozpatrzeniu wniosków 
zgłoszonych na pięćdziesiątym trzecim posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych odbędzie się dziś, 30 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 217. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 37  
do godziny 18 minut 37)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 19.10.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 37  

do godziny 19 minut 11)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, informuję, że pocztą elektro-

niczną został państwu przekazany zmieniony termi-
narz prac Senatu w pierwszej połowie 2018 r.

Przypominam państwu, że kolejne posiedzenie 
Senatu, podczas którego planowane jest rozpatrzenie 
przez Senat ustawy budżetowej na rok 2018, odbędzie 
się w dniach 17, 18, 19 stycznia 2018 r. Porządek obrad 
tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą 
elektroniczną.

Nie jest to napisane, ale mogę państwu powie-
dzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ob-
rady będą trwały dłużej.
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(marszałek S. Karczewski) Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów…
Ja nie głosowałem. O rany! Trudno. Przepraszam.
(Senator Adam Bielan: Panie Marszałku, rzecznik 

dyscypliny…)
(Wesołość na sali)
Głosowało 85 senatorów, 62 – za, 22 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Służbie Ochrony 
Państwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
kazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przedstawiła 
sprawozdanie. Znajduje się ono w druku nr 694 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie wymienionej 
ustawy.

Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w punkcie pierwszym, to jest o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senator 

Mieczysław Augustyn, senator Leszek Czarnobaj 
i senator Piotr Florek.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 680 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. Dziękuję.
(Senator Adam Bielan: Brawo!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać 

głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 

Bogdan Borusewicz.
Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie 2 wnioski.

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 – za, 64 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
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(marszałek S. Karczewski) ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 690 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk nr 691 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 66 było za, 4 – przeciw, 

16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia do-
chodzenia wierzytelności.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk nr 695 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia docho-
dzenia wierzytelności.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 64 – za, 22 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 689 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 64 – za, 1 – przeciw, 

21 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług…

(Głos z sali: Do piątego.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Do pią-

tego.)
(Rozmowy na sali)
Przeleciałem? Do piątego.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działal-
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(marszałek S. Karczewski) – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 677 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

wnosi o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Wniosek w czasie dyskusji zgłosił pan senator 

Grzegorz Peczkis.
Czy pan chce zabrać głos?
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 4 i 5 należy głosować 
łącznie. Uwzględniają one w ustawie o zmianie nie-
których ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wie-
rzytelności zmianę terminu utworzenia Centralnego 
Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 redaguje przepis zgodnie z po-

wszechnie przyjętymi regułami składni, eliminując 
tym samym wątpliwość interpretacyjną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 681 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie 
poprawki do ustawy – druk nr 682 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez komisje poprawką.

Celem poprawki jest doprecyzowanie przepisu 
poprzez zastosowanie prawidłowego sformułowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 85 senatorów, 63 – za, 21 – przeciw,  
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek – druk senacki nr 692 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk nr 693 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób za-
kaźnych zwierząt.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk nr 683 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Poprawka nr 3 eliminuje zbędny przepis zmie-
niający.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o drogach publicznych.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
– druk nr 678 A.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie tej ustawy 
oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawioną poprawką zostanie 
przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie 
wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 21 – za, 63 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
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.
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(marszałek S. Karczewski) Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Łukasza Mikołajczyka do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Łukasza Mikołajczyka do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich. Zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. To sprawozdanie 
znajduje się w druku nr 674 X – poprawionym.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Słonia, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe spra-

wozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o pro-
jekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu. Połączone komisje poparły wniosek zawarty 
w pkcie II zestawienia wniosków, tj. o wprowadzenie 
poprawki do projektu uchwały, i wnoszą o jego przy-
jęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwa-
ły w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 24)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 577 S.

Komisje proponują nadto, aby Senat upoważnił 
senatora Michała Seweryńskiego do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Michała Seweryńskiego do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 
innych ustaw.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 560 S.
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 55 – za, 22 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 29) (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo dla tych…)
Kilku nie głosowało.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 696 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Marka 
Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje na posiedzeniu w dniu dzi-

siejszym rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniach 20 i 21 grudnia br. i przedsta-
wiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pkcie II w ppktach 11, 18, 20, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 52, 55, 58, 62 i 63.

Ponadto komisje informują, że senator Jan 
Rulewski wycofał swój wniosek zawarty w pkcie II 
ppkt 41. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta-

li senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Ja przeczytam imiona i nazwiska senatorów, 
którzy mogą teraz zabrać głos: pan senator Bogdan 
Borusewicz, Bogdan Klich, Grzegorz Napieralski, 
Barbara Zdrojewska, Piotr Florek, Jadwiga Rotnicka, 
Jan Rulewski, Marek Pęk, Marek Martynowski, 
Aleksander Pociej, Jan Filip Libicki, Marian 
Poślednik, Wiesław Kilian, Ryszard Bonisławski, 
Tomasz Grodzki, Jarosław Duda, Jerzy Czerwiński, 
Leszek Czarnobaj.

Ponadto sprawozdawcami mniejszości połączo-
nych komisji byli państwo senatorowie Piotr Florek, 

W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze 
legislacyjnym zgłosili marszałek Bogdan Borusewicz 
i pan senator Krzysztof Słoń.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
uchwały, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką. Po prze-
prowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką 
przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu 
uchwały – druk nr 674 S – w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 20 – za, 64 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu 

uchwały przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną poprawką.

Poprawka doprecyzowuje przesłanki stosowania 
kary finansowej wobec senatorów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę…
(Senator Robert Dowhan: Zamień sobie kartę.)
No, może jeszcze nie, bo senatorowie się wahają, 

podejmują decyzję…
(Senator Robert Dowhan: Miejcie głowy otwarte.)
(Wesołość na sali)
Jeszcze nie wszyscy…
Poproszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 64 – za, 20 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w całości, ze zmianą wynikającą z przyję-
tej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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borczy, którzy funkcjonowali do dzisiaj, bo według 
większości oni nie zasługują na zaufanie.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych 
będą mogli także prowadzić agitację wyborczą. Poza 
terenem komisji wyborczych będą mogli prowadzić 
agitację wyborczą. Więc jak wejdą, przekroczą próg 
komisji wyborczej, będą niezależni, ale jak wyjdą, 
przestaną być niezależni, przecież nie będą musieli 
być niezależni. Pozwala im się prowadzić agitację 
wyborczą.

I na końcu powiem tak. Rozwiązania, które zosta-
ły wprowadzone, umożliwiają także niekontrolowane 
finansowanie kampanii wyborczej. To jest sytuacja 
groźna. To jest sytuacja, która może doprowadzić 
do oligarchizacji wyborów, może doprowadzić do 
tego, że ten, kto będzie miał pieniądze, zapewni do-
brą kampanię swojemu przedstawicielowi. Idziemy 
w kierunku, który powinien nasunąć refleksję. To 
jest kierunek zły. To jest kierunek niedobry. Po usta-
wach o sądownictwie, które ograniczają i likwidują 
niezależność sądów, Trybunału Konstytucyjnego, 
Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, 
mamy głosować nad ustawą przygotowującą najbliż-
sze i następne wybory.

Dlatego z całym przekonaniem składam wniosek 
o odrzucenie tej ustawy…

(Głos z sali: Brawo!)
…i proszę o jego poparcie, proszę o refleksję. 

(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jan Filip Libicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, jeżeli 

pan pozwoli, to ja z miejsca.)
Pozwolę. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja chciałbym do państwa senatorów zaapelować 
o to, żebyście państwo przyjęli zgłoszoną przeze mnie 
poprawkę, poprawkę nr 17. Ta poprawka przywraca 
dotychczasowe rozwiązanie dotyczące głosowania 
korespondencyjnego. Oczywiście, państwo zgłosi-
liście taką poprawkę, ale w formie okrojonej. Ona 
dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, nie 
dotyczy np. osób niesamodzielnych czy mało samo-
dzielnych, osób starszych, które formalnie nie mają 
orzeczeń o niepełnosprawności, a też mają trudność 
z tym, żeby brać udział w wyborach. To rozwiązanie 
pomagało im uczestniczyć w wyborach i korzystać 
z tego prawa obywatelskiego. Chcę zwrócić uwagę, 
że ograniczanie tej formy głosowania jest niezgodne 
z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnospraw-
nych, która jasno mówi o pełnym uczestnictwie osób 

Jan Rulewski, Barbara Zdrojewska, Aleksander 
Pociej.

(Głos z sali: Pan marszałek Borusewicz…)
Bardzo proszę, pan marszałek. A później pan se-

nator.
(Głos z sali: Senator Klich się zgłasza.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos, ponieważ ta ustawa jest usta-

wą fundamentalną. Zmienia system wyborczy 
i przede wszystkim usuwa z Państwowej Komisji 
Wyborczej sędziów, niezawisłych sędziów. Usuwa 
tych sędziów także ze stanowisk komisarzy wybor-
czych. Otóż ustawa została przyjęta… Państwowa 
Komisja Wyborcza w tym składzie oraz komisarze 
wyborczy, sędziowie zostali powołani w 1991 r. 
Podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa została 
powołana w 1991 r. Ten system, który został wpro-
wadzony, system oparty na niezawisłych sędziach, 
został wprowadzony po naszych doświadczeniach 
z komunizmem, kiedy urzędników wyborczych 
zależnych od partii politycznej mianowała ówcze-
sna Rada Państwa. Omawiana tu ustawa cofa tę 
zasadę. Cofa zasadę, że w tych instancjach wy-
borczych sprawowali funkcje, działali i funkcjo-
nowali niezawiśli sędziowie. I nie jest to – tak jak 
tłumaczycie, jak tłumaczy większość, jak tłuma-
czy PiS – zwiększenie przezroczystości wyborów 
i zwiększenie gwarancji niezależności wyborów 
od partii politycznej. Bo jeżeli partia polityczna 
uzyskuje decydujący wpływ na organy wyborcze, 
to zwiększa swoją… to te organy zwiększają swoją 
zależność od polityków, a nie zmniejszają. To jest 
jasne i to jest chyba logiczne.

(Senator Jan Dobrzyński: Według pana logiki.)
Wśród 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej, 

którzy są w tej chwili sędziami, będzie tylko 2 sę-
dziów, zaś pozostali będą przedstawicielami partii 
politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza oprócz 
realizacji zasadniczego celu, jakim jest zajmowanie 
się wyborami, organizowanie wyborów, nadzorowa-
nie tych wyborów, decyduje o przyznawaniu, cofa-
niu i ograniczaniu dotacji dla partii politycznej, dla 
wszystkich partii politycznych. Co to oznacza? Że 
przedstawiciele partii politycznych będą decydowali 
o swoich finansach, będą rozstrzygali nieprawidło-
wości w sprawozdaniach finansowych? To jest droga 
odwrotna, droga odwrotu od tych zasad, które wpro-
wadziliśmy po obaleniu komunizmu. Powołuje się też 
Korpus Urzędników Wyborczych – 5 tysięcy osób, 
nowe etaty… Mam obawę graniczącą z pewnością, że 
z tego korpusu wykluczeni zostaną ci urzędnicy wy-

(marszałek S. Karczewski)
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(senator J.F. Libicki) możliwość obsadzania przez sędziów, apolitycznych 
z natury, takich urzędów jak szef Krajowego Biura 
Wyborczego. Próbujecie to zmienić. Zastępujecie apo-
litycznych sędziów urzędnikami, którzy będą pocho-
dzili z nominacji politycznej, którzy będą pochodzili 
z rekomendacji partyjnej. Bo czymże jest rekomen-
dacja ministra spraw wewnętrznych i administracji, 
jak nie rekomendacją partyjną? A zatem jedni będą 
mieli większe szanse, a inni mniejsze. To oznacza tak 
naprawdę, że przymiotnik „równe” w odniesieniu do 
wyborów od chwili przyjęcia tej ustawy nie będzie 
mógł być stosowany w praktyce.

Dlatego jeszcze raz apeluję do państwa, którzy 
chcecie poprzeć tę ustawę, aby ją zmodyfikować tam, 
gdzie ona ma mniejsze błędy, albo odrzucić. My je-
steśmy za odrzuceniem tej ustawy, ponieważ podwa-
ża ona równość i powszechność wyborów. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, były w tej dyskusji 2 bardzo cieka-

we wystąpienia. Jedno wygłosił pan senator Gaweł. 
Chcę powiedzieć, Panie Senatorze, że to było napraw-
dę jedno z ciekawszych wystąpień, jakie słyszałem. 
I było ono bardzo merytoryczne. Miałem również 
przyjemność wysłuchać pana senatora Bobki i zupeł-
nie innego… jakby spojrzenia z zupełnie innej strony. 
Bardzo ciekawe przemówienie. Drodzy Koledzy, ja 
rozumiem te zastrzeżenia, które podniósł pan senator 
Gaweł, dotyczące tych małych okręgów, ale niestety 
ta ustawa w ogóle nie odpowiada na pana zastrzeże-
nia, Panie Senatorze. Każdy pomysł, który dotykał-
by tej merytorycznej strony, o której pan mówił, ja 
bym poparł. Ale ta ustawa w ogóle o tym nie mówi, 
ona jest niejako zupełnie obok tego. Pan powiedział 
o prawdziwych problemach, a tu, jak zwykle, wywa-
żamy drzwi, tylko że do zupełnie innego mieszkania. 
I chciałbym…

(Senator Jan Dobrzyński: I jak tu głosować?)
Panie Senatorze Dobrzyński, zaraz panu powiem, 

jak głosować.
(Senator Jan Dobrzyński: Jestem w kropce.)
(Wesołość na sali)
Skoro pan nie wie, to zaraz podpowiem.
Muszę powiedzieć, że to, co mówił wczoraj 

przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 
pan Hermeliński – który, powiem to w skrócie i tak 
po prostu, nie jest z naszej bajki, lecz jest z waszej 
bajki… On powiedział o tym, ile niebezpieczeństw 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, a więc także 
w akcie wyborczym.

I na koniec chciałbym powiedzieć o jednej spra-
wie. W trakcie prac nad tą ustawą, na szczęście nie 
w Senacie, doszło do sytuacji absolutnie skandalicz-
nej i niedopuszczalnej, tzn. pojawiły się sugestie, ja-
koby ci, którzy korzystają z tego sposobu głosowania, 
a więc osoby z niepełnosprawnościami, stwarzały 
jakieś zagrożenie, ryzyko fałszowania wyborów. Otóż 
chcę jasno powiedzieć, że to jest rzecz absolutnie 
niedopuszczalna i raczej ci, którzy przygotowali te 
przepisy na zasadzie „małego Kazia”, jak to mówił 
pan przewodniczący Hermeliński, który zresztą był 
kandydatem PiS do Trybunału Konstytucyjnego, 
z którego następnie przeszedł do Państwowej Komisji 
Wyborczej, stanowią zagrożenie dla prawidłowego 
przebiegu wyborów, a nie głosowanie koresponden-
cyjne dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze raz apeluję 
o przyjęcie mojej poprawki, poprawki nr 17. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: To oni tak będą po kolei 

mówić?)
(Głos z sali: Cicho bądź!)
Cicho! Panie Senatorze, nie komentujemy.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tej ustawy nie da się poprawić. Ją można tylko 

zmodyfikować, ale nawet po tych modyfikacjach, któ-
rych spodziewamy się po dzisiejszym głosowaniu, ta 
ustawa jest niebezpieczeństwem, dlatego że podważa 
te wartości, do których Polacy przyzwyczaili się od 
1990 r., głosując w wyborach samorządowych.

Ta ustawa podważa powszechność wyborów. Nie 
każdy będzie mógł uczestniczyć w wyborach, dlatego 
że próbujecie to ograniczyć i wykluczyć część osób, 
które do tej pory miały prawo korzystać z prawa wy-
borczego. Mam na myśli część niepełnosprawnych, 
mam na myśli osoby starsze, mam na myśli osoby 
czasowo przebywające za granicą. Dlaczego one mają 
być pozbawione prawa wyborczego? Dlaczego mają 
nie móc uczestniczyć w wyborach tak jak każdy inny? 
No powiedzcie, dlaczego.

Ta ustawa również powoduje, że wybory nie będą 
równe. One byłyby równe, gdyby zachować apolitycz-
ny korpus komisarzy wyborczych, gdyby zachować 
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(senator A. Pociej) mogę powiedzieć, co nie jest nadużyciem: takie wy-
bory, jaka partia. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ktoś jeszcze? Jeszcze ktoś chce zabrać głos?
Nie. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przypominam, że pan senator 

Jan Rulewski wycofał swój wniosek – pkt II pkt 41 
w druku nr 696 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek?

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku 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 83 senatorów, 22 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
(Senator Jarosław Rusiecki: Nic z tego.)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Proszę państwa, nad poprawkami nr 1, 5 i 7 na-
leży głosować łącznie. Wprowadzają one dowolność 
decyzji gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich 
w sprawie budżetów partycypacyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 23 było za, 59 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31) 
Poprawki odrzucone.
Poprawka nr 2 czyni budżet partycypacyjny in-

strumentem, który gminy mogą, a nie muszą stoso-
wać.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 3 rozciąga zakres piastowania kie-

rowniczych funkcji w komunalnych osobach praw-
nych…

(Senator Marek Pęk: Zakaz.)

jest w tej ustawie. Bardzo żałuję, że państwo go nie 
słuchali i że on mówił tak troszeczkę w powietrze, 
bo naprawdę jego argumenty były bardzo poważne. 
Bardzo poważne i bardzo merytoryczne. Bardzo ża-
łuję, że nie chcecie państwo do końca ich wysłuchać.

Nie mam większej nadziei na to, że moje przemó-
wienie, niezależnie od tego, jak płomienne by było, 
zmieni państwa nastawienie do tej ustawy. Ale proszę 
was o jedno. Mieliście tutaj państwo urzędnika… 
przedstawiciela Archiwów Państwowych, znowu 
swojego… 

(Głos z sali: To wasz…)
I on państwu mówił, trochę jak minister sprawie-

dliwości przy okazji ustawy o Sądzie Najwyższym, 
że tego się nie da obronić, że napływ dokumentów 
z jednych wyborów, które to dokumenty on ma ar-
chiwizować, odpowiada archiwom zgromadzonym od 
XI wieku. I podawał, ile to jest kilometrów bieżących. 
Pomyślcie państwo o sprawie przynajmniej w tym 
zakresie: chcecie archiwizować karty do głosowania, 
które niczemu, naprawdę niczemu nie służą, chce-
cie wydawać kolejne miliony złotych na coś, co po 
30 dniach, po decyzji Sądu Najwyższego, nie będzie 
miało już politycznie żadnego znaczenia – no bo po 
30 dniach, decyzją sądu, wybory uznane będą za waż-
ne albo nieważne. Tworzycie więc jakąś iluzję za ol-
brzymie pieniądze. No, przynajmniej w tym zakresie 
poprzyjcie poprawkę, którą ja składam w imieniu 
znowu waszego urzędnika. Bo po co wyrzucać bez-
sensownie pieniądze? Bardzo bym w tym zakresie 
prosił o poparcie mojej poprawki. Dziękuję serdecz-
nie. (Oklaski)

(Senator Alicja Zając: Numer?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Była tu długa dyskusja z udziałem wszystkich nad 

nową definicją literki „x”, która wprowadza to, że „x” 
składa się z co najmniej 2 kresek, co znaczy, że ich 
może być więcej. Ta ordynacja dopuszcza też robienie 
na karcie różnych dopisków, napisów – taki głos jest 
ważny. Pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to zadzia-
ła w najwyższej Izbie parlamentarnej. Przyznaję się 
do tego, iż podczas ostatniego głosowania użyłem 
do głosowania… zrobiłem więcej niż 2 kreski oraz 
zrobiłem dopisek. Wysoka komisja zliczająca głosy 
o przewadze PiS… (Wesołość na sali) …zdyskwali-
fikowała ten głos – uznała go za nieważny. A zatem 
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 było za, 63 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 15 zmierza do wprowadzenia obli-

gatoryjności tworzenia obwodów głosowania w miej-
scach pobytu co najmniej 15 wyborców, takich jak za-
kłady lecznicze, karne czy domy pomocy społecznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 było za, 63 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 16 uściśla zasady publikowania po-

stanowień komisarza wyborczego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 23 było za, 62 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 17 przywraca głosowanie korespon-

dencyjne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 41)
(Senator Borys Damięcka: Wstyd!)
Poprawka nr 17 została odrzucona.
Poprawki nr 18 i 58 przywracają głosowanie kore-

spondencyjne dla osób niepełnosprawnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawki nr 18 i 58 zostały przyjęte.
(Senator Waldemar Kraska: Bardzo dobrze.)
Poprawka nr 19 naprawia ustawę w zakresie mo-

dyfikowania okręgów wyborczych ze względu na 
zmianę granic gminy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 było za, 61 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 20 poprawia odesłania.
Kto jest za?

…na konkubentów osób piastujących kluczowe 
funkcje w gminie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 84 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 4, 6 i 8 należy głosować łącz-

nie. Wydłużają one termin na rozpatrzenie przez or-
gany stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
inicjatywy obywatelskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 23 było za, 61 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 9 skreśla definicję znaku „x”.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 24 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 zmienia definicję znaku „x”.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 24 było za, 59 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 10 została odrzucona.
Poprawka nr 11 wydłuża do 5 lat termin przecho-

wywania dokumentacji z wyborów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 64 było za, 22 – przeciw. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12… Nie, teraz poprawka nr 13. Tak?
(Głos z sali: Nr 14.)
Nr 14 już? Dobrze.
Nad poprawkami nr 14 i 57 należy głosować łącz-

nie. Przywracają one radom gminy kompetencje do 
wyznaczania okręgów wyborczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 29 zmierza do wprowadzenia dla 

wyborcy zakazu utrwalania i publikowania za po-
mocą urządzeń technicznych wypełnionej karty 
do głosowania. Naruszenie tego zakazu podlega 
orzekaniu w trybie postępowania w sprawach o wy-
kroczenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 23 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 30 uchyla obowiązek wyznaczenia 

członka komisji wyborczej odpowiedzialnego za 
ochronę urny do głosowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 21 – za, 63 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 31 poprawia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 32 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 33 podkreśla konieczność obecno-

ści wszystkich członków komisji w trakcie ustalania 
wyników głosowania w obwodzie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 34 eliminuje obowiązek ponownego 

liczenia niewykorzystanych kart do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 23 określa godzinę rozpoczęcia gło-

sowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach 
pomocy społecznej oraz poprawia odesłanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 24 było za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 24 ma na celu wprowadzenie obo-

wiązku wydawania wyborcy karty do głosowania 
wraz z kopertą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 22 było za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka nr 24 została odrzucona.
Poprawka nr 26 skreśla nowelizację przepisu okre-

ślającego warunki ważnie oddanego głosu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 było za, 63 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 27 ma na celu uściślenie okoliczności 

branych pod uwagę przy ustalaniu ważności głosu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 24 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka nr 27 została odrzucona.
Poprawka nr 28 ma na celu utrzymanie zakazu 

udostępniania materiałów zawierających zarejestro-
wane czynności komisji wyborczej przed rozpoczę-
ciem głosowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 20 było za, 64 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 – za, 63 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 61)
Poprawka nr 41 jest wycofana.
Poprawki nr 42 i 54 należy przegłosować łącznie. 

Czyli przechodzimy do głosowania nad poprawkami 
nr 42 i 54. Przywracają one sędziowski skład PKW 
i korpusu komisarzy wyborczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 22 – za, 60 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 62)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 43 przywraca sędziowski skład PKW.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 22 – za, 61 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 63)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 44 wprowadza tryb postępowania 

w przypadku, gdy określony w ustawie tryb nie do-
prowadzi do obsadzenia składu PKW.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 5 – za, 57 – przeciw, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 64)
Poprawka została odrzucona.
Teraz poprawka nr 45… Poprawki nr 45 i 63 wpro-

wadzają termin uzupełnienia wakatów w PKW.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 64 – za, 21 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 46 zmienia właściwość komisarzy 

wyborczych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 47 wprowadza dodatkowy wymóg 

wobec kandydatów na komisarzy wyborczych.

Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw. 
(Głosowanie nr 55)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 35 ma na celu uściślenie przepisu 

dotyczącego mężów zaufania i obserwatorów spo-
łecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 22 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 36 eliminuje przepis nakazujący 

oznaczanie nieruchomości.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 22 – za, 63 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 37 definiuje pojęcie własności pry-

watnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 38 eliminuje wprowadzenie w ustawie 

rozszerzenia zakresu wyjątków od zakazu przyjmo-
wania korzyści majątkowej przez komitety wyborcze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 23 – za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 39 ma na celu wprowadzenie dla 

członków komisji wyborczej zakazu przynależności 
do partii politycznej oraz uczestnictwa w komitetach 
wyborczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 – za, 61 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 40 usuwa nowelizacje przepisów, 

które nie zmieniają brzmienia tych przepisów.
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 56 usuwa przepis wygaszający sto-
sunek pracy dotychczasowego szefa Krajowego Biura 
Wyborczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 21 było za, 63 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 53 ujednolica termin wejścia w ży-

cie…
(Głos z sali: Poprawka nr 59.)
Dobrze patrzę, źle czytam.
Poprawka nr 59 ujednolica termin wejścia w życie 

przepisów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 22 było za, 62 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 74)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 60 częściowo ujednolica termin wej-

ścia w życie przepisów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 było za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 75)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 61 częściowo ujednolica termin wej-

ścia w życie przepisów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 76)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 62 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 48 i 50 zwiększają rolę PKW w po-

woływaniu komisarzy wyborczych i szefa Krajowego 
Biura Wyborczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 49 usuwa błędne odesłanie.
Głosujemy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 52 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 53 zmierza do utrzymania penalizacji 

prowadzenia agitacji wyborczej bez zgody pełnomoc-
nika komitetu wyborczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 było za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 55 wprowadza termin do dostosowa-

nia przez PKW obszaru działania komisarzy wybor-
czych do nowej regulacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
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(marszałek S. Karczewski) zagrabione artefakty posiadały olbrzymią wartość 
materialną, nie mówiąc o ich wartości artystycznej, 
historycznej oraz podstawowej dla narodu polskiego, 
na której budowane były więzi tożsamościowe i pań-
stwowotwórcze.

Bilans działań państwa polskiego na przestrzeni 
całego okresu powojennego zmierzających do odzy-
skania skradzionych dzieł nie napawa optymizmem. 
Polska, która pod względem materialnych strat wo-
jennych była największą ofiarą spośród państw oku-
powanych przez III Rzeszę, i dotyczy to również strat 
w omawianym zakresie, w czasach PRL praktycznie 
nie wystąpiła w sposób zdecydowany i skuteczny 
z wnioskiem o reparacje i zwrot skradzionych dzieł 
sztuki. Efektem tych zaniechań był brak jakiejkolwiek 
rekompensaty za poniesione straty materialne oraz 
znikoma część odebranych od hitlerowskich złodziei 
dzieł sztuki stanowiących własność polskiego narodu.

Taki stan rzeczy daje podstawy do podjęcia wresz-
cie energicznych i zdecydowanych działań na tym 
polu, tym bardziej że co jakiś czas światowa opinia 
publiczna dowiaduje się o bulwersujących przypad-
kach podejmowania prób wprowadzenia do obrotu 
aukcyjnego zaginionych podczas wojny obrazów, 
zagrabionych z przedwojennych polskich galerii.

Obecny stan badań oraz interwencje w między-
narodowych domach aukcyjnych pozwalają jasno 
stwierdzić, że wiele z polskich zrabowanych podczas 
II wojny światowej artefaktów znajduje się w niemiec-
kich oraz austriackich prywatnych domach. Podczas 
II wojny światowej Niemcy wywieźli tysiące dzieł 
sztuki z samej tylko Warszawy, z prywatnych kolekcji 
warszawiaków. Takiego samego rabunku dokonano 
w innych polskich miastach. Po 1945 r. nieznane były 
kierunki ich przemieszczeń. Kilka lat temu niemiecka 
fundacja German Lost Art Foundation zwróciła się 
do prywatnych kolekcjonerów z apelem o przejrzenie 
zbiorów pod kątem zrabowanego żydowskiego mie-
nia. Zrobiono to na prośbę amerykańskich Żydów. 
Akcja ta przyniosła wymierne rezultaty – do prawo-
witych właścicieli wróciło kilkanaście eksponatów. 
Po 1989 r. państwo polskie nigdy nie zwróciło się 
z podobnym apelem do zachodnich sąsiadów.

W związku z tym kieruję za pośrednictwem mar-
szałka Senatu pytanie do ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego o to, jakie konkretne kroki w imie-
niu państwa polskiego podejmowało ministerstwo 
kultury w okresie ostatniego roku. Jakie działania 
zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego podjęte w tej sprawie w oparciu o prze-
pisy ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji dóbr 
kultury, której to przepisy są instrumentem upraw-
niającym ministra właściwego do spraw kultury do 
występowania w celu odzyskiwania utraconych dzieł, 
reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach doty-
czących restytucji dóbr kultury przed sądami i orga-

Głosowało 82 senatorów, 60 było za, 21 – prze-
ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 78) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o…

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej 
skandują: Wol-ne są-dy! Wol-ne wy-bory! Wol-na 
Pol-ska!)

Bardzo proszę… Proszę państwa, miejsce na de-
monstrację jest poza salą obrad.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywa-
teli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontro-
lowania niektórych organów publicznych.

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego trze-
ciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie 5 minut. Nad oświadczeniami senator-
skimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Artur Warzocha. Bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powszechnie dostępne dane wskazują, że w czasie 

II wojny światowej Polska straciła ponad pół miliona 
dzieł sztuki, które zostały zrabowane przez funkcjo-
nariuszy III Rzeszy Niemieckiej z terenów okupo-
wanych. Ukradzione dzieła sztuki, których znacz-
ną część stanowią obrazy, a wśród nich arcydzieła 
światowej klasy, zaginęły bezpowrotnie, a ich los do 
dzisiaj, po ponad 70 latach od zakończenia okupacji 
i działań wojennych, jest nieznany. Autorami tych 
dzieł są czołowi artyści, zarówno polscy, jak i świa-
towi, tacy jak Stanisław Wyspiański, Jan Matejko, 
Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, Rafael Santi, 
Anton van Dyck, Pieter Bruegel i inni. Obecna cena 
rynkowa tych dzieł jest praktycznie nie do oszaco-
wania, ale z całą pewnością można stwierdzić, że 
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(senator A. Warzocha) Zastanawiam się, jaki stół wigilijny tworzą dziś 
politycy i media. Czy potrawy, którymi karmimy 
Polaków, są dla nich strawne? Premier Morawiecki 
w swoim znakomitym exposé powiedział: „Niech ten 
wigilijny stół nie będzie jak barykada. Niech będzie 
miejscem, które łączy, a nie dzieli. Polska jest naszym 
wspólnym dobrem niezależnie od różnic politycznych 
czy światopoglądowych”. Wierzę, że nie były to tyl-
ko kurtuazyjne życzenia. To szczera wola obniżenia 
temperatury sporu politycznego, wola, z którą mocno 
się utożsamiam i o którą zabiegam. Ale aby mogło 
się to dokonać, potrzebna jest dobra wola i działania 
wszystkich interesariuszy – większości szanującej 
w czynach i słowach opozycję i opozycji otwartej na 
większość. Pamiętajmy, że rozmawiamy ze sobą wie-
loma językami. Jest to język debat parlamentarnych, 
ale również język ulicznych wieców, wypowiedzi 
medialnych czy język decyzji podejmowanych w gło-
sowaniach. Nie możemy robić tak, że mówimy jedno, 
a czynimy drugie. Wola zbliżenia musi znaleźć od-
zwierciedlenie zarówno w słowach, jak i w czynach. 
Czy stać nas na taką konsekwencję? Czy stać nas 
na pokorę, dystans wobec własnych ambicji i wiarę 
w nadrzędność Polski?

„Polska – wiecznie młoda i zniewalająco piękna, 
groźna, ale i pełna majestatu – wciąż budzi w nas 
nowe siły i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee 
i żywe uczucia. Wzrasta razem z nami. Jest silna naszą 
siłą i naszymi sukcesami. Opiekę nad tym skarbem 
przekażemy kiedyś naszym dzieciom i wnukom” – to 
słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który zainspirował 
nas do szczególnej mobilizacji w nadchodzącym roku 
2018. Będzie to rok jubileuszowy 100-lecia odzyska-
nia niepodległości. Czy może być lepsza okazja do 
uczynienia kroku w kierunku narodowego pojedna-
nia? Tego z serca sobie i nam wszystkim życzę.

Życzę, by nadchodzące święta były czasem roz-
mów Polaków z Polakami. Odetchnijmy głęboko 
i odpocznijmy w świadomości, że nie ma tematów, 
których musimy się bać przy wigilijnym stole. Wszak 
jesteśmy sobie bliscy i powinniśmy budować wza-
jemne zaufanie. Bo kto zamiast nas pojednanych 
i współpracujących ze sobą zbuduje pomyślną Polskę? 
Dziękuję.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja występuję do pani minister rodziny, pracy i po-

lityki społecznej w sprawie bardzo bulwersującej 
rolników Polski południowej, gdzie, jak wiadomo, 

nami władz państw obcych oraz współpracy na tej 
płaszczyźnie z innymi państwami Unii Europejskiej?

Pragnę podkreślić, że z inicjatywy polskiego rządu 
i wspierającej ten rząd większości parlamentarnej 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zainicjowana 
została na forum międzynarodowym debata na temat 
reparacji za poniesione przez Polskę straty wojenne 
w latach okupacji hitlerowskiej. Stanowi to doskonały 
przyczynek do postawienia wśród innych ważnych 
roszczeń materialnych również kwestii oddania zra-
bowanych Polsce dzieł sztuki i doprowadzenia do 
współdziałania w tej materii właściwych miejscowo 
organów obcych państw, w których uprawiany jest 
nieprzerwanie proceder obrotu tymi dziełami.

Warto również przypomnieć, że każdy z zagra-
bionych artefaktów stanowi cząstkę polskiego dzie-
dzictwa kulturowego, dlatego ich strata jest ciągle 
otwartą i bolesną raną, dokonaną na naszej narodowej 
tkance przez zbrodniarzy hitlerowskich III Rzeszy. 
Dziękuję bardzo.

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

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tytuł mojego oświadczenia zaczerpnąłem 

z exposé pana premiera Morawieckiego, premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej – „Niech ten wigilijny stół 
nie będzie jak barykada. Niech będzie miejscem, któ-
re łączy, a nie dzieli”.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które 
w polskiej tradycji obchodzone są ze szczególnym pie-
tyzmem. Bez względu na wyznawany światopogląd 
uznajemy, że jest to czas szczególny, czas, w którym 
zawieszamy spory, zdejmujemy maski, rozluźniamy 
krawaty i spotykamy się w przyjaźni, by poczuć swoje 
człowieczeństwo. Wszak taka jest wymowa Bożego 
Narodzenia: Bóg stał się człowiekiem, Odwieczny 
wkroczył w czas, Stwórca uniżył swój majestat, by 
uczynić się człowiekiem – jednym z nas, by się z nami 
spotkać i rozbudzić marzenia o wieczności.

Skoro na takie uniżenie stać było Syna Bożego, 
to dlaczego często nie stać na nie nas, polityków? 
Dlaczego tak trudno nam zejść z piedestału nieomyl-
ności i domniemanej wszechwiedzy? Dlaczego tak 
trudno poświęcić blask fleszy reporterów i oklaski 
zwolenników dla uczciwej rozmowy z konkuren-
tem politycznym? Tym inaczej myślącym, tym „po 
przeciwnej stronie barykady”. Dlaczego tak trudno 
zaryzykować dialog?
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(senator Z. Cichoń) zaległości w dogodnych ratach, a w szczególności 
powinna nastąpić ze strony państwa ewentualna re-
zygnacja z pobierania odsetek od tychże zaległości. 
Podobne rozwiązania niejednokrotnie występowały 
u nas wcześniej, czy to w kwestii zaległości podat-
kowych, czy to również w kwestii należności zusow-
skich. Pamiętam, jak kilka lat temu takie rozwiązania 
były przyjmowane. 

Z tego wynika moja prośba o podjęcie takich 
działań prawnych, jak również o zmianę praktyki 
ZUS, który nie powinien wyczekiwać, aż zaległości 
się zakumulują i będą wynosiły… Nie powinien 
czekać 5 lat z wydaniem decyzji, która w takim 
przypadku dotyczy już bardzo dużych kwot, nie-
możliwych do udźwignięcia i do spłacenia przez 
wspomniane osoby. Myślę, że jest to coś, co się 
tym ludziom, i tak żyjącym w stosunkowo ubogich 
warunkach, należy od naszego państwa, które jest 
państwem również mającym pewne aspiracje do 
sprawowania opieki nad własnymi obywatelami. 
W związku z tym taka interwencja wydaje się za-
sadna. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego trzecie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
kowską)

występuje największe rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych. Są tam maleńkie gospodarstwa, dwu-, trzy-
hektarowe, i koniecznością jest, aby uzupełnić budżet 
rodziny poprzez podjęcie pracy poza rolnictwem.

Niestety, na skutek zmiany przepisów, która do-
konała się kilka lat temu, dochodzi do takiej sytuacji, 
że owi rolnicy, którzy byli ubezpieczeni w KRUS, 
gdzie, jak wiadomo, składki ubezpieczeniowe są sto-
sunkowo niskie, po podjęciu dodatkowej działalności 
gospodarczej, bardzo często prowadzonej w zupełnie 
symbolicznym wymiarze – np. ktoś sobie uruchamia 
jakiś drobny warsztat stolarski czy świadczy jakieś 
inne drobne usługi, żeby uzupełnić skromny budżet 
swojego gospodarstwa rolnego – spotykają się raptem 
z koniecznością płacenia składek ZUS. Zmienione 
przepisy przewidują bowiem, że w takim przypadku 
następuje zmiana systemu ubezpieczenia. Niestety, 
praktyka jest taka, że wydawane przez ZUS decyzje 
o tym, że ci ludzie mają opłacać składki, docierają 
do nich z reguły w momencie, kiedy wymagalność 
tychże składek jest już na skraju przedawnienia, czyli 
najczęściej przed upływem 5 lat. W związku z tym 
występuje ogromne nagromadzenie owych zaległości 
plus jeszcze obowiązek zapłaty odsetek ustawowych 
od tychże zaległości. Prowadzi to w skrajnych sy-
tuacjach do poczucia beznadziejności, nawet chęci 
odebrania sobie życia. I uważam, że tutaj powinno 
wystąpić jakieś podjęcie działań ustawodawczych, 
czy to zmierzających do zastosowania abolicji wobec 
takich osób, które na skutek nieświadomości zmiany 
tych przepisów – ona, jak powiadam, nastąpiła kilka 
lat temu – popadły w takie tarapaty, czy to umożli-
wiających takim ludziom spłacenie wspomnianych 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 29)
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  8 R. Bonisławski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + - - ? + - + + + + + + + + + + + + + -
  10 M. Borowski . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz . + + . + + - - ? + - + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + ? + + - - ? . ? + + + + + + + + +
  13 M. Budner . . . ? + - + + + + + + + + + + + + + -
  14 J. Chróścikowski . . . . + - + + + + + + + + + + + + + -
  15 Z. Cichoń + - - + + - + + + + + + + + + . . + + -
  16 L. Czarnobaj . . . ? + + - - ? + - + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + . . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  18 J. Czerwiński + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  19 D. Czudowska + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  20 W. Dobkowski + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  21 J. Dobrzyński . . . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  22 R. Dowhan + . . . + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  23 J. Duda + + + ? + + - - ? + - + + + + + . + . +
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  27 A. Gawęda + - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28 S. Gogacz + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  29 M. Golba . . . . + - + + + + + + + + + + + + + -
  30 A. Grabowski . - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  31 T. Grodzki + + . ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  34 J.M. Jackowski + - . . + - + + + + + + + + + + + + + -
  35 A. Kamiński + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  36 S. Karczewski + . - + + - . + + + + + + + + + + + + -
  37 W. Kilian + + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + ? + + - - ? + ? + + + . + + + + +
  39 B. Klich . + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  42 S. Kogut . . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  43 W. Komarnicki . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  45 M. Kopiczko + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  46 W. Kraska + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  47 J.F. Libicki + + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  49 J. Łyczak + . . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  50 R. Majer . . . . + - + + + + + + + + + + + + + -
  51 R. Mamątow + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  52 M. Martynowski + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  53 Ł. Mikołajczyk + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
 



53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.
Wyniki głosowań 255

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski . - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  55 A. Misiołek + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  56 K. Mróz + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  57 G. Napieralski . . . . . + - - ? + ? + + + + . + + + +
  58 J. Obremski + - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  59 B. Orzechowska + - - + ? - + + + + + + + + + + + + + -
  60 A. Pająk + - - ? + - + + + + + + + + + + + + + -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  63 M. Pęk + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  64 W. Piecha + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  65 L. Piechota + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  66 A. Pociej + + + . + + - - ? + ? + . + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  69 K. Probierz + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  70 Z. Pupa + - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki + . . ? + + - - ? + - + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk . + . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  74 J. Rotnicka . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + . + + - - ? + + + + + + + + + + ?
  76 J. Rusiecki + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  77 S. Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  79 J. Sagatowska + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  80 M. Seweryński + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  81 K. Słoń + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  82 W. Sługocki . + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek . - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  84 L. Staroń . . . . + - ? + + + + + + + + + + + + .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  87 A. Szymański + - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  88 R. Ślusarz + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  89 P. Termiński . . . ? + + - - ? + ? + + + + . + + + +
  90 P. Wach + + + ? + + - - ? + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  92 J. Wcisła + + + ? + + - - ? + ? + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  94 J. Włosowicz + . - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  95 A. Wojtyła + - - + + - + + + + + + + + + + + + + -
  96 A. Zając + . . + + - + + + + + + + + + + + + + -
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + ? + + - - ? ? ? + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn + - . + + - + + + + + + + + + + + + + -
 
  Głosujących 69 60 64 77 85 86 85 86 86 85 86 86 85 86 85 83 84 86 85 85
  Za 69 18 18 56 84 22 62 64 64 84 66 86 85 86 85 83 84 86 85 21
  Przeciw 0 42 46 0 0 64 22 22 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 63
  Wstrzymało się 0 0 0 21 1 0 1 0 21 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.
Wyniki głosowań256

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  2 A.M. Anders + + + + + + - + + - - - + - - . + - - -
  3 M. Augustyn - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  4 A. Bielan + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  5 G. Bierecki + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - + + - - - + + - - + - - -
  7 A. Bobko + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + + + + + - + ? - - - + - - - + - - -
  10 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz - - + . + + + - - + + + + + . + - + + +
  12 B. Borys-Damięcka - + + + + + + ? - + + + + + + + - + + +
  13 M. Budner + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  14 J. Chróścikowski + + + . + + - + . - . - + - - - + - - -
  15 Z. Cichoń + + . + + + - + + - - . + - + - + - - -
  16 L. Czarnobaj - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  17 G. Czelej + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  18 J. Czerwiński + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  19 D. Czudowska + + + + + + - + . - - - + - - - + - - -
  20 W. Dobkowski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  21 J. Dobrzyński + + + + + + - + + . . - + - - - + - - -
  22 R. Dowhan - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  23 J. Duda - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek - + + + + + - - - + + + + + + + - + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + - + ? - - - + ? - - + - - -
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28 S. Gogacz + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  29 M. Golba + + + + + + - + ? - - - + - - ? + - - -
  30 A. Grabowski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  31 T. Grodzki - + + + + + + - - + + . + + + + - + + +
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  34 J.M. Jackowski + + + + + + - + . - - + + - - - + - - -
  35 A. Kamiński + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  36 S. Karczewski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  37 W. Kilian - + + + + + + - - + + . + + + + - + + +
  38 K. Kleina - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  39 B. Klich - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  42 S. Kogut + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  45 M. Kopiczko + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  46 W. Kraska + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  47 J.F. Libicki - + + + + + - - - + + + ? + + + - + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  49 J. Łyczak + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  50 R. Majer + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  51 R. Mamątow + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  52 M. Martynowski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
 



53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.
Wyniki głosowań 257

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  55 A. Misiołek + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  56 K. Mróz + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  57 G. Napieralski - + + + + + + - - + + ? + + + + - + + +
  58 J. Obremski + + + + + + + + + - + + + ? + + - - - ?
  59 B. Orzechowska + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  60 A. Pająk + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  63 M. Pęk + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  64 W. Piecha + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  65 L. Piechota + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  66 A. Pociej - + + + + + + - - + + + + + + . + + + +
  67 M. Poślednik - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  69 K. Probierz + + + + + + - + + - - - + - - + + - - -
  70 Z. Pupa + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  73 T. Romańczuk + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  74 J. Rotnicka . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski ? + + + + + ? - - + + + + + + + - + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  77 S. Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  79 J. Sagatowska + + + + + + - + . - . - + - - - + - - -
  80 M. Seweryński + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  81 K. Słoń + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  82 W. Sługocki - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + - + ? - - - + - - - + - - -
  84 L. Staroń . + + + + + . + . . ? ? + - + + + ? ? +
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  87 A. Szymański + + + + + + - + + . - - + - - - + - - -
  88 R. Ślusarz + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  89 P. Termiński - + + + + + + - - + + ? ? + + + - + + +
  90 P. Wach - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  91 A. Warzocha + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  92 J. Wcisła - + + . + + + - - + + + + + + + - + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  94 J. Włosowicz + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  95 A. Wojtyła + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  96 A. Zając + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska - + + + + + + ? - + + + + + + + - + + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn + + + + + + - + + - - - + - - - + - - -
 
  Głosujących 85 86 85 84 86 86 85 86 81 83 83 83 86 86 85 84 86 86 86 86
  Za 63 85 85 84 86 86 20 64 55 22 23 20 84 23 24 24 64 22 22 23
  Przeciw 21 1 0 0 0 0 64 20 22 61 59 60 0 61 61 59 22 63 63 62
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 3 2 2 0 1 0 1 1 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.
Wyniki głosowań258

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  2 A.M. Anders + + . + - - - - - - - + + - + - - . - -
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan - + - + - - - - - - - + + + + - - + - -
  5 G. Bierecki - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  6 P. Błaszczyk - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  7 A. Bobko - + - . - - - - - - - + + - + - - + - -
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  10 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  14 J. Chróścikowski - + - + - - - - - . - . + - + - - + - -
  15 Z. Cichoń - + - + - - - . - - - + + - + - - + - -
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  18 J. Czerwiński - + - + + - - - - - - + + - + - - + - -
  19 D. Czudowska - - - + - - - - - - - + + + + - - + - -
  20 W. Dobkowski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  21 J. Dobrzyński - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł . + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28 S. Gogacz - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  29 M. Golba - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  30 A. Grabowski - + - + - - - - - - - + + - + - ? + - -
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  34 J.M. Jackowski - + - + - - - - - - - + + + + - - + - -
  35 A. Kamiński - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  36 S. Karczewski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc - + - + - - - - - - - + + - + - - + - .
  42 S. Kogut + + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  45 M. Kopiczko - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  46 W. Kraska - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  49 J. Łyczak - + - + - - - - - - - . + - + - - + - -
  50 R. Majer - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  51 R. Mamątow - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  52 M. Martynowski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  53 Ł. Mikołajczyk - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
 



53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.
Wyniki głosowań 259

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  55 A. Misiołek - + - . - - - - - - - + + - + - - + - -
  56 K. Mróz - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
  58 J. Obremski + + - + - . - + - + - + + - + + - + - -
  59 B. Orzechowska - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  60 A. Pająk - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  63 M. Pęk - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  64 W. Piecha - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  65 L. Piechota - + + . - - - - - - - + + - - - - + - +
  66 A. Pociej + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
  68 M. Potoczny - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  69 K. Probierz - + - - - - - - - - - + + + + - - + - -
  70 Z. Pupa - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  77 S. Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  79 J. Sagatowska - + - + - - - - - . - + + - + - - + - -
  80 M. Seweryński - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  81 K. Słoń - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  82 W. Sługocki + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  84 L. Staroń + + ? + + - ? + ? + ? + + + + + - ? + +
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  87 A. Szymański + + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  88 R. Ślusarz - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  89 P. Termiński + + + + + + + + - - + + + ? + + + + + ?
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  94 J. Włosowicz - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  95 A. Wojtyła - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
  96 A. Zając + + - + - - - - - - - + + - . - - + - -
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn - + - + - - - - - - - + + - + - - + - -
 
  Głosujących 85 86 85 82 86 85 86 85 85 84 85 84 86 85 85 84 86 85 86 85
  Za 29 85 23 81 24 22 22 24 20 23 21 84 86 25 84 22 22 84 23 23
  Przeciw 56 1 61 1 62 63 63 61 64 61 63 0 0 59 1 62 63 0 63 61
  Wstrzymało się 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
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    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  1 R. Ambrozik - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  2 A.M. Anders - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  3 M. Augustyn + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  4 A. Bielan - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  5 G. Bierecki - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  6 P. Błaszczyk - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  7 A. Bobko - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - - - - + + + + + . - + - - - - + .
  10 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  12 B. Borys-Damięcka + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  13 M. Budner - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  14 J. Chróścikowski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  15 Z. Cichoń - . + - + . + + . + - + - - - . + +
  16 L. Czarnobaj + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  17 G. Czelej - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  18 J. Czerwiński - - - + + + + + + + + + - - - - + +
  19 D. Czudowska - - - - + + . + + + - + - - - - + +
  20 W. Dobkowski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  21 J. Dobrzyński - - - - + + + + + + - + - - - - . +
  22 R. Dowhan + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  23 J. Duda + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  26 R. Gaweł - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28 S. Gogacz - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  29 M. Golba - - - - + + + + + + - + - - - - - +
  30 A. Grabowski - - - ? + + + + + + - + - - - - + +
  31 T. Grodzki + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  34 J.M. Jackowski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  35 A. Kamiński - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  36 S. Karczewski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  37 W. Kilian + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  38 K. Kleina + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  39 B. Klich + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  42 S. Kogut - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  45 M. Kopiczko - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  46 W. Kraska - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  47 J.F. Libicki + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  48 M. Łuczak - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  49 J. Łyczak - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  50 R. Majer - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  51 R. Mamątow - - - - + . + + + + - + - - - - + +
  52 M. Martynowski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  53 Ł. Mikołajczyk - - - - + + + + + + - + - - - - + +
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  54 A. Mioduszewski - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  55 A. Misiołek - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  56 K. Mróz - - - - + + + + + + - + - - - . + +
  57 G. Napieralski + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  58 J. Obremski - ? ? + + + + + + + - + - + + + + +
  59 B. Orzechowska - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  60 A. Pająk - - - - + + + + + + - + - - - - + ?
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  63 M. Pęk - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  64 W. Piecha - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  65 L. Piechota - - - ? + + + + + + - + - - - - + +
  66 A. Pociej + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  67 M. Poślednik + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  68 M. Potoczny - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  69 K. Probierz - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  70 Z. Pupa - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  73 T. Romańczuk - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  77 S. Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  79 J. Sagatowska - - - - + + . + + + - + - - - - + +
  80 M. Seweryński - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  81 K. Słoń - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  82 W. Sługocki + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  83 A. Stanisławek - - - - + + + + + + - + - - - . + +
  84 L. Staroń ? ? ? + + + + + + + + + ? ? + + + .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  87 A. Szymański - . - - + + + + + + - + - - - - + .
  88 R. Ślusarz - - - + + + + + + + - + - - - - + +
  89 P. Termiński + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  90 P. Wach + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  91 A. Warzocha - - - + + + + + + + - + - - - - + +
  92 J. Wcisła + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  93 K. Wiatr - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  94 J. Włosowicz - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  95 A. Wojtyła - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  96 A. Zając - - - - + + + + + + - + - - - - + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + ? ? + + + + + + + + + + + + -
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn - - - - + + + + + + - + - - - . + +
 
  Głosujących 86 84 85 85 85 83 83 85 84 84 85 85 85 85 85 81 84 82
  Za 22 22 22 5 64 83 83 85 84 84 23 85 21 22 23 23 83 60
  Przeciw 63 60 61 57 0 0 0 0 0 0 62 0 63 62 62 58 1 21
  Wstrzymało się 1 2 2 23 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
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53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 53. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r. poz. 1221), tzw. ustawy 
o VAT, zobowiązuje Rzeczpospolitą Polską do usunięcia nieprawidłowości, które zostały stwierdzone przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 – Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie wymienionego wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarzucił Rzeczypospolitej 
Polskiej, iż doszło do stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw sprzętu medycznego, 
sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego 
dla osób niepełnosprawnych lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia nie-
pełnosprawności, jak również produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi 
dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami 
używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej.

W związku z tym Rzeczpospolita Polska nie zastosowała się do art. 96–98 dyrektywy Rady 2006/12/WE 
z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11 
grudnia 2006 r. str. 1, z późn. zm.) w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. A co należy podkreślić, we 
wskazanym załączniku zostały określone produkty lub wyroby, wobec których można zastosować obniżoną 
stawkę podatku VAT, oraz te, co do których nie istnieje taka możliwość.

Wskazany wyrok nakłada na Rzeczpospolitą Polską obowiązek dokonania zmian obecnych przepisów, których 
kształt został wprost określony w wydanym wyroku. Wobec tego po to, aby uniknąć sankcji, Rzeczpospolita 
Polska jest zobligowana wprowadzić omawiane regulacje w jak najszybszym czasie.

Reasumując, powiem, że przedstawione argumenty potwierdzają zasadność i zarazem konieczność wpro-
wadzenia proponowanych zmian do ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 53. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszalku! Wysoka Izbo!

Przyznam, że bardzo cieszę się na zmiany w kodeksie karnym. Według nowego projektu granice obrony ko-
niecznej mają być poszerzone. To bardzo wyczekiwana zmiana, ponieważ sprawy dotyczące obrony koniecznej 
będą przełomowe dla każdego Polaka. Angielska zasada „mój dom moją twierdzą” teraz będzie zasadą również 
w Polsce i wreszcie każdy będzie mógł skutecznie się obronić we własnym domu. Prawo nie może karać osoby 
broniącej się przed napastnikiem, zwłaszcza w domu, bo to zakrawa na absurd.

Przyczyną nowelizacji był ciągle powracający temat stawiania zarzutów karnych osobom, które chronią 
siebie, swoje mienie porządek społeczny przed bezprawnymi zamachami. Nowelizacja ma na celu również 
wyeliminowanie negatywnych odczuć społecznych związanych z takim stosowaniem prawa, w którym faktycz-
nie większą dolegliwość karną ponosi osoba broniąca społecznie uznanych wartości niż napastnik ewidentnie 
godzący w te wartości. Nowelizacja przewiduje w związku z tym uzupełnienie przepisów o obronie koniecznej 
zapisem o ochronie wartości szczególnej dla każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo we własnym domu.

Zgodnie z ustawą – to nowy art. 25 §2 kodeksu k.k. – nie będzie podlegać karze ten, kto odpiera zamach zwią-
zany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. 
Odpowiedzialność karna grozić będzie jedynie wtedy, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. 
Obecny art. 25 k.k., który reguluje kwestie obrony koniecznej i który wzbudzał kontrowersje, będzie nadal obo-
wiązywał, ale tylko wtedy, gdy atak nie dotyczy domu, mieszkania itd. Chodzi o to, by w przypadkach napaści na 
nie nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do weryfikacji kryteriów, takich jak strach lub wzburzenie. 
W kodeksie karnym jest art. 25 §3 kodeksu: ,,Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod 
wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”. Tylko że prokuratury i sądy 
ten artykuł umniejszają, lekceważą, a nie stosują. Istnieje mnóstwo takich przypadków, w których ofiara napadu 
była osadzona za to, że się broniła, nieważne, czy w areszcie, czy w więzieniu. Uważam, że taka ofiara nie powin-
na być nawet zatrzymana przez policję, powinna być jedynie przesłuchana, a sprawa umorzona bez kierowania 
wniosku do sądu. Jednak praktyka była taka, że jeśli nawet zapadł wyrok uniewinniający, to taki człowiek miał 
i tak zrujnowane życie, bo aresztowanie ofiary może spowodować dużo większą traumę niż sama napaść.

Kwestia zdefiniowania obrony koniecznej, jak myślę, nie jest aż tak nieczytelna i skomplikowana. Za 
obronę konieczną należy uznać każde działanie zapobiegające wszczęciu, kontynuowaniu lub powtórzeniu 
przestępczego ataku. Podstawa do obrony koniecznej zniknie, gdy napastnik ucieknie, podda się albo zostanie 
obezwładniony do stopnia wykluczającego zdolność do ataku. Przekroczeniem obrony koniecznej byłoby np. 
ściganie uciekającego z użyciem broni, dobicie napastnika, którego zdążyło się pozbawić np. ręki czy oka, lub 
zabicie leżącego krzyżem na ziemi i związanego. Na szczęście prokuratorzy z czasem dostaną wytyczne, jak 
postępować w takich sprawach. Mają interpretować zasady przekroczenia obrony koniecznej w sposób przychylny 
dla broniących się przed przestępcami. Każda ze spraw dotyczących przekroczenia granic obrony koniecznej 
będzie przedmiotem postępowania karnego prowadzonego w prokuraturze. Do prokuratora będzie więc nale-
żało ustalenie, czy zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną osoby, która broni swego domu 
przed napaścią. Prokurator będzie miał prawo umorzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, co 
pozwoli uniknąć zbędnych procesów sądowych i traumatycznych przeżyć ofiar napaści.

Uważam jednak, ze problem nie leży jedynie w prawie, ale i w mentalności wymiaru sprawiedliwości. Nie może 
być tak, że w naszym kraju ze szkoły wynosi się świadomość, że winien bójki jest ten, kto ją wygrał, a nie ten, co 
zaczął. I na takiej podstawie często osądzał też sąd. Zbyt długo prawa przestępców były co najmniej tak samo ważne 
jak prawa ofiar. Znakomicie wyedukowani w tej kwestii przestępcy doskonale wiedzą, że zawsze znajdą się instytucje 
gotowe pochylić się nad ich losem. Dochodzi do sytuacji niewiarygodnych, wręcz trudnych do uwierzenia. Każda 
zatem zmiana w dobrym kierunku jest pozytywna i trzeba ją popierać. A ta jest bardzo dobra. Za pomocą nowelizacji 
zwiększy się bezpieczeństwo obywateli. Sprawi ona, że obywatele nie będą bali się bronić przed napastnikiem – to 
bandyci będą się bali uczciwych ludzi, a nie na odwrót – oraz zniweluje błędne interpretacje sadów, które potrafią 
zmienić status obywatela z ofiary na bandytę. Obrona to podstawowe prawo, a napastnik sam stawia się poza pra-
wem i nie powinna mu przysługiwać ochrona prawa. Teraz poczucie sprawiedliwości ma być wreszcie przywrócone 
i większość Polaków, niezależnie od opcji politycznej, może uznać, że jest to naprawdę dobra zmiana.

W związku z tym jestem jak najbardziej za, popieram tę ustawę i czekam na szybkie jej wprowadzenie. 
Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 53. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

W ramach zmian przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego dostosowywane są przepisy ustawy z dnia 15 marca 2015 r. – Prawo restruk-
turyzacyjne dotyczące pomocy publicznej. Proponuje się rozwiązanie, które nie naruszy przepisów prawa 
unijnego, a umożliwi udzielanie wsparcia, bez konieczności zgłaszania Komisji Europejskiej, stanowiącego 
dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną. Komisja Europejska określiła procedury „Programu pomocowego 
przewidującego udzielenie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”. W 
związku z tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał notyfikacji ww. programu KE, na 
który składały się przepisy ustaw – Prawo restrukturyzacyjne oraz rozporządzenie ministra skarbu państwa z 
dnia 20 marca 2015 r. Jednakże wskazane rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzenia 
mieniem państwowym (DzU poz. 2260), która uchyliła ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 
uprawień przysługujących Skarbowi Państwa (DzU z 2016 r. poz. 154, z późn. zm.)

Wobec tego należy dokonać nowelizacji omawianej ustawy po to, żeby zapewnić zgodność notyfikowanego 
programu pomocowego, a także umożliwić udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację małym i średnim 
przedsiębiorcom bez dokonywania indywidualnej notyfikacji tej pomocy. Przewiduje się, że będzie to miało 
korzystny wpływ polegający na tym, że efektem końcowym będzie przywrócenie firmie dobrej kondycji fi-
nansowej i możliwości dalszego działania na rynku. Otrzymana pożyczka ma zapewnić funkcjonowanie firmy 
do momentu, aż dojdzie do przygotowania jej planu restrukturyzacyjnego. Zastrzeżono jednak, że o pomoc na 
restrukturyzację będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, zarówno ci objęci postępowaniem restruktu-
ryzacyjnym, jak i ci, którzy są nim nieobjęci, zaś o pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie będą mogli 
ubiegać się tylko ci przedsiębiorcy, którzy są już objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Zmiana przepisów przewiduje także wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym pomocy publicznej przeznaczonej na restrukturyzację. 
Reasumując: uważam, że należy dokonać zmian w omawianej ustawie.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania niektórych organów publicznych jest próbą upartyjnienia wyborów samorządowych. 
Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych, manipulacja przy konstruowaniu granic okręgów to 
eliminacja z życia publicznego tysięcy aktywnych Polaków – Polaków, którzy nie chcą należeć do żadnej 
partii politycznej, nie chcą należeć do żadnego komitetu politycznego, a chcą po prostu być aktywni i działać 
na rzecz swoich małych ojczyzn.

Przy ordynacji wyborczej manipuluje się niecały rok przed wyborami. Ustawa pozwoli partii rządzącej na 
wygranie w tych okręgach, gdzie do tej pory nawet nie były wystawiane listy wyborcze PiS.

Niestety nikt nie liczy się z merytorycznymi opiniami w tej sprawie. Przewodniczący Państwowej Komisji 
Wyborczej w jednym z wywiadów wyraźnie stwierdził, że należy pamiętać o tym, że to Państwowa Komisja 
Wyborcza sprawdza sprawozdania finansowe partii. Osoby, które będą dominowały w składzie komisji, będą 
zatem sędziami we własnej sprawie. Należy się zastanowić, czy faktycznie może dojść do takiej sytuacji. 
Przykładowo: eliminowanie jednomandatowych okręgów wyborczych w miejscowościach do 20 tysięcy miesz-
kańców z jednoczesnym zmniejszeniem liczby mandatów w okręgach wyborczych po to, aby poprzez zmianę 
przepisów wpływać na przebieg wyborów, krytykują wszelkie możliwe instytucje.

Przyznanie większych kompetencji przewodniczącemu komisji wyborczej, który będzie przeliczał głosy, 
nie należy do zalet, a jest wadą, która tylko i wyłącznie wydłuży czas ich przeliczania. Może się to wiązać 
z możliwością korzystania z pomieszczeń, w których mieszczą się lokale wyborcze, np. szkół.

Naczelną ideą samorządności jest bycie blisko ludzi. W każdym okręgu występują liderzy polityczni. Wobec 
tego zawarty w ustawie zapis, aby z biernego prawa wyborczego do organów stanowiących w jednostkach sa-
morządu można było korzystać na terenie całego województwa, przyczyni się do „przerzucania” kandydatów 
z miasta czy gminy do innej lokalizacji.

Kolejną kwestią są koszty wprowadzenia ustawy. Czy rząd jest ich świadom? Czy przekalkulował, ile 
wyniesie wprowadzenie projektu? Widzimy bardzo wyraźny wzrost kosztów związany chociażby z tym, że 
będziemy mieli wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, że będziemy mieli podwójne komisje, bo 
będzie komisja do przeprowadzenia wyborów i do liczenia głosów. Czy znamy te koszty? Czy rząd zaplanował 
je w projekcie budżetu?

Niewątpliwie jest to ważny projekt. Szkoda, że tak znacząca ustawa jest procedowana w ekspresowym tempie. 
Zapomnieliście państwo o najważniejszym ogniwie tejże ustawy – o samorządach. Jak można regulować ordyna-
cje wyborcze do samorządów, w ogóle tego z nimi nie konsultując i zapominając o ekspertach? Przygotowujecie 
ustawę dotyczącą ordynacji wyborczej i nie dyskutujecie o tym z Państwową Komisją Wyborczą, która wskazała 
całą masę błędów, najczęściej technicznych, które mogą wprost uniemożliwić przeprowadzenie tych wyborów.

Okręgi wyborcze mają być wyznaczane przez partyjnych komisarzy. W czym taki polityczny komisarz będzie 
lepszy od doświadczonego sędziego? Jednocześnie wątpliwe są kryteria wyznaczania okręgów wyborczych, na 
tę chwilę w zasadzie w żaden sposób niewyklarowane. Może warto byłoby upublicznić te procedury?

Niestety należy jasno stwierdzić, że partia rządząca manipuluje przy ordynacji wyborczej tak, aby wygrać 
przyszłe wybory. Nie będą one wolne, będą uregulowane. Wygodne dla jednej partii. Ustawa jest ustawą an-
tyobywatelską i upartyjniającą samorząd. Takiej rzeczywistości nie ma w żadnym normalnym kraju. Jest ona 
antyobywatelska, bo likwidujecie jednomandatowe okręgi wyborcze, które wprowadziła w gminach Platforma 
Obywatelska i które umożliwiały start niezależnym samodzielnym kandydatom. Tak nieobywatelskie rozwiąza-
nia mogą zaproponować tylko ci, którzy nie rozumieją słowa „samorządność”, którzy nie rozumieją, że miesz-
kańcy w małych gminach chcą samodzielnie kierować swoją działalnością, wybierając swoich przedstawicieli 
w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Ustawa wymaga dłuższego procedowania. W wielu miejscach wprowadza antyobywatelskie zapisy. Zawiera 
liczne błędy, o czym świadczą licznie wnoszone poprawki. Jakość stanowionego prawa nie może być obniżana 
ze względu na pośpiech w chęci sprawowania władzy.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!

Rząd razem z PiS dąży do tego – i to jest głównym zadaniem nowej ustawy, ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych – aby wolnych, demokratycznych wyborów w Polsce po prostu nie było, a w najlepszym 
razie aby były one sparaliżowane. Czym bowiem są zmiany proponowane przez PiS, ten jeden wielki chaos 
legislacyjny, morze poprawek? Nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, że za przygotowanie tej ustawy 
wzięli się polityczni amatorzy, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o procesie legislacyjnym. Ustawa była 
niespójna, wywracała system wyborczy, groziła paraliżem w przyszłorocznych wyborach, pozbawiała osoby 
niepełnosprawne i Polaków za granicą możliwości głosowania korespondencyjnego. Oczywiście, co dotyczy 
prawie każdej ustawy, miała podporządkować Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze partii 
PiS. Ta ustawa nie nadaje się do procedowania. Z gruntu fałszywy i obłudny tytuł tej ustawy jest symbolem 
nie tylko intencji, lecz także stylu, w jakim była ona procedowana: w ekspresowym tempie, bez konsultacji ze 
środowiskiem samorządowym, bez zasięgnięcia opinii konstytucjonalistów.

Tytuł ustawy jest fałszywy i trzeba go zmienić. PiS nie chodzi o zwiększenie kontroli obywateli nad pro-
cesem wybierania organów publicznych. Nie chodzi też o danie narzędzi do kontrolowania funkcjonowania 
władz lokalnych. Wam chodzi tylko o to, aby dokonać skoku na samorządy, tak jak to zrobiliście z mediami 
publicznymi, Trybunałem Konstytucyjnym i jak to robicie z sądownictwem. Zaproponowane przez was zmiany 
mają za zadanie tylko i wyłącznie utorować waszej partii drogę do przejęcia władzy w samorządach. Wy nie 
potraficie wygrać tych wyborów w uczciwy sposób, dlatego majstrujecie przy ordynacji wyborczej.

Jest mi ogromnie przykro – mówię te słowa jako senator RP, a wcześniej wiceprzewodniczący sejmiku 
województwa lubuskiego, na które to stanowiska byłem wybierany właśnie w demokratycznych wyborach – że 
mimo apelu tylu środowisk znowu w sposób urągający demokracji procedujemy tak ważną ustawę. Ja wiem, że 
państwo macie większość i możecie przegłosować wszystko, ale, na Boga, są jakieś granice zdrowego rozsądku. 
Czy naprawdę nie widzicie konsekwencji swoich czynów?! Senat zwie się Izbą Refleksji i serdecznie apeluję 
do koleżanek i kolegów z PiS właśnie o refleksję i zdrowy rozsądek.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W pierwszych słowach muszę wyraźnie stwierdzić, że proponowane zmiany w kodeksie wyborczym re-
alnie zwiększają wpływ obywateli na samorządy oraz pozwalają na większą kontrolę w procesie wybierania 
i sprawowania władzy lokalnej. Wszechwładzę lokalnych książąt czy, ostrzej mówiąc, samorządowych kacy-
ków świetnie pokazały prace komisji ds. Amber Gold. To nie przypadek, że w środkach przekazu ktoś nazwał 
Trójmiasto „małą Sycylią”. Czy podobnie nie jest w Warszawie, co wykazała komisja ds. reprywatyzacji? A 
przecież to tylko 2 przypadki patologii, których jest wiele.

Czy partia rządząca ma milczeć wobec tych zjawisk? Postulaty zmian zgłaszają ruchy miejskie, organiza-
cje pozarządowe, ruchy kontroli wyborów, a przede wszystkim mieszkańcy polskich miast i gmin. Wszyscy 
domagają się uczciwości i transparentności wyborów, skutecznej kontroli społecznej.

Dlatego ta ustawa wprowadza liczne zmiany, w tym np. obowiązkowe budżety obywatelskie, tak aby 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowali o części wydatków jednostek samorządów wszystkich 
szczebli. Decyzje obywateli nie będą blokowane przez urzędników. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 
zostanie wprowadzona w samorządach wszystkich szczebli. Obrady rad gmin, miast, powiatów i sejmików 
wojewódzkich będą nagrywane i transmitowane w internecie. Jeszcze niedawno niektórzy burmistrzowie czy 
radni sprzeciwiali się możliwości przekazu obrad w internecie. Będzie obowiązek elektronicznej rejestracji 
głosowań i upubliczniania rejestru głosowań jawnych każdego radnego. Zostanie powołana specjalna komisja 
skarg, wniosków i petycji. Radni zyskają indywidualne uprawnienia kontrolne wobec spółek samorządowych, 
urzędu i innych jednostek organizacyjnych, na wzór uprawnień posłów wobec jednostek państwowych. Podobnie 
też w każdej jednostce samorządu raz do roku odbędzie się debata o jej stanie. Tej funkcji nie spełnia obecnie 
absolutorium, sprowadzające się do sprawdzenia księgowo-formalnej poprawności realizacji budżetu. Debata 
będzie obejmować całokształt działań wójta czy burmistrza, czy prezydenta, czy starosty, czy marszałka, wraz 
z prawem do swobodnej dyskusji radnych oraz z możliwością udziału mieszkańców. Po debacie odbędzie się 
głosowanie nad wotum zaufania, będącego coroczną oceną pracy władzy wykonawczej w samorządzie. Jednym 
słowem, wyborcy muszą mieć pełen dostęp do wiedzy, jak głosują i jak wypowiadają się ich przedstawiciele.

Ustawa wprowadza liczne zmiany w kodeksie wyborczym. M.in. organizacja wyborów przechodzi w ręce 
komisarzy wyborczych. Obecna sytuacja, w której gmina odpowiada za całość procesu wyborczego, jest pa-
tologiczna, zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych; zamiast obecnych 51 zostanie powołanych 100 
komisarzy, których okręgiem działania będzie okręg w wyborach do Senatu. Będą 2 kadencje 5-letnie wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast, bez zaliczania już odbytych kadencji, a więc za pierwszą zostanie uznana 
dopiero najbliższa, czyli w latach 2018–2022. Następuje likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach 
do rady gminy w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. W gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców 
i miastach na prawach powiatu w okręgach będzie 5–8 mandatów; tak było przed rokiem 2014. Będą 2 komisje 
wyborcze: pierwsza pracuje do zamknięcia lokali wyborczych, a druga liczy głosy; będzie wspólne liczenie kart 
przy 1 stole bez możliwości tworzenia podgrup. Będzie następowało także niezwłoczne sporządzenie protokołu 
przed jego przekazaniem do komisji wyższego stopnia; jego kopia będzie wywieszana w lokalu wyborczym. 
Mężowie zaufania będą mieli prawo brać udział we wszystkich czynnościach komisji, w tym rejestrowania prac.

Jest również mowa w ustawie o reformie Państwowej Komisji Wyborczej, ale te zmiany wejdą w życie po 
kolejnych wyborach parlamentarnych. Nowy 9-osobowy skład PKW wyłoni dopiero Sejm IX kadencji, naj-
prawdopodobniej w roku 2019.

To prawda, że ustawa o zmianie ordynacji wyborczej rodzi różne znaki zapytania, a nawet liczne zarzuty. 
Wiele zastrzeżeń wzbudził brak możliwości głosowania korespondencyjnego przez internet, co może pozbawić 
udziału w wyborach osoby niepełnosprawne czy Polaków przebywających za granicą.

Można by długo mówić o zarzutach opozycji, łącznie z najgorszymi podejrzeniami o próbę sfałszowania 
wyborów, o manipulacje, zamach stanu itd. Nikt z opozycji politycznej nie uwierzy, że celem zmian było usta-
bilizowanie sceny politycznej na poziomie lokalnym. A poza tym należy pamiętać, że sama ordynacja nie jest 
jakimś lekarstwem pozwalającym na rozwiązanie naszych problemów społeczno-politycznych.

Jednym słowem, najważniejsi są ludzie: mądrzy, uczciwi, odpowiedzialni, zapewniający także odpowied-
nie przedstawicielstwo społeczności lokalnej. Niezależnie od obecnych zmian w ordynacji wyborczej polska 
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ordynacja nie jest upartyjniona, ale zachowuje nadal tzw. otwartą listę wyborczą. My naprawdę wybieramy 
konkretnych ludzi. Problem tylko w tym, aby ich znaleźć i wybrać.

Dlatego nawet najlepszy kodeks wyborczy nie wystarczy, aby obywateli zachęcić do pójścia na wybory. To 
obywatele muszą przełamać w sobie niechęć do udziału w sprawach publicznych, do polityki i polityków. A 
skąd się ta niechęć bierze? To proste: przez lata wmawiano nam, głównie na łamach prasy postkomunistycznej 
i liberalnej, że do władzy chcą „dorwać się” ci, którzy liczą na łatwe i duże pieniądze. W tym celu wbijano do 
głowy, zwłaszcza katolikom, że polityka jest czymś niemoralnym, że nikt nie potrafi oprzeć się łapówkom, 
karierowiczostwu, bezduszności…

Czy nie jest tak, że przed wyborami środki przekazu roją się od zakłamanych tekstów o udziale ludzi władzy 
w różnych domniemanych aferach finansowych, o złu, które dotyka każdego z nich, jednym słowem, o tym, 
że ludzie uczciwi powinni stronić od polityki? Tymczasem polityka nie jest sama w sobie jakąś złą dziedziną 
ludzkiej aktywności, co więcej, władza publiczna dobrze pojęta pozwala na bardzo szlachetne zachowania. To 
od poszczególnego człowieka zależy, jakim będzie politykiem czy urzędnikiem, komu będzie służył: dobru 
wspólnemu czy mamonie. Najważniejszy jest ów duch służby, a na drugim miejscu postawiłbym dopiero ko-
nieczną kompetencję oraz skuteczność działania.

Po wtóre, trzeba wybieranym ludziom „zajrzeć” do sumień; do kieszeni im już zaglądamy, ponieważ 
w internecie są ich oświadczenia majątkowe. Od osób publicznych wymagajmy prawidłowo ukształtowanych 
sumień. Np. prawda sumień osób publicznych nie powinna dla potrzeb wygranych wyborów rozbudzać fałszy-
wych nadziei. Po prostu nie wolno obietnicami oszukiwać tych, którymi przychodzi potem rządzić. Ponadto 
każda z tych kandydujących osób powinna posiąść ową umiejętność zdecydowanego przezwyciężania takich 
pokus jak nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia siebie czy grupy osób 
(partii), używanie niedozwolonych środków do zdobycia pieniędzy lub utrzymania się przy władzy. To są te 
wyznaczniki sumienia polityków, sumienia polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne.

Po trzecie, polityk, osoba na każdym szczeblu władzy powinna kierować się, oprócz troski o dobro wspólne, 
polską racją stanu. Oznacza to, że bliskie powinny jej być te wartości, którym za cenę krwi i ofiar byli wierni 
nasi ojcowie i dziadowie. Chodzi o narodową tożsamość, kulturę, poczucie przynależności do określonej ziemi, 
języka… Właśnie wybory samorządowe pozwalają zachować nadzieję, że skoro „u góry” nie zawsze pracuje 
się dla dobra Polski, to lokalne samorządy, dobrze wybrani radni, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie 
w gminach, mogą w swoich małych ojczyznach stanąć na straży polskiego interesu narodowego.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Czarnobaja

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Wielce Szanowny Panie Premierze!
Działając na podstawie art. 16 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanu faktycznego 
oraz szczegółowych informacji na temat działań podjętych przez Radę Ministrów zmierzających do zatwier-
dzenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020 został zaakceptowany przez międzynarodo-
wy Wspólny Komitet Programujący, a następnie, 8 grudnia 2016 roku, przez Komisję Europejską. Do zawarcia 
umowy finansowej, która warunkuje uruchomienie pieniędzy z programu na realizację projektów, niezbędne 
jest jego zatwierdzenie przez polski rząd. W świetle regulacji unijnych powinno to nastąpić do końca 2017 r.

Przedłużający się proces zatwierdzania programu grozi rozwiązaniem programu i utratą szansy wsparcia 
w postaci 62 milionów euro dofinansowania, z którego korzystają samorządy z województw pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego we współpracy z partnerami z obwodu kaliningradzkiego, dla których 
budżet tego programu to często jedyna możliwość wsparcia ważnych dla społeczności lokalnych pogranicza 
polsko-rosyjskiego przedsięwzięć rozwojowych. Utrata możliwości dofinansowania planowanych przedsię-
wzięć spowoduje realne straty finansowe po stronie zarówno województwa, jak i lokalnych samorządów oraz 
organizacji pozarządowych.

Bardzo proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Czarnobaj
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przeze mnie 9 marca 

2016 r. na dwunastym posiedzeniu Senatu RP IX kadencji, ponownie wnoszę o podjęcie odpowiednich działań 
mających na celu wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz 
innych obiektach użytkowych.

Korzystanie z telefonów komórkowych stało się domeną współczesnej komunikacji interpersonalnej. O ile 
inne formy komunikacji mobilnej nie są tak uciążliwe, o tyle rozmowy przez telefon komórkowy stają się co-
raz większym problemem, gdyż zakłócają spokój innym użytkownikom miejsc publicznych. Głośne rozmowy 
w środkach transportu publicznego, restauracjach, teatrach, kinach, muzeach, ale także na terenie obiektów 
rekreacyjnych, stają się bardzo uciążliwe.

Wciąż brakuje odpowiedniej edukacji z zakresu poszanowania komfortu współużytkowników miejsc pu-
blicznych. Rozmowy te są coraz częstsze i głośne, przez co zakłócają ogólnie pojęty spokój. Zakaz używania 
telefonów komórkowych podczas lotów samolotem funkcjonuje bez problemu i jest respektowany przez współ-
pasażerów. Wprowadzenie ww. zakazu w innych miejscach jest zatem realne.

W związku z powyższym apeluję o rozważenie wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórko-
wych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych. Zwiększy to komfort, ale także wpłynie na 
wzajemne poszanowanie spokoju. Działania w tym zakresie są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego 24 grudnia 2015 r. na szóstym posiedzeniu Senatu RP IX kadencji 

ponownie wnoszę o wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym przepisu dotyczącego całkowitego 
zakazu wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych wobec kierujących samochodami ciężarowymi 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przez tożsamy pojazd na polskich autostradach dwu-
pasmowych.

Podczas jazdy na autostradzie bardzo często mamy do czynienia ze zjawiskiem wyprzedzania 2 pojazdów 
silnikowych wielośladowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jest to 
proceder niezwykle niebezpieczny, długotrwały oraz uciążliwy dla innych użytkowników polskich autostrad. 
Wyprzedzanie odbywa się zazwyczaj na odcinku kilku kilometrów, pojazdy ciężarowe poprzez założone blo-
kady prędkości różnią się osiąganą prędkością zaledwie o 3–4 km/h. W tym czasie za tirami tworzy się sznur 
aut osobowych, które nie mogą jechać szybciej, ponieważ droga jest zablokowana na obu pasach ruchu.

Zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych może nie tylko ułatwić jazdę kierowcom samochodów 
osobowych, ale także wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie węzłów autostradowych. W 
tych okolicach utrudnione jest bezpieczne włączanie się do ruchu i wyłączanie z niego innych pojazdów, a wy-
przedzanie się aut ciężarowych w tych miejscach zwiększa ryzyko wypadku.

W związku z powyższym działania w tym kierunku uważam za zasadne i celowe.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Dowhana i Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do prezesa 
Polskich Linii Lotniczych LOT Rafała Milczarskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
My, niżej podpisani senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o udzielenie szczegółowych informacji 

dotyczących połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra (Babimost) – Warszawa (Okęcie).
Mieszkańcy województwa lubuskiego z wielkim entuzjazmem przyjęli wiadomość o zmianie przewoźnika 

obsługującego ww. trasę. Dzięki temu powstała możliwość podróżowania na jednym bilecie przez Warszawę 
na dalsze trasy. Poza tym, że daje dostęp do atrakcyjnych ofert przewoźnika, sytuacja ta chroni pasażera 
przed niechcianymi problemami w podróży, np. spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi lub innymi 
komplikacjami technicznymi. Niestety, od 2 marca br., kiedy połączenie zostało uruchomione, loty na trasie 
Zielona Góra – Warszawa były wiele razy odwoływane lub znacznie opóźniane z różnych przyczyn. Bywały 
miesiące, kiedy nie sposób było znaleźć tydzień, w którym loty odbyły się planowo. Znacznie utrudnia to pracę 
parlamentarną, a przede wszystkim pracę osób działających w sferze biznesowej.

W związku z powyższym zwracamy się o przedstawienie szczegółowych statystyk (danych) począwszy 
od daty uruchomienia połączenia obsługiwanego przez PLL LOT dotyczącego trasy: po pierwsze, ZG-WAW 
– z uwzględnieniem liczby odwołanych i opóźnionych lotów z podaniem przyczyny; po drugie, WAW-ZG – 
z uwzględnieniem liczby odwołanych i opóźnionych lotów z podaniem przyczyny.

Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że podobne zdarzenia nie będą miały miejsca w przyszłości. 
Połączenie lotnicze Zielonej Góry z Warszawą to wielka szansa dla województwa lubuskiego, umożliwiająca 
sprostanie europejskim standardom. Działania w zakresie ulepszania obsługi ww. połączenia są ważne i uza-
sadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Od 1 stycznia mikrofirmy – czyli również samozatrudnieni, o ile są płatnikami podatku VAT – będą zobo-
wiązane do przekazywania fiskusowi jednolitych plików kontrolnych. Rozszerzenie tego obowiązku na firmy 
mikro oznacza, że w lutym 2018 r. aparat skarbowy otrzyma dane od 1,5 miliona przedsiębiorców. Duża część 
mikrofirm, prowadząca papierową ewidencję i wystawiająca papierowe faktury, może sobie z tym nie poradzić 
pod względem informatycznym.

Czy Ministerstwo w przypadku błędów lub opóźnienia przewiduje sankcje wobec wymienionych podmiotów 
gospodarczych?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Do końca października wydano 1,5 mln oświadczeń dla pracowników ze Wschodu. 1 mln 458 tys. dotyczyło 
Ukraińców. Przybysze zza wschodniej granicy nie zwalniają tempa w staraniach o możliwość pracy w Polsce. 
Taka liczba powinna skłaniać rząd do jak najszybszego wypracowania nowej strategii imigracyjnej. Takie tem-
po zatrudnienia pracowników zza wschodniej granicy, którzy podejmują pracę najczęściej krótkoterminową, 
budzi zaniepokojenie związków zawodowych. Takie podejście do uzupełnienia braków rąk do pracy na rynku 
powoduje, że organizacje związkowe muszą się borykać w negocjacjach z pracodawcami z jeszcze jednym 
problemem – sztucznym zaniżaniem płac. W związku z tym proszę o informację, czy trwają prace normujące 
tę sytuację.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jana Marię Jackowskiego, Jana Żaryna, 

Marka Martynowskiego i Kazimierza Wiatra

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

12 grudnia br. Senat Stanów Zjednoczonych aprobował Act S.447 , znany jako Justice for Uncompensated 
Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafi do Izby Reprezentantów i po podpisaniu przez prezydenta, 
co wydaje się formalnością, jeśli weźmie się pod uwagę, że Republikanie posiadają większość w Kongresie, 
stanie się obowiązującym prawem.

Czy polski rząd monitoruje przebieg prac nad tą ustawą? Czy polski rząd dokonał już analizy skutków 
prawnych i budżetowych dla państwa polskiego w związku z przyjętymi w tej ustawie rozwiązaniami prawny-
mi? Prosimy też o informację, czy w ocenie rządu ta ustawa jest, czy nie jest pokłosiem toczącej się w Polsce 
dyskusji nad ustawą reprywatyzacyjną.

Jan Maria Jackowski 
Jan Żaryn 
Marek Martynowski 
Kazimierz Wiatr
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie związanej z kwestią interpretacji pojęcia „przyłącze kanalizacyjne”, tj. 

z kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia wszystkich gmin naszego kraju, a w konsekwencji – z punktu 
widzenia mieszkańców tych gmin.

Tytułem wstępu wskazuję, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę 
w sprawie o sygn. akt III SZP 2/16, w treści której dokonał m.in. nowej interpretacji pojęcia „przyłącze kanali-
zacyjne”. Według SN „Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: DzU z 2017 r. poz. 328) 
jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy 
usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej”.

Tymczasem gminy, aby osiągnąć efekt ekologiczny w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, wyko-
nywały i nadal wykonują, m.in. z dotacji z NFOŚiGW lub pożyczek z WFOŚiGW, przyłączenia indywidualnych 
posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. I tak np. w ramach aktualnie realizowanego przez gminę Chybie projektu 
nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-00 pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska przez 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chybie”, gmina otrzymała dofinansowanie 
w formie dotacji, zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.04.2017 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020. Zakres rzeczowy wymienionego zadania 
inwestycyjnego obejmuje m.in. „Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie – etap II 
zad. 4 i etap III” – budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie na terenie miejscowości Chybie, 
Mnich, Frelichów, Zarzecze, Zaborze. Dodatkowo zastrzeżono, iż do obsługi kanalizacji zostanie zakupiony 
pojazd specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Jako wskaźnik produktu wskazano: długość wy-
budowanej kanalizacji sanitarnej – 46,8 km. Jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego wskazano liczbę nowych 
użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu, określoną na 
poziomie 2979 RLM. Czas realizacji projektu określono następująco: do 31.12.2021 r.

W przedmiotowym projekcie, jako element sieci kanalizacyjnej, zostały potraktowane (zaprojektowane 
do wykonania) tzw. sięgacze na posesje prywatne, czyli odcinki od sieci głównej do studzienki na posesji 
lub granicy nieruchomości. Rozwiązanie takie, wypracowane i funkcjonujące od lat w praktyce, znajdowało 
oparcie w brzmieniu przepisów art. 2 pkty 5, 7 i 14, art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2017 r. poz. 328).

Uchwała SN, nawet składu 7 sędziów, nie jest prawem stanowionym, lecz stanowi interpretację tego prawa 
(oddziałuje mocą autorytetu tego organu i wagą przytoczonej argumentacji). Formalnie rzecz biorąc, jej wyda-
nie służy rozstrzyganiu poważnych wątpliwości co do wykładni prawa w orzecznictwie sądów powszechnych 
– nie wiąże ona jednak bezpośrednio innych podmiotów. Ponadto istotny w tej sprawie jest również aspekt 
społeczny oraz konieczność osiągnięcia zakładanych celów i efektu ekologicznego (faktycznego podłączenia 
zamieszkałych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej).

W świetle powyższego, w tym znanego od jakiegoś czasu uzasadnienia cytowanej uchwały Sądu Najwyższego, 
proszę zatem o udzielenie informacji: czy w Ministerstwie Środowiska, na poziomie Rady Ministrów lub już 
w parlamencie są prowadzone jakiekolwiek prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2017 r. poz. 328), 
obejmujące nadanie nowego brzmienia art. 2 pkt 5 (innego niż wynika to z wskazanej interpretacji SN), lub 
nad nową ustawą z tego zakresu? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie zawarte w zdaniu poprzednim, proszę o wskazanie, czy 
ministerstwo planuje w najbliższym czasie zainicjowanie takich prac lub zmotywowanie właściwych służb do 
możliwie niezwłocznego podjęcia takich prac?

Zaznaczyć bowiem należy, iż jeśli sposób definiowania pojęcia „przyłącze kanalizacyjne” przyjęty przez 
Sąd Najwyższy utrzyma się i będzie powielany przez inne organy, instytucje i służby (np. regionalne izby 
obrachunkowe), to oznaczać to będzie daleko idące ryzyko związane z wydatkowaniem środków publicznych 
na ten cel, a co za tym idzie, przerzucenie na mieszkańców obowiązku finansowania tych przyłączy (np. łącz-



280
53. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 53. posiedzenia Senatu

nie z odtworzeniem nawierzchni drogi asfaltowej, jeśli sieć kanalizacyjna biegnie w drodze), a ponadto duże 
utrudnienia w osiągnięciu efektu ekologicznego przez inwestorów budowy kanalizacji sanitarnej (to najczęściej 
gminy, ich zakłady budżetowe lub spółki komunalne).

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z konferencją „Mieszkanie Plus dziś i jutro”, która odbyła się 14 grudnia 2017 r., chciałbym 

przekazać Panu Ministrowi moje wnioski w formie programu, który pozwoli pozyskać dodatkowe mieszkania 
dla samorządów.

Program pozyskania mieszkań budowanych przez inwestora jako forma uzupełniająca program „Mieszkanie 
Plus”.

Główne założenia i cele programu:
1. Właściciel (KZN, samorząd) zainteresowany jest pozyskaniem mieszkań i lokali usługowych realizo-

wanych na swoich gruntach, zgodnie z własnym interesem, aspiracjami i potrzebami (głównie budownictwo).
2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę wyceniana jest przez 2 niezależne i wybrane w dro-

dze konkursu renomowane w tym zakresie podmioty.
3. Na podstawie wykonanej wyceny gruntu oraz średniej ceny budowy 1 m2 PUM dla danej lokalizacji można 

określić, jaka ilość PUM powinna być wybudowana przez inwestora (dewelopera) w zamian za wartość działki.
4. Tak wyliczona ilość PUM stanowi dla właściciela jedno z kryteriów wyboru inwestora.
5. Właściciel przygotowuje specyfikację, w której określa charakterystykę lokali mieszkalnych lub usługo-

wych, które będą przekazane na jego rzecz, oraz określa czas realizacji budowy.
6. Inwestor wybierany jest w drodze przetargu oraz negocjacji, gdzie kryterium wyboru są przede wszystkim 

spełnienie warunków specyfikacji, wybudowanie największej ilości PUM i termin wykonania.
7. Po wyborze inwestora tworzona jest spółka celowa z właścicielem działki. Druga opcja to oddanie inwe-

storowi działki we władanie na czas budowy i przekazania do użytkowania.
8. Po wyborze inwestor wykonuje na swój koszt i odpowiedzialność projekt budowlany, a następnie przystę-

puje do budowy. Projekt budowlany uwzględnia lokale przeznaczone dla właściciela zgodnie ze specyfikacją.
9. W trakcie budowy rola właściciela ogranicza się do kontroli terminów i jakości wykonania. Właściciel 

zwolniony jest z organizowania całego procesu inwestycyjnego, szczegółowego nadzoru i wszelkich ryzyk wy-
stępujących w trakcie budowy (chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i robocizny, nieprzewidziane utrudnienia, 
opóźnienia terminów wykonania).

10. Po zakończeniu budowy właściciel przejmuje na własność gotowe lokale o określonej w umowie po-
wierzchni zgodnie ze specyfikacją przetargową.

11. Reszta lokali sprzedawana jest przez właściciela na zasadach komercyjnych.
12. Program opiera się na uczciwym założeniu, że za wartość nieruchomości gruntowej właściciel otrzymuje 

produkt o porównywalnej wartości w postaci lokali mieszkalnych.
13. W zamian za działkę inwestor dostarcza właścicielowi uzgodnioną powierzchnię praktycznie w cenie 

kosztu budowy, bowiem jego zysk generowany jest na pozostałej powierzchni sprzedawanej komercyjnie.
14. Gotowe lokale pozyskiwane są przez właściciela bez angażowania własnych środków finansowych.
15. W jednym budynku mieszkają zarówno osoby, które pozyskały mieszkania w ramach programu, jak 

i osoby, które kupiły je na warunkach komercyjnych. Unika się skoncentrowania jednego typu mieszkań i lo-
katorów w tym samym budynku (tworzenia swoistego rodzaju gett).

16. Program może służyć nie tylko do pozyskiwania mieszkań, ale także obiektów o innym przeznaczeniu 
takich jak przedszkola, biura dla urzędników, miejsca parkingowe itd.

17. Przyjmując, że wartość działki stanowi ok. 25% wartości mieszkania, można przyjąć, że w przypadku 
działki zlokalizowanej w mieście o potencjale do wybudowania 10.000 m2 PUM możliwe jest pozyskanie dla 
właściciela ok. 25% powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, tj. ok. 2500 m2 PUM lub powierzchni usługowej.

18. Na podstawie podobnych założeń od wielu lat z powodzeniem budowane są m.in. w Anglii mieszkania dla 
samorządów z przeznaczeniem dla kluczowych dla gospodarki pracowników (Key Worker Housing Eligibility).

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W tym roku ruszyła budowa Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli oraz planowanego po sąsiedzku 

Muzeum Wojska Polskiego. Jak donoszą media, inwestorzy placówki postanowili wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynków wykorzystać marmur. Kamień ten ma być sprowadzony z Włoch.

W związku z tymi doniesieniami nasuwają mi się pytania.
1. Czy prawdą jest planowanie użycia włoskiego marmuru?
2. Jeśli tak, to czy jest możliwa zmiana tak, aby dostawcami mogli być polscy producenci marmuru, a pie-

niądze z zamówienia publicznego mogły pozostać w kraju i nadal napędzać gospodarkę?
3. Czy na poziomie symbolu i filozofii użycie zagranicznych materiałów przy budowie Muzeum Historii 

Polski i Muzeum Wojska Polskiego wydaje się zasadne?

Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Poseł Halicki wypowiadał się publicznie z mównicy sejmowej o tym, że Policja używa nielegalnej broni LRAD 

(do oszołamiania manifestantów hałasem). Wypowiedź padła w kontekście exposé premiera Morawieckiego, 
protestów pod Sejmem i akcji zabezpieczającej prowadzonej przez Policję. Jestem przekonany, że pan poseł 
Halicki jako minister poprzedniej kadencji wie, że wspomniany sprzęt został zakupiony w 2010 roku, a po ne-
gatywnej weryfikacji przez NIK używany jest jako prawdopodobnie najdroższy w Europie system komunikacji 
Policji z manifestantami (potocznie: tuba nagłaśniająca).

Wypowiedź posła Halickiego jest jednak, według mojego doświadczenia, niezwykle niebezpieczna, gdyż 
mimo że oznacza oczywisty fałsz, będzie cytowana w zagranicznych mediach, mocno nadszarpując wizerunek 
Polski jako Państwa Prawa.

W związku z tym nasuwa mi się pytanie: czy MSW będzie żądać od posła Halickiego sprostowania tych 
słów jako nieprawdziwych i oszczerczych wobec Policji?

Pozostaję z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Katastrofa wojskowego samolotu MIG-29, która wydarzyła się 18 grudnia br. nasuwa na myśl pytania o stan 

techniczny znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej maszyn. Badaniem 
przyczyn wypadku, do którego doszło w tym tygodniu, zajmie się specjalna komisja. Wydarzenia te jednak 
w sposób uzasadniony nakazują przyjrzeć się także stanowi technicznemu maszyn używanych w polskim 
lotnictwie wojskowym.

Samoloty MIG-29 służą w polskiej armii nieprzerwanie od 1989 r., kiedy zostały zakupione od Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Okres, jaki minął od tamtego czasu, jest bardzo długi. Należy też 
wziąć pod uwagę sposób eksploatacji wspomnianych maszyn. Przez minione 28 lat nie doszło do podobnej 
tragedii z udziałem tego typu samolotów służących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Maszyny 
te przechodziły gruntowne remonty, ale z uwagi na ich częste wykorzystywanie badania okresowe powinny 
być prowadzane z dużo większą dokładnością, intensywnością oraz skrupulatnością, ponieważ od tego zależy 
nie tylko życie i zdrowie pilota, ale także w dużej mierze bezpieczeństwo Polski oraz krajów sojuszniczych 
korzystających z pomocy polskich sił powietrznych.

W 2016 r. podczas remontu na lotnisku w Malborku doszło do incydentu z udziałem samolotu MIG-29, który 
zaczął płonąć. Do wiadomości publicznej nie podano informacji, czy wspomniana maszyna została przywró-
cona do służby w polskiej armii. Jest to sytuacja kuriozalna i haniebna, a nasi obywatele, w mojej ocenie, mają 
prawo oczekiwać od rządzących informacji o stanie sił i środków przeznaczonych do ewentualnej obrony kraju 
i obywateli przed ewentualnym atakiem z zewnątrz.

Szanowny Panie Ministrze, moje oświadczenie dotyka niezwykle istotnej kwestii, jaką bez wątpienia jest 
poczucie bezpieczeństwa Polaków oraz innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z ostatnimi wydarzeniami proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej posiada aktualne wyniki badań technicznych samolotów wojsko-

wych będących w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Jeżeli tak, proszę, o ile to możliwe, 
o udzielenie informacji na ten temat.

2. Czy kierowany przez Pana Ministra resort jest w posiadaniu wyników badań stanu technicznego samo-
lotu MIG-29, który rozbił się w dniu 18 grudnia br. w pobliżu lotniska w Mińsku Mazowieckim? Jeżeli tak, to 
proszę o pilne podanie takiej informacji do wiadomości publicznej.

3. Czy samolot MIG-29, który podczas remontu w Malborku w 2016 r. uległ zapaleniu, został wyremonto-
wany i przywrócony do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas czterdziestego drugiego posiedzenia Senatu RP w dniu 1 czerwca 2017 r. wystosowałem oświad-

czenie w sprawie pomysłów rządu na poprawę jakości życia środowiska popegeerowskiego w naszym kraju. 
30 czerwca 2017 r. otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
w fazie projektowania wsparcia dla środowiska popegeerowskiego. Niestety, po niemal pół roku kierowany 
przez Pana Ministra resort nie przedstawił żadnych konkretnych dokumentów świadczących o próbie wsparcia 
tego środowiska.

Związek Byłych Pracowników PGR zwraca moją uwagę na wiele ważnych obietnic ze strony rządu, nie-
stety bez pokrycia. Tereny popegeerowskie w dalszym ciągu charakteryzują się wysokim poziomem bezro-
bocia, a także niską aktywnością społeczną mieszkańców. Zgodnie z celami strategicznymi Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju polityka obszarów wiejskich miała na celu wsparcie i ponowne wykorzystanie 
potencjału tych terenów. Tymczasem, jak podkreślają zainteresowani, nie poczyniono żadnego kroku.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z poruszonym w tym oświadczeniu problemem uprzejmie proszę 
o ustosunkowanie się do niego oraz o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie znajdują się obecnie prace mające 
poprawić jakość życia rodzin ze środowiska popegeerowskiego.

Z poważaniem, 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” przewidziane są środki na wsparcie śródlądowych go-

spodarstw rybackich. Zaniepokojenie rybaków powodują informacje o wstrzymaniu, początkowo, a później 
„tylko”, o dość radykalnym zmniejszeniu kwot przeznaczonych na rekompensaty wodno-środowiskowe dla 
tych gospodarstw.

Decyzje ministerstwa zbiegły się ze złym rokiem w hodowli karpia, co spowoduje wzrost cen tego towaru, 
tradycyjnie i masowo kupowanego w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Skutkiem decyzji jest też to, że hodowla karpia, bardzo często prowadzona w obszarach chronionych w ra-
mach sieci „Natura 2000” i odgrywająca pozytywną rolę ekologiczną, staje się coraz mniej opłacalna.

W tej sytuacji zmniejszenie dopłat jest niezrozumiałe.
Proszę więc o informację o motywach, które legły u podstaw decyzji o zmniejszeniu tychże dotacji, i skali 

tych obniżek w porównaniu z kolejnymi latami od roku 2014.
Proszę o rozważenie, czy wobec spodziewanego obniżenia o 10–15% produkcji karpia w tym roku, mini-

sterstwo nie przewiduje wycofania się z obniżenia wielkości środków na wsparcie rybactwa śródlądowego lub 
czy planuje jakąś inną formę wsparcia.

Jerzy Wcisła
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